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Forord 

Denne rapporten er skrevet av Menon Business Economics, heretter referert til som Menon, på vegne av IKT-

Norge. Målet med rapporten er å belyse IKT-næringens viktighet for norsk næringsliv. Dette gjøres både gjennom 

et verdiskapingsstudie av selve næringen og en kartlegging av litteratur om IKT-næringens betydning utover 

verdiskapingsbidraget. 

Verdiskapingsanalysen inkluderer en gjennomgang av status og utvikling for aktivitetsnivå, privatøkonomisk 

lønnsomhet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for IKT-næringen og IKT-bransjene, samt relevante 

sammenlikningsgrunnlag. Fordi IKT-næringen i stor grad beveger seg på tvers av næringskoder (NACE-koder) i 

offisiell statistikk, har vi utviklet en foretakspopulasjon for IKT-næringen. Dermed oppnår vi et riktigere bilde av 

IKT-næringens størrelse og kjennetegn, enn hva en studie basert på NACE-koder ville gjort. Vi benytter en rekke 

mål for å belyse og vise ulike aspekter ved næringens produktivitet og lønnsomhet. Dog er analysen begrenset 

av prosjektets rammer. Litteraturstudien inkluderer både teoretiske betraktninger og empiriske funn på IKT-

næringen, IKT-teknologier og IKT-infrastruktur; nasjonalt og internasjonalt. 

Assosiert partner i Menon og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Per Botolf Maurseth, har vært 

overordnet prosjektleder, ansvarlig for litteraturstudien og kvalitetssikrer av verdiskapingsanalysen. 

Seniorøkonom i Menon og doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI, Rasmus Bøgh Holmen, har vært 

ansvarlig for verdiskapingsanalysen og kvalitetssikrer av litteraturstudien. Analytiker i Menon, Tori Løge 

Haukland, har bistått aktivt i verdiskapingsanalysen og korrekturlest rapporten. I tillegg har administrasjonssjef i 

Menon, Anna Herzog, bidratt med solid korrekturlesing. 

Sjefsøkonom Roger Schjerva har vært hovedansvarlig for oppdraget hos IKT-Norge. Andre direkte involverte hos 

oppdragsgiver inkluderer generalsekretær, Per Morten Hoff, og direktør for næringsutvikling, Fredrik Syversen. 

En foreløpig versjon av rapporten ble presentert på eget arrangement i regi av IKT-Norge mandag 18. mai 2015 

ved Handelshøyskolen BI i Nydalen i Oslo. Vi har deretter foretatt noen siste justeringer, før den endelig 

rapporten blir publisert fredag 22. mai 2015. 

Menon tar fullt ansvar for eventuelle feil og mangler i rapporten. 

Per Botolf Maurseth, assosiert partner 

Rasmus Bøgh Holmen, seniorøkonom 

Tori Haukland Løge, analytiker  

Menon Business Economics  

Mai 2015 
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Sammendrag 

På oppdrag for IKT-Norge har Menon foretatt en kartleggingsstudie av IKT-næringen, bestående av et 

litteraturstudie og en verdiskapingsanalyse. 

I litteraturstudien kartlegger vi tidligere teoretiske og empiriske studier om IKT-bruk og IKT-infrastruktur med 

særlig fokus på økonomisk vekst. Vi gjennomgår IKTs utbredelse over tid og rom, samt det kontinuerlige prisfallet 

som følger av den høye innovasjonstakten. Videre fremhever vi noen særegne karakteristika knyttet til IKT, 

deriblant at det både utgjør en generell brukerteknologi og en nettverksteknologi, samt at IKT muliggjør digitale 

goder. Deretter adresserer vi Solow-paradokset, som er at fremveksten av IKT har vært vanskelig å lese fra 

produktivitetsstatistikken. Vi gjennomgår vekststudier av IKT-bruk og infrastruktur på makronivå, nærings- og 

bransjenivå og mikronivå, og retter søkelyset mot internettets økonomiske betydning spesielt. Vi tar også for oss 

noen vyer om fremtidige IKT-trender. 

I verdiskapingsstudien kartlegger vi status og utvikling for aktivitet, privatøkonomisk lønnsomhet og 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet innen IKT-næringen. De siste førti årene har kunnskapsintensive tjenester 

utgjort en stadig større del av næringslivet og blant disse næringene har IKT-næringen høyest vekst. Analysen 

omfatter utarbeidingen av fullstendig ny næringspopulasjon for IKT-næringen, fordelt på de seks bransjene 

telekom, generelle programvarer, skreddersydde IT-tjenester, IKT-driftstjenester, IKT-industri og IKT-handel. 

Studien viser en produktiv næring med mer enn 100 000 ansatte, som står for nærmere fem prosent av Norges 

fastlands-BNP. I tillegg bruker store deler av næringslivet for øvrig IKT intensivt i sin produksjon, og de fleste 

større virksomheter i norsk næringsliv har egne tilsatte som jobber med IKT. 

De to studiene suppleres med redegjørelse for metodikk, datagrunnlag og supplerende analyser i rapportens 

appendikser. 
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Noen utvalgte sitater 

 

«The Selective Sequence Electronic Calculator (SSEC) developed by IBM is sufficient to ‘solve all the important 

scientific problems in the world involving scientific calculations.» Thomas Watson Senior, President IBM, 1950 

 

«You can see the computer everywhere, but in the productivity statistics.» Robert Sollow, nobelprisvinnende 

økonom, 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«I think it’s fair to say that personal computers have become the most empowering tool we’ve ever created. 

They’re tools of communication, they’re tools of creativity, and they can be shaped by their user.» Bill Gates, 

Microsoft-gründer, 2004 

 

«Computers themselves, and software yet to be developed, will revolutionize the way we learn.» Steve Jobs, 

Apple-gründer, 1985 

Thomas Watson Senior 
President IBM 

Robert Solow 
Nobelprisvinnende økonom 

Bill Gates 
Microsoft-gründer 

Steve Jobs 
Apple-gründer 



Menon Business Economics   V RAPPORT 

Innhold 

Forord...................................................................................................................................................................... II 

Sammendrag .......................................................................................................................................................... III 

Noen utvalgte sitater ............................................................................................................................................. IV 

Innhold .................................................................................................................................................................... V 

1. Hovedfunn om IKT-næringens betydning for næringslivet: IKT-næringen løfter produktiviteten og 

lønnsomheten i norsk økonomi .............................................................................................................................. 1 

1.1. Gjennomgang av økonomisk forskning på IKT-feltet: IKT er en viktig vekstkraft for alle næringer .......... 1 

1.2. Verdiskapingsstudie av den norske IKT-næringen: IKT-næringen er en av Norges store vekstnæringer .. 2 

2. En gjennomgang av den økonomiske forskningen på IKT-feltet ................................................................ 4 

2.1. Utviklingen av IKT ....................................................................................................................................... 4 

2.1.1. IKTs utbredelse ...................................................................................................................................... 4 

2.1.2. Prisutviklingen innen IKT ....................................................................................................................... 8 

2.2. Hva er det med IKT? ................................................................................................................................... 9 

2.2.1. IKT som generell bruksteknologi ........................................................................................................... 9 

2.2.2. IKT som nettverksteknologi ................................................................................................................. 10 

2.2.3. Digitale goder ...................................................................................................................................... 12 

2.3. Solow-paradokset .................................................................................................................................... 12 

2.3.1. Selve paradokset ................................................................................................................................. 12 

2.3.2. Mulige forklaringer .............................................................................................................................. 13 

2.4. IKT og økonomisk vekst ............................................................................................................................ 14 

2.4.1. Landstudier .......................................................................................................................................... 14 

2.4.2. Nærings- og bransjestudier ................................................................................................................. 16 

2.4.3. Mikrostudier ........................................................................................................................................ 18 

2.5. Internett og IKT-infrastruktur .................................................................................................................. 20 

2.5.1. Internett som vekstdriver .................................................................................................................... 20 

2.5.2. Betydningen av nettverkshastighet ..................................................................................................... 21 

2.6. Fremtidsutsikter ....................................................................................................................................... 23 

2.7. Noen avsluttende kommentarer til litteraturstudien .............................................................................. 24 

3. Verdiskapingsstudie om den norske IKT-næringen ................................................................................. 25 

3.1. Definisjon av IKT-næringen: Menon har utviklet en unik populasjon for IKT-næringen ......................... 25 

3.1.1. Definisjon av selve IKT-næringen: Hva som definerer IKT-næringen .................................................. 26 

3.1.2. IKT-næringens bransjeinndeling: IKT-næringen består av seks bransjer ............................................. 26 

3.1.3. Menons IKT-populasjon: En populasjon bestående av mer enn 15 000 aktive og inaktive foretak .... 28 



Menon Business Economics   VI RAPPORT 

3.2. Et historisk blikk på IKT-næringen: En av vår tids store vekstnæringer ................................................... 28 

3.2.1. Fremveksten av kunnskapsintensive tjenester: Næringslivet har siden starten av den 

informasjonsteknologiske revolusjonen vridd seg stadig mer mot kunnskapsnæringer ...................................... 29 

3.2.2. Fremveksten av IKT-næringen: IT-tjenester troner på vekstoppen blant kunnskapsnæringene ........ 32 

3.3. IKT-næringen i et norsk verdiskapingsperspektiv: En produktiv fremtidsnæring med høy vekstkraft .... 35 

3.3.1. IKT-næringens aktivitetsnivå: Næringen sysselsetter mer enn 100 000 ansatte og står for om lag fem 

prosent av Norges fastlands-BNP.......................................................................................................................... 37 

3.3.2. IKT-næringens privatøkonomiske lønnsomhet: Volumbasert lønnsomhetsvekst bringer IKT-næringen 

opp på veksttoppen .............................................................................................................................................. 42 

3.3.3. IKT-næringens samfunnsøkonomiske lønnsomhet: Den årlige TFP-veksten har siden 

millenniumsskiftet vært tolv ganger så høy i IKT-næringen samlet som i Fastlands-Norge ................................. 48 

3.4. Verdiskapingshistorien om IKT-bransjene: Fellestrekket med IKT-bransjene er at de drives av høy 

produktivitetsutvikling .......................................................................................................................................... 56 

3.4.1. IKT-bransjenes aktivitetsnivå: IT-tjenestebransjene vokser mest og skreddersydde IT-tjenester er i dag 

den klart største IKT-bransjen ............................................................................................................................... 58 

3.4.2. IKT-næringens privatøkonomiske lønnsomhet: IT-tjenestebransjene høster fruktene av et tiår med 

innovasjon, mens telekom-bransjen leverer stabil lønnsomhet ........................................................................... 62 

3.4.3. IKT-bransjenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet: IKT-bransjene utmerker seg i forhold til resten av 

næringslivet med høyt produktivitetsnivå og høy produktivitetsvekst ................................................................ 67 

4. Appendiks A: Dokumentasjon om metodikk for verdiskapnings- og produktivitetsstudier av næringslivet

 74 

4.1. Metodikk for vekststudier av IKT-næringen ............................................................................................ 74 

4.1.1. Et rammeverk for studier av produktivitetseffekter ........................................................................... 74 

4.1.2. Metode for vekstregnskap .................................................................................................................. 78 

4.2. Redegjørelse for økonomiske begrepsdefinisjoner relevant for studien ................................................. 79 

4.2.1. Bruttoproduktet og nettoproduktet: To relevante verdiskapingsmål ................................................. 80 

4.2.2. Deflatorer: Verktøy for å skille mellom pris- og produktivitetsutvikling ............................................. 81 

4.2.3. Arbeidsproduktivitetsmål: De mest brukte og mest utskjelte produktivitetsmålene ......................... 82 

4.2.4. Kapitalproduktivitetsmål: Hvordan et batteri av mål egner seg til å belyse nyanser knyttet til den 

privatøkonomiske operative lønnsomheten ......................................................................................................... 82 

4.2.5. Kapitalsysselsatte og skyggesysselsatte: Konsepter for å kunne sammenlikne arbeidskraften med 

kapitalmengden .................................................................................................................................................... 84 

4.2.6. Teknologinivået ved Cobb-Douglas under konstant skalautbytte: Et teknologifokusert mål for 

totalfaktorproduktivitet ........................................................................................................................................ 84 

4.2.7. Nettoverdiskaping per kapitalsysselsatt: Et bredt mål for totalfaktorproduktivitet ........................... 86 

4.2.8. Relativ næringsøkonomisk avkastning: Et næringsmål for prestasjonsbenchmarking ....................... 87 

5. Appendiks B: Dokumentasjon av studiens datagrunnlag ........................................................................ 89 



Menon Business Economics   VII RAPPORT 

5.1. Vårt datagrunnlag for analyser av nøkkelstørrelser i norsk økonomi ...................................................... 89 

5.1.1. Menons aktivitets- og regnskapsdatabase for norsk næringsliv ......................................................... 89 

5.1.2. Harmonisering av våre data med basis i Nasjonalregnskap i hovedanalysene ................................... 89 

5.1.3. Beregning av økonomiske sammensatte nøkkelstørrelser i hovedanalysene ..................................... 92 

5.1.4. Datagrunnlag for den historiske analysen ........................................................................................... 98 

5.2. Dokumentasjon av næringspopulasjoner ................................................................................................ 98 

5.2.1. Metodisk oppbygging av Menons IKT-populasjon............................................................................... 98 

5.2.2. Næringsgrupperinger fra offentlig statistikk benyttet i hovedanalysene ......................................... 100 

5.2.3. Næringsgrupperinger fra offentlig statistikk benyttet i den historiske analysen .............................. 103 

5.2.4. Populasjonen for IKT-Norges medlemmer ........................................................................................ 105 

5.2.5. Næringspopulasjoner benyttet i den komparative næringsstudien.................................................. 105 

6. Appendiks C: Utvidelser knyttet til verdiskapingsanalysen for IKT-næringen ....................................... 108 

6.1. Ytterligere bakgrunnstudier av IKT-næringen ........................................................................................ 108 

6.1.1. Verdiskapingen i IKT-Norges medlemsbedrifter ................................................................................ 108 

6.1.2. Komparative næringssammenlikninger av IKT-næringer og andre næringer ................................... 117 

6.2. Bakgrunnsempiri for verdiskapingsanalysene ....................................................................................... 122 

6.2.1. Bakgrunnsempiri knyttet til den historiske analysen ........................................................................ 122 

6.2.2. Sammenhengen mellom Menons IKT-populasjon og offentlig statistikk .......................................... 124 

Referanser ........................................................................................................................................................... 135 



Menon Business Economics   1 RAPPORT 

1. Hovedfunn om IKT-næringens betydning for næringslivet: IKT-

næringen løfter produktiviteten og lønnsomheten i norsk økonomi 

I denne rapporten retter vi søkelyset mot den norske IKT-næringens verdiskapingsbidrag. Vi finner at IKT-

næringen løfter produktiviteten og lønnsomheten i norsk økonomi, både ved at det er høy produktivitet og 

lønnsomhet i næringen, og ved at IKT har stor betydning for andre deler av økonomien i kraft av å være en 

bruksteknologi med generell anvendelse. Utarbeidingen av en egen IKT-populasjon har vært avgjørende for 

presisjonsnivået i næringsstudien. 

Vi sammenfatter våre hovedfunn her i kapittel 1. Deretter tilbyr vi i kapittel 2 en overordnet litteraturstudie om 

effektene av IKT, som her oppsummeres i delkapittel 1.1. Vi avslutter hoveddelen av rapporten med en 

omfattende verdiskapingsstudie av IKT-næringen i kapittel 3, som her oppsummeres i delkapittel 1.2. 

Bakenforliggende metode, datagrunnlag og ytterligere empiri knyttet til vår studie gjennomgås i henholdsvis 

appendikskapittel 4, 5 og 6. 

1.1. Gjennomgang av økonomisk forskning på IKT-feltet: IKT er en viktig 

vekstkraft for alle næringer 

Litteraturen om IKT og betydningen av digital teknologi for økonomisk utvikling har blitt ganske omfattende. I 

dette notatet sammenfatter vi noen viktige, utvalgte hovedresultater med særlig fokus på litteratur om 

økonomisk vekst.1 

IKT-næringen har blitt omfattende og representerer en betydelig andel av verdiskapingen i noen land. Like fullt 

er produksjon av IKT-produkter ganske konsentrert om få enkeltland. Selv om denne næringen har hatt høy vekst 

i mange land, representerer den en liten del av samlet verdiskaping i de fleste land. Prisutviklingen har falt 

kontinuerlig i tråd kvalitetsforbedringene og innovasjonstakten. IKT innehar enkelte særegne karakteristika ved 

at det både utgjør en generell bruksteknologi og en nettverksteknologi, og ved at det muliggjør digitale goder. 

Viktige effekter fra IKT er derfor antatt å komme gjennom bruk av IKT. Her er litteraturen ganske sprikende. 

Noen studier gir støtte for stor optimisme om økonomiske virkninger av IKT, mens andre viser langt mer 

beskjedne virkninger. Det ble tidlig oppfattet som paradoksalt at IKT ble innført i alle deler av næringslivet, 

samtidig som veksten gikk ned. En viktig delforklaring som gjerne omtales som Solow-paradokset, er at 

kvalitetsforbedringer i liten grad fanges opp av fastprisjusteringene knyttet til offentlig statistikk.2 Med høy 

produktivtetsvekst i USA fra 1990-tallet konkluderte imidlertid stadig flere forskere med at IKT-næringen og bruk 

av IKT var blitt en motor for vekst i USA. Tilsvarende studier er også gjennomført for andre land.  

Ofte viser mikrostudier og studier som anvender foretaksdata at bruk av IKT medfører økt produktivitet. 

Landstudier og bransjestudier har noe mer sprikende konklusjoner. Enkelte forskere finner at IKT-intensive 

                                                                 
 

1 Studien er skrevet innenfor en kort tidsramme og gjør ikke krav på å være utfyllende. Snarere gir den en oversikt over viktige 
problemstillinger og noen sentrale enkeltresultater. 
2 Dermed fanges ikke nytten for konsumentene av IKT opp i statistikken. Like fullt skulle man også forvente høyere lønnsomhet blant IKT-
konsumerende virksomheter ved produktivitetsfremmende kvalitetsforbedringene innen IKT-næringen. 
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næringer har hatt lav vekst i noen land, mens andre forskere peker på høy vekst i IKT-intensive næringer i andre 

land. Blant tjenesteytende næringer synes IKT å være en viktig driver for høy vekst.  

En viktig studie har indikert at land som har vært raske i å utvikle bredbånd både har fått et éngangsløft i BNP 

per innbygger og også høyere veksttakt. En del mer disaggregerte region-, bransje- og foretaksstudier støtter 

opp under dette. Bransjer, regioner og foretak som har tilgang til godt utbygget bredbånd opplever ofte høyere 

vekst enn sammenlignbare bransjer, regioner og foretak der tilgangen til bredbånd er mindre. Generelt er 

litteraturen om bredbånd og internett basert på nyere data, men den er likevel relativt omfattende. 

Utviklingen går jevnt og trutt i retning av økt utbredelse av IKT, spesielt internettbasert IKT. De senere 

utviklingstrendene antyder at internett viser stadig nye anvendelsesområder både for konsumenter og 

produsenter. 

1.2. Verdiskapingsstudie av den norske IKT-næringen: IKT-næringen er en av 

Norges store vekstnæringer 

Når man retter et historisk blikk på IKT-næringen, er det liten tvil om at det fremstår som en vår tids store 

vekstnæringer. Gjennom etterkrigstiden og fram til i dag har vestlige økonomier omstilt seg fra 

vareproduserende til tjenesteproduserende næringer. Siden den informasjonsteknologiske revolusjonen for 

alvor skjøt fart på 1980-tallet, har kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting (KIFT) hatt enorm vekst 

både i sysselsetting og verdiskaping sammenliknet med resten av næringslivet. Blant KIFT-næringene utmerker 

IKT-næringen seg med særlig høy vekst, mens de andre KIFT-næringene har benyttet IKT stadig mer intensivt i 

sin produksjon. 

IT-tjenester gjør seg bemerket som den store vekstnæringen når det gjelder volumproduksjon, mens telekom 

har hatt særlig høy vekst i arbeidsproduktiviteten. Til tross for sysselsetningsfall i industrien har vi i løpet av de 

tretti siste årene også sett en oppblomstring av høyteknologisk industri. I denne delen av industrien spiller IKT 

en stadig viktigere rolle og innslaget av IKT-bedrifter har vært økende. Den årlige veksten i arbeidsproduktivitet 

målt ved verdiskaping per sysselsatt for IKT-næringen fra 1980 til 2013 var 6,2 prosent i faste priser, mot 1,1 

prosent i faste priser for Fastlands-Norge. Disse veksttallene tar ikke hensyn til at IKT-næringen har vært 

gjenstand for betydelige kvalitetsforbedringer og kan således anses som minimumsanslag. 

Menon har utviklet en unik populasjon for IKT-næringen. En utfordring i studier av IKT-næringen er at næringen 

med sine underordnede bransjer går på tvers av næringsinndelingen i offentlig statistikk. Menon har i tilknytning 

til dette prosjektet og tidligere populasjonsarbeid utviklet en unik IKT-populasjon bestående av norske IKT-

foretak som tar hensyn til nettopp dette. Populasjonen har sine røtter i forskningsprosjektet «Et kunnskapsbasert 

Norge» ved Handelshøyskolen BI, der Menon deltok som en av flere samarbeidspartnere. 

Vi deler IKT-næringen inn i en kjernenæring, som består av virksomheter som produserer IKT- tjenester, og en 

støttenæring, som består av virksomheter som distribuerer IKT-produkter, produserer IKT-varer eller produserer 

eller distribuerer varer og tjenester som støtter opp under IKT-produktene. Kjernenæringen omfatter bransjene 

telekommunikasjon, generelle programvarer, skreddersydde IT-tjenester og IKT-driftstjenester, mens 

støttenæringen omfatter bransjene IKT-handel og IKT-industri. 

Den norske IKT-næringen fremstår i dag som en produktiv fremtidsnæring med høy vekstkraft. Næringen 

sysselsetter mer enn 100 000 ansatte og står for om lag fem prosent av Norges fastlands-BNP. IKT-

kjernenæringen, bestående av telekom, generelle programvarer, skreddersydde IT-tjenester og IKT-

driftstjenester, hadde en verdiskapingsvekst i løpende priser på 7 prosent årlig fra 2000 til 2013, mot 5,5 for det 



Menon Business Economics   3 RAPPORT 

representative næringslivet.3 IKT-støttenæringen, bestående av IKT-industrien og IKT-handelen, hadde imidlertid 

lavere vekst på 1,2 prosent, slik at den samlede veksten i IKT-næringen beløp seg til 5,8 prosent. 

Etter relativ lav lønnsomhet og store immaterielle investeringer i IT-bransjene i årene like etter 

millenniumsskiftet, kan næringen i dag skilte med relativt god lønnsomhet. Langsiktig satsning innen særlig IT 

bærer nå frukter, mens andre deler av næringer sliter mer med tøffe konkurranseforhold. I 2013 kastet hver 

operative fast realkapitalkrone i IKT-næringen av seg 22 øre, mot 20 øre i det representative næringslivet og 15 

øre i industrien samlet. IKT-næringens vekst drives av stadige høyere produksjonsvolum og kvalitetsforbedringer, 

men motvirkes av at produktprisene samtidig presses ned av innovasjonskonkurranse med tilhørende 

produktinnovasjon. Isolert sett har lav prisutvikling på produktinnsatsen i forhold til omsetningsutviklingen 

bidratt til å øke lønnsomheten i næringen, mens høy lønnsutvikling i forhold til omsetningsutviklingen har bidratt 

til å senke lønnsomheten. 

Bruttoverdiskapingen per sysselsatt er 1 047 000 kroner i IKT-kjernenæringen og 980 000 kroner i IKT-næringen 

samlet. Til sammenlikning var bruttoverdiskapingen per sysselsatt 780 000 kroner i industrien, som er mer 

kapitalintensiv, og 684 000 kroner i det representative næringslivet, som er noe mindre kapitalintensivt. Den årlig 

volumbaserte TFP-veksten i den samlede IKT-næringen fra 2000 til 2013 var på 6,1 prosent, hvilket er fem ganger 

så høyt som i det representative næringslivet og mer enn tolv ganger så høyt som i Fastlands-Norge. Dersom vi 

også hadde hatt data til å belyse kvalitetsrelatert TFP-vekst, ville TFP-veksten vært enda høyere, og IKT-næringen 

hadde kommet ytterligere bedre ut relativt til andre næringer. 

Fellestrekket for IKT-bransjene er at de drives av høy produktivitetsutvikling. IKT-næringen er en heterogen 

næring med bransjer med varierte karakteristika og utviklingstrekk. Skreddersydde IT-tjenester er IKT-næringens 

desidert største bransje med nærmere to femtedeler av IKT-næringens samlede sysselsetting og 

bruttoverdiskaping. Sysselsettingen og bruttoverdiskapingen innen IT-tjenestebransjene med generelle 

programvarer i spissen har økt betraktelig, mens telekom har hatt en svakere, men positiv utvikling. Innenfor 

IKT-handelen og IKT-industrien har sysselsettingen falt, samtidig som verdiskapingsutviklingen har vært 

tilsvarende eller lavere enn i næringslivet for øvrig. 

Den operative privatøkonomiske lønnsomheten innen generelle programvarer og skreddersydde IT-tjenester var 

i starten av 2000-tallet svært dårlig, men etter mange år med store immaterielle investeringer og styrket 

internasjonal konkurranseposisjon har lønnsomheten blitt svært god innen disse bransjene. Innen telekom, IKT-

driftstjenester og IKT-industrien har lønnsomheten vært mer stabilt god. IKT-handelen har derimot stått overfor 

store utfordringer de siste femten årene i forbindelse med overgang fra handel i butikk til handel på nett. 

Kostnadsdrivkreftene bak lønnsomhetsveksten varierer, men en gjenganger på nettoinntektsiden er økt 

produksjonsvolum, fallende produktpriser og bedret kvalitet. 

Bruttoverdiskapingen per sysselsatt blant IKT-bransjene ligger jevnt over bruttoverdiskaping per sysselsatt i det 

representative næringslivet, med unntak av IKT-handelen som til gjengjeld er relativ lite kapitalintensiv. De fleste 

IKT-bransjene har hatt en volumbasert TFP-utvikling som er mange ganger høyere enn det representative 

næringslivet. I særklasse er telekom som har hatt en volumbasert TFP-utvikling på mer enn tolv ganger det 

representative næringslivet. Stort prisfall knyttet til pris- og innovasjonskonkurranse har medført lavere 

lønnsomhetsgevinst til tross for den store produktivitetsgevinsten. 

                                                                 
 

3 Det representative næringslivet adresserer utfordringene med å bruke Fastlands-Norge som benchmark for næringslivet ved å ekskludere 
næringer med særegne utviklingstrekk og drivkrefter. Grupperingen er nærmere definert og diskutert i Boks 3.3 i innledning av delkapittel 
3.3, samt i en egen delappendiksseksjon i appendiksseksjon 5.2.2. 
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2. En gjennomgang av den økonomiske forskningen på IKT-feltet 

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er avgjørende for menneskelig samhandling. Gjennom all 

menneskelig historie har slik teknologi hatt betydning for økonomisk, sosial, kulturell og menneskelig utvikling. 

Ulike teknologier for innsamling, lagring, utveksling, koding og produksjon av informasjon og kommunikasjon er 

grunnleggende for menneskesamfunn. Moderne IKT er derfor nye varianter av svært grunnleggende teknologi. 

Her bruker vi IKT-begrepet om elektronisk og oftest digital teknologi for informasjon og kommunikasjon.  

Moderne IKT har fått stor betydning. IKT-næringen er relativt stor, og IKT har omfattende bruk i all moderne 

økonomisk aktivitet. IKT produseres i mange og stadig flere varianter. Teknologiene har fått betydning for 

økonomisk, sosial og kulturell organisering. Med dette er IKT en gjennomgripende type teknologi.  

Det er nå en omfattende litteratur om betydningen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for 

økonomisk verdiskaping. Dette kapittelet gir en kort oversikt over viktige forskningsbidrag på feltet. Studien er 

skrevet innenfor en kort tidsramme og gjør ikke krav på å være utfyllende. Snarere gir den en oversikt over viktige 

problemstillinger og noen sentrale enkeltresultater. Det legges størst vekt på å beskrive forskningen om IKT-

næringens betydning for økonomisk vekst, betydningen av denne næringen for andre næringer og betydningen 

av IKT-infrastruktur for økonomisk utvikling.  

Det er skrevet flere oversiktsartikler om denne litteraturen av andre, både på norsk og på engelsk. Viktige slike 

oversiktsartikler er også diskutert her. Denne studien kan derfor fungere som en guide til viktige tema og til 

litteraturen om betydningen av IKT for økonomisk utvikling. 

I delkapittel 2.1 diskuteres utbredelsen av IKT, hvordan slik teknologi i dag har blitt svært omfangsrik, og den 

særegne prisutviklingen knyttet til IKT-goder. Dette danner bakgrunnen for de neste avsnittene om betydningen 

av IKT. I delkapittel 2.2 diskuteres noen særtrekk ved IKT. Det framkommer at IKT har særtrekk som generell 

bruksteknologi (GPT),4 men at IKT også har særegne karakteristika som nettverksteknologi og døråpner for 

digitale goder. Videre i delkapittel 2.3 diskuteres det såkalte Solow-paradokset rundt lav økonomisk vekst 

samtidig med omfattende investeringer i IKT i USA, samt mulige forklaringer på paradokset. Senere har veksten 

i amerikansk økonomi tatt seg opp og i de to etterfølgende avsnittene diskuteres empiriske studier av 

sammenhengen mellom IKT og vekst med en generell gjennomgang i delkapittel 2.4 og fokus på internett og IKT-

infrastruktur i delkapittel 2.5. Deretter sier vi noen ord om veien videre i delkapittel 2.6. Til slutt gir vi noen 

oppsummerende kommentarer i delkapittel 2.7. 

2.1. Utviklingen av IKT 

Vi vil her ta for oss utviklingen av IKT ved å ta for oss utbredelsen over tid i seksjon 2.1.1. Deretter beveger vi oss 

over til IKT-goders særegne og innovasjonsdrevne prisutvikling i seksjon 2.1.2. 

2.1.1. IKTs utbredelse 

Utbredelsen av IKT har en lang forhistorie. I Ruttan (2001) gis en historisk oversikt over utviklingen av 

datateknologi. Utviklingen startet lenge før andre verdenskrig. IBM5 ble etablert på basis av tidligere foretak så 

                                                                 
 

4 GPT er forkortelse for «General Purpose Technology». 

5 IBM er forkortelse for «International Business Machines Corporation». 
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tidlig som i 1924. Optimismen rundt datateknologi var stor i etterkrigstiden. Allerede i 1950 hevdet direktøren i 

IBM, Thomas Watson Senior, at en av deres maskiner var tilstrekkelig til «å løse alle viktige vitenskapelige 

problemer i verden som inkluderer vitenskapelig beregning» (Ruttan, 2001, s. 320). Som vi skal se, har det vært 

tilsvarende optimisme om IKT i flere omganger. Men selv om datamaskiner ble introdusert for markedet fra 

1950-tallet, tok det lengre tid før de fikk omfattende utbredelse. Fram mot 1980 hadde store datamaskiner fått 

høy anvendelse i offentlig sektor og større private foretak. Fra 1985 ble PC vanlig.6 Med nye og brukervennlige 

programvarer ble PC etter hvert enerådende for ordinært kontorarbeid, til databeregninger, regnskap, 

designarbeid og mange andre oppgaver. Datamaskiner fikk på 1980-tallet allmenn bruk i næringsliv, i offentlig 

forvaltning og også i husholdninger. 

Den raske utbredelsen av datateknologi hadde nær sammenheng med kostnadsreduksjoner og økende yteevne. 

Moores lov om at datamaskiners kapasitet dobles hver attende måned indikerer svært høy produktivitetsvekst, 

kraftige prisfall og en dynamisk bransje (se Gordon, 2000, Aizcorbe og Kortum, 2005 og Jorgenson, 2005a). 

For et tverrsnitt av land har Caselli og Coleman (2001) undersøkt faktorer som forklarer utbredelsen av IKT-utstyr. 

Deres utgangspunkt er at de fleste land har liten eller ganske spesialisert produksjon av IKT. Derfor vil utbredelsen 

av slikt utstyr kunne gjenfinnes i lands importdata for IKT, som er lett tilgjengelige data. Caselli og Coleman 

undersøker import av IKT-utstyr for mange perioder, fra 1970 og fram til 1990. De konkluderer med at 

investeringsrater, industriens andel av verdiskapingen, beskyttelse av eiendomsrettigheter, utdanningsnivå og 

import av industrivarer fra OECD land er viktige forklaringsfaktorer for import av IKT-utstyr og for utbredelse av 

IKT. Det sentrale poenget her er at tilsvarende forklaringsfaktorer forklarer økonomisk vekst. Dermed kan IKT 

være komplementær til andre vekstfremmende faktorer. 

Med utvikling av internett der datamaskiner kobles sammen over hele kloden fikk IKT mange nye og svært 

omfattende anvendelser. Informasjonsutveksling av alle typer, kjøp, salg, markedsføring, forskning, 

datainnhenting, underholdning, regnskap, bank og finansielle tjenester, metrologi, karttjenester og arkitektur er 

bare noen eksempler der internett etter hvert har fått bred anvendelse.  

I dag har internett blitt dagligdags for alle. Dette har skjedd svært raskt. Figur 2-1 viser antall telefonlinjer, antall 

mobiltelefonabonnenter og antall brukere av internett per hundre innbyggere i Norge i perioden fra 1946 til 

2013. Mens tradisjonelle telefoner fikk sin gradvise utbredelse og nådde et metningspunkt på 60 per hundre 

innbyggere etter om lag 50 år, skjedde innføringen av mobiltelefoner over en kortere periode på om lag 30 år 

med en tilsynelatende metning på 120 mobiltelefonabonnenter per hundre innbyggere i 2010. For internett har 

innfasingen vært enda raskere. I 25-årsperioden fra 1995 til 2010 økte andelen internettbrukere i befolkningen 

fra et marginalt nivå til nær 100 prosent.7 

                                                                 
 

6 Begrepet PC stammer fra den engelske forkortelsen for «Personal computers». 

7 Tallene er ikke helt sammenlignbare. Andelen internettbrukere er her definert som andelen av befolkningen som har brukt internett de 

siste 12 måneder.  
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Figur 2-1: Telefonlinjer, mobiltelefonabonnenter og internettbrukere, per hundre innbyggere. Kilder: World Development 
Indicators (2015, lyseblå, gul og oransje linje) og Statistisk Sentralbyrå (2015, mørkeblå linje) 

 

Figur 2-1 illustrerer hvordan internett i dag har blitt hverdagslig for alle. Det er i tråd med alminnelig intuisjon og 

med det vi observerer rundt oss: Internett har invadert dagliglivet og har blitt uunnværlig for mange. For internett 

og bruk av mobiltelefon viser utbredelsen en S-formet kurve over tid. Det er typisk for innføring av nye 

teknologier. I begynnelsen går innføringen langsomt, før den blir svært rask. Deretter avtar økningen i andelen 

nye brukere, og det tar mer tid før de siste brukerne tar i bruk teknologien. 

Ofte analyseres innføring av ny teknologi ved å estimere parametere i en logistisk funksjon, som er S-formet,8 

der en estimerer parameterne i en funksjon som beskriver spredningen av teknologien. I en oversiktsartikkel 

dokumenter Hall (2005) hvordan mange typer teknologispredning har fulgt en S-kurve over tid. Hun peker på 

heterogenitet blant konsumenter og bedrifter, læringseffekter og nettverkseffekter som forklaring på det typiske 

mønsteret. De som har størst nytte av en teknologi tar den i bruk først. Deretter tas den i bruk av konsumenter 

eller produsenter som har suksessivt mindre nytte av den. Når nytten av en teknologi for de som bruker den har 

en normalfordeling, eller eventuelt en annen fordeling med tyngdepunkt i midten, vil andelen brukere følge et 

S-mønster. Også læring om ny teknologi kan gi opphav til S-formet utbredelse over tid. Brukerne lærer av 

hverandre. Når få bruker teknologien er læringen liten og økende. Når mange bruker teknologien, er det færre 

igjen som kan lære om den. Denne utviklingen forsterkes av nettverkseffekter, som innebærer at nytten av å 

bruke en teknologi øker med antallet brukere. Stoneman og Battisti (2010) er en annen oversiktsartikkel om 

teknologispredning som diskuterer tilsvarende mekanismer, men med større vekt på tilbudssiden. Andre 

oversiktsarbeid er Geroski (2000) og Stoneman (2002).  

I St. Meld. 23 (2012-2013) beskrives digitaliseringen av Norge. Det går fram at befolkningen i Norge har god 

tilgang til digital teknologi. En høy andel av befolkningen bruker internett og bruken av ulike tjenester er høy, 

men i noen grad varierende. For eksempel bruker nær alle internettbrukere internett til å sende epost, mens en 

langt lavere andel benytter internett til for eksempel å bestille legetime. Tilgjengelig statistikk viser også at 

                                                                 
 

En logistisk vekstfunksjon representerer en S-formet vekstkurve. Generelt er beholdningsvariablene 𝑔(∗) som en funksjon av en 

vekstforklarende variabel 𝑥 gitt ved 𝑔(𝑥) =
𝑀

1+exp(−𝑏(𝑥−𝑎))
, der 𝑀 representerer beholdningsvariabelens maksimale bæreevne, 𝑎 

representerer brattheten på kurvens helning og 𝑎 er en parameter som bestemmer nivået på beholdningsvariabelens vekstbane.  
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næringslivet er aktive brukere av internett (Statistisk sentralbyrå 2015). Om lag 95 prosent av norske bedrifter 

bruker internett i kommunikasjon med offentlige myndigheter. Noe over halvparten driver elektronisk handel, 

og de fleste kommuniserer elektronisk med andre foretak. Figur 2-2 viser bruken av internett til utvalgte formål 

for norske foretak.  

Figur 2-2: Bruk av internett i norske foretak. Kilde: Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

Indikatorene som er diskutert ovenfor gjelder bruk av internett. I tillegg har det vært en omfattende introduksjon 

av annen IKT i næringsliv og offentlig forvaltning. Det gjelder for eksempel tekstbehandling, databehandling, 

planlegging, forskning og utvikling, design, produksjon, distribusjon eller styring av maskiner og prosesser. IKT 

har fått omfattende bruk i Norge. Teknologiene brukes av nesten alle til svært mye og gjennomgående i 

næringslivet i produksjon, kommunikasjon og distribusjon. Introduksjonen av IKT har dessuten foregått svært 

raskt og raskere enn andre teknologiske skift.  

Utviklingen i Norge er ikke spesiell. IKT har tilsvarende fått økende anvendelse i land over hele verden. Det har 

gått særlig raskt i Nord-Europa, USA, Canada og enkelte østasiatiske land, der andelen internettbrukere er 

omtrent som i Norge. Men også i andre land er IKT nå svært utbredt. I Øst- og Sør-Europa er mer enn halvparten 

av befolkningen brukere av internett. Også i Kina, Mexico og Sør-Afrika gjelder dette om lag halvparten av 

befolkningen. Det er viktig at disse landene derfor befinner seg på den bratteste delen av S-kurven som 

framkommer i Figur 2-1. Dermed øker andelene av befolkningen i disse landene som bruker internett også svært 

raskt. OECD (2014c) gir en oversikt over bruk av IKT i mange land. Der pekes det på rask spredning av bruk av 

internett i land der bruken fremdeles ikke omfavner hele befolkningen. De viser også til rask vekst i de delene av 

næringslivet som aktivt bruker IKT og internett.  

Utbredelsen av IKT har bakgrunn i rask teknologisk utvikling i IKT-næringen. Utviklingen har også blitt raskere 

over tid. Mens Moores lov ga halvering av reelle priser hver attende måned tidligere, mener enkelte forskere at 

denne tiden nå er redusert til halvering hver tolvte måned (Gordon, 2002). 
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2.1.2. Prisutviklingen innen IKT 

Det er en krevende oppgave å beregne prisindekser for IKT, som i tillegg tar hensyn til kvalitetsforbedringer. 9 

Nye produkter har ofte bedre kvalitet enn eldre årganger. Slike kvalitetsforbedringer er vanskelig å skille fra 

prisutviklingen, både fordi det utfordrende å kvantifisere kvalitetsforbedringene, og fordi høy innovasjonstakt 

gjerne presser prisene nedover. 

En datamaskin er ikke det samme i dag som på 1980-tallet eller 1950-tallet. For å ta hensyn til kvalitetsutvikling 

og bedre yteevne beregnes såkalte hedoniske prisindekser. Der beregnes prisutviklingen for egenskaper til varer. 

Hensikten er at disse prisindeksene skal reflektere den reelle prisutviklingen og kontrollere for utviklingen i varers 

kvalitet. Det er ulik praksis for beregning av slike hedoniske priser. En foregangsperson i denne sammenhengen 

er den amerikanske forskeren Dale Jorgenson. I Jorgenson (2005b) presenteres ulike beregninger, og noen 

resultater vises i Figur 2-3. Der er det beregnet hedoniske prisindekser for USA for datamaskiner, programvare, 

telekommunikasjon og for BNP samlet. Det er også beregnet en samleindeks for alle IKT-produkter. Skalaen i 

figuren er logaritmisk og baseåret er satt til 2000, hvilket innebærer at logaritmen av prisene i år 2000 er satt lik 

null.10 Verdier under null indikerer dermed lavere priser enn i år 2000, mens verdier over én betegner priser som 

er høyere enn i år 2000.  

Figur 2-3: Prisutvikling på enkelte IKT-varer og bruttonasjonalprodukt i USA representert ved hedoniske prisindekser. Kilde: 
Jorgenson (2005b) 

 

Utviklingen for BNP viser allmenn inflasjon. Gjennom den perioden vi ser på her, fra 1960 til 2002, økte prisene i 

USA med om lag 450 prosent.11 For IKT-varer var utviklingen en helt annen. For datamaskiner falt prisene 

dramatisk. En datamaskin er beregnet å ha vært 1 635 ganger dyrere i 1960 sammenliknet med i 2000, hvilket i 

                                                                 
 

9 For å kunne skille mellom pris- og volumutviklingen knyttet til prisen på et gode eller en næring, utarbeider økonomer såkalte prisindekser. 
Disse indeksene kan svare på i hvilken grad det er volum eller pris som driver verdiskapingsutviklingen eller eventuelt utviklingen i en annen 
nøkkelstørrelse. Skillet mellom pris og volum blir gjerne mer krevende å gjøre i praksis når man i tillegg står overfor kvalitetsforbedringer. 
For spesielt interesserte henviser vi til appendiksseksjon 4.2.2 for en teoretisk gjennomgang om prisindekser. 
10 I vår logaritmiske betraktninger benytter vi Euler-konstanten, 𝑒 ≈ 2,72, som grunntall for logaritmen. Dette er det mest vanlige valget, 

men noen ganger benyttes også 10 som grunntall. 

11 Prisindeksen vokste med dette fra 0,22 til 1, hvilket i logaritmer, tilsvarer en vekst fra -1,51 til 0. 
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logaritmer tilsvarer 7,4. For programvarer har prisene vært forholdsvis konstante. Samlet har derfor IKT blitt 

dramatisk mye billigere over tid i forhold til andre varer og tjenester.  

Selv uten å beregne hedoniske priser er prisutviklingen for IKT-goder helt forskjellig fra andre goder. I Figur 2-4 

vises utviklingen i den totale konsumprisen i Norge og delindeksene for audiovisuelt utstyr, samt teleutstyr og 

teletjenester. Det går fram av figuren at audiovisuelt utstyr har hatt kraftig prisfall og at prisene på teleutstyr og 

teletjenester også har falt samtidig som totalindeksen øker. 

Figur 2-4: Prisutvikling i Norge fra 1995 til 2014. Kilde: Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

2.2. Hva er det med IKT? 

IKT har særtrekk i forhold til annen teknologi. I dette delkapittelet vil vi fokusere på tre av dem; IKT som generell 

bruksteknologi i seksjon 2.2.1, IKT som nettverksteknologi i seksjon 2.2.2 og digitale goder i seksjon 2.2.3. 

2.2.1. IKT som generell bruksteknologi 

Et særtrekk som IKT har felles med andre typer teknologi er funksjonen som generell bruksteknologi, forkortet 

GPT. Slik generell teknologi har fått økende oppmerksomhet i litteraturen om økonomisk vekst og teknologisk 

utvikling. 

Det er vel anerkjent blant økonomer at teknologisk utvikling er hovedkilden til økonomisk vekst over tid. Et 

banebrytende arbeid i denne forbindelse er Solow (1957). Solow dekomponerte bidragene til vekst fra 

investeringer og økt sysselsetting. Hovedidéen til Solow er at under visse forutsetninger12 og med observerbare 

endringer i produksjon, sysselsetting og bruk av kapital avledet fra foretatte investeringer kan man beregne 

bidragene til vekst i produksjon fra ikke-observerbare størrelser som teknologi. Disse ikke-observerbare 

størrelsene benevnes totalfaktorproduktivitet, forkortet TFP. Vesentlige og kontroversielle antakelser hos Solow 

er at det er fri konkurranse og at sammenhengen mellom produksjon og innsatsfaktorer, blant økonomer kjent 

                                                                 
 

12 Disse forutsetningene inkluderer fri konkurranse i produkt- og faktormarkedene en gitt form på produktfunksjonen, jamfør 

appendiksseksjon 4.2.6. 
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som produktfunksjonen, har en bestemt form. I appendikset i kapittel 4 viser vi hovedtrekkene i metoden til 

Solow og går nærmere inn på produktivitetsbegrepet. Solows arbeid har høy anerkjennelse og er viktig for senere 

studier av økonomisk vekst. 

En hovedkonklusjon hos Solow er at teknologisk endring bidro med 87,5 prosent av veksten i verdiskaping per 

sysselsatt i amerikansk økonomi i perioden fra 1909 til 1949. Dette var et svært viktig resultat som ga støtte for 

idéen om at det er teknologisk endring snarere enn investeringer som er drivkraften for økonomisk vekst. Svært 

mange bidrag etter Solow har kommet til liknende, men ofte mer beskjedne, anslag for betydningen av teknologi 

for økonomisk vekst. En oversikt er gitt i Barro og Sala-I-Martin (1995). Av en rekke undersøkelser går det fram 

at teknologisk framgang er hovedårsak til en betydelig andel av observert økonomisk vekst i mange land og for 

flere perioder. Dekomponeringen gir ulike beregninger, og bidraget fra teknologi beregnes å være mellom null 

og totredeler av observert vekst.  

Med bred anvendelse av IKT i alle sektorer ble det stor optimisme om vekstpotensialet til denne typen teknologi. 

IKT har blitt oppfattet å kunne gi fundamentale endringer i økonomiens virkemåte. IKT har blitt sammenliknet 

med andre store teknologiske skift som den industrielle revolusjon, innføringen av dampmaskiner, elektrisitet, 

elektromotorer, eksplosjonsmotoren eller petrokjemisk industri. Av enkelte har slike teknologiske skift blitt 

karakterisert som teknologiske paradigmeskift (Dosi, 1988). Slike GPT eller teknologiske paradigmer er 

kjennetegnet ved at de er generelle, har stor utbredelse, stimulerer til videre innovasjon og er komplementære. 

GPT er generelle teknologier som kan ha anvendelse i mange sektorer og for mange formål. Dette er definitivt 

tilfellet for IKT. IKT har nå anvendelse i alle økonomiske sektorer med tallrike anvendelser. Det blir også stadig 

flere anvendelsesmuligheter etter hvert som teknologiene utvikles. IKT har dermed også stor utbredelse.  

IKT har vært igjennom flere faser med høy innovasjonstakt. Det gjelder for IKT-utstyr, men også for anvendelsene 

av IKT. Prisutviklingen som beskrives i Figur 2-3 og Figur 2-4 i seksjon 2.1.2 reflekterer svært høy innovasjonstakt. 

Mens IKT-bransjene selv har høy innovasjon, er IKT også en hovedingrediens i innovasjon i andre næringer. IKT 

har bidratt til økt innovasjon i mange av sektorene, der IKT brukes aktivt. 

Elektronisk styring av produksjonsprosesser er innført i de fleste sektorer. Det illustrerer hvordan IKT er 

komplementær med annen teknologi. Det finnes etter hvert mange arbeid og oversiktsartikler om IKT som GPT. 

Noen av disse er Bresnahan (2010), Jovanovic og Rousseau (2005), Bertscheck (2003) og Helpman (1998). En kort, 

men autoritativ artikkel er Rousseau (2008), der IKT og elektrisitet sammenlignes som GPT-teknologier. 

For mange typer GPT har det blitt observert ganske lange perioder mellom selve innovasjonene som legger 

grunnen for teknologien og den videre utbredelsen av GPT. I et kjent arbeid av David (1990) vises det hvordan 

både elektrisitet og IKT ble innført over en lang periode og at vekstimpulsene fra begge typer teknologi derfor 

kom sent. 

2.2.2. IKT som nettverksteknologi 

Foruten egenskapene som GPT har IKT også andre karakteristika. Den første gjelder stiavhengighet,13 som 

beskriver hvordan utgangspunktet kan være avgjørende for senere utvikling. I økonomisk analyse antas det ofte 

at valg kan tas på nytt uten at kostnadene er høye. For IKT har det ofte vært tilfellet. Noen typer teknologi 

innføres men tas senere ut av bruk. Både telex, personsøker, ISDN-linjer og kobbernett er i dag IKT-produkter 

som er ute av bruk eller under utfasing. For viktige deler av denne teknologien gjelder det like fullt at kostnadene 

                                                                 
 

13 Engelsk: «Path dependency» 
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ved å snu eller gjøre valg på nytt kan være prohibitive. Dette gjelder selv i tilfeller der ny teknologi kan erstatte 

eldre teknologi på markedet. 

Et eksempel på dette er QWERTY-tastaturet. Det har blitt hevdet at tastaturet ble innført for å redusere 

skrivehastigheten på gammeldagse skrivemaskiner. For rask hastighet kunne føre til at bokstavene festet seg til 

hverandre. Når andre tastaturer ikke har blitt innført senere, har det vært fordi brukerne oppfatter at det er 

store omstillingskostnader. David (1985) var det første bidraget som konkluderte med dette, men hypotesen er 

senere blitt kontroversiell. For en oversikt over debatten om dette, se Kay (2013). Eksempelet har likevel relevans 

i bransjer og for teknologier der standarder, innlæring og nettverkseffekter er sentrale. Situasjonen der 

standarden velges kan være helt forskjellige fra situasjonen, der standarden får allmenn bruk. Valgene tas derfor 

på gale premisser og standardvalgene kan ofte bli mindre gunstige. Tilsvarende kan stiavhengighet medføre høy 

grad av markedsmakt for etablerte produsenter. Shy (2001) drøfter betydningen av slik stiavhengighet for 

nettverksgoder.  

IKT er nettverksteknologi. Nytten av bruk av IKT for konsum eller produksjon øker med antall brukere. Dette er 

åpenbart for telefoni og internett. Ingen vil ha telefon hvis ikke også andre har telefon. Det har liten mening å ha 

internett-tilkobling om ikke andre også har det. Men slike nettverkseffekter gjelder også annen IKT. Det ligger 

også i teknologiens natur som informasjon og kommunikasjonsteknologi. Informasjon og kommunikasjon er 

samhandling mellom mennesker og ofte maskiner, og innebærer flere deltakere. Nettverksteknologi 

kjennetegnes av nettverkseksternaliteter. Andre brukere har fordeler av at antallet brukere øker. Men det 

gjenspeiles ikke i prisen som de siste brukerne betaler. Dermed kan markedsløsningen gi mindre utbredelse enn 

det som er optimalt. Siden nytten av et nettverk øker med antallet brukere, kan nytten også øke av brukere som 

ikke har betalingsvilje for teknologien. 

I Scotchmer (2004) og Shy (2001) diskuteres nettverkseffekter i sammenheng med internett. Markeder for 

nettverksgoder kan også ha flere likevekter. Hvis alle forventer at ingen vil bruke en nettverksteknologi, vil ingen 

investere i slik teknologi. Hvis derimot alle forventer at alle vil bruke en nettverksteknologi, vil alle investere i slik 

teknologi.  

Moderne nettverksbasert IKT er forskjellig fra tradisjonell IKT og massemedier, siden kommunikasjonen kan være 

tosidig eller eventuelt mangesidig. Det er derfor ikke definerte mottakere og avsendere for nettverksbasert IKT. 

Alle brukere er potensielt både mottaker og avsender. Dette har åpenbare fortrinn: Sender kommuniserer med 

mottaker, og mottaker kommuniserer med sender. For kjøp og salg kan det være avgjørende. Men 

nettverksbasert IKT har også bredere dimensjoner. Et eksempel er at kommunikasjon ikke krever at mottaker og 

sender deltar samtidig. IKT-tjenester er derfor forskjellig fra mange andre tjenester, der produksjon og konsum 

må skje samtidig og samme sted.  

IKT, herunder spesielt internett og telefoni, er avhengig av infrastruktur. Infrastruktur har preg av offentlige 

goder. Ofte er det installasjoner som er kostbare å produsere, men der grensekostnaden ved bruk, altså 

kostnaden ved en liten produksjonsøkning, er svært lav når det ikke er fortrengningseffekter. Infrastruktur 

reduserer transaksjonskostnader og kan være avgjørende for velfungerende markeder. IKT-infrastruktur 

eksemplifiseres godt gjennom bredbåndsutbygging. Utbygging av velfungerende bredbånd er blitt høyt prioritert 

gjennom utbredelsen av internett. De fleste OECD-land har i dag kommet langt i utbygging av bredbånd. OECD 

(2014a) dokumenterer at om lag 70 prosent av befolkningen i OECD har tilgang til mobilt trådløst bredbånd. Shy 
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(2001) diskuterer overbelastning i nettverk.14 Han viser at det ofte vil bli ny overbelastning når kapasiteten til et 

nett øker når prisen for bruk er lav eller null.  

2.2.3. Digitale goder 

Quah (2003) legger vekt på at godene som produseres ved bruk av IKT er digitale goder. Han skriver at slike varer 

har fem karakteristika som gjør dem forskjellige fra andre varer: Digitale goder er ikke-rivaliserende, uendelig 

ekspanderbare, diskrete, ikke romlige og rekombinante. Ikke-rivaliserbarhet innebærer at bruken av et digitalt 

gode ikke reduserer andres mulige bruk av det samme godet. Egenskapen uendelig ekspanderbarhet ved et gode 

innebærer at det kan produseres vilkårlig mange kopier av godet, uten at kopiene reduserer verdien av 

originalen. Originalen kan ikke skjelnes fra kopiene. 

Digitale goder er diskrete på den måten at de sjelden kan deles opp i flere biter. Digitale goder er ikke romlige. 

De er overalt og ingen steder. Dette er relevant for betydningen av geografi og framveksten av IKT-klynger, det 

vil si geografisk opphoping av IKT-virksomhet. Siden digitale goder kan transporteres kostnadsfritt, blir 

betydningen av geografi annerledes enn for andre goder. Quah hevder dette stimulerer til klyngedannelser. 

Markedsadgang har ikke lenger betydning. Dermed kan produksjonen av digitale goder skje der produksjonen 

skjer mest effektivt. Videre er digitale goder rekombinante: De kan kombineres til nye goder, ofte i svært mange 

varianter. Innenfor økonomisk vekstteori har enkelte hevdet at rekombinant kunnskapsutvikling kan innebære 

at kunnskap og idéutvikling kan vokse uten grenser (Weitzmann, 1998).  

2.3. Solow-paradokset 

Vi vil nå rette søkelyset mot selve Solow-paradokset, nemlig at det tilsynelatende har vært vanskelig å se 

effektene av IKT i produktivitetsstatstikken, i seksjon 2.3.1. Deretter tar vi for oss mulige forklaringer i seksjon 

2.3.2. 

2.3.1. Selve paradokset 

Med bred og omfattende bruk av ny teknologi som IKT er det naturlig å forvente omfattende økonomiske 

vekstimpulser. For det første er IKT-næringen en næring som har opplevd sterk økonomisk vekst både på 

etterspørselssiden og på tilbudssiden, sistnevnte eksemplifisert av, men ikke begrenset til Moores lov, som 

omtales i seksjon 2.1.1. En bransje i sterk vekst stimulerer i seg selv økonomisk vekst. For det andre er den 

omfattende bruken av IKT antatt å være vekstfremmende i andre næringer. Innføring av elektroniske 

regnskapssystemer, rapportering, styring av maskiner, planlegging, informasjonsutveksling og e-handel har 

skjedd etter overveielser om at alternativene er mer kostbare eller mindre lønnsomme. Det har derfor vært 

omfattende forskning om de økonomiske konsekvensene av IKT. 

De første resultatene om IKTs vekstbidrag var ikke helt som forventet. Samtidig med at IKT ble innført i bred skala 

overalt i økonomien, var det økonomisk stagnasjon. Dette gjaldt USA fra 1970-tallet av, det gjaldt europeiske 

økonomier på 1980- og 1990-tallet og det gjaldt Japan fra omtrent 1990. Utviklingstrekket er eksemplifisert ved 

BNP-veksten i USA i Figur 2-5 under. 

                                                                 
 

14 Studien retter seg spesielt mot veinettet, men tar også for seg andre typer nett, derunder de virtuelle. 
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Figur 2-5: Veksten i bruttonasjonalprodukt i faste priser i USA fra 1961 til 2013. Kilde: World Development Indicators (2015) 

 

Mens de rike OECD-landene innførte IKT, avtok produktivtetsveksten og andre fattigere land opplevde raskere 

vekst. Dette var i første rekke tilfellet for østasiatiske land. Den skuffende erfaringen med lav vekst samtidig med 

bred innføring av IKT har fått tilnavnet «Solow-paradokset», fordi Robert Solow påpekte dette allerede i 1987.15 

På 1990-tallet tok veksten seg opp igjen i USA og med «Dot-Com»-bølgen ble pessimismen til Solow avløst av 

stor optimisme om betydningen av IKT for amerikansk økonomisk utvikling. 

2.3.2. Mulige forklaringer 

Triplet (1999) går igjennom den faglige debatten om Solow-paradokset. Det gis en rekke ulike forklaringer på 

hvorfor den økonomiske veksten avtok fra 1970-tallet og hvorfor IKT ikke kunne snu dette. Noen forklaringer på 

Solow-paradokset står fram som spesielt viktige. Den første er nettopp IKTs rolle som GPT. Slik teknologi har, 

som beskrevet ovenfor, potensial for å brukes i mange næringer for mange formål. På grunn av nettverkseffekter 

og nødvendige komplementære investeringer i kompetanse eller annet kapitalutstyr, uteblir imidlertid 

veksteffektene før teknologien har fått bred anvendelse. I Aghion og Howitt (1998) presenteres en 

makroøkonomisk vekstmodell med innføring av GPT, der GPT må følges av komplementære investeringer, før 

den gir avkastning. På grunn av dette predikerer modellen økonomisk stagnasjon samtidig med innføring av en 

ny GPT, mens veksten tar seg opp senere. Tilsvarende analyser presenteres i flere kapitler i Helpman (1998).  

Likevel er det fremdeles strid om veksteffektene av IKT. Enkelte, for eksempel Gordon (2000 og 2010), hevder at 

det er overoptimisme om virkningene av IKT. IKT representerer ny og produktiv teknologi, men den er ikke 

samfunnsendrende og viktig nok i forhold til tidligere innovasjoner. Gordon (2000) sammenlikner framveksten 

av IKT med velferdsforbedringer av helse- og sanitære innovasjoner, innføring av elektrisitet og 

eksplosjonsmotoren og konkluderer at virkningene av IKT er langt mer beskjedne. Gordon konkluderer med at 

«it is quite plausible that the greatest benefits of the computer lie a decade or more in the past, not in the future» 

(p. 50). Triplet drøfter også muligheten for at IKT kan være mindre banebrytende enn andre typer teknologiske 

skift som en alternativ forklaring på Solow-paradokset. Den omfattende utbredelsen av IKT gjør at Triplet likevel 

er optimistisk om at veksteffektene vil bli store. 

                                                                 
 

15 Solow skrev: «You can see the computer everywhere but in the productivity statistics». 

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,08

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020



Menon Business Economics   14 RAPPORT 

Et tredje spørsmål for Triplet (1999) er om vekstimpulsene fra IKT kan være mange, men at skalaen er feil. For at 

nye teknologier skal ha betydning for veksttakten må de være relativt flere og større enn vekstimpulser fra 

tidligere teknologier som stimulerte en mindre økonomi. 

En fjerde årsak til Solow-paradokset kan være at sammenhengen mellom IKT og vekst er tilstede, men at vekst 

også avhenger av mange andre forhold. Lav produktivitetsvekst kan skyldes strukturelle forhold i amerikansk og 

spesielt europeisk og japansk økonomi. Uten IKT ville da veksten vært enda lavere.  

En femte årsak til at man har slitt med å fange opp økonomiske effekter av IKT er knyttet til målefeil i dataene. 

Vestlige statlige statistikkbyråer operer ikke med kvalitetsjusterte deflatorer for å beskrive prisutviklingen, ala de 

hedoniske prisindeksene Jorgenson (2005b) utarbeidet, jamfør delkapittel 2.3. Dette avspeiles også i 

fastprisjusterte økonomiske realstørrelser. Dersom man ikke tar høyde for kvalitetsforbedringer i 

fastprisjusteringene, vil man undervurdere verdiskapingsveksten i faste priser. 

For at kvalitetsforbedringene skal være reelle i økonomisk forstand, må imidlertid dette enten føre til økt 

lønnsomhet i næringene som benytter seg av IKT som innsats i sin produksjon eller bidra til høyere 

konsumentoverskudd. Dermed skulle man kunne forvente å finne økt lønnsomhet i andre deler næringslivet igjen 

i produktivitetsstatistikken. IKT-relaterte kvalitetsforbedringer vil også ha betydningen for produktiviteten i 

næringer som kjøper inn IKT, så også her vil hvordan man beregner prisutviklingen på IKT-goder påvirke 

produktiviteten. Kvalitetsforbedringer som fører til høyere konsumentoverskudd fanges imidlertid ikke opp i den 

offentlig statistikken. 

Det har også blitt foreslått andre forklaringer på Solow-paradokset. Brynjolfsson og Yang (1996) har skrevet en 

litteraturstudie om paradokset. De peker på målefeil, tidsspenn mellom investering og avkastning og økt 

konkurranse som mulige forklaringer. 

Fra 1980-tallet har veksten innen kunnskapsintensive forretningsmessige tjenester og teknologiindustrien vært 

særlig høy i vestlige land (se for eksempel OECD Stan-databasene ved OECD 2014d for dokumentasjon for dette). 

Dette er næringer der produktinnovasjon spiller en nøkkelrolle, hvilket dagens deflatorer i offentlig statistikk ikke 

evner å fange opp. 

2.4. IKT og økonomisk vekst 

Amerikansk økonomi tok seg kraftig opp på slutten av 1990-tallet. Det avfødte en bred debatt med mange bidrag 

om dette kunne relateres til IKT. Mange ble optimistiske om at Solow-paradokset hadde forsvunnet og at IKT 

levde opp til forventningene som vekstmotor. Her gis enkelte resultater fra denne forskningen. Det legges 

spesielt vekt på bidrag som sammenligninger utviklingen på landnivå i seksjon 2.4.1. Vi diskuterer imidlertid også 

nærings- og bransjestudier i seksjon 2.4.2 og noen av svært mange studier der det brukes bedriftsdata i seksjon 

2.4.3. 

2.4.1. Landstudier 

I studier av vekstbidrag fra IKT har mange gjort bruk av metoden som ble utviklet av Solow (1957). Metoden er 

såkalt vekstregnskap. Den dekomponerer vekstbidrag fra observerbare størrelser som investeringer og bruk av 

arbeidskraft og et restledd som ikke kan forklares. Restleddet tolkes som bidrag fra teknologi. Et viktig bidrag til 

moderne vekstregnskap er Jorgensen (2005b). Jorgensen er pionér på feltet og en svært banebrytende forsker. 

Sammen med en rekke medforfattere har han gjort et grundig arbeid for å dokumentere økonomisk vekst og 

bidragene fra investeringer, arbeidskraft og totalfaktorproduktivitet. En skisse av deres metodebruk er beskrevet 

i appendiksseksjon 4.1.2. Det er viktig i denne sammenhengen at Jorgensen også har beregnet 
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produktivtetsvirkninger fra IKT-næringer. Jorgensen har også, som nevnt ovenfor, benyttet nye prisindekser for 

IKT-produkter som anvendes til å beregne vekstbidrag fra denne sektoren. Det gjør denne studien spesielt 

interessant. 

Jorgenson dekomponerer vekst i økonomien i bidrag fra økt bruk av arbeidskraft, investeringer i ikke-IKT-kapital, 

vekst i total faktorproduktivitet utenfor IKT, investeringer i IKT-sektoren og TFP-vekst i denne sektoren. 

Dekomponeringen for USA for tre delperioder er vist i Figur 2-6. 

Figur 2-6: Kilder til vekst i USA. Kilde: Jorgenson (2005b) 

 

Den sammenlagte stolpehøyden indikerer gjennomsnittlig årlig vekst i de tre delperiodene. Det går fram at 

veksten i perioden fra 1989 til 1995 var lav. De ulike delene av stolpene er Jorgensons dekomponering. Stolpene 

viser svært lav vekst i total faktorproduktivitet i andre næringer enn IKT. Det meste av veksten utenom IKT skyldes 

økt sysselsetting og investeringer. Det går også fram av figuren at IKT, både investeringer i IKT-utstyr og i 

produktivitetsveksten i denne næringen, representerer en økende andel av den totale veksten. Tilsvarende gjør 

Jorgenson dekomponeringer av vekst i de andre G7-landene. Resultatene er liknende: Vekstbidrag fra 

investeringer i IKT-næringene er økende og i noen tilfeller større enn investeringer i andre næringer. 

Produktivitetsveksten i andre næringer er svært lav mens produktivitetsveksten i IKT-næringene er høy. 

Jorgensen ser optimistisk på vekstimpulsene fra IKT og mener at de kan øke spesielt som følge av økt bruk av 

internett i senere perioder. Jorgensen (2005a) rapporterer tilsvarende og mer detaljerte resultater.  

Det er en rekke tilsvarende resultater for USA. Eksempler er Jorgenson og Stiroh (2000), Oliner og Sichel (2000) 

og Jorgenson (2001). Stiroh (2002) konkluderer at denne litteraturen er samstemt om at både produksjon og 

bruk av IKT bidro til økt produktivtetsvekst i USA på slutten av 1990-tallet. Baily og Lawrence (2001) undersøker 

også om den høye veksten i USA på slutten av 1990-tallet var et konjunkturfenomen eller om den kan tilskrives 

IKT. De mener at trendveksten, det vil si veksten som er uavhengig av konjunkturene, økte i denne perioden og 

at årsaken var IKT. Både IKT-næringene og næringer som har høy bruk av IKT opplevde kraftige vekstimpulser.  

En nylig undersøkelse av Gordon (2010) konkluderer imidlertid med at slutten av 1990-tallet var spesiell. Mens 

IKT forklarte en økende andel av vekst i amerikansk økonomi fram til 2000, var denne andelen fallende i tiåret 

deretter. Vekstbidraget fra IKT ble beregnet å være lavere enn i hele perioden fra 1973 til 1995.  
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Til tross for Jorgensons optimisme har europeisk og japansk økonomisk utvikling vært svak. Enkelte har antydet 

en «atlantisk kløft»16 i betydningen av IKT for vekst. Daveri (2002) og van Ark med flere (2003 og 2008) peker på 

lavere IKT-investeringer i Europa sammenliknet med USA for å forklare dette. Dette er i tråd med GPT-hypotesen 

om at IKT først må bli utbredt før veksten kan ta seg opp. Tilsvarende er OECD (2003) mer pessimistisk om 

veksteffektene av IKT for enkelte land. Farrell (2003) peker derimot på forskjeller i næringsstruktur og 

reguleringer når hun skal forklare den atlantiske kløften. Det er også ulike typer IKT-vekst som har bidratt til 

økonomisk vekst i landene. Mens USA, Canada ogNederland opplevde sterke veksteffekter fra IKT-investeringer, 

var det sterkere veksteffekter i Finland, Irland og Korea fra produksjon i IKT-næringen. 

Studien til Jorgensen baserer seg på vekstregnskap. Derfor er vekstbidragene tilordnet de delene av økonomien 

der produksjonen skjer. Denne tilnærmingen kritiseres for ikke å ta hensyn til bredere og mulige eksterne bidrag 

til økonomisk vekst. Likevel har en rekke bidrag med andre innfallsvinkler også konklusjoner i tråd med 

konklusjonene til Jorgensen. I oversikten til Cardona med flere (2013) går det fram at i perioden før 1995 ga IKT 

lave bidrag til vekst i Europa, men at bidragene deretter har vært større. For USA har de beregnede bidragene av 

IKT vært høyere enn i Europa både før og etter 1995.  

I makroøkonomiske analyser har enkelte undersøkt virkningen av investeringer i tradisjonelt kapitalutstyr, IKT-

investeringer og vekst i sysselsetting. Yousefi (2011) analyserer bidrag fra IKT for et større utvalg av land. Han 

finner at IKT-investeringer har positive virkninger for vekst i høyinntektsland og mellominntektsland, men ikke i 

fattigere land. Dette kan styrke hypoteser om at komplementære investeringer er viktige for vekstimpulser fra 

IKT. Tilsvarende resultater blir presentert i Papaioannou og Dimelis (2007). Også OECD (2014c) anbefaler at det 

investeres i kompetanseutvikling og opplæring for å øke arbeidskraftens produktivitet i bruk av IKT. I delkapittel 

2.5 diskuteres blant annet enkelte bidrag som viser at IKT kan ha størst effekter i samspill med høy kompetanse 

og høyt utdanningsnivå. 

Guerrieri med flere (2011) drøfter hvorfor Europa har hatt lavere investeringer i IKT enn for eksempel USA. De 

undersøker om investeringer i IKT avhenger av andre variabler. De finner at investeringer i IKT på tvers av land 

avhenger av bransjesammensetning, men også myndighetenes reguleringer, tilgang til kvalifisert arbeidskraft og 

investeringer i forskning og utvikling.  

2.4.2. Nærings- og bransjestudier 

Mer disaggregerte studier på nærings- og bransjenivå kan gi mer detaljerte indikasjoner for betydningen av IKT. 

I Stiroh (2002) skilles det mellom veksteffekter fra IKT-bransjene og veksteffekter fra bruk av IKT i andre næringer. 

Stiroh konkluderer med at IKT hadde stor betydning for vekst i amerikansk økonomi etter 1995. Det var høyest 

vekst i IKT-bransjene, og det var høyere vekst i IKT-intensive næringer enn i andre sektorer. Stiroh mener at dette 

indikerer vekstimpulser gjennom bruk av IKT. I næringer som har liten bruk av IKT, var det negativ vekst i 

arbeidsproduktivitet.  

I en gjennomgang av litteraturen hevder Draca med flere (2006) at funnene til Stiroh er typiske. De sammenfatter 

mange studier av betydningen av IKT, men peker spesielt på forskjellig produktivitetsutvikling mellom IKT-

produserende næringer, næringer med intensiv bruk av IKT og andre næringer. De presenterer tall som i Figur 

2-7, som i sin tur er basert på O’Mahoney og van Ark (2003).  

                                                                 
 

16 Engelsk: Atlantic divide 
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Figur 2-7: Endring i årlig vekst i arbeidsproduktivitet i USA og EU fra 1990 til 1995 og fra 1995 til 2001. Kilde: Draca med 
flere (2006) 

 

Figuren utfyller landstudier ved disaggregeringen av næringslivet i IKT-produsenter, brukere av IKT og andre 

næringer.  

I OECD (2003) gjøres analyser om bidraget fra IKT-næringene til vekst i OECD-landene. Analysen viser at 

bidragene varierer kraftig mellom land, i hovedsak fordi IKT-næringene har ulik betydning i ulike land. Mens land 

med store IKT-næringer har sterke vekstimpulser fra disse, er betydningen mindre i land uten stort innslag av 

IKT-produksjon. For Norge var vekstimpulsene fra IKT marginal, mens vekstbidraget fra IKT i Sør-Korea, Finland 

og Irland var i nærheten av ett prosentpoeng. Av denne studien går det også fram at næringer med høy bruk av 

IKT har hatt høyere vekst enn andre næringer. Slike veksteffekter er ikke avhengige av relativ spesialisering i IKT-

bransjene. 

Triplett og Bosworth (2003) har funnet spesielt sterk vekst i amerikansk tjenesteproduksjon som bruker IKT 

intensivt i produksjonen. Det samme gjelder McGuckin og Stiroh (2001). De beregner bidraget fra IKT både for 

industrien og for tjenesteproduksjonen og finner at veksten er langt høyere i næringer som anvender IKT 

intensivt enn i andre næringer. Disse to bidragene er viktige fordi de har fokus på tjenesteproduksjon. Det har 

vært bekymring blant økonomer for at tjenesteproduksjon har lavere veksttakt enn vareproduksjon. Når 

etterspørselen etter tjenester vokser og produktivitetsveksten her er lav, kan det innebære at 

produktivtetsveksten for makroøkonomien også blir lav. Dette har blitt betegnet som Baumols sykdom (Baumol, 

1967). 

I Maurseth og Frank (2009) diskuteres vekstimpulser i regioner i Tyskland som funksjon av regionenes relative 

spesialisering i IKT-intensive næringer. Denne studien indikerer at produksjon av IKT-varer i Tyskland ikke gir høy 

vekst, mens relativ spesialisering i produksjon av IKT-tjenester er forbundet med høyere regional vekst. 

Tilsvarende var det ikke noen klare klyngetendenser for lokalisering av IKT-produksjon.  

McGuckin og Stiroh (2001) viser at IKT har omfattende bruk i tjenestesektoren og at veksten i slik produksjon har 

blitt systematisk undervurdert. Hartwig (2008) mener dog at denne utviklingen i bare liten grad er tilstede for 

europeiske land.  

Ernst (2010) studerer IKT-industrien i Taiwan. Han har ingen økonometrisk analyse, men baserer seg på 

tilgjengelig litteratur og historiske studier. Ernst mener at IKT-næringen i Taiwan trenger mer kompetanse for å 

øke mulighetene til å ta i bruk avansert teknologi. Dette benevnes som absorbsjonskapasitet (se også Cohen og 
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Levinthal, 1989). Tilsvarende er det også nødvendig med økt innsats av forskning og utvikling for å unngå at 

Taiwan blir utkonkurrert av andre. 

Acemoglu med flere (2014) analyserer amerikansk industri. De mener at Solow-paradokset ikke har forsvunnet. 

Tvert imot, disse forskerne hevder at det fremdeles er påfallende lav produktivitetsvekst, produksjonsvekst og 

sysselsetting i amerikansk industriproduksjon som er særlig IKT-intensiv. Mens IKT-industrien som sådan har høy 

vekst, er veksten i de næringene som bruker IKT intensivt altså lav. Det må understrekes at de næringene som 

analyseres av Acemoglu og medforfattere var næringer der USA tapte konkurranseevne i perioden, spesielt i 

forhold til framvoksende økonomier. 

I Norge har IKT-næringen blant annet blitt studert i Forskningsprosjektet «Et kunnskapsbasert Norge». Prosjektet 

er strategibasert og analyserer hver næring ut i fra en klyngetilnærming til næringslivet. IT-bransjen og Telekom-

bransjen blir analysert i hver sin delrapport av henholdsvis Andersen (2011) og Vinje og Nordkvelde (2011). 

Forskningsprosjektet er oppsummert i en sluttrapport (Reve og Sasson, 2012). 

2.4.3. Mikrostudier 

Bransje- og næringsstudier og landstudier er ofte beheftet med usikker kausalitet. For eksempel er det vanskelig 

å identifisere om rike land bruker mer IKT fordi de er rike, om de er rike fordi de bruker mye IKT, eller om 

årsakssammenhengen går begge veier. Denne typen kausale utfordringer kan lettere kontrolleres for i 

mikrostudier. Men også for slike studier er det krevende å kontrollere for alle andre forhold som enten kan 

påvirke produktivitet eller forbruk av IKT, slik at det kan konkluderes entydig om kausalitet. «Er det 

bakenforliggende uobserverbare faktorer som forklarer både IKT og produktivitet?», er spørsmålet som krever 

svar. 

Det er en stor litteratur om betydningen av IKT for enkeltbedrifter. Med tilgang til bedre disaggregerte data har 

slike mikrobaserte studier fått en stor oppblomstring i senere år. I litteraturen om virkning av IKT for enkelt-

bedrifter var det lenge en oppfatning at IKT hadde større avkastning enn investering i andre typer kapital.  

Brynjolfsson og Hitt (2000) gir en tidlig oversikt over litteraturen. De mener at mikrostudier bedre fanger opp 

produktivitetseffekter av IKT, siden makrodata er beheftiget med målefeil. I tillegg er det lettere å stadfeste 

kvalitetsforbedringer av IKT i mikrodata enn i makrodata. 

Studier av bedriftsdata viser at effektive, store, lønnsomme og innovative bedrifter er de som oftest, tidligst og 

mest omfattende tar i bruk IKT. Dette er likevel ikke noen nødvendig kausalsammenheng. Det kan tenkes at 

kausalitet går i motsatt retning. Doms med flere (1997) fant at de mest teknologisk avanserte foretakene betalte 

høyere lønn før de tok i bruk ny teknologi og at de var mer produktive både før og etter at ny avansert teknologi 

ble tatt i bruk. Men en mer økonometrisk studie (McGuckin med flere, 1998) fant høyere produktivitet i foretak 

som bruker avansert teknologi når det ble kontrollert for faktorer som størrelse, alder, kapitalintensitet, 

kompetanse blant arbeidere, næringstilhørighet og region. Studien indikerte kausalitet i begge retninger, der 

mer produktive foretak oftere tok i bruk avansert teknologi, men der det også var produktivitetsvekst etter at ny 

teknologi ble innført. 

Stolarick (1999a og 1999b) finner en positiv sammenheng mellom IKT-utgifter og produktivitet, men at dette 

varierer mellom næringer. I enkelte tilfeller blir høye IKT-utgifter i mindre produktive bedrifter forklart med at 

slike bedrifter ønsker å bruke IKT til å kompensere for lavere produktivitet.  

Milana og Zeli (2001) studerer korrelasjon mellom IKT og produktivitet på foretaksnivå i italienske 

industrinæringer. De finner en positiv samvariasjon og konkluderer med at for flere industrigrupper er IKT 

vekstfremmende.  
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De Panizza med flere (2002) konkluderer derimot med at investeringer i IKT kan forklares av, snarere enn forklare, 

høy produktivitet. Baldwin med flere (1999) har gjort tilsvarende funn.  

Aral med flere (2006) adresserer kausalitet og produktivitetseffekter av IKT. De finner at kausaliteten går begge 

veier; IKT-investeringer øker produktiviteten og de mest produktive foretakene foretar IKT-investeringer. Særlig 

IKT-investeringene i ressursplanlegging bidrar til høyere produktivitet, ifølge studien. 

Brynjolfsson og Hitt (2003) finner at investeringer i IKT har relativt høy avkastning, som øker i en periode på fem 

til sju år etter at investeringene finner sted. De forklarer dette med at komplementære investeringer er 

nødvendige for at investeringene skal få full effekt. 

Det er likevel ikke entydig at kausaliteten går fra produktivitet til IKT. Bartelsmann med flere (1996) finner det 

motsatte: Bedrifter som har gjort IKT-investeringer opplever høyere produktivitetsvekst i den etterfølgende 

perioden. Baldwin og Sabourin (2002) viser at de teknologisk mest avanserte bedriftene oftest har voksende 

markedsandeler.  

I en litteraturstudie diskuterer Rybalka og Skjerpen (2009) hvordan virkningene av IKT kan være komplementær 

med andre typer investeringer. I flere av studiene som er diskutert ovenfor var det komplementære effekter av 

IKT og organisasjonsendringer, kompetanse og utdanningsnivå blant arbeiderne.  

Rybalka (2008) er en viktig norsk studie. Den viser at IKT bidrar til økt produktivitet i næringslivet, men at effekten 

er størst blant foretak med mange ansatte som har høy utdanning. Rybalka studerer effektene av andelen ansatte 

som bruker PC, andelen ansatte som bruker bredbånd, ulike klassifikasjoner for bruken av IKT og antallet brukte 

IKT-teknologier. Resultatene peker i retning av positiv samvariasjon mellom bruk av IKT og produktivitet. Rybalka 

finner også at det er tilleggseffekter av høyt utdanningsnivå. 

I Rybalka (2009) skilles det mellom industri og tjenesteyting, og her presenteres tilsvarende resultater. 

Resultatene indikerer at bruk av IKT øker produktivitet, men også i denne studien er det komplementære effekter 

av høyt utdanningsnivå. Resultatene tyder også på at virkningene av IKT er langt høyere i tjenesteytende 

næringer enn i industrinæringer, mens det motsatte er tilfellet for kompetanse. Videre er de komplementære 

effektene av samtidig bruk av IKT og høy kompetanse større for industrisektorer enn de er for tjenesteytende 

sektorer. 

Et nytt paper av Rybalka (2015) omhandler effekter av IKT og forskning og utdanning på produktivitet og 

innovasjon, med basis i norske data. Hun benytter en strukturell modell til å forklare hvordan IKT og forskning og 

utvikling leder til høyere produktivitet gjennom flere innovasjonstrinn. Statistisk sentralbyrås 

innovasjonsundersøkelse og data for patenter utgjør viktige datakilder på innovasjonssiden av studien. Rybalka 

konkluderer med at IKT-investeringer er sterkt forbundet med innovasjon både i tjenestenæringene og 

industrien. Effektene er sterkest for produktinnovasjon i industrien og prosessinnovasjon i tjenestenæringene. 

Et annet interessant funn er at IKT har større effekt for produktiviteten enn forskning og utvikling, mens forskning 

og utvikling har større effekt enn IKT for innovasjonen. Videre finner hun at IKT-patenter kun har positive 

virkninger for industrien. Hun antyder at den høye IKT-intensiteten i norsk næringsliv kan være en viktig 

forklaringsfaktor for at produktivitetsnivået i Norge sammenliknet med andre OECD-land er høyere enn hva 

forskning- og utviklingsnivået skulle tilsi.17 

                                                                 
 

17 Andre viktige forklaringsfaktorer er at næringsstrukturen domineres av ressursbaserte virksomheter og deres leverandører, samt det 
faktum at innovasjonsundersøkelsen, Community Innovation Survey, er obligatorisk i Norge, men ikke mange andre land. Se for eksempel 
vedlegg A i Grünfeld med flere (2013) for mer om dette. 
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 Hall med flere (2013) studerer virkningen av forskning og utvikling og av IKT-investeringer for produktivitet og 

innovasjon i italienske foretak. De finner at forskning og utvikling forklarer innovasjon og at IKT forklarer 

produktivitet. Men det er også samspillseffekter, slik at mer innovative foretak bruker mer IKT og at de som har 

høyest investeringer i IKT er også typisk de mest innovative. Hall og hennes medforfattere dokumenterer videre 

underinvesteringer både i IKT og i forskning og utvikling i Europa sammenliknet med USA. Dette hevder de er 

med på å forklare lavere vekst i Europa vis-a-vis USA. 

Brasini og Freo (2012) diskuterer også bruk av IKT i italienske bedrifter, men kommer til en mer pessimistisk 

konklusjon. De finner at IKT ikke brukes til sitt fulle potensial selv om bedrifter som tar i bruk IKT har høyere 

produktivitetsvekst enn andre bedrifter. 

2.5. Internett og IKT-infrastruktur 

Det går fram av Figur 2-1 i seksjon 2.1.1 at internett med bredbånd først har fått full utbredelse de siste årene. 

Forskning tar tid og det går ofte betydelig tid fra et arbeid er ferdigstilt til det er publisert. Dermed er mye av den 

tilgjengelige forskningslitteraturen om de ferskeste erfaringene om virkningene av bruk av bredbånd av ganske 

foreløpig karakter. Det er likevel en stor litteratur om den økonomiske betydningen av internett. Den er også for 

stor til å dekkes i sin fulle bredde her. Vi skal gjengi enkelte resultater om økonomiske konsekvenser av internett 

i seksjon 2.5.1 og om betydningen av utbygging av infrastrukturen for internett i seksjon 2.5.2. 

2.5.1. Internett som vekstdriver 

Med internett kan det hevdes at IKT har blitt løftet inn i en ny dimensjon. Mens IKT fikk stor utbredelse lenge før 

internett ble introdusert, var innføringen av internett en omfattende revolusjon for informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi. Lian og Rivling (2001) oppsummerer at internett kan redusere transaksjonskostnader, 

bedre ledelse og organisering av økonomisk virksomhet og bidra til økt konkurranse og bredere markeder. Tidlige 

oversiktsarbeider om betydningen av internett finnes i Jones (2003) og i Kogut (2003). Enkelte hevder at 

innføringen av IKT før internett var mer inkrementell utvikling, mens det er internettet som representerer de 

egentlige GPT-egenskapene ved IKT (se OECD, 2008). 

Internett gjør avstand irrelevant for informasjonsutveksling. Lokalisering av produksjon av informasjonsgoder 

kan skje uavhengig av lokaliseringen av markedene. Dette gjør ikke lokalisering irrelevant, men det innebærer at 

produsenter kan betjene markeder overalt og at lokaliseringen av produksjon av informasjon kan skje der 

produsentene mener at kostnadene er lavest. Mer enn før innebærer internett også økte stordriftsfordeler for 

informasjonsproduksjon, siden kopier av informasjonsgoder produseres uten ekstra kostnader. Disse 

egenskapene ved internett drøftes inngående i Quah (2003). Siden internett gjør informasjonsutveksling enklere, 

bidrar internett også til produksjon av ny kunnskap. Kunnskapsutvikling er kumulativ og ny kunnskap baserer seg 

på eldre kunnskap. I nyere endogen vekstteori har de kumulative og kombinatoriske egenskapene ved kunnskap 

blitt oppfattet som særlig sentralt. I Romer (1990), Aghion og Howitt (1993) og i Weitzmann (1998) blir 

vekstmodeller bygget opp med slike egenskaper som sentrale byggesteiner. 

Internett har fått bred utbredelse og anvendelsene er mangfoldige. Internett er fleksibelt og foretak kan tilpasse 

bruken av internett til sine egne behov. Det har endret telekommunikasjon, finansnæringen, offentlig 

forvaltning, helsevesen, forretningsdrift og underholdningsnæringen, herunder radio, tv, musikk og filmbransjen. 

Internett har helt endret rammevilkårene for medienæringen. Teknologien kan også forbedre 

konkurransevilkårene i mange næringer, siden transaksjonskostnader synker og prisinnhenting blir enklere. 

Internett har også gitt oppblomstring av hele nye markeder. I OECD (2014b) drøftes framveksten av applikasjoner 
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for telefoner og nettbrett. «Tingenes internett»18 er et begrep som betegner at ulike varer etter hvert automatisk 

er påkoblet internett. Det bidrar til at bruken kan tilpasses brukeren kontinuerlig.  

Noen studier har forsøkt å kvantifisere mulige veksteffekter av internett. Litan og Rivlin (2001) oppsummerer en 

rekke næringsstudier for USA. I enkelte næringer beregnes mulige kostnadsreduksjoner å være mer enn nitti 

prosent for enkelte informasjonskrevende aktiviteter, som i det amerikansk helsevesen og i den amerikanske 

finanssektoren. De diskuterer også organisering av økonomisk aktivitet og peker på store potensielle besparelser 

for konsern med flere produksjonsanlegg og for samarbeid mellom bedrifter. Tilsvarende kan internett bedre 

markedenes funksjonsmåte og mulighetene i elektronisk handel er store. Litan og Rivling forsøker å gjøre et 

konservativt anslag for hva den økonomiske betydningen av internett kan summere seg til for amerikansk 

økonomi. Deres anslag tilsier at kostnadsbesparelser fra internett kan utgjøre om lag én til to prosent av USAs 

bruttonasjonalprodukt. Over en periode på fem år innebærer dette økt årlig veksttakt på 0,2 til 0,4 prosentpoeng. 

Som vi skal se, kan dette være et beskjedent anslag. 

Madden med flere (2013) undersøker hvilke foretak som lykkes med elektronisk handel i et utvalg av små 

australske foretak. De finner at suksessoppnåelsen avhenger av motivet for å drive elektronisk handel. Mens 

foretak som ønsker økte markedsandeler oftere lykkes med elektronisk handel er det mindre suksess for foretak 

som starter med elektronisk handel for å redusere kostnader.  

2.5.2. Betydningen av nettverkshastighet 

For å undersøke økonomiske virkninger av internett, er tilgangen til internett-infrastruktur avgjørende. Raskt 

internett har andre funksjoner enn tregt internett. Tilgang til bredbånd kan derfor bidra til å belyse hvilken 

økonomisk betydning internett kan ha.  

Det produseres i dag godt tilgjengelig statistikk for utbredelse av bredbånd for land, regioner og bruken i bransjer 

og sektorer (se OECD, 2014c). Slik statistikk brukes ofte til å sammenligne lands utbygging av internett. De 

skandinaviske landene gjør det generelt godt på slike rangeringer. I Ford med flere (2011) undersøkes utbredelse 

av bredbånd blant OECD-landene, men da som funksjon av andre variabler. Ford og hans medforfattere gjør 

regresjonsanalyser av hva som forklarer lands utbygging av bredbånd. Datagrunnlaget indikerer at utbygging av 

bredbånd i tverrsnitt av land avhenger av pris, inntekt per innbygger, likhet i inntektsfordelingen,19 

utdanningsnivå, andelen av befolkningen som er eldre enn 65 år, befolkningstetthet og utbredelse av 

telefonlinjer. På basis av regresjonsresultatene rangerer Ford og medforfattere land etter utbygging av bredbånd 

i forhold til forventet utbygging. Basert på denne metoden konkluderes det med at Island, Belgia og Canada ligger 

øverst og Irland, Hellas og Slovakia nederst. Norge inntar syvende plass. I en mikrostudie av bruk av internett i 

Spania finner Lera-Lopez med flere (2011) at internettbruk avhenger av utdanningsnivå, sysselsetting i 

tjenesteytende næringer og inntekt per innbygger.  

I en omfattende studie undersøker Czernich med flere (2011) økonomisk vekst i tverrsnitt av land som funksjon 

av utbygging av bredbånd. De undersøker den økonomiske utviklingen i perioden fra 1996 til 2007 for OECD-

landene som funksjon av bredbåndsutbygging ved to forskjellige empiriske undersøkelser. For å kontrollere for 

om bredbånd også avhenger av vekst, lar disse forskerne forventet bredbåndsutbygging avhenge av tidligere 

utbredelse av telefon og kabel-TV nettverk. Siden tidligere utbredelse av telefon og kabel-TV i liten grad påvirker 

                                                                 
 

18 Engelsk: «The internet of things» 

19 Dette innebærer at jevnere inntektsfordeling gir økt bredbåndsutbygging. 
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etterfølgende økonomisk vekst, men forklarer utbygging av bredbånd, er hypotesen til Czernich med flere at 

veksteffektene av høyere enn forventet bredbåndsutbygging kan identifiseres. Den første undersøkelsen, der 

den økonomiske virkningen av innføring av bredbånd estimeres, konkluderer at innføring av bredbånd øker BNP 

per innbygger med 2,7 til 3,9 prosent. Den andre undersøker effekter på lands vekstrater av 

bredbåndsutbredelse. Denne undersøkelsen konkluderer med at når bredbåndsutbredelse øker med 10 prosent, 

øker vekstraten for BNP per innbygger med 0,9 til 1,5 prosentpoeng over den perioden som undersøkes. Dette 

indikerer langt større virkninger av internett enn de mer beskjedne anslagene til Litan og Rivlin (2001).  

En annen studie, Grimes med flere (2009), kommer fram til langt mer beskjedne anslag. Basert på regionale data 

fra New Zealand med observasjoner på foretaksnivå, studerer de virkningen av ulike typer internett-tilgang for 

produktivitet. De konkluderer med at tilgang på bredbånd øker bedriftenes produktivitet, men at denne 

virkningen ikke avhenger av hvilken type bredbånd som innføres. Studien gir dermed ikke støtte for at stadig 

raskere internett er avgjørende for bedrifters produktivitet. Forskerne peker på at bredbåndshastighet er et 

bevegelig mål, slik at forskjellen mellom «smalt og bredt», og dermed den økonomiske betydningen av type 

bredbånd, kan endre seg over tid.  

Majumdar (2010) mener at lavere vekst i USA i perioden etter 2000, spesielt for IKT-foretak og brukere av IKT, 

kan ha sammenheng med sen utbygging av bredbånd i USA sammenliknet med andre land. Bredbånd har vært 

dyrere og mindre tilgjengelig i USA enn i mange andre land, og USA hadde en rangering som nummer femten 

blant OECD-landene i 2008. De finner at bredbåndstilgang for amerikanske foretak var positivt og signifikant 

korrelert med inntektsvekst for foretakene.  

Tranos og Mack (2015) undersøker betydningen av bredbånd for kunnskapsintensive bedrifter i USA. De 

modellerer markedet for bredbånd og undersøker om utbygging av bredbånd resulterer i vekst i 

kunnskapsintensive bedrifter eller om årsakssammenhengen er den motsatte, altså at vekst i kunnskapsintensiv 

produksjon gir økt etterspørsel etter bredbånd som resulterer i økt utbygging. Tranos og Mack finner at dette 

varierer over regioner i USA og at det ikke kan konkluderes entydig om årsaksretninger. Dette er relevant for hva 

slags type politikk som kan drives for å fremme bredbåndsutbygging og kunnskapsintensiv produksjon.  

Hock Ng med flere (2013) finner signifikante og positive veksteffekter av bredbåndsutbygging for asiatiske land. 

De kontrollerer for bruk og import av IKT, slik at innføring av bredbånd ikke feilaktig måler bruken av IKT i 

økonomien.  

IKT-infrastruktur har fått økende oppmerksomhet i Norge. I St. meld. 23 (2012-2013) blir bredbåndsutbyggingen 

i Norge viet stor oppmerksomhet. Det er store ambisjoner for bredbåndsutbyggingen, og Regjeringen har som 

målsetting at alle skal ha tilgang til bredbånd. Målsettingen er allerede i høy grad innfridd. Men bredbånd er ikke 

statisk og det antas at økende internetthastighet vil være en del av utviklingen i årene som kommer. Utviklingen 

og utbyggingen av bredbåndstilknyttet internett vil derfor fortsette. 

Rybalka og Skjerpen (2015) går igjennom litteraturen om økonomiske effekter av bredbånd. De skriver at 

forskningen viser at utbredelse av bredbånd har positive effekter på økonomisk vekst og produktivitet. Både 

nettverkseffekter, fordelingseffekter og markedssvikt kan gi argumenter for offentlige inngrep for å støtte 

utbygging av bredbånd. Rybalka og Skjerpen påpeker imidlertid at litteraturen her har kommet til sprikende 

konklusjoner og at det i enkelte tilfeller kan ha vært samfunnsøkonomisk ulønnsomme subsidier av 

bredbåndsutbygging. 

Blant studiene som finner positive effekter av bredbånd er Akerman med flere (2015). De analyser norske 

foretaksdata fra 1999 til 2008. Forfatterne tar høyde for kausalitetsproblematikken ved å bruke iscenesatt 

installasjon av bredbåndsinfrastruktur som kilde til eksogen variasjon i bredbåndsutbyggingen. De finner at 

bredbånd øker produktiviteten samlet og for høyt utdannede arbeidere, men erstatter lavt utdannede arbeidere 
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og reduserer derved deres marginalproduktivitet. Akerman med flere finner også at bredbåndsutbygging gir 

raskere vekst for foretak som får tilbud om dette. Forskerne konkluderer med at bredbånd kan forklare fem 

prosent av forskjellene i totalfaktorproduktiviteten mellom firmaer. 

2.6. Fremtidsutsikter 

Det er vanskelig å spå fremtiden og veien videre for IKT-næringen og IKT-teknologier. På den ene siden fremmer 

pessimistene «utfiskingsargumenter» om at man allerede har funnet opp flere av de potensielle og mest 

tilgjengelige oppfinnelsene, slik at det blir stadig vanskeligere å komme med nye innovasjoner (se for eksempel 

Gordon, 2012). På den andre siden fremmer optimistene «stå på skuldre»-argumenter om at det blir stadig flere 

innovasjoner å bygge videre på, etter hvert som nye innovasjoner foretas (se for eksempel Krugman, 2013). 

Uansett er det liten tvil om at IKT vil prege ulike næringer stadig mer i årene fremover – i alt fra forretningsmessig 

tjenesteyting, media og prosessindustrien – til samferdsel og helse- og omsorgssektoren. Vi vil trekke fram tolv 

pågående IKT-trender som trekkes fram av eksperter i næringen inkludert IT-konsulentselskapet Gartner 

(Gartner ved Plummer med flere 2014 og intervjuer av IKT-eksperter utført av Computer World Norge ved 

redaksjonen 2014): 

1. Kommunikasjonsteknologien smelter inn i informasjonsteknologien: Kommunikasjonsteknologiens 

digitalisering er i ferd med å fullføres ved at bilde og lyd formidles gjennom informasjonsteknologiske 

plattformer. Stadig større andel av kommunikasjonsteknologiene er med på å danne en gren innen 

informasjonsteknologifeltet. Det gir dermed stadig mindre mening å snakke om en informasjonsnæring 

og kommunikasjonsnæring; isteden bør man snakke om en informasjons- og kommunikasjonsnæring, 

hvilket vi også gjør vi vår studie. 

2. Enorm prosesseringskraft: Datamaskiners prosesseringskraft og nettverkshastighet blir stadig større, 

samtidig som tilgjengeligheten til nettverk og mobile løsninger stadig forbedres. Videre øker kravene på 

prosesseringskraft for nye programvarer og mulighetene for kommunikasjon blir stadig bedre. 

3. Tingenes internett: Stadig flere elektroniske duppeditter kan kobles til internett, inkludert elektroniske 

produkter som mobiltelefoner og klokker, og elektroniske plagg som databriller og dataarmbånd. 

Produktene blir enklere, mer fleksible, mer designfokuserte og billigere å drive. Muligheten for 

kommunikasjon følger ofte med duppedittenes teknologipakker. 

4. Skyleveringer: Hybride skyløsninger øker fleksibiliteten i arbeidet og arbeidsflaten for den enkelte, samt 

kommunikasjon og samhandlingen mellom bedrifter. Dermed tar de gradvis over for stasjonære 

løsninger som eksterne harddisker og servere. Offentlige tilgjengelige nettskyer blir tilbudt både av 

offentlige og private aktører. I noen tilfeller vil det også åpnes for kommunikasjon gjennom 

skyleveransene. 

5. Digitalisering av forretningsmodeller: Integrering av IKT-løsninger og resten av virksomheten blir stadig 

viktigere innen tjenesteproduksjon. Videre blir det stadig flere kundenære løsninger for 

tjenestebedrifter som retter seg mot konsumenter, deriblant næringsområdene medietjenester, 

handel, bank og finans og offentlig tjenesteproduksjon. Kundekommunikasjon vil inngå i denne 

digitaliseringspakken. 

6. Sikkerhetsdimensjonen: Stor utveksling av informasjon øker mulighetene for misbruk. Det reiser viktige 

sikkerhetsspørsmål både for konsumenter og bedrifter. Både økonomisk kriminalitet, personvern og 

vern om forretningshemmeligheter møter nye utfordringer ved utbredelse av nye digitale løsninger.  

7. Roboter: Selvstyrte maskiner programmert til å utføre fysiske oppgaver blir stadig vanligere. Muligheten 

til å omprogrammere og instruere robotene gjennom kommunikasjon forbedres også. 
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8. Programvaredefinering i produksjonslinjen: Programvaredefinerte applikasjoner blir mer fleksible i 

forhold til IT-systemer, med færre hardkodede systemer og mulighet til å sette opp infrastrukturen i alle 

ledd i produksjonslinjen. Åpne kodesystemer gir større mulighet til kvalitetssikring, kunnskapsutveksling 

og videreutvikling av programvare. 

9. Rike systemer for utnyttelse av brukerinformasjon: Oppfølging av brukere gir muligheten til 

systematisk kartlegging av brukernes preferanser med flere potensielle anvendelser, deriblant forskning 

på forbruksmønstre og kommersiell utnyttelse. Preferansekartleggingen tar basis i tidligere 

handlingsmønstre, geografisk lokalisering, sosialt nettverk, kommunikasjonen med andre med mer. 

10. Avanserte dataanalyser: Håndtering og systematiske analyser av stadig større datasett blir stadig 

vanligere, både innen forskning og i forretningsmessig sammenheng. Samtidig blir innebygde 

dataanalyser i programvarer standard. 

11. 3D-printing: Teknologien blir stadig vanligere og mer kompleks. Konsumentmarkedet vokser først, men 

teknologien forventes å få sitt store gjennombrudd først når den får industriell anvendelse. 

12. Webskala-IT: Adopsjon av effektive IKT-systemer fra de store web-aktørene og skyleverandørene vil bli 

vanligere. Med andre ord vil store web-aktører som Google, Amazon, LinkedIn og Twitter tilby stadig 

flere og mer omfattende forretningsrelevante systemer, til en stadig større kundegruppe. Trenden vil 

først nå samhandlingsorienterte, risikovillige og teknologisøkende bedrifter, før den gradvis blir mer 

vanlig i næringslivet og i det offentlige. 

2.7. Noen avsluttende kommentarer til litteraturstudien 

I dette kapittelet har vi gitt en oversikt over viktige forskningsbidrag om veksteffekter fra IKT. Det er en stor 

litteratur om dette. Vi har derfor måttet begrense oss til utvalgte bidrag og noen enkelttema. 

IKT har nå blitt allmenn teknologi som brukes av alle til alt. Innfasingen av teknologien har også vært svært rask. 

Gjennom flere faser har det vært stor optimisme om at IKT ville gi sterke økonomiske vekstimpulser. Men 

forskningen om dette har vært sprikende. Det har vært oppfattet som paradoksalt at den nye teknologien er 

innført i stor skala og for de fleste formål, uten at det gir synlige utslag for økonomisk vekst i makrodata. Målefeil, 

politiske reguleringer, tidsforskjeller mellom innføring og effekt og forskjeller mellom land har vært foreslått som 

årsaker til dette paradokset, som er kjent som Solow-paradokset. 

Mer disaggregerte studier av næringer har vist at selve IKT-næringen har hatt sterk vekst i mange land. Derfor 

har det også vært høy vekst i enkelt land som har særlig høy produksjon av IKT-goder. Tilsvarende viser mange, 

men ikke alle, mikrostudier at bedrifter som anvender mye IKT i produksjonen har høyere produktivitet og 

lønnsomhet enn andre bedrifter. En viktig utfordring for slike studier er årsakssammenheng; er det de produktive 

og lønnsomme bedriftene som investerer i IKT, eller er det IKT-investeringer som gjør bedriftene mer lønnsomme 

og produktive? 

Vi diskuterer også studier om IKT-infrastruktur og bredbånd. Enkelte studier har vist svært sterke vekstimpulser 

fra innføring av bredbånd. Derimot er litteraturen mer sprikende når det kommer til bredbåndhastighet. Det er 

heller ingen entydig konklusjon om i hvilken grad subsidier av bredbåndsutbygging nødvendigvis er 

samfunnsøkonomisk lønnsomt eller ikke. 

Dette kapittelet danner bakteppe for den empiriske kartleggingen av IKT-næringen i Norge i neste kapittel. De 

gir en oversikt over bidrag til verdiskapning fra IKT-næringen. Som vi antyder i dette kapittelet, er det en ganske 

snever innfallsvinkel, i det vårt fokus har vært på den økonomiske vekstforskningen. Det er viktig å huske på at 

IKT-næringen har store og omfattende virkninger også for annet næringsliv. 
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3. Verdiskapingsstudie om den norske IKT-næringen 

I dette kapittelet presenterer vi våre hovedfunn i vår studie av verdiskapingen i den norske næringen. Vi starter 

med å definere IKT-næringens innhold og redegjøre for vårt datagrunnlag for studier av næringen i delkapittel 

3.1. Deretter ser vi på IKT-næringen og andre næringer, der IKT spiller en stor rolle, i et historisk perspektiv i 

delkapittel 3.2. I delkapittel 3.3 presenterer vi en analyse av status og utvikling for IKT-næringens aktivitetsnivå, 

privatøkonomisk lønnsomhet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet med bakenforliggende drivkrefter, sett opp 

mot hovedgrupperingene i næringslivet. Til slutt gjennomfører vi en tilsvarende studie for de ulike IKT-bransjene 

i delkapittel 3.4. 

I studien er naturligvis verdiskaping et helt sentralt nøkkelbegrep. Vi har redegjort kort for hva vi legger i begrepet 

i Boks 3-1 under. 

Boks 3-1: Mål for verdiskaping 

 

I tråd med vanlig praksis i verdiskapingsanalyser beregner vi verdiskaping som summen av driftsresultatet, 

altså kapitalens inntjening, og lønnskostnadene, altså arbeidskraftens inntjening. Skillet mellom netto- og 

bruttoverdiskaping er om man justerer bort kapitalslitet fra driftsresultatet eller ikke. På nasjonalt nivå vil 

bruttoverdiskapingen summere seg til bruttonasjonalprodukt. Vi har redegjort nærmere for 

verdiskapingsbegrepet i appendiksseksjon 4.2.1, men beregning av verdiskaping er diskutert i 

appendiksseksjon 5.1.3. 

 

Før vi setter i gang med våre analyser vil vi gi to innledende kommentarer. For det første legger vi merke til at 

det i debatten og konsulentrapporter i ny og ne settes likhetstegn mellom høy næringsøkonomisk lønnsomhet 

på den ene siden og gode prestasjoner på den andre siden. Selv om høy næringsøkonomisk lønnsomhet ofte er 

et uttrykk for høyt teknologinivå og effektiv organisering, er det viktig å være klar over at det også kan være et 

uttrykk for stor grad av markedsmakt på produsentsiden, der produsentoverskuddet holdes høyt på bekostning 

av konsumentoverskuddet. For det andre vil vi påpeke at nøkkelstørrelsene i vår analyse måles i basispriser. 

Dette innebærer at vi ser på hva aktørene sitter igjen med etter å ha betalt merverdiavgift og andre 

produksjonsskatter, i tillegg til å ha mottatt eventuelle produksjonssubsidier. Målinger i basispriser justerer heller 

ikke for indirekte subsidier, for eksempel i form av at skattefordeler påvirker aktivitetsnivået og lønnsomheten i 

enkeltnæringer. 

I tillegg til analysene i dette kapittelet har vi gjennomført en verdiskapingsanalyse om IKT-Norges 

medlemsbedrifter og en komparativ næringssammenlikning i appendikskapittel 6. Dette appendikset inneholder 

også enkelte empiriske utdypninger knyttet til alle verdiskapingsanalysene. Studiens metodikk er redegjort for i 

appendikskapittel 4, mens dokumentasjonen av studiens datagrunnlag er gitt i appendikskapittel 5.  

3.1. Definisjon av IKT-næringen: Menon har utviklet en unik populasjon for 

IKT-næringen 

En utfordring i studier av IKT-næringen er at næringen med sine underordnede bransjer går på tvers av 

næringsinndelingen i offentlig statistikk. Menon har i tilknytning til dette prosjektet og tidligere 

populasjonsarbeid utviklet en unik IKT-populasjon bestående av norske IKT-foretak som tar hensyn til nettopp 
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dette. Populasjonen har sine røtter i forskningsprosjektet «Et kunnskapsbasert Norge» ved Handelshøyskolen 

BI, der Menon deltok som en av flere samarbeidspartnere. 

Vi deler IKT-næringen inn i en kjernenæring, som består av virksomheter som produserer IKT- tjenester, og en 

støttenæring, som består av virksomheter som distribuerer IKT-produkter, produserer IKT-varer eller 

produserer eller distribuerer varer og tjenester som støtter opp under IKT-produktene. Kjernenæringen 

omfatter bransjene telekommunikasjon, generelle programvarer, skreddersydde IT-tjenester og IKT-

driftstjenester, mens støttenæringen omfatter bransjene IKT-handel og IKT-industri. 

I dette delkapittelet definerer vi IKT-næringens innhold og redegjør for vårt datagrunnlag for studier av næringen. 

Vi starter med å definere selve næringen i seksjon 3.1.1, før vi redegjør for vårt datagrunnlag i seksjon 3.1.2. Til 

slutt forklarer vi hovedtrekkene ved Menons IKT-populasjon i seksjon 3.1.3. Vår IKT-populasjon er ytterligere 

dokumentert i appendiksseksjon 5.2.1. 

3.1.1. Definisjon av selve IKT-næringen: Hva som definerer IKT-næringen 

For å kunne foreta en analyse av den norske informasjons- og kommunikasjonsnæringen er det vesentlig at man 

har en felles forståelse av hva denne næringen inneholder. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 

betegnes vanligvis som teknologi for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon. 

Begrepet benyttes i tilknytning til datateknologier og teknologier knyttet til kommunikasjon. 

På basis av vår forståelse av IKT-begrepet definerer vi informasjons- og kommunikasjonsnæringen (forkortet IKT-

næringen) som følger: 

«Informasjons- og kommunikasjonsnæringen (forkortet IKT-næringen) består av virksomheter som bidrar til 

å produsere og distribuere produkter som bygger på informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samt 

virksomheter som har som primæroppgave å støtte opp under virksomheter som bidrar til å produsere og 

distribuere IKT-produkter.» 

IKT-næringen avgrenses med dette både langs en aktivitetsdimensjon som gjenspeiler IKT-aktivitetene 

foretakene bedriver og langs en produktdimensjon som gjenspeiler IKT-produktenes vei gjennom verdikjeden. 

3.1.2. IKT-næringens bransjeinndeling: IKT-næringen består av seks bransjer 

IKT-næringen er en sammensatt næring med flere bransjer med ulike karakteristika. IT-tjenestebransjene 

omfatter generelle programvarer, skreddersydde IT-tjenester og IKT-driftstjenester. Skreddersydde IT-tjenester 

omfatter alle virksomheter som har som primære virke å levere spesialtilpassede IT-produkter til sine kunder. 

Bransjen inkluderer både konsulenttjenester og programvarer. Som navnet antyder er bransjen for generelle 

programvarer også programvarefokusert, men her ligger fokus på programvarer som benyttes av store 

kundegrupper. IKT-driftstjenester omfatter driftstjenester for brukere av IKT, derunder drift og forvaltning av 

databaser, nettsider og IT-systemer, samt IT-support og reparasjoner av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr. 

Telekom har tradisjonelt sett vært en egen næring basert på kommunikasjon, som både har omfattet IKT-

infrastruktur og teknologiske formidlingstjenester. Med tiden har næringen imidlertid blitt gradvis mer IT-basert, 

og den har i dag i praksis vokst sammen med IT-tjenestenæringene. Ikke all næringsvirksomhet basert på 

informasjonsteknologi er kommunikasjonsbasert, men det er i dag tuftet på informasjonsteknologi for det aller 

meste. Det gir derfor mindre mening å snakke om en kommunikasjonsteknologinæring og en 

informasjonsteknologinæring – man snakker heller om en informasjons- og kommunikasjonsteknologinæring, 

populært forkortet til IKT-næringen. 
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Det er grovt sett disse fire bransjene – skreddersydde IT-tjenester, generelle programvarer, IKT-driftstjenester 

og telekom – som vanligvis vies hovedfokuset i studier av IKT-næringen. Vi omtaler i denne studien disse 

bransjene for IKT-kjernenæringen. Det gir imidlertid også mening å snakke om ytterligere to IKT-bransjer, nemlig 

IKT-industri og IKT-handel. IKT-industrien omfatter produksjon av kommunikasjonsutstyr, datamaskiner og 

teknologiproduksjon basert på egne IKT-løsninger, mens IKT-handel omfatter handel med 

kommunikasjonsutstyr, datamaskiner og programvarer. Disse to bransjene er litt på utsiden av IKT-

kjernenæringen og refereres til i denne studien som IKT-støttenæringen. Til sammen utgjør IKT-kjernenæringen 

og IKT-støttenæringen den samlede IKT-næringen. 

For å oppsummere deler vi IKT-næringen inn i en kjernenæring, som består av selskaper som produserer IKT-

tjenester direkte, og en støttenæring, som består av virksomheter som distribuerer IKT-produkter, som 

produserer IKT-varer, eller som distribuerer varer og tjenester som støtter opp under IKT-produktene. 

Vi deler IKT-kjernenæringen inn i fire bransjer: 

 Telekommunikasjon: IKT-infrastruktur og teknologiske formidlingstjenester. 

 Generelle programvarer: Produksjon av programvarer for generell bruk 

 Skreddersydde IT-tjenester: Produksjon og implementering av spesialtilpassede programvarer og ikke-

driftsspesifikke IT-konsulenttjenester 

 IKT-driftstjenester: Drift og forvaltning av databaser, nettsider og IT-systemer, samt IT-support og 

reparasjoner av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr 

Tilsvarende deler vi IKT-støttenæringen inn i to bransjer: 

 IKT-industri: Produksjon av kommunikasjonsutstyr, datamaskiner og teknologiproduksjon basert på 

egne IKT-løsninger 

 IKT-handel: Handel med kommunikasjonsutstyr, datamaskiner og programvarer 

Det kan argumenteres for at IKT-industrien er en kjernebransje, men fordi IKT-industrien i andre studier gjerne 

regnes inn under teknologiindustrien og ikke sammen med IKT-næringen, velger vi heller å definere bransjen 

som en støttebransje. Samlet omtaler vi «IKT-kjernenæringen» og «IKT-støttenæringen» som hele «IKT-

næringen». For øvrig er konseptuelle betraktninger knyttet til IKT-bransjene gitt i innledning av delkapittel 3.4. 

For å få et bedre inntrykk av hva som ligger i hver enkelt IKT-bransje, kan det være fruktbart å trekke fram noen 

eksempler. Vi har derfor listet opp noen større IKT-foretak i hver bransje under: 

 Telekommunikasjon: Telenor, TeliaSoneria, Get, Relacom, Canal Digital, Tandberg, Broadnet og Tele 2 

 Generelle programvarer: Opera, Visma, Unit4, SPT, IFS, Finn.no, Powel og Microsoft Development 

Centre 

 Skreddersydde IT-tjenester: ABB, Siemens, Atea, Accenture, Omega, Capgemni, Cisco Systems og 

Bouvet 

 IKT-driftstjenester: Evry, Nets, Datametrix, CGI, Eniro, Helse Vest IKT, CSC og Infocare 

 IKT-industri: Konsberg Maritime, Conax, GE Vingmed Ultrasound, Kitro, Autronica Fire and Security, 

Nordic Semiconductor, Hadelandprodukter og Multi Phase Meters 

 IKT-handel: Hewlett-Packard, Komplett.no, Canon, Dell, Konica Minolta Business Solutions, Pitney 

Bowes, Tech Data og Eplehuset 

Det verdt å merke seg to ting i forbindelse med plasseringer av selskaper over bransjer. For det første har større 

konserner gjerne ulike datterselskaper, som vil være plassert i forskjellige bransjepopulasjoner om de driver med 

ulike aktiviteter. For det andre avviker ofte bransjetilhørigheten til norske avdelinger av multinasjonale selskaper 
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fra bransjetilhørigheten til konsernet internasjonalt. Blant annet driver en del internasjonale generelle 

programvareprodusenter og IKT-industriselskaper kun med skreddersydde IT-tjenester og IKT-handel i Norge. 

3.1.3. Menons IKT-populasjon: En populasjon bestående av mer enn 15 000 aktive og 

inaktive foretak 

Menons IKT-populasjon består i dag av mer enn 15 200 aktive og inaktive foretak som er rapporteringspliktige til 

Foretaksregisteret i Brønnøysund. I tillegg har vi estimert nøkkeltall for bedriftene som ikke er 

rapporteringspliktige til Foretaksregisteret i Brønnøysund ved hjelp av Nasjonalregnskapet og Menons aktivitets- 

og regnskapsdatabase for norsk næringsliv. 

Menons IKT-populasjon baserer seg på definisjonen redegjort for i seksjon 3.1.1 og bransjeinndelingen redegjort 

for i seksjon 3.1.2 over. Populasjonen er bygd opp med prinsippet om at mer enn halvparten av selskapenes 

omsetning må være knyttet til IKT-relaterte aktiviteter, for at de skal inkluderes. Næringen med sine 

underordnede bransjer går på tvers av den tradisjonelle næringsinndelingen i offentlig statistikk, kjent som 

NACE-koder. Sammensetningen og metoden for oppbyggingen av Menons IKT-populasjon er nærmere redegjort 

for i appendiksseksjon 5.2.1, mens sammenhengen mellom Menons IKT-populasjon og offentlig statistikk er 

gjengitt i appendiksseksjon 6.2.2. 

3.2. Et historisk blikk på IKT-næringen: En av vår tids store vekstnæringer 

Når man retter et historisk blikk på IKT-næringen, er det liten tvil om at det fremstår som en vår tids store 

vekstnæringer. Gjennom etterkrigstiden og fram til i dag har vestlige økonomier omstilt seg fra 

vareproduserende til tjenesteproduserende næringer. Siden den informasjonsteknologiske revolusjonen for 

alvor skjøt fart på 1980-tallet, har kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting (KIFT) hatt enorm vekst 

både i sysselsetting og verdiskaping sammenliknet med resten av næringslivet. Blant KIFT-næringene utmerker 

IKT-næringen seg med særlig høy vekst, mens de andre KIFT-næringene har benyttet IKT stadig mer intensivt i 

sin produksjon. 

IT-tjenester gjør seg bemerket som den store vekstnæringen når det gjelder volumproduksjon, mens telekom 

har hatt særlig høy vekst i arbeidsproduktiviteten. Til tross for sysselsetningsfall i industrien har vi i løpet av 

de tretti siste årene også sett en oppblomstring av høyteknologisk industri. I denne delen av industrien spiller 

IKT en stadig viktigere rolle og innslaget av IKT-bedrifter har vært økende. Den årlige veksten i 

arbeidsproduktivitet målt ved verdiskaping per sysselsatt for IKT-næringen fra 1980 til 2013 var 6,2 prosent i 

faste priser, mot 1,1 prosent i faste priser for Fastlands-Norge. Disse veksttallene tar ikke hensyn til at IKT-

næringen har vært gjenstand for betydelige kvalitetsforbedringer og kan således anses som minimumsanslag. 

I dette delkapittelet vil vi sette vår verdiskapingsstudie inn i en historisk kontekst. Vi starter med å ta for oss 

fremveksten av kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting og høyteknologisk industri i form av 

verdiskaping og sysselsetting i delkapittel 3.2.1. Dette er næringsgrupperinger der innslaget av IKT-bedrifter er 

betydelig og IKT spiller en særlig viktig rolle. I 3.2.2 ser vi nærmere på IKT-næringens fremvekst over tid med 

fokus på IT-tjenester og telekom. 

Lesere som ikke er spesielt opptatt av tekniske detaljer kan begynne på seksjon 3.2.1. For den mer avanserte 

leser har vi redegjort for analysens datagrunnlag i Boks 3-2 under. Ytterligere bakgrunnsempiri er gitt i 

delappendiks 6.2.1, mens en redegjørelse for næringsinndelingen benyttet i analysen er gitt i appendiksseksjon 

5.2.3. 
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Boks 3-2: Datagrunnlaget for den historiske analysen 

 

I motsetning til hovedanalysene våre har vi ikke detaljerte firmaspesifikke nøkkeldata og næringspopulasjoner 

for tiden før 2000. Vi har derfor basert oss utelukkende på Nasjonalregnskapets historiske data for den mest 

detaljerte næringsinndeling, A64 andre revisjon, for perioden 1970 til 2011. For å få tall for 2012 og 2013 har 

vi kombinert den mer aggregerte næringsinndelingen, A38 andre revisjon, med våre egne data. 

Datagrunnlaget for den historiske verdiskapingsanalysen er redegjort for i appendiksseksjon 5.1.4. Når det 

gjelder næringsinndelingen benyttet i den historiske analysen, er den dokumentert i appendiksseksjon 5.2.3. 

 

I tillegg til at næringsinndelingen nødvendigvis blir grovere og noe mindre presis i den historiske analysen enn 

i hovedanalysen, innebærer det at vi ikke har kunnet justere på verdiskapingsdeflatorene for IKT-selskaper 

som ligger i andre Nasjonalregnskapsnæringer enn de som domineres av IKT. Med andre ord legger vi til grunn 

Statistisk sentralbyrås prisindekser i den historiske analysen når vi justerer for prisutviklingen i hver næring, 

uten å korrigere for at IKT-selskaper innad i disse næringskodene gjerne har en annen prisutvikling enn 

næringskoden for øvrig. 

 

Prisindekser egner seg til å skille mellom prisutviklingen og volumutviklingen, men håndteringen av kvalitet 

varierer. Det er her verdt å merke at Statistisk sentralbyrå tillegger verdiskapingsgevinster av 

produktinnovasjon og kvalitetsforbedringer i en næring til vedkommende nærings prisutvikling og ikke til 

vedkommende nærings volumutvikling. I praksis innebærer det at produktivitetsutviklingen i næringer med 

høy grad av produktinnovasjon undervurderes når man legger volumutviklingen til grunn. De tilhørende 

estimatene kan derfor anses som minimumsanslag. Vi referer til appendiksseksjon 4.2.2 og Boks 3-3 under for 

mer om denne problematikken. 

3.2.1. Fremveksten av kunnskapsintensive tjenester: Næringslivet har siden starten av 

den informasjonsteknologiske revolusjonen vridd seg stadig mer mot kunnskapsnæringer 

I løpet av de vel siste førti årene har norsk økonomi dreid seg stadig mer mot tjenesteytende næringer. 

Sysselsettingsveksten har vært markant både innenfor markedsrettede tjenester og ikke-markedsrettede 

tjenester, som inkluderer offentlige tjenester og private næringer som drives av andre formål enn profitt. 

Samtidig har sysselsettingen falt i industrien og ressursbaserte næringer. Sysselsettingsfallet har imidlertid vært 

mindre i teknologiindustrien, der IKT har en sentral rolle, enn i industrien for øvrig. Dette illustreres i Figur 3-1 

under. 
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Figur 3-1: Utvikling i sysselsettingen i Fastlands-Norge fordelt på næringsgrupperinger fra 1970 til 2013. Kilder: Menon 
(2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

Kunnskapsintensive forretningsmessig tjenesteyting (KIFT) inkluderer IKT-tjenester og andre kunnskapsintensive 

næringer, der IKT typisk spiller en sentral rolle. Sysselsettingsveksten innenfor KIFT-næringer har jevnt over ligget 

høyere enn i resten av næringslivet. Fra 1970 til 2013 vokste sysselsettingen årlig med 2,4 prosent innen KIFT, 

mot 2 prosent for andre tjenester og 1,2 prosent for Fastlands-Norge. Veksten var høy allerede på 1970-tallet, 

men næringsgrupperingen var da relativt beskjeden. Da den informasjonsteknologiske revolusjonen for alvor 

skjøt fart på 1980-tallet, var sysselsettingsveksten særlig høy innenfor KIFT sammenliknet med næringslivet for 

øvrig. Deler av denne veksten kan ses i sammenheng med oppbyggingen til den norske bankkrisen i tiårsskiftet 

mellom 1980- og 1990-tallet. Siden den tid har den årlige sysselsettingsveksten i KIFT-næringene ligget på rundt 

1,6 prosent, mot 1,5 prosent blant andre tjenestenæringer og 1,2 prosent i Fastlands-Norge. 

Figur 3-2 under viser bruttoverdiskapingsutviklingen fra 1970 fram til 2013. Vi har målt utviklingen i faste priser, 

fordi vi er interessert i utviklingen i verdiskapingsvolumet og ikke inflasjonen. Ved første øyekast kan figuren 

minne litt om Figur 3-1 over, men det er særlig én slående forskjell – det mørkeblå områdets andel øker vesentlig 

mer i grafen for bruttoverdiskapingsutviklingen under enn sysselsettingsutviklingen over. Mens KIFT-næringene 

var klart mindre enn de andre tjenestegrupperingene for sysselsettingen, er forskjellen langt fra like stor målt 

ved bruttoprodukt i faste priser. Dette illustrerer at KIFT-næringene har hatt en forholdsvis høy 

arbeidsproduktivitetsvekst og har en relativt høy arbeidsproduktivitet i forhold til resten av næringslivet. Vi 

merker oss for øvrig at verdiskapingsvolumet i motsetningen til sysselsettingen har økt i alle 

næringsgrupperingene, hvilket vitner om økonomisk framgang også i de vareproduserende næringene. 

Merk for øvrig at veksttallene i faste priser ikke tar hensyn til produktinnovasjon, altså introduksjonen av nye 

produkter og kvalitetsforbedringer knyttet til eksisterende produkter. I praksis vil dette si at 
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produktivitetsveksten i næringer drevet av innovasjon som KIFT-næringene og de høyteknologiske 

industrinæringene i realiteten vil være enda høyere enn hva offentlig statistikk gir uttrykk for.20 

Figur 3-2: Utvikling i bruttonasjonalproduktet i faste priser i Fastlands-Norge fordelt på næringsgrupperinger fra 1970 til 
2013. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

I KIFT-næringene falt bruttoverdiskapingen målt i faste priser samlet med 1,3 prosent årlig på 1970-tallet, mot 

en oppgang på 3,5 prosent for andre tjenester og en oppgang på 2,3 prosent for Fastlands-Norge. Fallet var 

imidlertid ikke representativt for KIFT-næringene, men drevet av et produktivitetsfall i finansnæringen, som 

dominerte næringsgrupperingen på denne tiden. Etter hvert som den informasjonsteknologiske revolusjonen 

akselererte utover 1980-tallet leverte KIFT-næringene en årlig verdiskapingsvekst på 2,8 prosent, mot 1,9 

prosent for andre tjenester og 2,5 prosent for Fastlands-Norge. Veksten innenfor KIFT-tjenestene økte ytterligere 

til 2,8 prosent på 1990-tallet og 4,4 prosent på 2000-tallet, mot veksttall fra vel 2 til vel 3 prosent for andre 

tjenester og Fastlands-Norge i samme periode. 

KIFT-næringenes fremvekst på tjenestesiden har vært ledsaget av en omstilling mot høyteknologisk industri på 

industrisiden, hvor IKT også har spilt en stadig viktigere rolle og innslaget av IKT-bedrifter har vært økende. Mens 

sysselsettingen i denne delen av industrien falt med 0,1 prosent årlig fra 1970 til 2013, steg bruttoverdiskapingen 

årlig med 1,4 prosent i samme periode. Sysselsettingsfallet i næringen var stadig stor på 1980-tallet, da 

avindustrialiseringen tok fart. Etter hvert som informasjonsteknologien begynte å drive produktivitetsutviklingen 

                                                                 
 

20 Det innebærer også at det blir mer utfordrende å følge næringers verdiskaping i faste priser over tid, siden høyt innovasjonspress leder til 

prisnedgang. For næringer drevet av innovasjonspress som KIFT-næringene og teknologiindustrien vil dermed verdiskapingen i faste priser 

virke relativt lav bakover i tid og relativt høyt fremover i tid fra baseår for fastprismålingen. 
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i den høyteknologiske industrien, tok imidlertid sysselsettingen seg gradvis opp igjen, og næringsgrupperingen 

har hatt en betydelig produktivitetsvekst siden millenniumsskiftet.21 

3.2.2. Fremveksten av IKT-næringen: IT-tjenester troner på vekstoppen blant 

kunnskapsnæringene 

De kunnskapsintensive forretningsmessige tjenestenæringene (KIFT-næringene) er på veksttoppen i næringslivet 

og har samtidig blitt stadig mer IKT-intensive. Blant KIFT-næringene er det en næring som skiller seg ut i særlig 

positiv forstand, nemlig IT-tjenester, hvilket er illustrert i Figur 3-3 under. 

Figur 3-3: Utvikling i sysselsettingen innenfor de kunnskapsintensive forretningsmessige tjenestenæringene fra 1970 til 
2013. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

Siden den informasjonsteknologiske revolusjonen tok fatt i begynnelsen av 1980-tallet fram til 2013, økte 

sysselsettingen innen IT-tjenester med hele 6,6 prosent årlig mot 1,9 prosent i KIFT-næringene samlet og 1 

prosent for Fastlands-Norge. Telekom har derimot hatt en nedgang i sysselsettingen på 1,4 prosent årlig i samme 

tidsrom, hvilket henger sammen med at næringen har modnet og blitt effektivisert. Forskjellen mellom 

utviklingen til de to IKT-grenene var særlig stor på 1990-tallet, da sysselsettingen innen IT-tjenester vokste med 

svimlende 11,8 prosent årlig, mens sysselsettingen innen telekom falt med hele 2,9 prosent årlig. 

Selv om sysselsettingen innen IT-tjenester og telekom har utviklet seg svært ulikt, har de to næringene blitt stadig 

likere i form av aktivitetsområde. For det første har den teknologiske kommunikasjon blitt stadig mer IT-drevet. 

For det andre har næringene i økende grad benyttet seg av den samme teknologiske infrastrukturen. Historien 

om telekom og IT-tjenester er derfor historien om to næringer som siden den informasjonsteknologiske 

                                                                 
 

21 Industriens omstilling i retning høyteknologisk industri er nærmere dokumentert i appendiksseksjon 6.2.1. 
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revolusjonen stadig har konvergert og i dag i praksis fungerer som en næring. Samlet var sysselsettingsveksten 

innen de to IKT-tjenestenæringene på 2,4 prosent fra 1980 til 2013. 

Vi vil nå gå over til å se på verdiskapingsutviklingen i IKT-næringen. Igjen har vi målt bruttoverdiskapingen i faste 

priser, for å fokusere på volumutviklingen snarere enn prisutviklingen. I denne tilknytning ønsker vi å gjøre 

leseren oppmerksom på en utfordring i offentlig næringsstatistikk ved fastprismålinger, som også benyttes her, 

nemlig at kvalitetsforbedringen regnes som en priseffekt snarere enn en volumeffekt eller en separat effekt. 

Dermed blir ikke kvalitetsforbedringer tatt hensyn til når man ser produktivitetsveksten, som dermed får en ren 

volumbasert tolkning. For teknisk interesserte lesere er denne utfordringen utdypet i Boks 3-3. 

Boks 3-3: Kvalitetsforbedringer regnes som en priseffekt i offentlig statistikk 

 

En utfordring ved produktivitetsstudier basert på offentlig næringsstatistikk er at indeksene for prisutvikling 

ikke skiller kvalitetsforbedringer fra prisutviklingen. Vanlig praksis er å legge volumutviklingen til grunn når 

man beregner produktivitetsutviklingen. På grunn av at offentlig statistikk ikke skiller mellom 

kvalitetsforbedringer og prisutvikling, tar slike produktivitetsberegninger typisk ikke hensyn til 

kvalitetsforbedringer. Dette gjør at produktivitetsutviklingen og verdiskapingsutviklingen i faste priser 

underdrives jevnt over i økonomien, særlig i næringer med høy teknologivekst som IKT-næringen og andre 

næringer som bruker IKT intensivt i sin produksjon.  Et kompliserende element er at store 

kvalitetsforbedringer gjerne presser prisen ned, hvilket bidrar til at det er utfordrende å skille mellom pris- og 

kvalitetsutvikling i praksis. 

 

Når man ikke tar innover seg kvalitetsforbedringer i analyser der man justerer for prisstigning, får man bare 

beregnet den volumbaserte produktivitetsutviklingen og ikke den som er knyttet til kvalitetsforbedringer. 

Dette følger av at prisindekser for en næring eller et gode beregnes med utgangspunkt i priser på en kurv av 

standardprodukter til enhver tid, uten å ta hensyn til at kvaliteten på produktene i kurven forbedrer seg. For 

eksempel priser man hva som er standardmobiltelefoner til enhver tid, uten å ta skikkelig hensyn til at en 

representativ mobiltelefon i dag er av en helt annen kvalitet enn hva en representativ mobiltelefonen var ved 

millenniumsskiftet. Når man analyser produktivitet ut i fra slike volumbetraktninger, beregner man hvor 

mange mobiltelefoner man klarer å produsere per faktorinnsats, men justerer ikke for kvalitet. 

 

Fordi kvalitetsforbedringer ikke er tatt hensyn til, kan verdiskapingsveksten i faste priser og 

produktivitetsveksten i IKT-næringen som er beskrevet, både her og i andre analyser som benytter seg av 

offentlig statistikk, anses som minimumsanslag. Dette er også en viktig delforklaring på at 

produktivitetseffektene av IKT ikke syns fullt ut i offentlig statistikk; et paradoks som gjerne refereres til som 

Solow-paradokset. Paradokset er beskrevet i delkapittel 2.3. Det skal nevnes at det er utfordrende å skille 

mellom volum og pris over tid i næringer, der kvalitetsforbedringer og teknologisk framgang spiller en viktig 

rolle, hvilket er tilfellet for IKT-relatert næringsliv.22, 23 Vi har redegjort for deflatorbegrepet og vår bruk av 

                                                                 
 

22 Et alternativ til å behandle kvalitetsforbedringer sammen med prisutviklingen, gitt at man har tilgjengelig data, er å behandle volum og 

kvalitet sammen. I slike studier studerer man pris og kvalitetsjusterte volumenheter, istedenfor å studere volum og nettopris- og 

volumbidrag, som vi gjør her. Se for eksempel Jorgenson (2005b), som omtales i seksjon 2.1.2. 

23 Når man studerer utviklingen i økonomiske nøkkelstørrelser som har hatt relativt høy nettopris- og kvalitetsvekst, blir volumtallene bakover 

i tid relativt små sammenliknet med volumtallene fremover i tid. Dette er fordi størrelsen bakover i tid tillegges relativt lite vekt i forhold til 
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prisindekser mer i detalj i henholdsvis appendiksseksjon 4.2.2, der teorien vektlegges, og appendiksseksjon 

5.1.3, der vår empiriske håndtering av problemstillingen vektlegges. 

 

I motsetning til utviklingsmønstrene for sysselsettingen, som lenge har vært svært forskjellige i IT-tjenester og 

telekom, har utviklingen i bruttoverdiskaping vært relativt lik. Mens de fleste næringers verdiskapingsvekst har 

vært drevet av en kombinasjon av moderat prisutvikling og volumutvikling, har IKT-tjenestenæringene stått 

ovenfor en enorm produktivitetsutvikling kombinert med stadig prisnedgang. Den kvalitetsjusterte 

prisutviklingen som er utgangspunktet for offentlig statistikk innebærer derimot at priskurven på IT-tjenester 

øker, mens den faller for telekom. Med referanser til datautfordringene knyttet til tilgjengelig offentlig statistikk 

redegjort for i Boks 3-3 vil vi i det følgende fokusere på fastpristallene, som ikke tar hensyn til 

kvalitetsforbedringer. 

Selv uten kvalitetsjustering av fastpristallene var verdiskapingsveksten fra 1980 til 2013 enorm innen begge 

tjenesteformene, jamfør Figur 3-4 under. Figuren viser hvordan IKT siden 1970-tallet har tatt en stadig større 

verdiskapingsandel i en av Norges mest vekstkraftige næringsgrupperinger, KIFT-næringene. Veksten var hele 

7,2 prosent årlig for IT-tjenester og 11,2 prosent for telekom, mot 3,3 prosent for KIFT-næringene samlet og 2,1 

prosent for Fastlands-Norge. I løpende priser lå den årlige verdiskapingsveksten på 12,7 prosent for IT-tjenester 

og 5,4 prosent for telekom, mot 8,6 prosent i KIFT-næringene samlet og 6,8 prosent for Fastlands-Norge. Igjen 

er IT-tjenester på veksttoppen. Det noe lave tallet for telekom henger sammen med at næringen lenge har vært 

en moden næring med relativt høy produktivitet, samtidig som telekom-prisene har falt gjennom perioden, og 

sysselsettingen har falt gjennom effektiviseringen av næringen. Innen IT-tjenester har derimot sysselsettingen, 

høyt innovasjonsnivå og høy produktivitet vært med på å løfte næringen. 

                                                                 
 

størrelsen i dag. For eksempel tillegges en mobiltelefon i 2000 enda mindre volum enn en mobiltelefon i dag enn hva verdiforskjellen tilsier, 

fordi nettopris- og kvalitetsutviklingen forklarer deler av verdiøkningen. 
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Figur 3-4: Utvikling i bruttoverdiskaping i faste priser innenfor de kunnskapsintensive forretningsmessige 
tjenestenæringene fra 1970 til 2013. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

Avslutningsvis er det verdt å se utviklingstrekkene for sysselsettingen i Figur 3-3 og for bruttoverdiskaping i faste 

priser i Figur 3-4 i sammenheng, og eventuelt bakgrunnsmaterialet for utviklingen i verdiskaping i løpende priser 

i appendiksseksjon 6.2.1. Den årlige veksten i verdiskaping per sysselsatt for IKT-næringen fra 1980 til 2013 var 

5,9 prosent i løpende priser og 6,2 prosent i faste priser, mot 5,8 prosent i løpende priser og 1,1 prosent i faste 

priser for Fastlands-Norge. Telekom står for mesteparten av denne veksten, særlig i faste priser. IT-tjenester 

kommer ikke spesielt godt ut i fastprismålingene, primært innovasjonsdrevne kvalitetsforbedringer er neglisjert, 

men om man ser på utviklingen i løpende priser, gjør næringen det omtrent som Fastlands-Norge.24 

3.3. IKT-næringen i et norsk verdiskapingsperspektiv: En produktiv 

fremtidsnæring med høy vekstkraft 

Den norske IKT-næringen fremstår i dag som en produktiv fremtidsnæring med høy vekstkraft. Næringen 

sysselsetter mer enn 100 000 ansatte og står for om lag fem prosent av Norges fastlands-BNP. IKT-

kjernenæringen, bestående av telekom, generelle programvarer, skreddersydde IT-tjenester og IKT-

driftstjenester, hadde en verdiskapingsvekst i løpende priser på 7 prosent årlig fra 2000 til 2013, mot 5,5 for 

det representative næringslivet.  IKT-støttenæringen, bestående av IKT-industrien og IKT-handelen, hadde 

imidlertid lavere vekst på 1,2 prosent, slik at den samlede veksten i IKT-næringen beløp seg til 5,8 prosent. 

Etter relativ lav lønnsomhet og store immaterielle investeringer i IT-bransjene i årene like etter 

millenniumsskiftet, kan næringen i dag skilte med relativt god lønnsomhet. Langsiktig satsning innen særlig IT 

                                                                 
 

24 IKT-næringens arbeidsproduktivitet vokste også betydelig på 1970-tallet sammenliknet med andre næringer, men vi har ikke fokusert på 

tiåret her, fordi IKT-næringen utgjorde en betydelig størrelse og den informasjonsteknologiske revolusjonen først for alvor skjøt fart på 1980-

tallet. 
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bærer nå frukter, mens andre deler av næringer sliter mer med tøffe konkurranseforhold. I 2013 kastet hver 

operative fast realkapitalkrone i IKT-næringen av seg 22 øre, mot 20 øre i det representative næringslivet og 

15 øre i industrien samlet. IKT-næringens vekst drives av stadige høyere produksjonsvolum og 

kvalitetsforbedringer, men motvirkes av at produktprisene samtidig presses ned av innovasjonskonkurranse 

med tilhørende produktinnovasjon. Isolert sett har lav prisutvikling på produktinnsatsen i forhold til 

omsetningsutviklingen bidratt til å øke lønnsomheten i næringen, mens høy lønnsutvikling i forhold til 

omsetningsutviklingen har bidratt til å senke lønnsomheten. 

Bruttoverdiskapingen per sysselsatt er 1 047 000 kroner i IKT-kjernenæringen og 980 000 kroner i IKT-næringen 

samlet. Til sammenlikning var bruttoverdiskapingen per sysselsatt 780 000 kroner i industrien, som er mer 

kapitalintensiv, og 684 000 kroner i det representative næringslivet, som er noe mindre kapitalintensivt. Den 

årlige volumbaserte TFP-veksten i den samlede IKT-næringen fra 2000 til 2013 var på 6,1 prosent, hvilket er 

fem ganger så høyt som i det representative næringslivet og mer enn tolv ganger så høyt som i Fastlands-

Norge. Dersom vi også hadde hatt data til å belyse kvalitetsrelatert TFP-vekst, ville TFP-veksten vært enda 

høyere, og IKT-næringen hadde kommet ytterligere bedre ut relativt til andre næringer. 

I tråd med redegjørelsen for inndelingen av IKT-næringen i delkapittel 3.2 deler vi inn i kjerne-IKT-næringen, som 

består av telekom, generelle programvarer, skreddersydde IT-tjenester og IKT-driftstjenester, og hele IKT-

næringen, som i tillegg inkluderer IKT-industri og IKT-handel. Andre studier av næringen fokuserer ofte på 

kjernenæringen, fordi IKT-handelen og IKT-industrien typisk ikke kommer klart fram i offentlige statistikkilder, og 

fordi det er denne som tradisjonelt sett har vært i fokus. Vi velger i vårt studie å fremheve begge deler, fordi vi 

finner begge interessante hver for seg. Ved å sammenlikne hele næringen og kjernenæringen, får man også fram 

karakteristika ved den såkalte IKT-støttenæringen, som består av IKT-handelen og IKT-industrien. 

Vi begynner dette delkapittelet med å rette søkelyset mot status og utvikling i IKT-næringens aktivitetsnivå i 

seksjon 3.1.1. Deretter tar vi for oss næringens privatøkonomiske lønnsomhet med bakenforliggende drivkrefter 

i seksjon 3.1.2, før vi avslutter med å ta for oss næringens samfunnsøkonomiske lønnsomhet med 

bakenforliggende drivkrefter i seksjon 3.1.3. 

Vi benytter de store næringsgrupperingene i norsk økonomi som benchmark for IKT-næringen. For de som ønsker 

å vite mer om vårt valg av benchmarks henvises det til Boks 3-4 under. 

Boks 3-4: Benchmarks i næringsanalysen for IKT-næringen 

 

I næringsanalysene har vi benyttet de store grupperingene i norsk økonomi som benchmark. Disse omfatter: 

 

 Fastlands-Norge defineres som offshore-næringene ekskludert petroleumsutvinning og direkte 

tilknyttede tjenester, utenrikssjøfart inkludert offshore-rederier og rørtransport, hvilket er i tråd med 

Nasjonalregnskapsrevisjonen som varte fram til november 2014. Denne benchmarken er et uttrykk 

for hele økonomien på fastlandet. I likhet med de fleste analyser av fastlandsnæringer ekskluderer vi 

offshore-næringene, fordi disse drives av ressursrenter og/eller er svært volatile. Etter 

Nasjonalregnskapsrevisjonen november 2014 har Statistisk sentralbyrå gått over til å inkludere 

offshore rederier og direkte tilknyttede petroleumstjenester i Fastlands-Norge, men på grunn av 

datagrunnlaget benyttet i denne analysen og tidspunktet revisjonen kom på, har vi valgt å holde oss 

til den gamle definisjonen. 

 Det representative næringslivet adresserer utfordringene med å bruke Fastlands-Norge som 

benchmark for næringslivet. Disse handler om at Fastlands-Norge inkluderer økonomisk virksomhet… 

o … som ikke er markedsrettet inkludert offentlig forvaltning, 
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o … som styres av ressursrenter og er ressursbaserte, 

o … som står overfor særreguleringer som driver utviklingen eller forskjeller i utviklingen 

sammenliknet med resten av næringslivet, 

o … som er ikke-operative i den forstand at de er finansielle eller særlig investeringsdrevet, 

o … eller som er spesielt konjunkturutsatte. 

Dersom hensikten er å sammenlikne næringsavkastningen med alternativanvendelsen i resten av 

næringslivet, vil det private representative næringslivet være en mer relevant benchmark enn 

Fastlands-Norge. Det representative næringslivet består av industrien og representative private 

tjenester som er definert under, i tillegg til bygg- og anleggsnæringen. 

 Industrien defineres som næringsgrupperingen bestående av næringer som produserer varer og 

kapital. Vi har fulgt Nasjonalregnskapets definisjon, som utelater en bredere tolkning av 

industribegrepet som tar med seg bygg og anlegg, bergverksdrift, vann- og elektrisitetsproduksjon og 

gjenvinningstjenester. Disse grupperingene er altså ikke med i vår studie. Dette er fordi vi anser 

kjerneindustrien som en mer relevant benchmark, fordi tilleggsnæringene i den videre tolkningen av 

industribegrepet typisk er ressursavhengige og/eller svært volatile. 

 Representative private tjenester gir et godt bilde av statusen og utviklingen innen privat 

tjenesteyting. Denne næringsgrupperingen ekskluderer tjenester som… 

o … som ikke er markedsrettet inkludert offentlig forvaltning, 

o … som styres av ressursrenter og er ressursbaserte, 

o … som står overfor særreguleringer som driver utviklingen eller forskjeller i utviklingen 

sammenliknet med resten av næringslivet, 

o … som er ikke-operative i den forstand at de er finansielle eller særlig investeringsdrevet, 

o … eller som er spesielt konjunkturutsatte. 

Innholdet i næringsgrupperingene benyttet for benchmarking og begrunnelsen for dem som benchmark er 

nærmere redegjort for i appendiksseksjon 5.2.2. 

 

3.3.1. IKT-næringens aktivitetsnivå: Næringen sysselsetter mer enn 100 000 ansatte og 

står for om lag fem prosent av Norges fastlands-BNP 

Den norske IKT-næringen sysselsetter samlet om lag 100 600 personer, hvilket tilsvarer om lag 3,8 prosent av 

sysselsettingen i Fastlands-Norge. I tillegg jobber mange i andre næringer også med IKT og enda flere benytter 

seg av IKT aktivt i jobbsammenheng. Til sammenlikning jobber 251 400 innenfor alle industrinæringene til 

sammen, eller 239 200 om man ser bort i fra IKT-industrien. Av de sysselsatte i hele IKT-næringen jobber 79 600 

i kjernenæringen, hvilket tilsvarer 3 prosent av fastlandssysselsettingen. Status for IKT-næringens sysselsetting 

er illustrert i Figur 3-5 under. 
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Figur 3-5: Antall sysselsatte og andel av fastlandssysselsettingen i IKT-næringen i 2013. Kilder: Menon (2015) og Statistisk 
sentralbyrå (2015)25 

 

Sysselsettingen i IKT-kjernenæringen har økt med 21,1 prosent siden millenniumsskiftet, hvilket tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig vekst på 1,7 prosent. Som det framgår av Figur 3-6 er dette mer enn næringslivet for øvrig. 

Den vokste betydelig fram til «Dot-Com»-boblen sprakk i 2001 og falt deretter betraktelig, og hadde også et fall 

etter finanskrisen kom i 2008. Ellers har imidlertid kjernenæringens sysselsetting vokst jevnt og trutt. Den 

samlede IKT-næringen har imidlertid hatt en svakere utvikling med gjennomsnittlig vekstrate på 0,7 prosent årlig, 

hvilket henger sammen med sysselsettingsfall og effektivisering både innenfor IKT-handel og IKT-industri. 

Figur 3-6: Indeksert sysselsettingsutvikling i IKT-næringen og de store næringsgrupperingene fra 2000 til 2013 med 2000 
som baseår. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

                                                                 
 

25 I 2013 var sysselsettingstallene blant næringsgrupperingene benyttet som benchmark 251 400 for industrien, 937 200 for representative 

private tjenester og 1 397 800 for representativt næringsliv og 2 617 400 for Fastlands-Norge. Sysselsettingsandelen av Fastlands-Norge var 

med dette 9,6 prosent for industrien, 35,8 prosent for representative private tjenester, 53,4 prosent for det representative næringslivet og 

100 prosent for Fastlands-Norge – per definisjon. 
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Vi har sett at den norske IKT-næringen er relativt stor målt i sysselsetting, men målt i verdiskaping er den enda 

større. Den norske IKT-næringens bruttoverdiskaping utgjorde i 2013 samlet hele 98,7 milliarder kroner, hvilket 

tilsvarer 4,9 prosent av fastlands-BNP. Dette er mer enn halvparten av hva alle industrinæringene skaper samlet. 

Kjerne-IKT-næringen utgjorde alene 4,2 prosent av fastlands-BNP med bruttoverdiskaping på 83,4 milliarder 

kroner. Vi har illustrert IKT-næringens verdiskaping i Figur 3-7 under. 

Figur 3-7: Bruttoverdiskaping og andel av fastlands-BNP for IKT-næringen i 2013. Kilder: Menon (2015) og Statistisk 
sentralbyrå (2015)26 

 

Bruttoverdiskapingen i løpende priser i IKT-næringen har vokst betydelig siden år 2000, med en liten nedgang i 

2003, etter Dot-Com-krisen, hvilket vises i Figur 3-8 under. Igjen er veksten i kjernenæringen høyere enn i 

næringen som helhet, hvilket henger sammen med en svakere utvikling innen IKT-handelen og IKT-industrien 

enn innen telekom og IT-tjenestebransjene. Samlet over perioden lå vekstraten gjennomsnittlig på 5,9 prosent 

årlig for næringen som en helhet mot 7,4 prosent for bare kjernenæringen.27 IKT-støttenæringen hadde kun en 

vekst på 1,2 prosent i samme periode, som drar veksttallet for hele næringen ned. Til sammenlikning sto det 

representative næringslivet og Fastlands-Norge for årlig vekst på henholdsvis 5,5 prosent og 6 prosent i samme 

periode. 

                                                                 
 

26 For benchmarkene var bruttoverdiskaping i 2013 196,2 milliarder kroner for industrien, 592,4 milliarder kroner for representative private 

tjenester, 955,6 milliarder kroner for det representative næringslivet og 1 994,6 milliarder kroner for Fastlands-Norge. BNP-andelen av 

Fastlands-Norge var med dette 9,8 prosent industrien, 47,9 prosent for det representative næringslivet og 100 prosent for Fastlands-Norge 

– per definisjon. 

27 Vi kan for øvrig merke oss at Fastlands-Norge tar et byks i forhold til de mer disaggregerte næringsgrupperingene i årene etter finanskrisen, 

hvilket henger sammen med stor vekst innen særlig finans og forsikring, men også primærnæringene samlet, i denne perioden. 
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Figur 3-8: Indeksert bruttoverdiskapingsutvikling i løpende priser i IKT-næringen og de store næringsgrupperingene fra 
2000 til 2013 med 2000 som baseår. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

Verdiskapingsveksten til IKT-næringen skiller seg generelt ut i positiv forstand i forhold til økonomien for øvrig, 

og enda mer enn sysselsettingsutviklingen. Dette er et tegn på relativt høy samfunnsøkonomisk 

lønnsomhetsvekst. Dette bildet bekreftes av Figur 3-9 under, som viser at IKT-næringens kapitalintensitet, altså 

kapitalinnsatsen i produksjonen per sysselsatt, har vokst mindre i IKT-næringen enn i de store 

næringsgrupperingene. Det er altså ikke mer kapital bak hver sysselsatt som gjør at verdiskapingsveksten har 

vært relativt høy i IKT-næringen, men høyere samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

Figur 3-9 under illustrerer at kapitalintensiteten i IKT-kjernenæringen er relativt høy i forhold til andre 

tjenestenæringer, hvilket primært skyldes infrastrukturen og produksjonskapitalen knyttet til telekom. Den ligger 

også høyere enn i det representative næringslivet av samme grunn. 

Figur 3-9: Fast realkapitalinnsats per sysselsatt i 2013 med angivelse av gjennomsnittlig årlig vekst i kapitalinnsatsen fra 
2000 til 2013 i IKT-næringen og de store næringsgrupperingene. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

Den årlige veksten i kapitalverdien og kapitalmassen i kjernenæringen ligger i gjennomsnitt på henholdsvis 2 og 

1,8 prosent i IKT-kjerneæringen. Mens vekst i næringens kapitalverdi er omtrent på linje med veksten i 
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tjenestenæringene, ligger volumveksten en del under.28 Innad i næringen drar telekom veksten ned, mens IT-

bransjene drar veksten opp. Det er her viktig å være oppmerksom på at de stadige kvalitetsforbedringene knyttet 

til IKT-kapitalen ikke fanges opp av offentlig statistikk. For IKT-næringen samlet lå veksten i kapitalverdien og 

kapitalvolumet noe over kjernenæringen, på 2,6 prosent og 2,7 prosent, hvilket henger sammen med stor vekst 

i kapitalintensiteten i IKT-industrien.29 

Om vi så ser på hva som driver veksten i bruttoverdiskaping i IKT-næringen og sammenlikner dette med andre 

næringer, er det klart at veksten i IKT-næringen er nokså særegen. Dette framgår i Figur 3-10 under. Mens både 

volum og netto- og prisbidragene bidrar til verdiskapingsvekst i de store næringsgrupperingene, er det kun 

volumveksten som syns å drive verdiskapingsveksten, med et negativt bidrag fra nettopris- og 

kvalitetsutviklingen. IKT-næringens verdiskapingsvekst er dermed enda høyere i faste priser, altså justert for 

inflasjon, enn i løpende priser. 

Det negative nettopris- og kvalitetsbidraget gjenspeiler naturligvis ikke dårligere kvalitet – tvert imot har 

kvalitetsforbedringene vært særlig høye innen IKT-næringen. Det skyldes derimot at prisutviklingen har vært 

tilsvarende negativ, særlig innen telekom. I praksis preges IKT-næringen av stor produktinnovasjon, hvilket 

skaper stadige kvalitetsforbedringer. Innovasjonskonkurransen presser i neste omgang prisene på IKT-produkter 

ned. Selv om Statistisk sentralbyrås offentlige deflatorer ikke egner seg til å skille mellom pris- og 

kvalitetsutvikling, er det viktig å påpeke at disse to utviklingene er vidt forskjellig, Vi ser igjen at IKT-næringen 

ligger på veksttoppen for verdiskaping. 

Figur 3-10: Gjennomsnittlig årlig bruttoverdiskapingsvekst i IKT-næringen og de store næringsgrupperingene fra 2000 til 
2013, fordelt på volum- og prisbidrag. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

                                                                 
 

28 Merk at forskjellen på kapitalvolumet og kapitalverdien, er at kapitalvolumet sier noe om hvor mye kapital det er snakk om, mens 

kapitalverdien sier noe om hvor mye kapitalen er verdt, hvilket avhenger av kapitalprisen i tillegg til kapitalvolumet. 

29 Det for øvrig verdt å merke seg at Fastlands-Norge kommer spesielt høyt ut på kapitalinnsatsen og er mindre interessant som benchmark 

i dette tilfellet, fordi grupperingen inkluderer noen spesielt kapitalintensive næringer, da særlig eiendom, men også elektrisitets- og 

vannproduksjon. 
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3.3.2. IKT-næringens privatøkonomiske lønnsomhet: Volumbasert lønnsomhetsvekst 

bringer IKT-næringen opp på veksttoppen 

Lønnsomheten innen IKT-kjernenæringen målt ved bruttodriftsmarginer ligger like over næringslivet for øvrig 

med marginer på henholdsvis 9,5 og 8,6 prosent.30 Dette framgår av Figur 3-11 under. 

Figur 3-11: Bruttodriftsmargin og nettodriftsmargin i IKT-næringen og de store næringsgrupperingene i 2013. Kilder: 
Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

Nettodriftsmarginen blir noen ganger foretrukket som et lønnsomhetsmål framfor bruttodriftsmarginen, fordi 

det teoretisk sett er riktig å trekke fra kapitalslitet som representerer en kostnad for kapitaleierne i bedriften. Vi 

ser at IKT-næringen kommer vesentlig dårligere ut på denne indikatoren. For IKT-næringen samlet blir det 

imidlertid litt uriktig å velge nettodriftsmargin som lønnsomhetsmål, fordi kapitalslitet i stor grad knytter seg til 

felles telekom-infrastruktur som ikke bare gagner næringen direkte, men også andre store deler av økonomien. 

Det blir derfor litt «urettferdig» for IKT-næringen at den skal belastes for hele dette kapitalslitet alene. I tillegg 

kostnadsføres den immaterielle kapitalen direkte i vårt datasett, hvilket innebærer at kostnadene blir kunstig 

høye når IKT-næringen er i vekst og foretar immaterielle investeringer. 

Før vi går videre og fokuserer på drivkreftene bak lønnsomhetsutviklingen i IKT-næringen, vil vi få fram noen flere 

nyanser knyttet til den operative lønnsomheten ved å introdusere to alternative mål til driftsmarginen, nemlig 

driftsresultatsandelen av verdiskapingen og den operative kapitalrentabiliteten. For de som ønsker en innføring 

                                                                 
 

30 Fastlands-Norge er tatt ut av sammenlikningen herfra og ut på grunn av mange særegne karakteristikker ved virksomheter som ikke er 

markedsrettet eller er offentlig, som styres av ressursrenter, som står overfor særreguleringer som driver utviklingen eller forskjeller i 

utviklingen sammenliknet med resten av næringslivet, som er ikke-operativ i den forstand at den er finansiell eller særlig investeringsdrevet, 

eller som er spesielt konjunkturutsatte. Siden det er vanlig å benytte Fastland-Norge som sammenlikningsgrunnlag i denne typen studier, 

kommenterer vi like fullt resultatene for næringsgrupperingen i fotnoter, slik at spesielt interesserte kan lese av resultatene her. 

I denne sammenlikningen er driftsmarginene i Fastlands-Norge relativt høye på grunn av høye ressursrenter knyttet til ressursbasert 

næringsliv og på grunn av at de ikke-operative næringene – eiendom, finans og forskning med direkte tilknyttede tjenester – hadde et relativt 

godt år i 2013. Bruttodriftsmarginen i Fastlands-Norge lå på 15,4 prosent i 2013, men nettodriftsmarginen og kapitalslitmarginen var 

henholdsvis 8,4 prosent og 7 prosent.  
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i fordelene og ulempene knyttet til de alternative målene vises det til Boks 3-5 under; andre lesere kan fortsette 

under boksen. 

Boks 3-5: Operative privatøkonomiske lønnsomhetsmål 

 

Lønnsomhet er begrep for avkastningen på kapitalbruk. Når vi snakker om operative privatøkonomiske 

lønnsomhetsmål, henviser vi til privatøkonomisk lønnsomhet knyttet til drift. Dette står i motsetning til andre 

lønnsomhetsmål som for eksempel fokuserer på den finansielle avkastningen eller den samfunnsøkonomiske 

avkastningen. I vår studie benytter vi oss av tre mål; driftsmarginen, driftsresultatsandelen av verdiskapingen 

og den operative kapitalrentabiliteten. Disse presenteres i de følgende: 

 

Driftsmarginen defineres som driftsresultatets andel av omsetning. Marginen tilsvarer med andre ord 

selskapets operative nettoinntekter som andel av selskapets operative bruttoinntekter, der ordet «operativ» 

reflekterer at finansielle resultatposter er holdt utenfor. Driftsmarginen er kanskje det vanligste målet på 

lønnsomhet, men har en svakhet i at det fokuserer på selskapenes omsetning, framfor selskapenes 

verdiskaping. For eksempel vil en konsolidering av selskaper i en næring lede til færre vare- og tjenestekjøp, 

fordi en del av transaksjonene som ble foretatt mellom selskaper nå foretas innad i selskaper. Konsolideringen 

vil lede til at bruttodriftsmarginen øker, uten at det reelt sett er snakk om bedring i lønnsomheten. I mange 

tilfeller vil like fullt økte driftsmarginer på grunn av en rasjonalisering på vare- og tjenestekjøpsiden også føre 

til høyere driftsresultat. 

 

For å bøte på dette problemet ser økonomer gjerne også på driftsresultatets andel av verdiskaping, som ikke 

avhenger direkte av vare- og tjenestekjøpene. Målet beregnes ved å dele driftsresultatet på summen av 

driftsresultatet og lønnskostnadene. Forskjellen fra driftsmarginen er dermed at vare- og tjenestekjøpene ikke 

er med i telleren. Kun endringer i vare- og tjenestekjøpene som påvirker forholdet mellom driftsresultatet og 

lønnskostnadene kommer her med. En ulempe med målet er at det adresserer fordelingen av verdiskapingen 

mellom arbeidskraften og kapitalen, noe som fort kan bikke analysene over til å bli en fordelingsdiskusjon. For 

å kunne benyttes som et bredere lønnsomhetsmål og ikke bare et omfordelingsmål til kapitalen på bekostning 

av arbeidskraften, bør målet ses i sammenheng med en vurdering av om lønnsutviklingen synes rimelig og 

konkurransedyktig, og at sysselsettingen opprettholdes. I tillegg bør man være oppmerksom på hva slags 

utdanningsbakgrunn de sysselsatte har. I næringer med høyere utdanningsintensitet kan man forvente at 

lønnsnivået ligger noe høyere, slik at også lønnsandelen av verdiskaping ofte blir høyere. Dette gjelder i 

prinsippet også for driftsmarginen, men i mindre grad, siden driftsmarginen også avhenger av omfanget av 

vare- og tjenestekjøpene. 

 

En svakhet i både driftsmarginen eller driftsresultatet er at ingen av målene tar hensyn til kapitalintensitet, 

altså hvor mye kapitalinnsats som ligger bak hver sysselsatt. Den operativ kapitalrentabiliteten adresserer 

nettopp denne problemstillingen ved å ta for seg driftsresultatet per kapitalinnsats. Utfordringen med dette 

målet ligger i at det gjerne knytter seg usikkerhet til den nøyaktige verdsettelsen av de operative kapitaltallene 

og at det i praksis er snakk om flere ulike kapitalformer og investeringsarter. 

 

Samtlige mål her kan både måles brutto, altså før kapitalslit er trukket fra, og netto, altså etter kapitalslit er 

trukket fra. Teoretisk sett er det riktig å trekke fra kapitalslitet, men bruttomålet foretrekkes likevel ofte, fordi 

kapitalslittallene er usikre. I tillegg står enkeltnæringer i noen tilfeller for felles infrastruktur som kommer 

andre deler av økonomien direkte til gode, hvilket for eksempel er tilfellet for telekom-infrastrukturen knyttet 
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til IKT-næringen. Vi henviser for øvrig til appendiksseksjon 4.2.4 og 5.1.3 for henholdsvis en teoretisk og 

beregningsmetodisk redegjørelse for kapitalproduktivitetsmålene benyttet i vår studie. 

 

I Figur 3-12 under ser vi driftsresultatets andel av verdiskaping i IKT-næringen og de andre 

næringsgrupperingene. Vi ser at driftsresultatets andel av verdiskapingen i IKT-næringen ligger omtrent på nivå 

med det representative næringslivet, men lavere enn industrien, som til gjengjeld er relativt kapitalintensiv. IKT-

næringen er relativt utdanningsintensiv. Dermed skulle lik ressursavkastning som det representative næringslivet 

i utgangspunktet implisere en høyere bruttolønnsandel av verdiskapingen i IKT-næring, og analogt, en lavere 

bruttodriftsresultatsandel av verdiskapingen. 

Figur 3-12: Bruttodriftsresultatets andel av bruttoverdiskaping og nettodriftsresultatets andel av nettoverdiskaping i IKT-
næringen og de store næringsgrupperingene i 2013. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 31 

 

Vi merker oss at IKT-næringen kommer noe svakere ut enn ved bruk av bruttodriftsresultats verdiskapingsandel 

som operativt lønnsomhetsmål. Dette er uttrykk for at næringen har færre vare- og tjenestekjøp sammenliknet 

med resten av næringslivet. I tillegg bidrar det relativt høye utdanningsnivået i IKT-næringen til at man kan 

forvente en noe høyere lønnsandel av verdiskaping enn hos de store næringsgrupperingene, uten at det ligger 

noe problematisk i det. Vi ser for øvrig igjen at IKT-næringen kommer vesentlig dårligere ut ved nettomålet, der 

man trekker fra kapitalslit. Dette henger også her sammen med at næringen står overfor relativt stor kapitalslit, 

der det høye nivået er særlig knyttet til telekom-infrastrukturen som kommer andre næringer til gode. 

Infrastrukturen inkluderer blant annet IKT-nettverk og basestasjoner, både i sentrale og grisgrendte strøk. 

I Figur 3-13 under tar vi for oss utviklingen i bruttodriftsresultatet per kapitalkrone i løpende priser i IKT-næringen 

og benchmarks. Merk at vi her ser på den faste realkapitalen og ikke den immaterielle kapitalen, som håndteres 

                                                                 
 

31 I Fastlands-Norge lå driftsresultatsandelen av bruttoverdiskaping på 31,7 prosent i 2013, mens driftsresultatsandelen av nettoverdiskaping 

lå på 20,2 prosent. Igjen er marginen for Fastlands-Norge relativt høy på grunn av høye ressursrenter knyttet til ressursbasert næringsliv og 

på grunn av at de ikke-operative næringene – eiendom, finans og forskning med direkte tilknyttede tjenester – hadde et relativt godt år i 

2013. Resultatene av Fastlands-Norge drives dermed av enkeltnæringer som er preget av særegne karakteristikker. Man bør derfor også her 

heller sammenlikne IKT-næringen med det representative næringslivet for få et godt bilde av IKT-næringens relative lønnsomhet målt i 

driftsresultatets verdiskapingsandel. 
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ved at immaterielle investeringer kostnadsføres direkte. Målet er en indikasjon på hvor mye hver operative 

kapitalkrone kaster av seg, men er ikke et mål for den finansielle kapitalavkastningen, jamfør delappendiks 5.1. 

Figuren vitner om to ting: For det første har avkastningen per fastrealkapitalkrone som regel ligget høyere i IKT-

næringen enn i de store næringsgrupperingene siden Dot-Com-krisen. I 2013 kastet hver operative faste 

realkapitalkrone i IKT-næringen av seg 22 øre, mot 19 øre i representative private tjenester og 15 øre i 

industrien.32 For det andre har lønnsomheten i næringen vært mer volatil enn hos de store 

næringsgrupperingene, hvilket ikke er så uventet, i og med at en del av fluktuasjonene innad de større 

næringsgrupperingene utjevner hverandre. 

Figur 3-13: Utvikling i bruttodriftsresultat per kapitalkrone i løpende priser i IKT-næringen og de store 
næringsgrupperingene fra 2000 til 2013. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 33 

 

Vi vil nå flytte vår fokus over til kostnadsveksten med utgangspunkt i bruttodriftsmarginen. I Figur 3-14 under 

har vi dekomponert den gjennomsnittlige årlige veksten i bruttodriftsmarginen i prosentpoeng, fordelt på 

kostnadskomponenter. Endringer i bruttodriftsmarginen, betyr nødvendigvis at lønnskostnadene og/eller vare- 

og tjenestekjøpene også har endret sin andel av omsetning. Disse bidragene kan igjen dekomponeres til 

volumimpulser og nettopris- og kvalitetsimpulser. Kostnadsdrivkreftenes bidrag til endring i 

bruttodriftsmarginen er fordelt i tråd med endring i omsetningssammensetningen. Merk at dette er en partiell 

betraktning med fokus på kostnadssiden, der vi analyserer driftskostnadene og bruttodriftsresultatet relativt til 

omsetningen, uten å være interessert i endringer i omsetningsnivå. 

                                                                 
 

32 Det representative næringslivet hadde dette året en fast realkapitalavkastning målt ved operativ bruttokapitalrentabilitet på 20 øre per 

realkapitalkrone i 2013, hvilket er høyere enn både industrien og representative private tjenester. Det er bygg og anleggsnæringen som drar 

opp den operative faste realkapitalavkastningen for næringsgrupperingen i 2013. 

33 Fastlands-Norges bruttodriftsresultat per kapitalkrone ligger på mellom 9 og 12 øre i perioden med en svak nedgang samlet sett fra 2000 

til 2013. Merk igjen at det er litt søkt å benytte Fastlands-Norge som benchmark her, blant annet fordi store deler av næringsgrupperingen 

ikke har profitt som mål, deriblant ikke-markedsrettede private tjenester og offentlig forvaltning. Dessuten inneholder grupperingen 

næringer som er svært volatile, og som er drevet av ressursrenter og særregulering. Den operative bruttokapitalrentabilitet for Fastlands-

Norge i 2013 var 9 øre per realkapitalkrone. 
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Figur 3-14: Gjennomsnittlig årlig vekst i bruttodriftsmarginen fra 2000 til 2013 i prosentpoeng, fordelt på 
kostnadsdrivkrefter i IKT-næringen og de store næringsgrupperingene. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå 
(2015)34 

 

Kostnadskomponenter har en tendens til å utlikne hverandre for de største næringsgrupperingene, slik at 

endringer i driftsmarginen over tid blir relativt små, i tillegg til at de blir mindre volatile. I IKT-næringen og 

industrien ser vi imidlertid klare endringer, og disse er også noe mer volatile. Det er vare- og tjenestekostnadenes 

prisbidrag som har bidratt til å øke lønnsomheten i IKT-kjernenæringen på kostnadssiden. Vi har allerede sett at 

det er snakk om en reell lønnsomhetsforbedring og ikke konsolidering av selskaper. Lønnskostnadenes nettopris- 

og kvalitetsbidrag har derimot gitt et negativt bidrag til utviklingen i driftsmarginen i kjernenæringen. En kan ut 

i fra dette slutte at de sysselsatte med dette har fått sin del av verdiskapingsveksten. Disse utviklingstrekkene er 

klart svakere for IKT-næringen samlet enn for kjernenæringen. Dette betyr at støttenæringen har hatt en annen 

utvikling enn kjernenæringen, noe vi får bekreftet i bransjegjennomgangen i delkapittel 3.4. I den samlede 

næringen er også lønnskostnadenes volumbidrag en vesentlig negativ drivkraft for driftsmarginen, mens denne 

effekten er liten for kjernenæringen alene. Både IKT-kjernenæringen og den samlede IKT-næringen har et svakt 

negativt bidrag fra vare- og tjenestekjøpenes volumbidrag. Vi registrerer for øvrig at IKT-næringen langt på vei 

har hatt stikk motsatt kostnadsimpulsmønster enn de store næringsgrupperingene. 

I Figur 3-15 under går vi over til å studere nettoinntektsdrivkreftene med utgangspunkt i driftsresultatets andel 

av bruttoverdiskaping. Innen IKT-næringen driver den sterke volumveksten lønnsomheten på 

nettoinntektssiden, mens nettopris- og kvalitetsbidraget demper den. Dette står i sterkt kontrast til utviklingen i 

de store næringsgrupperingene. Merk at det i realiteten er snakk om en positiv kvalitetsimpuls og et negativt 

prisbidrag, men at prisdataene i offentlig statistikk ikke er egnet til å belyse dette skillet. Hvilke drivkrefter som 

driver nettoinntekten i de ulike IKT-bransjene varier, hvilket vi vil se i seksjon 3.4.2. For eksempel dominerer 

prisbidraget over kvalitetsbidraget innen telekom, mens det motsatte er tilfelle for IT-tjenestebransjene. I 

realiteten er det snakk om store kontinuerlige kvalitetsforbedringer både innen telekom, IT-tjenestebransjene 

og IKT-industrien, som igjen fører til negativ prisutvikling. Igjen ser vi at lønnsomhetsveksten og tendensene i 

                                                                 
 

34 Fastlands-Norge bruttodriftsmargin økte gjennomsnittlig årlig med 0,085 prosentpoeng over perioden, fordelt på 0,005 prosentpoeng i 

volumbidrag fra lønnskostnadene, 0,034 prosentpoeng i nettopris- og kvalitetsbidrag fra lønnskostnadene, 0,004 prosentpoeng i volumbidrag 

fra vare- og tjenestekjøpene og 0,042 prosentpoeng i nettopris- og kvalitetsbidrag fra vare- og tjenestekjøpene. 
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utviklingsbidrag har vært svakere for hele IKT-næringen enn bare for IKT-kjernenæringen, hvilket tyder på at 

støttenæringen har hatt en annen utvikling enn kjernenæringen. 

Figur 3-15: Gjennomsnittlig årlig vekst i bruttodriftsresultatets andel av bruttoverdiskaping fra 2000 til 2013 i 
prosentpoeng, fordelt på inntektsdrivkrefter i IKT-næringen og de store næringsgrupperingene. Kilder: Menon (2015) og 
Statistisk sentralbyrå (2015)35 

 

Det er verdt å merke seg at de ulike lønnsomhetsindikatorene, til tross for nyanseforskjeller, tegner et entydig, 

overordnet bilde om en særlig høy lønnsomhetsvekst i IKT-næringen fra 2000 til 2013. Dette skyldes både at IKT-

næringen hadde et dårlig år i 2000 og at årene etter Dot-Com-krisen utenom finanskrisen har vært gode år for 

næringen samlet sett. Når vi sammenlikner resultatene for IKT-kjernenæringen med resultatene for hele IKT-

næringen, ser vi at det er IKT-kjernenæringen som løfter næringen samlet sett. Utviklingen i IKT-støttenæringen 

har derimot ikke vært spesielt god. 

Vi holder i minne fra seksjon 3.3.1 at lønnsomhetsveksten skjer samtidig som verdiskapingen har økt relativt mye 

i næringen, hvilket impliserer at lønnsomhetsveksten ikke har skjedd på bekostning av de sysselsatte. Veksten i 

bruttodriftsresultatsandelen av bruttoverdiskaping er relativ høy i forhold til veksten i bruttodriftsmarginen. 

Dette er dermed et uttrykk for at lønnsomhetsveksten i større grad er styrt av høy verdiskapingsvekst som 

kommer kapitalistene til gode, enn at produktinnsatsen har blitt redusert. Et annet interessant funn er at IKT-

kjernenæringen gjør det bra på lønnsomhetsvekst i forhold til det representative næringslivet, om man tar 

hensyn til hvor mye kapital som er bak hver sysselsatt. Dette er ikke tilfellet for næringen som helhet, på grunn 

av økt kapitalintensitet innen IKT-støttenæringen. I tillegg kan dette resultatet tolkes som innhøsting av 

avkastningen på immaterielle investeringer i perioden etter millenniumsskiftet. Mens de mer avanserte IT-

bransjene sto overfor store konkurranseutfordringer rundt år 2000, er det andre IKT-bransjer som har de største 

utfordringene i dag, hvilket vi vil se nærmere på i seksjon 3.4.2. 

                                                                 
 

35 Fastlands-Norge gjennomsnittlig årlig vekst i bruttodriftsresultatets andel av bruttoverdiskaping fra 2000 til 2013 var på 0,147 prosent, der 

volumeffekten bidro 0,713 prosentpoeng til nedgang og nettopris- og kvalitetseffekten bidro 0,860 prosentpoeng til oppgang. 
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3.3.3. IKT-næringens samfunnsøkonomiske lønnsomhet: Den årlige TFP-veksten har siden 

millenniumsskiftet vært tolv ganger så høy i IKT-næringen samlet som i Fastlands-Norge 

Vi vil i det følgende adressere IKT-næringens samfunnsøkonomiske lønnsomhet sett opp mot de store 

næringsgrupperingene. Vi starter opp med et enkelt og mye utbredt mål for arbeidsproduktiviteten, nemlig 

verdiskaping per sysselsatt. Bruttoverdiskapingen per sysselsatt lar seg dekomponere i tre komponenter; 

lønnskostnadene per sysselsatt, nettodriftsresultatet per sysselsatt og kapitalslitet per sysselsatt. Litt forenklet 

kan lønnskostnadene ses på som arbeidskraftens bidrag til verdiskaping, mens nettodriftsresultatet kan ses på 

som kapitalens bidrag til verdiskaping. Til sammen danner lønnskostnader og nettodriftsresultatet et mål for 

nettoverdiskaping. Vi husker fra seksjon 3.3.1 at IKT-næringen er mer kapitalintensiv enn andre representative 

private tjenester, men mindre kapitalintensiv enn industrien. Nettoverdiskaping er teoretisk sett et riktigere 

verdiskapingsmål enn bruttoverdiskaping, fordi målet ekskluderer kapitalslitet, som må anses som en kostnad. 

Like fullt kan nettoverdiskaping undervurdere bildet av IKT-næringens verdiskaping, siden næringen belastes for 

kapitalslit knyttet til kollektiv IKT-infrastruktur som kommer mange andre deler av økonomien direkte til gode. 

Dette er spesielt tilfellet for telekom-bransjen, som står for IKT-nettverk og basestasjoner. 

Figur 3-16 under viser at arbeidsproduktiviteten er relativ høy i IKT-næringen. For det første er lønnsnivået 

relativt høyt i næringen, hvilket naturligvis også henger sammen med det høye utdanningsnivået. Faktisk er 

lønnskostnadene per sysselsatt i IKT-næringen høyere enn bruttoverdiskaping per sysselsatt i industrien, til tross 

for at kapitalintensiteten er høyere i industrien. Lønnskostnader per sysselsatt kan her ses på som et slags 

minimumsmål for arbeidsproduktiviteten, som ikke tar hensyn til kapitalinnsatsen, men bruttoverdiskaping kan 

ses på som en øvre grense, som tar inn kapitalens innvirkning på verdiskapingen. For det andre registrerer vi at 

nettoverdiskapingen er relativt høy i IKT-næringen sett opp mot de store næringsgrupperingene. Dette er til tross 

for den store kapitalslitbelastningen næringen har, blant annet knyttet til kollektiv infrastruktur. 
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Figur 3-16: Netto- og bruttoverdiskaping per sysselsatt i IKT-bransjene og de store næringsgrupperingene i 2013. Kilder: 
Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015)36 

 

For det tredje ser vi at bruttoverdiskapingen er klart høyere i IKT-næringen enn blant de store nærings-

grupperingene. Bortsett fra telekom er IKT-næringen ikke spesielt kapitalintensiv, hvilket vi i så i seksjon 3.3.1, 

slik at dette kan tolkes som et tegn på høy produktivitet. Bruttoverdiskapingen per sysselsatt i 2013 var 1 047 000 

kroner i IKT-kjernenæringen og 980 000 kroner i IKT-næringen samlet, mot 780 000 kroner i industrien, som er 

mer kapitalintensiv, og 632 000 kroner i representative tjenester, som er mindre kapitalintensiv. Fastlands-Norge 

og det representative næringslivet hadde på sin side en bruttoverdiskaping per sysselsatt på henholdsvis 762 000 

kroner og 684 000 kroner. For øvrig innebærer noe svakere prestasjoner for hele IKT-næringen enn IKT-

kjernenæringen at IKT-handelen og IKT-industrien samlet har noe lavere arbeidsproduktivitetstall her enn 

næringen for øvrig. 

IKT-næringen har ikke bare relativt høyt nivå på verdiskaping per sysselsatt; den har også vært gjennom en 

periode med høy verdiskapingsvekst sammenliknet med resten av fastlandsnæringslivet. Dette kommer fram av 

Figur 3-17 under. Vi vet fra seksjon 3.3.1 at kapitalintensiteten i IKT-næringen ikke har vokst spesielt mye, hvilket 

indikerer at næringen har lykkes med å skape mer verdier for samme ressursinnsats. Figuren viser også at 

fastpris-veksten har vært høyere enn veksten i løpende priser, hvilket henger sammen med at veksten har vært 

produktivitetsdrevet og ikke prisdrevet. Vi merker oss at kvalitetsforbedringer ikke er tatt hensyn til i fastpris-

justeringen. Dette innebærer at produktivitetseffektene generelt i realiteten er enda høyere om man regner med 

kvalitetsforbedringer, særlig i næringer drevet av produktinformasjon, som IKT-næringen. Vi ser for øvrig at IKT-

næringen samlet ligger noe under kjernenæringen, hvilket betyr at det er kjernenæringen som løfter 

arbeidsproduktivitetsveksten i den samlede næringen, og ikke støttenæringen. 

                                                                 
 

36 I Fastlands-Norge beløp bruttoverdiskaping per sysselsatt i 2013 seg til 762 000 kroner, fordelt på vel 520 000 kroner i lønnskostnader per 

sysselsatt, vel 131 000 kroner i nettodriftsresultat per sysselsatt og vel 33 000 kroner i kapitalslit per sysselsatt. Dette impliserer en 

nettoverdiskaping på nærmere 652 000 kroner per sysselsatt. 
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Figur 3-17: Gjennomsnittlig årlig vekst i bruttoverdiskaping i faste og løpende priser i IKT-næringen og de store 
næringsgrupperingene fra 2000 til 2013. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015)37 

 

Til tross for sin utbredelse blir målet av verdiskaping per sysselsatt ofte kritisert, fordi det ikke tar hensyn til hvor 

mye kapital som står bak hver sysselsatt. Nå har vi tatt høyde for dette ved å tolke denne størrelsen i 

sammenheng med kapitalintensiteten, men det kan likevel være hensiktsmessig å se nærmere på 

totalfaktorproduktivitetsmål, som ser faktorinnsatsen under ett. To totalfaktorproduktivitetsmål som gjør 

nettopp dette, er verdiskaping per kapitalsysselsatt og teknologinivået ved Cobb-Douglas. Vi har redegjort kort 

for disse begrepene i Boks 3-6 under. Lesere som ønsker å gå rett på tolkningene kan hoppe over denne boksen. 

Boks 3-6: Mål for totalfaktorproduktivitet og samlet faktorlønnsomhet 

 

I enkle analyser av produktivitet ser man gjerne på hvor mye en innsatsfaktor skaper av verdier, for eksempel 

verdiskaping per sysselsatt eller verdiskaping per kapitalkrone. Utfordringen i disse målene er at de ikke tar 

hensyn til innsatsen av den andre faktoren. Dersom man ønsker å se på produktiviteten til flere faktorer 

samtidig, må man benytte seg av såkalte totalfaktorproduktivitetsmål. 

 

Verdiskaping per kapitalsysselsatt er et eksempel på et slikt mål. Begrepet kapitalsysselsatt måler 

faktorinnsatsen som summen av sysselsatte og skyggesysselsatte, der skyggesysselsatte reflekterer hva den 

faste realkapitalen tilsvarer i sysselsatte, beregnet ut i fra hva kapitalen og arbeidskraften kaster av seg. 

Verdiskaping per kapitalsysselsatt er et bredt totalfaktorproduktivitetsmål, som både fanger opp høyt 

teknologinivå og effektiv ressursallokering. Dersom man benytter målet i løpende priser, får man også med 

priseffekten, mens priseffekten lukes bort ved fastprismålinger. 

 

Teknologinivået ved Cobb-Douglas under konstant skalautbytte er et eksempel på et snevrere teknologi-

fokusert totalfaktorproduktivitetsmål. Teknologinivået tolkes imidlertid i bred forstand, altså ikke bare som et 

uttrykk for kunnskapsnivået, men også organisering, institusjonelle omgivelser og andre produktivitets-

fremmende rammebetingelser. Målet tar utgangspunkt i en produktfunksjon og gjør noen forenklede 

standardforutsetninger for at det skal være enkelt å beregne. Det er således ikke et nøyaktig mål, men et 

                                                                 
 

37 For Fastlands-Norge lå den gjennomsnittlige årlige verdiskapingsveksten fra 2000 til 2013 på 4,78 prosent målt i løpende priser og 1,33 

målt i løpende i faste priser. 
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anslag. Standardforutsetningene går på at kryssvirkningene mellom faktorene er symmetriske, at den 

marginale responsen på en relativ prisendring er en tilsvarende endring i faktorsammensetningen, at skala-

utbytte er konstant og at faktorprisene reflekterer faktorproduktiviteten. 

 

I prinsippet kan man sammenlikne utviklingen i Cobb-Douglas teknologinivået og nettoverdiskaping per 

kapitalsysselsatt, for å kunne si noe om hvordan teknologien og faktorallokeringen driver 

produktivitetsutviklingen. Siden Cobb-Douglas produktfunksjonen ikke nødvendigvis er den «sanne» 

produktfunksjonen, er imidlertid ikke dette helt rett frem. Se appendiksseksjon 4.2.7 for mer om dette. I 

produktivitetsmålingene benytter vi i hovedsak nettoverdiskaping målt i fastpriser som produksjonsmål for 

begge totalfaktorproduktivitetsmålene. Verdiskaping per kapitalsysselsatt kan også måles i løpende priser, der 

tolkningen blir samlet ressursavkastning inkludert priseffekten. På kapitalsiden tar datagrunnlaget vårt 

utelukkende for seg fast realkapital og kostnadsfører med dette immaterielle investeringer direkte. 

 

Et annet mål som egner seg til å belyse samfunnsøkonomisk lønnsomhet er relativ næringsøkonomisk 

avkastning. Relativ næringsøkonomisk avkastning evaluerer ressursavkastningen til et studieobjekt, for 

eksempel IKT-næringen, opp mot en benchmark, for eksempel det representative næringslivet. Vi kaller målet 

for næringsøkonomisk avkastning og ikke samfunnsøkonomisk avkastning, siden det fokuserer på verdiene 

skapt i virksomheter uten å innregne konsumentoverskuddet. Målet svarer på spørsmålet; hvor vi kaster 

arbeidskraften og kapitalen av seg i en gitt næring, i forhold til hva den i ville kastet av seg hos en gitt 

benchmark.38 Verdier over 100 indikerer at IKT-næringen gjør det relativt godt i forhold til det representative 

næringslivet og motsatt under 100. Tilsvarende betraktninger kan også foretas for arbeidskraften og kapitalen 

separat, eller man kan evaluere utviklingen i både løpende og faste priser om man ønsker belyse hvordan den 

relative pris- og produktivitetsutviklingen driver den relative næringsøkonomiske avkastningen. 

 

Vi har redegjort grundigere for de samfunnsøkonomiske avkastnings- og produktivitetsmålene som vi benytter 

i delappendiks 4.2. De tilhørende beregningene er gjort greie for i appendiksseksjon 5.1.3. 

 

I Figur 3-18 nedenfor ser vi på det bredere totalfaktorproduktivitetsmålet, verdiskaping per kapitalsysselsatt. Vi 

ser at totalfaktorproduktiviteten ved dette målet er vesentlig høyere i IKT-næringen sammenliknet med resten 

av næringslivet, uavhengig av om man tar for seg bruttoverdiskaping eller nettoverdiskaping. Faktisk ligger 

nettoverdiskaping per kapitalsysselsatt i IKT-næringen 42,2 prosent høyere enn i industrien og 47 prosent høyere 

enn i det representative næringslivet. Dette er høyt og må ses i sammenheng med næringens innovasjonskraft 

og høytutdannede arbeidsstokk.  

                                                                 
 

38 Det er her snakk om gjennomsnittsbetraktninger og ikke marginalbetraktninger. 
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Figur 3-18: Brutto- og nettoverdiskaping per kapitalsysselsatt i IKT-næringen og de store næringsgrupperingene i 2013. 
Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015)39 

 

Gjennom 2000-tallet var veksten i verdiskaping per kapitalsysselsatt vesentlig høyere i IKT-næringen enn i resten 

av norsk økonomi. Siden begynnelsen av 2010-tallet har imidlertid lønnsomheten per faktorinnsats i næringen 

stabilisert seg på et relativt høyt nivå, men de store næringsgrupperingene har hatt en noe høyere vekst, hvilket 

framgår av Figur 3-19 under. 

Figur 3-19: Indeksert utvikling i nettoverdiskaping per kapitalsysselsatt i IKT-næringen og de store næringsgrupperingene 
fra 2000 til 2013 med 2000 som baseår. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015)40 

 

                                                                 
 

39 I 2013 lå bruttoverdiskaping per sysselsatt i Fastlands-Norge på 588 000 kroner, fordelt på 503 000 kroner nettverdiskaping per sysselsatt 

og 85 000 kroner kapitalslit per sysselsatt 

40 Den indekserte utvikling i nettoverdiskaping per kapitalsysselsatt for Fastlands-Norge er relativt likt utviklingen for det representative 

næringslivet. Den ligger gjerne under det representative næringslivet i oppgangskonjunkturer og over i nedgangskonjunkturer. Dette er på 

grunn av at Fastlands-Norge innbefatter det offentlige og private ikke-markedsrettede tjenester, som følger konjunkturene i mindre grad 

enn næringslivet. I 2013 lå nettoverdiskaping per kapitalsysselsatt for Fastlands-Norge på 168,2 prosent av 2000-nivået. 
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Et tilsvarende, men vesentlig sterkere bilde, tegner seg når vi luker bort priseffekten og konsentrerer oss om den 

rene volumbaserte produktivitetseffekten, jamfør Figur 3-20 under. Dessverre har vi med vårt datagrunnlag ikke 

mulighet til å også belyse produktivitetseffekter forbundet med kvalitetsforbedringer, som dermed kommer i 

tillegg. 

Totalfaktorproduktiviteten målt ved Cobb-Douglas i IKT-kjernenæringen vokste med hele 139 prosent fra 2000 

til 2013, hvilket tilsvarer 6,9 prosent årlig volumbasert TFP-vekst. Veksten i IKT-støttebransjene var noe lavere, 

slik at den årlige volumbaserte TFP-veksten i IKT-næringen samlet beløp seg til 6,1 prosent. Til sammenlikningen 

var den årlig volumbaserte TFP-veksten i denne perioden på 1,5 prosent i industrien, 1,7 prosent i representative 

private tjenester, 1,2 prosent i det representative næringslivet og 0,5 prosent i Fastlands-Norge. 

Figur 3-20: Indeksert utvikling i totalfaktorproduktivitet ved konstant skalautbytte og Cobb-Douglas-produksjonsteknologi 
i IKT-næringen og de store næringsgrupperingene fra 2000 til 2013 med 2000 som baseår. Kilder: Menon (2015) og Statistisk 
sentralbyrå (2015)41 

 

Med dette var den volumbaserte TFP-veksten innenfor IKT-kjernenæringen nærmere seks ganger så høy som i 

det representative næringslivet og mer enn tolv ganger høyere enn i Fastlands-Norge. Den volumbaserte TFP-

veksten innenfor den samlede næringen var om lag fem ganger så høy som det representative næringslivet og 

over tolv ganger høyere som Fastlands-Norge. Dette er uten at man tar hensyn kvalitetsforbedringer; 

produktivitetsveksttallene ville vært enda høyere og IKT-næringen hadde utmerket seg enda mer, dersom man 

hadde hatt data til å belyse kvalitetseffekter eksplisitt. Det bør imidlertid også nevnes at kvalitetsforbedringer 

også stimulerer til prisnedgang. 

Vi har ikke inkludert en tilsvarende graf for verdiskaping per kapitalsysselsatt i faste priser, fordi utviklingen i 

denne parameteren både for IKT-næringen og benchmarks viser seg å være så å si lik med utviklingen i teknologi-

nivået ved Cobb-Douglas. Dette betyr at det hovedsakelig er teknologiutviklingen og ikke ressursallokeringen 

som driver produktivitetsutviklingen i IKT-næringen, så vel som næringslivet for øvrig. Vi minner igjen om at 

teknologibegrepet vi operer med her ikke bare omfatter kunnskapsnivået, men også andre 

produktivitetsfremmende rammebetingelser. Det er imidlertid rimelig å anta at det i stor grad er heving av 

                                                                 
 

41 Fastlands-Norges TFP-utvikling ligger noe lavere enn det representative næringslivet. I 2013 lå den indekserte totalfaktorproduktiviteten 

på 106,7 prosent av 2000-verdien. 
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kunnskapsnivået og importert teknologi som er den vesentlige drivkreftern bak teknologiveksten, siden 

rammebetingelsene i stor grad deles med resten av næringslivet. 

Med referanser til Boks 3.6 over sier den næringsøkonomiske ressursavkastningen noe om hvor mye 

arbeidskraften og kapitalen kaster av seg i en anvendelse i forhold til en benchmark, som her er det 

representative næringslivet. Siden millenniumsskiftet har den næringsøkonomiske ressursavkastningen jevnt 

over vært høyere i IKT-næringen enn i det representative næringslivet, hvilket framgår av Figur 3-21 under. IKT-

kjernenæringen ligger som regel over den samlede IKT-næringen, men den samlede næringen ligger nesten like 

høyt, hvilket tyder på høy ressursavkastning også i IKT-støttenæringen.42 De næringsøkonomiske avkastningene 

i IKT-kjernenæringen og næringen samlet har siden Dot-Com-krisen ligget på mellom 30 og 55 prosent over det 

representative næringslivet og lå i 2013 38,5 prosent over denne grupperingen. Både næringens høye 

humankapitalnivå og de immaterielle investeringene har bidratt til dette. Vi har benyttet oss av 

nettoverdiskapingsmålet, hvilket innebærer at IKT-næringens næringsøkonomiske avkastning i tillegg er belastet 

for den felles IKT-infrastrukturens kapitalslit. 

Figur 3-21: Utviklingen i relativ næringsøkonomisk avkastning sett opp mot det representative næringslivet i IKT-næringen 
og de store næringsgrupperingene fra 2000 til 2013 med 2000 som baseår. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå 
(2015)43 

 

I Figur 3-22 under tar vi for oss avkastningen på innsatsfaktorene hver for seg, der realkapitalen behandles langs 

den vannrette aksen og arbeidskraften behandles langs den loddrette aksen. Vi ser at arbeidskraftens avkastning 

i kjernenæringen har ligget mellom 50 og 60 prosent over det representative næringslivet, mens avkastningen 

på arbeidskraften i hele næringen har ligget mellom 40 og 50 prosent over det representative næringslivet. Dette 

er et tegn på høy produktivitet, som blant annet skyldes næringens høye utdanningsnivå og kontinuerlige 

                                                                 
 

42 Vi ser at Fastlands-Norge ligger relativt lavt i Figur 3-21 og Figur 3-22, men dette henger sammen med at grupperingen inneholder mye 

ikke-markedsrettet virksomhet, derunder offentlig forvaltning og private ikke-markedsrettede tjenester, som ikke har noe driftsresultat og 

har andre mål en profitt. Derfor blir Fastlands-Norge en mindre relevant benchmark for ressursavkastningen her, særlig for kapitalen. 

43 Fastlands-Norges relative næringsøkonomiske avkastning i forhold til det representative næringslivet er i stor grad motsyklisk og har falt 

siden 2000. I 2013 lå den indekserte verdien på 81,5 prosent av det representative næringslivet, mot 89,2 prosent i 2000. Et vesentlig poeng 

her er imidlertid at Fastlands-Norge inkluderer de offentlige forvaltningsnæringene og private ikke-markedsrettede tjenester, der 

kapitalavkastning ikke er et mål. 



Menon Business Economics   55 RAPPORT 

produktinnoverende prosesser. Videre viser grafen at lønnsveksten har vært høyere i IKT-næringen enn i det 

representative næringslivet. 

Figur 3-22: Utviklingen i relativ avkastning på arbeidskraft målt ved lønnskostnader og fast realkapital målt ved 
nettodriftsresultat, sett opp mot det representative næringslivet i IKT-næringen og de store næringsgrupperingene fra 
2000 til 2013 med 2000 som baseår. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015)44 

 

Når vi ser på realkapitalens avkastning, ligger IKT-næringene fortsatt i tetsjiktet, men ikke like suverent. Vi merker 

oss to datarelaterte svakheter i målemetoden som gjør at kapitalavkastningen i IKT-næringene undervurderes. 

Vi har her nemlig benyttet oss av nettodriftsresultat som avkastningsmål på kapitalen, slik at IKT-næringen er 

belastet for kapitalslitet knyttet til en del kollektiv IKT-infrastruktur. I tillegg kostnadsføres IKT-investeringer 

direkte i vårt datasett, hvilket gjør at det ikke tas høyde for forventet fremtidig avkastning på disse 

investeringene, som oftest vil være høyere enn tidligere IKT-investeringers avkastning i en oppgangsperiode.45 

Likevel lå kjernenæringens realkapitalavkastning på nærmere 90 prosent av avkastningen i det representative 

næringslivet i gjennomsnitt gjennom 2000-tallet og har på 2010-tallet ligget på nærmere 100 prosent. IKT-

næringen samlet hadde en gjennomsnittlig avkastning på vel 100 prosent av det representative næringslivet i 

løpet av 2000-tallet, som har steget mot nærmere 105 prosent på 2010-tallet. Det er her IKT-støttenæringen 

som drar opp realkapitalavkastningen i den samlede næringen. Vi ser for øvrig at bedringen i kapitalavkastningen 

for IKT-kjerneæringen er betydelig større enn bedringen i kapitalavkastningen for den samlede næringen, hvilket 

betyr at støttenæringen har hatt en vesentlig dårligere utvikling enn kjernenæringen. 

                                                                 
 

44 Fastlands-Norges relative faktoravkastning på kapitalen og arbeidskraften lå i gjennomsnitt på henholdsvis 55,2 prosent og 95,1 prosent 

av det representative næringslivet fra 2000 til 2009, mot 46,46 prosent og 97,11 prosent fra 2010 til 2013. Vi minner imidlertid om at 

kapitalavkastning ikke er et overordnet mål i det offentlige eller i private ikke-markedsrettede tjenester, slik at relativt lav kapitalavkastning 

her ikke trenger å bety lav måloppnåelse. 

45 Våre data følger kapitalslitnormene til Nasjonalregnskapsrevisjonen som varte fram til november 2014, hvilket er redegjort nærmere for i 

appendiksseksjon 5.1.2. I denne revisjonen ble immateriell kapital kostnadsført direkte, mens realkapital kapitaliseres og kostnadsføres over 

tid i form av kapitalslit. Det er ikke snakk om regnskapsmessige avskrivningstilpasninger her, men hvordan kapitalslitet er anslått i 

Nasjonalregnskapet. 
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3.4. Verdiskapingshistorien om IKT-bransjene: Fellestrekket med IKT-

bransjene er at de drives av høy produktivitetsutvikling 

Fellestrekket med IKT-bransjene er at de drives av høy produktivitetsutvikling. IKT-næringen er en heterogen 

næring med bransjer med varierte karakteristika og utviklingstrekk. Skreddersydde IT-tjenester er IKT-

næringens desidert største bransje med nærmere to femtedeler av IKT-næringens samlede sysselsetting og 

bruttoverdiskaping. Sysselsettingen og bruttoverdiskapingen innen IT-tjenestebransjene med generelle 

programvarer i spissen har økt betraktelig, mens telekom har hatt en svakere, men positiv utvikling. Innenfor 

IKT-handelen og IKT-industrien har sysselsettingen falt, samtidig som verdiskapingsutviklingen har vært 

tilsvarende eller lavere enn i næringslivet for øvrig. 

Den operative privatøkonomiske lønnsomheten innen generelle programvarer og skreddersydde IT-tjenester 

var i starten av 2000-tallet svært dårlig, men etter mange år med store immaterielle investeringer og styrket 

internasjonal konkurranseposisjon har lønnsomheten blitt svært god innen disse bransjene. Innen telekom, 

IKT-driftstjenester og IKT-industrien har lønnsomheten vært mer stabilt god. IKT-handelen har derimot stått 

overfor store utfordringer de siste femten årene i forbindelse med overgang fra handel i butikk til handel på 

nett. Kostnadsdrivkreftene bak lønnsomhetsveksten varierer, men en gjenganger på nettoinntektsiden er økt 

produksjonsvolum, fallende produktpriser og bedret kvalitet. 

Bruttoverdiskapingen per sysselsatt blant IKT-bransjene ligger jevnt over bruttoverdiskaping per sysselsatt i 

det representative næringslivet, med unntak av IKT-handelen som til gjengjeld er relativ lite kapitalintensiv. 

De fleste IKT-bransjene har hatt en volumbasert TFP-utvikling som er mange ganger høyere enn det 

representative næringslivet. I særklasse er telekom som har hatt en volumbasert TFP-utvikling på mer enn tolv 

ganger det representative næringslivet. Stort prisfall knyttet til pris- og innovasjonskonkurranse har medført 

lavere lønnsomhetsgevinst til tross for den store produktivitetsgevinsten. 

IKT-næringen er en sammensatt næring med flere bransjer med ulike karakteristika. IT-tjenestebransjene 

omfatter generelle programvarer, skreddersydde IT-tjenester og IKT-driftstjenester. Sammen med telekom 

utgjør IT-tjenestebransjene IKT-kjernenæringen, som består av selskaper som produserer IKT-tjenester direkte. 

Det gir imidlertid også mening å snakke om ytterligere to IKT-bransjer, nemlig IKT-industri og IKT-handel. Disse 

bransjene består av virksomheter som distribuerer IKT-produkter eller som produserer eller distribuerer varer 

og tjenester som støtter opp under IKT-produkter, samt produserer IKT-varer. De utgjør til sammen IKT-

støttenæringen.46 Til sammen utgjør IKT-kjernenæringen og IKT-støttenæringen den samlede IKT-næringen. Vi 

henviser til delkapittel 3.1 for en nærmere redegjørelse om IKT-bransjene innhold med tilhørende avgrensninger. 

I verdiskapingsanalysen som følger har vi sett på hver IKT-bransje og sammenliknet deres resultater med 

resultatene til IKT-næringen samlet og det representative næringslivet. Vi starter med å ta for oss status og 

utvikling for IKT-bransjenes aktivitetsnivå i seksjon 3.4.1. Deretter tar vi for oss bransjenes operative 

privatøkonomiske lønnsomhet med bakenforliggende drivkrefter i seksjon 3.4.2, før vi avslutter med å ta for 

deres samfunnsøkonomiske lønnsomhet med bakenforliggende drivkrefter i seksjon 3.4.3. 

Hovedfunnene i vår bransjeanalyse for hver IKT-bransje er oppsummert punktvis under: 

                                                                 
 

46 Det kan argumenteres for at IKT-industrien er en kjernebransje, men på grunn av IKT-industrien i andre studier gjerne regnes inn under 

teknologiindustrien og ikke sammen med IKT-næringen, velger vi heller å definere bransjen som en støttebransje. 
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 Telekom sto i 2013 for en bruttoverdiskaping på 22,5 milliarder kroner og sysselsatte 17 000 personer, 

og er med det næringens nest største bransje. Telekom er en moden bransje som de siste femten årene 

har vært i gjennom en effektiviseringsprosess. Konkurransen innen teknologiske formidlingstjenester 

har økt siden liberaliseringen på slutten av 1990-tallet, mens konkurransen på infrastruktur som følge 

av betydelige stordriftsfordeler er begrenset til noen få aktører. Bransjens sysselsetting og verdiskaping 

økte i rykk og napp fra år 2000 fram mot finanskrisen, for deretter å bli noe redusert. Telekom leverer 

godt på bruttolønnsomhetsmål, men ikke fullt så godt på nettolønnsomhetsmål, noe som henger 

sammen med at bransjen belastes for kapitalslit knyttet til felles IKT-infrastruktur. Noe av kapitalslitet 

dekkes av det offentlige gjennom indirekte subsidier, men mesteparten må aktørene ta selv. Den 

privatøkonomiske lønnsomheten innen telekom har blitt presset ned av lønnskostnadenes nettopris- og 

kvalitetsbidrag med et motvirkende og positivt bidrag fra produktinnsatsens nettopris- og 

kvalitetsutvikling. Bruttoverdiskapingen per sysselsatt beløp seg i 2013 til 1319 000 kroner innen 

telekom, som var relativt kapitalintensiv. Telekom er i en særklasse når det gjelder volumbasert TFP-

utvikling, med en årlig vekst på mer enn tolv ganger det representative næringslivet. TFP-veksten har 

imidlertid blitt ledsaget av et stort prisfall, hvilket medfører at verdiskapingsveksten ikke er tilsvarende 

stor. 

 Generelle programvarer sto i 2013 for en bruttoverdiskaping på 11,3 milliarder kroner og sysselsatte 

10 200 personer. Den utgjør IKT-næringens store vekstbransje, både når det kommer til sysselsetting, 

verdiskaping, privatøkonomisk lønnsomhet eller samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Bransjen for 

generelle programvarer har siden kriseåret 2000 foretatt store immaterielle investeringer og med det 

vokst til å bli næringens klart mest lønnsomme bransje, både i privatøkonomisk og næringsøkonomisk 

forstand. Lønnsomheten har bedret seg jevnt over – med positive nettopris- og kvalitetsbidrag på både 

arbeidskraften og produktinnsatsen på kostnadssiden, og høyere produksjonsvolum og prismarginer på 

nettoinntektsiden. Sysselsettingens volumbidrag demper lønnsomheten litt, men ikke mye. 

Bruttoverdiskaping per sysselsatt innen generelle programvarer lå i 2013 på hele 930 000 kroner, og det 

uten at den er noe videre kapitalintensiv. Den årlige volumbaserte TFP-veksten har siden år 2000 ligget 

tre til fire ganger høyere enn i det representative næringslivet. I tillegg knytter det seg relativt store 

kvalitetsforbedringer og produktinnovasjon til bransjens produkter. 

 Skreddersydde IT-tjenester sto i 2013 for en bruttoverdiskaping på 36,1 milliarder kroner og sysselsatte 

38 000 personer. Bransjen er med dette næringens største med 38,6 prosent av IKT-næringens samlede 

sysselsetting og 36,6 prosent av IKT-næringens samlede bruttoverdiskaping. Bransjen har hatt positive 

men volatile utviklingsbaner for sysselsettingen og verdiskapingen. Skreddersydde IT-tjenester har siden 

et dårlig utgangspunkt ved millenniumsskiftet foretatt store immaterielle investeringer som har 

resultert i svært høy lønnsomhet. Veien mot høy lønnsomhet har imidlertid vært volatil og ustabil vekst, 

som på nettoinntektsiden er drevet av høy volum- og kvalitetsvekst, og motvirket av negativ prisvekst. 

På kostnadssiden har veksten vært drevet av positive nettopris- og kvalitetsbidrag fra lønnskostnadene, 

til dels motvirket av et negativt bidrag fra vare- og tjenestekjøpenes nettopris- og kvalitetsimpuls. 

Bransjens bruttoverdiskaping per sysselsatt lå i 2013 på 930 000 kroner per sysselsatt. Den 

volumbaserte årlige TFP-veksten siden år 2000 har ligget tre til fire ganger så høyt som i det 

representative næringslivet. Dersom kvalitetsforbedringer hadde blitt tatt hensyn til i TFP-målingen, 

ville denne veksten vært ytterligere høyere. 

 IKT-driftstjenester sto i 2013 for en bruttoverdiskaping på 13,5 milliarder kroner og sysselsatte 13 600 

personer. Bransjen har hatt jevn sysselsettings- og verdiskapingsvekst siden Dot-Com-boblen, med en 

midlertidig nedgang i etterdønningene av finanskrisen. Lønnsomheten i bransjen har vært langt mer 

stabil enn hos de andre IT-tjenestebransjene, men ligger i 2013 på et lavere nivå. Det er særlig nettopris- 
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og kvalitetsbidraget som driver lønnsomhetsutviklingen. På kostnadssiden har lønnsomhetsveksten 

både vært drevet av et positivt nettopris- og kvalitetsbidrag fra vare- og tjenesteinnsatsen, samt bedret 

utnyttelse av arbeidskraften både når det gjelder volumimpulsen og nettopris- og kvalitetsimpulsen. 

Outsourcingsgraden har derimot bidratt negativ til bruttodriftsmarginen. Bruttoverdiskapingen per 

sysselsatt innenfor IKT-driftstjenester lå i 2013 på 991 000 kroner. Bransjen er ikke spesielt 

kapitalintensiv i forhold til det representative næringslivet, men vesentlig mer kapitalintensiv enn de 

andre IT-tjenestebransjene. Den årlige volumbaserte TFP-veksten til IKT-driftstjenester ligger bare på to 

tredeler av det representative næringslivet, men bransjens TFP-vekst ville bedret seg betraktelig relativt 

til benchmarken, om vi kunne tatt høyde for kvalitetsforbedringer. 

 IKT-industrien sto i 2013 for en bruttoverdiskaping på 9,8 milliarder kroner og sysselsatte 12 200 

personer. Bransjens sysselsetting har falt siden millenniumsskiftet, mens verdiskapingen har økt mindre 

enn den generelle prisstigningen i økonomien. Lønnsomheten i bransjen har vært god for de fleste årene 

siden millenniumsskiftet, men 2013 var et dårlig år. IKT-industriens privatøkonomiske lønnsomhetsfall 

henger sammen med pressede prismarginer og dårligere avkastning på produktinnsatsen. Bransjen er 

drevet av produktinnovasjon som leder til stadige kvalitetsforbedringer, men dette har ikke vært nok til 

å stå imot det kontinuerlige prispresset som følger med innovasjonskonkurranse. Relativt lav 

lønnsutvikling har bidratt til økt lønnsomhet, men mer omfattende har bruk av arbeidskraft og dyrere 

produktinnsats samlet sett har trukket lønnsomheten ned. Bruttoverdiskapingen per sysselsatt i IKT-

næringen i 2013 lå på 799 000 kroner. Den årlige volumbaserte TFP-veksten lå på to til tre ganger 

veksten i det representative næringslivet. IKT-industrien ville kommet enda bedre ut målt ved relativ 

TFP-vekst, dersom vi hadde kunnet tatt hensyn til kvalitetsforbedringer. 

 IKT-handelen sto i 2013 for en bruttoverdiskaping på 5,2 milliarder kroner og sysselsatte 8 800 personer, 

og er med dette IKT-næringens minste bransje. Bransjen er ikke en produserende IKT-bransje, men har 

likevel siden millenniumsskiftet måttet gjennomgå kraftige IKT-relaterte omstillinger i forbindelse med 

at stadig mer av handelen skjer på nett. Bruttoverdiskapingen har økt i løpende priser, men har omtrent 

stått stille om man tar hensyn til den generelle prisstigningen i økonomien. Samtidig har sysselsettingen 

falt. IKT-handelen har til tider slitt med den privatøkonomiske lønnsomheten, hvilket også var tilfellet i 

2013, som var et dårlig år for bransjen. Dens privatøkonomiske lønnsomhet presses av fallende priser 

og har hatt utfordringer med fallende lønnsomhet knyttet til både arbeidskraften og produktinnsatsen. 

Relativ dyrere arbeidskraft og produktinnsats har trukket lønnsomheten ned, noe motvirket av relativt 

lavere arbeidskraftvolum. IKT-handelens verdiskaping per sysselsatt var kun 630 000 kroner, men 

bransjen var til gjengjeld lite kapitalintensiv. Den årlige volumbaserte TFP-veksten innen IKT-handel var 

fra 2000 til 2003 tre ganger så høy som i det representative næringslivet årlig. 

3.4.1. IKT-bransjenes aktivitetsnivå: IT-tjenestebransjene vokser mest og skreddersydde 

IT-tjenester er i dag den klart største IKT-bransjen 

Vi så i avsnitt 3.3.1 om IKT-næringens aktivitetsnivå at IKT-næringen sto for om lag 3,8 prosent av Fastlands-

Norges sysselsetting i 2013, hvilket tilsvarer 100 600 personer. I Figur 3-23 under ser vi hvordan disse fordeler 

seg på IKT-bransjene. Den klart største IKT-bransjen er skreddersydde IT-tjenester, som sysselsatte 38 800 

personer i 2013, tilsvarende 38,6 prosent av IKT-næringens samlede sysselsetting og 1,8 prosent av 

fastlandssysselsettingen. Deretter fulgte telekom med 17 000 sysselsatte og IKT-driftstjenester med 13 600 

sysselsatte. De tre minste IKT-bransjene målt i sysselsetting er IKT-industrien med 12 200 ansatte, generelle 

programvarer med 10 200 ansatte og IKT-handelen med 8 800 ansatte. 
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Figur 3-23: Antall sysselsatte og andel av fastlandssysselsettingen i IKT-bransjene i 2013. Kilder: Menon (2015) og Statistisk 
sentralbyrå (2015) 

 

I Figur 3-24 under ser vi utviklingen i sysselsetting over IKT-bransjene. Utviklingen til de fleste IKT-bransjene fikk 

seg en støkk etter Dot-Com-boblen sprakk i 2001 og 2002, og etter finanskrisen i 2008 og 2009, men har utover 

dette utviklet seg relativt ulikt. Innenfor samtlige IKT-kjernebransjer har sysselsettingen vokst. Sysselsettingen 

har siden millenniumsskiftet særlig vokst innen IKT-driftstjenester og generelle programvarer. Den prosentvise 

veksten er også høy innenfor skreddersydde IT-tjenester som utgjør en vesentlig større bransje. Videre har 

sysselsettingen også økt innenfor telekom, men mindre enn i det representative næringslivet. Innenfor 

støttebransjene har derimot sysselsettingen falt betraktelig, både innenfor IKT-industrien og IKT-handelen. 

Nedgangen i sysselsettingen i IKT-handelen bør ses i sammenheng med inntreden av netthandel, mens 

sysselsettingsfallet i IKT-industrien er i tråd med den generelle trenden for industrien for øvrig, jamfør den 

historiske analysen i delkapittel 3.2 og næringsanalysen i delkapittel 3.3. 

Figur 3-24: Indeksert sysselsettingsutvikling i IKT-bransjene, IKT-næringen samlet og det representative næringslivet fra 
2000 til 2013 med 2000 som baseår. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

Målt i bruttoverdiskaping er skreddersydde IT-tjenester fremdeles den største bransjen med et bidrag på 36,1 

milliarder kroner, tilsvarende 1,8 prosent av fastlands-BNP og 36,6 prosent av IKT-næringens verdiskaping. Dette 



Menon Business Economics   60 RAPPORT 

framgår av Figur 3-25 under. Telekom ligger på andre plass og har 22,5 milliarder kroner i bruttoverdiskaping, 

tilsvarende 1,1 prosent av fastlands-BNP. Deretter følger IKT-driftstjenester, generelle programvarer og IKT-

industrien med henholdsvis 13,5 milliarder kroner, 11,3 milliarder kroner og 9,8 milliarder kroner i 

bruttoverdiskaping. Igjen er IKT-handel den minste IKT-bransjen med et bruttoverdiskapingsbidrag på 5,2 

milliarder kroner. 

Figur 3-25: Bruttoverdiskaping og andel av fastlands-BNP for IKT-bransjene i 2013. Kilder: Menon (2015) og Statistisk 
sentralbyrå (2015) 

 

I Figur 3-26 under tar vi for oss verdiskapingsutviklingen i løpende priser for IKT-bransjene. Vi ser noe av den 

samme utviklingen som for sysselsetting; igjen er det IT-bransjene – herunder generelle programvarer, 

skreddersydde IT-tjenester og IKT-driftstjenester – som utgjør vekstbransjene. Verdiskapingen innen telekom 

vokste i begynnelsen av tiåret, men har falt tilbake de senere årene. IKT-industrien og IKT-handelen har svak 

verdiskapingsvekst i løpende priser, og sistnevnte bransje ville hatt en verdiskapingsnedgang om vi tok hensyn 

til inflasjonen. 

Figur 3-26: Indeksert bruttoverdiskapingsutvikling i løpende priser i IKT-bransjene, IKT-næringen samlet og det 
representative næringslivet fra 2000 til 2013 med 2000 som baseår. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 
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I delkapittel 3.3 så vi at IKT-næringen er mer kapitalintensiv enn representative private tjenester, men mindre 

enn industrien. Det er imidlertid store forskjeller innad i IKT-næringen, jamfør Figur 3-27 under. Figuren viser at 

det primært er telekom som sitter på den faste realkapitalen i næringen. Mye av denne kapitalen er naturligvis 

privatøkonomisk lønnsom og avgjørende for telekom-bransjen der den opererer, men det er også i stor grad 

snakk om allmennyttig IKT-infrastruktur som IKT-nettverk og basestasjoner, som har direkte positive virkninger 

på andre deler av økonomien enn telekom-bransjen. 

Utover telekom er samtlige bransjer mindre kapitalintensive enn det representative næringslivet. Mest 

kapitalintensiv av de øvrige IKT-bransjene er IKT-industrien og IKT-driftstjenester, etterfulgt av generelle 

programvarer, og IKT-handelen og – til slutt – skreddersydde IT-tjenester. 

Figur 3-27: Fast realkapitalinnsats per sysselsatt i 2013 med angivelse av gjennomsnittlig årlig vekst i kapitalinnsatsen fra 
2000 til 2013 i IKT-bransjene, IKT-næringen samlet og det representative næringslivet. Kilder: Menon (2015) og Statistisk 
sentralbyrå (2015) 

 

Foruten telekom og IKT-handelen har imidlertid realkapitalvolumet bak hver ansatt økt mer i IKT-bransjene enn 

i det representative næringslivet, med særlig vekst innen IKT-driftstjenester. Vi merker oss for øvrig at 

realkapitalprisene har økt mindre i IKT-næringen enn i det representative næringslivet, hvilket framgår av 

avstanden mellom den grønne pilen og den røde pilen i figuren nedenfor. I tilfellet telekom ser vi at 

kapitalvolumet har økt litt mindre enn kapitalverdien, hvilket impliserer en liten prisnedgang på bransjens 

kapital. 

Figur 3-28 viser drivkreftene bak verdiskapingsveksten. Vi ser at telekom har et positivt volumbidrag og et 

negativt nettopris- og kvalitetsbidrag. Litt av den samme tendensen ser vi i IKT-handelen og IKT-industrien. Innen 

generelle programvarer, skreddersydde IT-tjenester og IKT-driftstjenester driver derimot både volum og 

nettopris- og kvalitetsbidrag verdiskapingsveksten. I praksis er prisutviklingen negativ i alle IKT-bransjene, presset 

ned av voldsom produktinnovasjon. Denne produktinnovasjonen fører til gedigne kvalitetsforbedringer. I IT-

tjenestebransjene overstiger kvalitetsforbedringene synkende priser, mens prisnedgangen er størst i de øvrige 

IKT-bransjene. Den sterke innovasjonskonkurransen IKT-næringen står overfor skiller næringen fra det 

representative næringslivet. 
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Figur 3-28: Gjennomsnittlig årlig bruttoverdiskapingsvekst i IKT-bransjene, IKT-næringen samlet og det representative 
næringslivet fra 2000 til 2013, fordelt på volum- og prisbidrag. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

3.4.2. IKT-næringens privatøkonomiske lønnsomhet: IT-tjenestebransjene høster fruktene 

av et tiår med innovasjon, mens telekom-bransjen leverer stabil lønnsomhet 

Vi vil nå rette søkelyset mot IKT-bransjenes lønnsomhet. Dette er en kompleks historie med alt fra en stabil 

telekom-bransje og en stabil IKT-industri til innovasjonsdrevne IT-tjenestebransjer som endelig lykkes og en IKT-

handelsbransje som sliter. 

I Figur 3-29 under ser vi en oversikt over IKT-næringens lønnsomhet i 2013 målt ved nettodriftsmarginen. Vi ser 

at generelle programvarer gjør det best, uavhengig av om vi ser på bruttodriftsmargin eller nettodriftsmargin. 

Telekom-bransjen følger med nest høyest bruttodriftsmargin, men har lavest nettodriftsmargin. For telekom-

bransjen knytter det seg mye kapitalslit til bransjens kollektive IKT-infrastruktur, som kommer mange andre 

interessenter utenfor næringen til gode. Fordi nettodriftsmarginen ikke tar hensyn til disse eksterne gevinstene 

når kapitalslitet fordeles, vil bransjen komme relativt dårligere ut ved bruk av dette lønnsomhetsmålet. Denne 

infrastrukturen mottar derfor også noe offentlig støtte i områder hvor det ikke er bedriftsøkonomisk grunnlag 

for utbygging. Subsidiene bransjen mottar for å ta investeringene begrenser seg til en tilskuddsordning gjennom 

kommunene på cirka 150 millioner kroner årlig og et dekningskrav knyttet til konsesjoner som blir tildelt på 

anbud. I tillegg har utbyggingen av bredbånd til tynt befolkede og geografisk krevende områder har i stor grad 

skjedd på grunn av posisjonering i konkurransen og forventinger om fremtidig lønnsomhet. 
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Figur 3-29: Bruttodriftsmargin og nettodriftsmargin i IKT-bransjene, IKT-næringen samlet og det representative 
næringslivet i 2013. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

For IKT-næringen for øvrig var ikke 2013 et særlig bra lønnsomhetsår. Like fullt er det verdt å minne om at IKT-

næringen utenom telekom er relativt lite kapitalintensiv i forhold det representative næringslivet, jamfør seksjon 

3.4.1. Dermed vil lik kapitalavkastning per kapitalkrone implisere lavere driftsmarginer i IKT-bransjene utenom 

telekom enn i det representative næringslivet, fordi det er relativt færre kapitalkroner involvert i produksjonen. 

Vi ser av figuren over at IKT-driftstjenester hadde litt høyere bruttodriftsmargin enn det representative 

næringslivet, men lavere nettodriftsmargin. Videre hadde verken skreddersydde IT-tjenester eller IKT-industri et 

spesielt godt år i 2013, men begge bransjene leverte bruttodriftsmargin og nettodriftsmargin like under det 

representative næringslivet med betydelig lavere kapitalinnsats. For IKT-handel var 2013 det dårligste året siden 

millenniumsskiftet utenom finanskriseåret 2009, med negativ nettodriftsmargin. 

Bildet tegnet av analysen av driftsmarginene blir langt på vei bekreftet når vi tar for oss bruttodriftsandelen av 

bruttoverdiskaping og nettodriftsresultat av nettoverdiskaping i Figur 3-30 under. Den viktigste nyanseforskjellen 

er at det representative næringslivet gjør det relativt bedre ved dette målet, hvilket viser at IKT-næringen 

generelt er mer vare- og tjenestekjøpsintensiv enn det representative næringslivet. Dette gjelder ikke minst for 

generelle programvarer, som her er forbigått av telekom-bransjen i lønnsomhet når man ser på driftsresultatets 

andel av bruttoverdiskaping. Telekom gjør det derimot bedre og scorer sterkere enn IKT-driftstjenester også på 

nettomålet. Telekom-bransjen bruker dermed relativt mindre vare- og tjenester i sin produksjon enn næringen 

ellers. 



Menon Business Economics   64 RAPPORT 

Figur 3-30: Bruttodriftsresultatets andel av bruttoverdiskaping og nettodriftsresultatets andel av nettoverdiskaping i IKT-
bransjene, IKT-næringen samlet og det representative næringslivet i 2013. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå 
(2015) 

 

En svakhet med de to foregående målene er at de ikke tar hensyn til forskjeller i kapitalintensiteten. Dette har vi 

imidlertid tatt høyde for i Figur 3-31 under, hvor vi viser utvikling i bruttodriftsresultat per kapitalkrone. Målet er 

imidlertid ikke netto, siden nettomålet er svært volatilt. I figuren ser vi at IKT-bransjene som oftest går i 

overskudd og gjør det bedre enn det representative næringslivet. Mest oppsiktsvekkende er det antakelig at 

generelle programvarer har utviklet seg fra å være et tapssluk ved millenniumsskiftet til å bli den desidert mest 

lønnsomme IKT-bransjen i 2013. Dette er historien om en innovasjonsdrevet bransje der store immaterielle 

investeringer og satsninger på produktutvikling endelig har begynt å bære frukter. I tillegg var 

konkurransesituasjonen tøff på begynnelsen av 2000-tallet, idet et knippe internasjonale store aktører kapret 

stadig større markedsandeler fra de etablerte nasjonale aktørene, både i Norge og i utlandet. 

Næringens største bransje, skreddersydde IT-tjenester, har hatt en volatil og innovasjonsdrevet utvikling med 

store svingninger til dagens posisjon som næringen med nest høyest bruttoavkastning. Ellers har IKT-bransjene 

klart seg rimelig bra, med unntak av IKT-driftstjenestene under Dot-Com-krisen og IKT-handel etter finanskrisen 

og i dag. Grünfeld med flere (2013) viser at IT-bransjene samlet bedret sin internasjonale konkurranseevne i det 

første tiåret etter millenniumsskiftet, mens den ble svekket innenfor telekom. I telekom har det imidlertid blitt 

foretatt større immaterielle investeringer de senere år. 
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Figur 3-31: Utvikling i bruttodriftsresultat per kapitalkrone i løpende priser for IKT-bransjene, IKT-næringen samlet og det 
representative næringslivet fra 2000 til 2013. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

I 2013 lå den operative fastrealkapitalrentabiliteten, altså den årlige avkastningen i driften på hver kapitalkrone, 

på hele 134 øre per fast realkrone for generelle programvarer og 70 øre per fast realkapitalkrone for 

skreddersydde IT-tjenester. Disse tallene er imidlertid lite representative over tid og bør ses i sammenheng med 

avkastningen på den immaterielle kapitalen. For øvrig var den operative fastrealkapitalrentabiliteten i 2013 25 

øre per fast realkapitalkrone for IKT-driftstjenester, 18 øre per fast realkapitalkrone for IKT-industrien og 13 øre 

per fast realkapitalkrone for telekom og 8 øre per fast realkapitalkrone for IKT-handelen. Nok en gang er 

resultatet for telekom-bransjen kunstig lavt, fordi næringen utbygger og drifter felles IKT-infrastruktur, som er 

produktiv for næringsvirksomhet utover næringen. Til sammenlikning lå den operative kapitalrentabiliteten på 

20 øre for det representative næringslivet i 2013 og 22 øre for IKT-næringen samlet. 

Når det kommer til telekom, er det verdt å merke seg at konkurransen innen teknologiske formidlingstjenester 

har økt siden liberaliseringen på slutten av 1990-tallet. Noe dårligere marginer trenger derfor ikke nødvendigvis 

være et svakhetstegn for telekom-bransjen, men kan bety at konsumentene får en større andel av det 

samfunnsøkonomiske overskuddet. Konkurransen innen infrastruktursegmentet er på grunn av 

utbyggingskostnadene begrenset til noen få aktører. Videre møter IKT-handel og IKT-driftstjenester i økende grad 

konkurranse fra utlandet, slik bransjen for generelle programvarer gjorde ved millenniumsskiftet. For IKT-

handelen dreier det seg også om digitalisering og derved effektivisering av handelen. Skreddersydde IT-tjenester 

og IKT-industrien baserer seg mye på å levere skreddersydde kvalitetsprodukter til konkrete kunder, slik at 

kundeforholdet står sentralt. Disse to bransjene vil derfor sammen med bransjen for generelle programvarer 

preges vel så mye av kontinuerlig innovasjonskonkurranse som priskonkurranse. 

Vi vil nå se på kostnadssiden med utgangspunkt i hvilke kostnadskomponenter som har stimulert 

bruttodriftsmarginen med utgangspunkt i Figur 3-32 under. Vi ser at utslagene i driftsmarginen er langt større i 

bransjeanalysen enn i analysen av IKT-næringen samlet i seksjon 3.3.1, hvilket henger sammen med at vi ser på 

langt mer disaggregerte ansamlinger av virksomheter her. Resultatene på bransjenivå er også sprikende. 

For telekom har det siden år 2000 foregått en kostnadsrasjonalisering på vare- og tjenestekjøpsiden, der særlig 

prisbidraget knyttet til vare- og tjenestekjøpene har stått for en positiv impuls for bruttodriftsmarginen. 

Lønnskostnadene, da spesielt pris- og kvalitetskomponenten, har likevel bidratt til at marginen samlet sett har 

blitt trukket ned. Det positive nettopris- og kvalitetsbidraget knyttet til arbeidskraften henger sammen med 

økningen i utdanningsnivået innenfor telekom gjennom perioden (se for eksempel Grünfeld, Holmen og Høiseth-

Gilje, 2014 for dokumentasjon for dette). 
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Figur 3-32: Gjennomsnittlig årlig vekst i bruttodriftsmarginen fra 2000 til 2013 i prosentpoeng, fordelt på 
kostnadsdrivkrefter i IKT-bransjene, IKT-næringen samlet og det representative næringslivet. Kilder: Menon (2015) og 
Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

Generelle programvarer hadde et elendig utgangspunkt i år 2000 med stort konkurransepress fra internasjonale 

aktører. For denne bransjen har særlig rasjonaliseringer knyttet til nettopris- og kvalitetskomponentene bidratt 

til høyere lønnsomhet, mens volumbidraget knyttet til lønnskostnader har stått for et negativ bidrag. Utvikling 

har også vært god innenfor skreddersydde IT-tjenester. For denne bransjen har imidlertid utviklingen vært nokså 

ustabil, selv om pilene samlet over perioden har pekt klart oppover. Her er det nettopris- og kvalitetsbidraget fra 

lønnskostnadene som har drevet lønnsomhet med litt hjelp fra volumbidraget fra vare- og tjenestekjøpene. Vare- 

og tjenesteinnsatsens prisbidrag har imidlertid bidratt negativt til lønnsomheten. Volumbidraget for vare- og 

tjenestekjøpene har bidratt negativt til lønnsomheten for IKT-driftstjenester, mens de andre 

kostnadsdrivkreftene her har gitt et positivt bidrag til lønnsomheten. Innenfor IKT-industrien har vare- og 

tjenestekjøpenes nettopris- og kvalitetsbidrag og volumbidraget fra lønnskostnadene trukket driftsmarginen 

ned, mens nettopris- og kvalitetsbidraget på lønnskostnadene har bidratt til høyere driftsmargin. Innen IKT-

handelen har driftsmarginen blitt dratt ned av alle kostnadskomponenter utenom arbeidskraftsvolumet, som har 

bidratt positivt til lønnsomheten. 

Om vi går over til utviklingen på nettoinntektssiden, illustrert i Figur 3-33 under, ser vi igjen at det er IT-

tjenestebransjene som utmerker seg i positiv forstand med generelle programvarer i spissen. Her har særlig økt 

produktkvalitet, men også høyere nettosalgsvolum, bidratt til bedret lønnsomhet. Prisutviklingen i disse 

bransjene er i realiteten negativ, men siden vi ikke har et datagrunnlag som egner seg til å skille mellom pris- og 

kvalitetseffekter, ser vi kun at nettopris- og kvalitetseffekten her er positiv. I realiteten er kvalitetseffekten også 

dermed vesentlig større en det som kommer fram i figuren. Videre ser vi at prisbidraget innenfor telekom har 

trukket lønnsomheten innen bransjen ned, til tross for økt nettosalgsvolum. Innenfor IKT-handelen og IKT-

industrien har ikke prisen på ferdigproduktene vokst nok til å kompensere for høyere produktinnsatspriser, 

hvilket har trukket lønnsomheten innenfor disse bransjene ned. 
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Figur 3-33: Gjennomsnittlig årlig vekst i bruttodriftsresultatets andel av bruttoverdiskaping fra 2000 til 2013 i prosent-
poeng, fordelt på inntektsdrivkrefter i IKT-bransjene, IKT-næringen samlet og det representative næringslivet. Kilder: 
Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

Oppsummert har generelle programvarer og skreddersydde IT-tjenester hatt lønnsomhetsvekst i perioden, 

hvilket ikke er overraskende når vi vet at disse to bransjene har beveget seg fra å være næringens minst 

lønnsomme til å bli næringens mest lønnsomme. Bransjene nyter godt av de immaterielle investeringene og 

innovative satsingene foretatt på 2000-tallet, og dersom vi hadde kapitalisert disse investeringene, ville vi hatt 

slakere utviklingsbaner. Lønnsomhetsmarginene har også steget i IKT-driftstjenester, mens det har vært en svak 

marginnedgang i de øvrige bransjene. I telekom drar også immaterielle investeringer i de senere år 

lønnsomheten ned. 

3.4.3. IKT-bransjenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet: IKT-bransjene utmerker seg i 

forhold til resten av næringslivet med høyt produktivitetsnivå og høy produktivitetsvekst 

Arbeidsproduktiviteten er relativt høy innen IKT-næringen. Det framgår av Figur 3-34 under. Lønnsnivået var 

høyere i samtlige IKT-bransjer enn i det representative næringslivet og kun IKT-handelen hadde lavere arbeids-

produktivitet målt ved brutto- og nettoverdiskaping enn denne næringsgrupperingen. Vi ser at lønnsnivået var 

høyere i kjernebransjene, hvilket ikke er så rart med tanke på at utdanningsnivået her også var høyere. Nivået 

på nettoverdiskaping er også relativt likt i IKT-næringens kjernebransje, litt lavere i IKT-industrien og lavest 

innenfor IKT-handelen. 
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Figur 3-34: Netto- og bruttoverdiskaping per sysselsatt i IKT-bransjene, IKT-næringen samlet og det representative 
næringslivet fra 2000 til 2013. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

På målet «bruttoverdiskaping per sysselsatt» kommer telekom best ut med 1 319 000 kroner per sysselsatt. Som 

nevnt tidligere belastes næringen for kollektivt kapitalslit for IKT-infrastrukturen. Dersom man korrigerer for 

dette, er likevel telekom-bransjen er blant bransjene på arbeidsproduktivitetstoppen. Bransjen er også blant de 

mest kapitalintensive IKT-bransjene og har blitt stadig mer kapitalintensiv, jamfør seksjon 3.4.1. I de senere år 

har den foretatt store immaterielle investeringer i IKT-nettverk og basestasjoner. 

Generelle programvarer og skreddersydde IT-tjenester kommer imidlertid svært godt ut i sammenlikning uten å 

være kapitalintensive, med bruttoverdiskaping per sysselsatt på henholdsvis 1 113 000 kroner og 930 000 kroner 

i 2013. Dette henger igjen sammen med at disse bransjene er drevet av produktinnovasjon og er i ferd med å 

realisere gevinstene fra store immaterielle investeringer fra ti år tilbake. Begge bransjene har relativt lite fast 

realkapital bak hver sysselsatt, særlig skreddersydde IT-tjenester. Deretter følger IKT-driftstjenester, IKT-

industrien og IKT-handel med bruttoverdiskaping per sysselsatt på henholdsvis 991 000 kroner, 799 000 kroner 

og 630 000 kroner, der sistnevnte bransje er lite kapitalintensiv. IKT-handel er også den eneste av bransjene som 

ikke er spesielt utdanningsintensiv, hvilket forklarer en del av forskjellene her (se Grünfeld, Holmen og Gilje-

Høiseth 2014). Til sammenlikning var det representative næringslivets bruttoverdiskaping per sysselsatt på 

684 000 kroner, mens bruttoverdiskaping per sysselsatt i den samlede IKT-næringen beløp seg til 980 000 kroner. 

I Figur 3-35 ser vi veksten i arbeidsproduktivitet målt ved bruttoverdiskaping per sysselsatt på tvers av IKT-

bransjene. Veksten i verdiskaping i løpende priser har igjen vært høyest i IT-tjenestenæringene, etterfulgt av IKT-

støttebransjene og med telekom med lavest vekst. Denne veksten inkluderer både pris-, volum- og 

kvalitetseffekter. Dersom vi fokuserer på volumeffekten ved å måle verdiskapingsveksten i faste priser, klatrer 

imidlertid telekom til veksttoppen, mens rangeringen ellers forblir den samme. Dette henger sammen med at 

telekom-bransjen har hatt en svært lite fordelaktig prisutvikling. I de andre IKT-bransjene og særlig IT-

tjenestebransjene kompenserer kvalitetsforbedringer for prisfall. Fastprisveksten vil vært høyere for telekom, IT-

tjenestebransjene og IKT-industrien, dersom vi hadde inkludert kvalitetsforbedringer. Det er ellers verdt å huske 

på at økning i kapitalintensiteten kan være med på å drive veksten i arbeidsproduktiviteten, i tillegg til vekst i 

totalfaktorproduktiviteten. Vi husker fra seksjon 3.4.1 at IKT-driftstjenester hadde relativt høy vekst i 

kapitalintensiteten, men veksten var relativt lav for IKT-handel og telekom.  
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Figur 3-35: Gjennomsnittlig årlig vekst i bruttoverdiskaping og kapitalintensitet i faste og løpende priser i IKT-bransjene, 
IKT-næringen samlet og det representative næringslivet fra 2000 til 2013. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå 
(2015) 

 

Vi ønsker i det følgende å studere produktiviteten til IKT-bransjene, samtidig som vi både tar hensyn til innsatsen 

av arbeidskraft og innsatsen av realkapital. Vi gjør dette ved å se på såkalte totalfaktorproduktivitetsmål. Vi 

starter med å ta for oss verdiskaping per kapitalsysselsatt, som er et bredt mål som både tar med seg 

produktivitetseffekter som følger av faktorallokeringen og teknologinivået. Over tid kan også målet få med seg 

priseffekter om vi måler utviklingen i løpende priser. Deretter anvender vi det mer tradisjonelle 

totalfaktorproduktivitetsmålet, nemlig totalfaktorproduktiviteten ved Cobb-Douglas-produksjonsteknologi. 

Dette fokuserer utelukkende på teknologi. Merk for øvrig at det er snakk om teknologi i bred forstand – altså 

ikke bare kunnskapsnivået, men også effektiviteten knyttet til bedriftens organisering, tilknyttet infrastruktur og 

øvrige rammebetingelser for produksjonen. Vi henviser forøvrig til Boks 3-6 i seksjon 3.3.3 for en nærmere 

redegjørelse for våre totalfaktorproduktivitetsmål, med ytterligere teoretiske og beregningsmetodiske 

gjennomganger i henholdsvis delappendiks 4.2 og appendiksseksjon 5.1.3. 

I Figur 3-36 under ser vi verdiskapingen per kapitalsysselsatt over IKT-bransjene i 2013. IT-tjenestebransjene med 

generelle programvarer i spissen gjør det best på både brutto- og nettomålet. Vi ser at produktivitetsnivået ligger 

langt over det representative næringslivet. På bruttomålet følger deretter telekom og deretter IKT-industri og 

IKT-handel, mens rekkefølgen snus om vi tar for oss nettomålet. Det er særlig telekom som kommer dårligere ut 

på nettomålet, hvilket til dels henger sammen med at bransjen belastes for kapitalslitet knyttet til kollektiv IKT-

infrastruktur. Vi ser for øvrig at samtlige av IKT-bransjene scorer bedre enn det representative næringslivet. 



Menon Business Economics   70 RAPPORT 

Figur 3-36: Brutto- og nettoverdiskaping per kapitalsysselsatt i IKT-bransjene, IKT-næringen samlet og det representative 
næringslivet i 2013. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

I Figur 3-37 ser vi utviklingen i nettoverdiskaping per kapitalsysselsatt i løpende priser, der nettopris- og 

kvalitetseffekter inkluderes i tillegg til volumbaserte produktivitetseffekter. Vi ser at det er generelle 

programvarer og skreddersydde IT-tjenester som løfter utviklingen innenfor IKT-bransjene. Ellers har IKT-

driftstjenester hatt en utvikling like over det representative næringslivet, mens de øvrige bransjene har hatt en 

noe svakere utvikling. 

Figur 3-37: Indeksert utvikling i nettoverdiskaping per kapitalsysselsatt i IKT-bransjene, IKT-næringen samlet og det 
representative næringslivet fra 2000 til 2013 med 2000 som baseår. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

Figur 3-38 under viser utviklingen i totalfaktorproduktivitet ved Cobb-Douglas-produksjonsteknologi. Teknologi-

utviklingen vist i denne figuren sammenfaller med utviklingen i verdiskaping per kapitalsysselsatt målt i faste 

priser, hvilket betyr at det primært er teknologiutviklingen som driver totalfaktorproduktivitetsutviklingen og 

effektivitetseffekter knyttet til bedre faktorallokering av arbeidskraft og realkapital. Dermed er det utelatelsen 

av pris- og kvalitetsutvikling som skiller Figur 3-38 under fra Figur 3-37 over. Vi ser at telekom har hatt en vanvittig 

volumbasert teknologiutvikling siden millenniumsskiftet på tilsvarende 11,7 prosent årlig, mot 6,1 prosent i IKT-

næringen samlet og 1,2 prosent for det representative næringslivet. Med det lå den årlige volumbaserte TFP-

utviklingen innen telekom ni til ti ganger høyere enn i det representative næringslivet. Mye av denne TFP-veksten 



Menon Business Economics   71 RAPPORT 

ble imidlertid ikke realisert som høyere verdiskaping på grunn av en negativ prisutvikling, hvilket henger sammen 

med den tøffe pris- og innovasjonskonkurransen. 

Figur 3-38: Indeksert utvikling i totalfaktorproduktivitet ved konstant skalautbytte og Cobb-Douglas-produksjonsteknologi 
i IKT-bransjene, IKT-næringen samlet og det representative næringslivet fra 2000 til 2013 med 2000 som baseår. Kilder: 
Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

IKT-bransjene for øvrig, bortsett fra IKT-driftstjenester, ligger også vesentlig over det representative næringslivet. 

Generelle programvarer og skreddersydde IT-tjenester leverte årlig volumbasert TFP-vekst på henholdsvis 4,6 

prosent og 4,4 prosent, tilsvarende tre til fire ganger så mye som i det representative næringslivet. Den 

volumbaserte TFP-veksten innenfor IKT-driftstjenester lå imidlertid kun på 0,8 prosent, tilsvarende to tredeler av 

hva som for var tilfellet for det representative næringslivet. Også støttebransjene leverte solid volumbasert TFP-

vekst på 3,7 prosent i året for IKT-industrien og 2,8 prosent i året for IKT-handelen, tilsvarende henholdsvis tre 

ganger og to til tre ganger den årlige veksten i det representative næringslivet. Grunnen til at IKT-bransjene ikke 

ligger enda høyere, er at figuren ikke tar høyde for kvalitetsforbedringer. Figuren viser nemlig teknologiveksten 

utenom kvalitetsforbedringer, slik at vi ville sett eksplosiv teknologiutvikling for flere bransjer enn telekom 

dersom vi hadde et datagrunnlag som tok hensyn til dette. Samtidig er det viktig å være klar over at 

produktinnovasjon og kvalitetsforbedringer for en næring presser næringens produktpriser ned, slik at stor 

kvalitetsdrevet produktivitetsvekst som regel vil bli motvirket av negativ prisutvikling. 

I Figur 3-39 under ser vi utviklingen i relativ næringsøkonomisk avkastning sammenliknet med det representative 

næringslivet. Med referanser til Boks 3-6 i seksjon 3.3.3 beskriver målet hvor mye arbeidskraften og realkapitalen 

kaster av seg i en bransje eller næring, sammenliknet med hva den ville gjort i en gitt benchmark, som i vårt 

tilfelle er det representative næringslivet. På grunn av at arbeidskraften i IKT-næringen besitter relativt høyt 

utdanningsnivå bør man forvente at næringen også ligger over det representative næringslivet. Dette er også 

tilfellet – de fleste bransjene ligger betydelig over det representative næringslivet over tid. Det faktum at 

immaterielle investeringer kostnadsføres direkte istedenfor å kapitaliseres gir også utslag i volatil 

lønnsomhetsutvikling i bransjer som foretar store investeringer i en periode og høster fruktene av dette i senere 

perioder. Vi ser at dette er tilfellet for generelle programvarer og skreddersydde IT-tjenester. IKT-driftstjenester 

er bransjen som leverer mest stabilt gode prestasjoner.  
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Figur 3-39: Utviklingen i relativ næringsøkonomisk avkastning sett opp mot det representative næringslivet i IKT-bransjene, 
IKT-næringen samlet og det representative næringslivet fra 2000 til 2013 med 2000 som baseår. Kilder: Menon (2015) og 
Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

Også IKT-industrien har høy lønnsomhet over det representative næringslivet, men med svakere prestasjoner 

etter at Dot-Com-boblen sprakk og i forkant av finanskrisen. Like fullt har bransjens trend vært nedadgående 

siden Dot-Com-boblen sprakk. I tilfellet telekom bør man merke seg at bransjen belastes for kapitalslit på IKT-

infrastruktur, som kommer store deler av økonomien til gode, slik at den ville ha kommet bedre ut dersom dette 

var tatt hensyn til. Like fullt har telekom noen relativt dårlige år som 2000 og 2001, 2008 og 2013. IKT-handel 

klarer seg relativt godt i forhold til det representative næringslivet med noen dårlige år innimellom. 

I Figur 3-40 ser vi hvordan avkastningen på arbeidskraft målt i lønnskostnader og realkapitalen målt ved 

nettodriftsresultat var på 2000-tallet og har vært så langt på 2010-tallet. Figuren er normalisert i forhold til 

avkastningen på arbeidskraften og den materielle kapitalen representative næringslivet, som til enhver tid utgjør 

hundre indekspoeng. En indekspoengscore over hundre impliserer høyere avkastning enn det representative 

næringslivet, mens en indekspoengscore på under hundre impliserer lavere avkastning enn i det representative 

næringslivet. 

Vi ser at lønnsnivået jevnt over har vært høyere enn i det representative næringslivet, men at kapitalavkastningen 

relativt til det representative næringslivet har variert. Et høyere lønnsnivå må naturligvis ses i sammenheng med 

at det jobber relativ mange høytutdannede i IKT-næringen. Mest iøynefallende er den store transformasjonen 

bransjen for generelle programvarer har gått i gjennom – fra å være en bransje med relativt store underskudd 

og relativt høyt lønnsnivå til å være en bransje med noe lavere, men fortsatt relativt høyt lønnsnivå, og store 

overskudd. Dette henger naturligvis sammen med store immaterielle investeringer som ble kostnadsført på 

2000-tallet, men som vi først på 2010-tallet har begynt å se fruktene av. I tillegg har den relative lønnsveksten i 

bransjen vært lavere enn i det representative næringslivet. For skreddersydde IT-tjenester ser vi et tilsvarende, 

men mindre hopp i lønnsomheten – etter noen magre år på 2000-tallet har lønnsomheten fått seg en kraftig 

oppsving på 2010-tallet. Samtidig har lønnsveksten vært noe høyere enn i det representative næringslivet. 
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Figur 3-40: Utviklingen i relativ avkastning på arbeidskraft målt ved lønnskostnader og fast realkapital målt ved 
nettodriftsresultat sett opp mot det representative næringslivet i IKT-bransjene, IKT-næringen samlet og det 
representative næringslivet fra 2000 til 2013 med 2000 som baseår. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

Telekom har hatt en relativt positiv lønnsvekst, men en relativt negativ utvikling i lønnsomheten. Lønnsomheten 

ligger under det representative næringslivet både på 2000-tallet og 2010-tallet, hvilket henger sammen med at 

telekom-bransjen belastes for kapitalslit knyttet til kollektiv IKT-infrastruktur. IKT-driftstjenester har liknende 

utvikling med nedgang i den relative lønnsomheten og økning i det relative lønnsnivået. Når det gjelder IKT-

industrien ligger både lønnsomheten og lønnsnivået for denne bransjen over det representative næringslivet i 

begge perioder. Lønnsomhetsutviklingen mellom tiårene har imidlertid vært negativ, skjønt lønnsveksten har 

vært noe høyere enn i det representative næringslivet. Selv om vi har sett i seksjon 3.4.2 at IKT-handelen hadde 

et dårlig lønnsomhetsår i 2013, ser vi at lønnsomheten samlet ligger vesentlig over det representative 

næringslivet på 2010-tallet, men vesentlig under det representative næringslivet på 2000-tallet. Lønnsnivået i 

denne bransjen ligger en del over det representative næringslivet. 
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4. Appendiks A: Dokumentasjon om metodikk for 

verdiskapnings- og produktivitetsstudier av næringslivet 

I dette appendikskapittelet gjennomgår vi dokumentasjon knyttet til metodikk relevant for næringsstudier med 

særlig fokus på IKT-næringen. Vi starter med å introdusere metodikk for vekststudier av IKT-næringen i 

delappendiks 4.1 Deretter redegjør vi for de økonomiske nøkkelbegrepene relevant for vår studie i delappendiks 

4.2. 

4.1. Metodikk for vekststudier av IKT-næringen 

Vi vil gjennom dette delappendikset introdusere metodikk som egner seg for vekststudier av IKT-næringen, så 

vel som andre næringer. Vi starter med å gjennomgå et rammeverk for å studere produktivitet i appendiksseksjon 

4.1.1. Deretter avslutter delkapittelet med gjennomgå en metode for vekststudier i appendiksseksjon 4.1.2. 

4.1.1. Et rammeverk for studier av produktivitetseffekter 

I dette prosjektet introduserer vi et rammeverk som er egnet for studier av produktivitetseffekter. Vi vil i det 

følgende gå i gjennom ulike varianter av produktivitetsbegrepet og vise hvordan profittfunksjonen kan fungere 

som et utgangspunkt for klassifisering av produktivitetseffekter. 

Ulike varianter av produktivitetsbegrepet 

Produktivitet defineres gjerne som «hvor mye som produseres per innsatsfaktor». Spørsmålene som følger er hva 

man legger i produksjon, og hva man legger i innsatsfaktorer. Det nettopp dette tolkningsrommet som gir rom 

for flere mål for produktivitet. 

I enkle produktivitetsstudier tar man ofte for seg produksjon i forhold til en enkelt innsatsfaktor, såkalt 

enkeltfaktorproduktivitet, fordi disse er enkle å beregne. Vi skiller mellom direkte 

enkeltfaktorproduktivitetsmål og indirekte enkelfaktorproduktivitetsmål. 

Direkte enkeltfaktorproduktivitetsmål har kun som mål å fange opp verdiskaping knyttet til den enkelte 

innsatsfaktor, men ikke andre typer innsatsfaktorer. Eksempler på slike mål er lønnskostnader per sysselsatt for 

arbeidskraften og totalkapitalrentabiliteten for kapitalen. Gode direkte enkeltfaktorproduktivitetsmål gir en god 

pekepinn på hva en konkret innsatsfaktor kaster av seg, men sier gjerne lite om produksjonen for øvrig.  

Indirekte enkeltfaktorproduktivitetsmål tar sikte på å fange opp all verdiskaping assosiert med innsatsfaktor, 

uavhengig av øvrig faktorinnsats. Eksempler på slike mål er verdiskaping per sysselsatt for arbeidskraften og 

verdiskaping per kapitalkrone for kapitalen. Når man tolker et enkeltfaktorproduktivitetsmål knyttet til en 

konkret faktor, bør man også ha et bevisst forhold til hvilke andre faktorer som påvirker produksjonen. For å 

kunne trekke konklusjoner om produktiviteten samlet på tvers av faktorer, må man også ha oversikt over nivået 

på andre faktorer som påvirker produksjonsnivået. 

Totalfaktorproduktivitetsmål adresserer alle faktorenes produktivitet på en gang. Vi skiller mellom snevre 

teknologifokuserte totalfaktorproduktivitetsmål og brede totalfaktorproduktivitetsmål. Det 

teknologifokuserte totalfaktorproduktivitetsmål fokuserer, som navnet indikerer, på teknologinivået. Det er 

imidlertid snakk om teknologinivået i bred forstand; det er altså ikke bare et mål for kunnskapsnivået, men også 

for øvrige rammebetingelser. 
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I faglitteraturen refereres det teknologifokuserte totalfaktorproduktivitetsmål til som Solow-residualen. 

Residualen fanger strengt tatt ikke bare opp totalfaktorproduktiviteten, man fanger også utelatte variabler i 

estimeringsmodellen og eventuell heterogenitet knyttet til hver enkelte innsatsfaktor, som ikke fanges opp av 

produktfunksjonen. Infrastruktur er et eksempel på en innsatsfaktor som ofte ikke er modellert og dermed 

fanges opp av Solow-residualen. Videre er arbeidskraften ofte bare modellert som en variabel, selv om det i 

realiteten er snakk om flere ulike utdanningsnivåer. Slike forskjeller i utdanningsnivået vil også fanges opp av 

Solow-residualen, om man ikke modellerer det eksplisitt. Vi referer til appendiksseksjon 4.1.2 for en formell 

behandling av Solow-residualen. 

Brede totalfaktorproduktivitetsmål tar i tillegg til teknologi også for seg andre produktivitetsfremmende forhold 

som faktorsammensetningen i produksjonen, produksjonsporteføljen og innvirkninger på prismarginer. Dette 

kan være tilfellet også i den teknologifokuserte tilnærmingen, men trenger ikke å være det. 

Produkt- og faktorsammensetning kan tas eksplisitt hensyn til ved at man modellerer substitusjonselastistieter 

og skalavirkninger separat i produksjonsfunksjonen, istedenfor å la det fanges opp i Solow-residualen. Ved 

feilmodellering i forhold til hva som er «den empiriske sanne produksjonsteknologien», vil Solow-residualen 

likevel kunne fange opp slike allokeringsforhold, eller den kan eventuelt bli underdrevet. 

Faktorsammensetningen i produksjonen vil ha betydning for hvor mye innsatsfaktorene kaster av seg, både ved 

at det kan være snakk om skalaeffekter knyttet til produksjonsnivået og ved at effekter knyttet til substitusjonen 

mellom de ulike faktorene. Videre kan produksjonsporteføljen ha konsekvenser for samlet produktivitet ved 

synergier i mellom produksjoner av ulike goder eller kostnadsbesparelser knyttet til produksjonen av ulike goder. 

Dessuten kan bredere produktivitetsmål i noen tilfeller inkludere priser. I den teknologibaserte deflaterer man 

gjerne bort priseffekter. Ofte vil produkt- og faktorprisene være noe som bestemmes utenfor 

produksjonsvirksomhetene, og dermed være uavhengig av prisen. Dersom virksomheten klarer å påvirke 

prismarginene de står overfor, kan man likevel argumentere for at dette er et slags uttrykk for produktivitet, selv 

om det også kan anses som et utrykk for markedsmakt. Uansett kan det være interessant å inkludere produkt- 

og faktorprisene, hvis man ønsker å belyse samlet avkastning på faktorene. 

Ytterligere en dimensjon som er svært relevant i produktivitetssammenheng er kvalitetsdimensjonen. 

Kvalitetsforbedringer kan stå for enorme produktivitetseffekter, men de er ofte vanskelig å måle. De er av den 

grunn som regel gruppert sammen med priseffektene i offentlig statistikk. I praksis vil større 

kvalitetsforbedringer over tid gjerne være assosiert med fallende priser, fordi introduksjonen av 

produktgenerasjoner har en tendens til å presse prisen på de gamle produktgenerasjonene ned. I praksis skiller 

sjeldent offentlig statistikk mellom pris- og kvalitetseffekter, hvilket innebærer at man ved korreksjoner for 

prisutviklingen, oftest også korrigerer bort kvalitetsutviklingen. 

Et siste sentralt forhold knyttet til produktivitet er ressursutnyttelse. Dersom store ressurser går ledige, er det 

liten trøst for økonomien som en helhet at produktiviteten er høy blant de ressursene som er i bruk. Derfor er 

det for økonomien som en helhet ikke bare relevant å se på produktiviteten til de sysselsatte, men også å studere 

arbeidsledigheten og andelen som faller utenfor arbeidsstyrken. I tilfeller der man investerer i å øke en faktors 

produktivitet; for eksempel ved oppgraderingen av en rigg eller ved at folk utdanner seg; må investeringen ses i 

sammenheng med avkastningen i form av høyere produktivitet ex post. 

Ved sammenlikninger av relative utviklingstrekk målt ved teknologifokuserte totalfaktorproduktivitetsmål og 

brede totalfaktorproduktivitetsmål kan man belyse om produktivitetsutviklingen i ulike studieobjekter er 

teknologidrevet eller drevet av faktorallokeringen, gitt at spesifiseringen av produktfunksjonen er korrekt. Med 

referanse til delappendiks 4.2 om økonomiske nøkkelstørrelser benyttet i vår studie er totalfaktorproduktivitet 

under Cobb-Douglas-teknologi med konstant skalautbytte et eksempel på et snevert 
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totalfaktorproduktivitetsmål, mens verdiskaping per kapitalsysselsatt er et eksempel på et bredt 

totalfaktorproduktivitetsmål. 

Profittfunksjonen som utgangspunkt for klassifisering av produktivitetseffekter 

Når man skal klassifisere og analysere opphavet til produktivitetseffekter til et selskap, kan det være nyttig å 

analysere hvor i profittfunksjonen produktivitetseffekten stammer fra. Merk at vi med begrepet profitt her ikke 

mener kapitalavkastningen, men renprofitt som er til overs etter at arbeidskraften og kapitalen har fått sin 

avlønning før skatter og avgifter. 

Vi vil i det følgende forsøke å gi et oversiktlig og ganske generelt eksempel. Vi kan ta utgangspunkt i en enkel 

profittfunskjon: 

𝜋 = ∑ (𝑅𝑖 − 𝐶𝑖)
𝐼

𝑖=1
 

der 𝜋 er firmaets profitt, der 𝑅𝑖  er firmaets inntekter knyttet til gode 𝑖, 𝐶𝑖  er firmaets kostnader knyttet til gode 

𝑖 og 𝐼 er antall goder produsert. Det kan dermed være fristende å skille mellom produktivitetseffekter som har 

røtter på inntektssiden og kostnadsstrukturen. I praksis vil imidlertid de fleste variabler som kan øke inntektene, 

samtidig øke kostnadene, slik at det som regel blir snakk om en avveining av hvor mye produksjonsnivået er.47 

Produksjonsnivået kan ha betydning for både hvor mye faktorinnsatsen kaster av seg for enhetskostnadene.48 

Tilsvarende i produksjonen av flere goder kan det også forekomme synergieffekter både på inntektssiden og 

kostnadssiden, såkalte omfangsfordeler.49 

La oss først gå videre med inntektssiden, som er gitt ved: 

𝑅𝑖 = ∑ 𝑃𝑖𝑌𝑖

𝑛

𝑖=1
 

𝑛 er antall goder produsert,  𝑃𝑖  er prisen til gode 𝑖, 𝑌𝑖  er produksjonen av gode 𝑖, 𝐶𝑖  er kostnadene knyttet til gode 

𝑖. I økonomiske studier skiller man gjerne mellom pris, her knyttet til 𝑃𝑖 , og renere produktivitetseffekter, her 

knyttet til 𝑌𝑖. I en videre tolkning av produktivitetseffekter kan man imidlertid argumentere for at evne til å ta 

høyere prismarginer enn konkurrentene er et uttrykk for høy produktivitet. Med dette i bakhodet definerer vi 

prisfunksjonen som følger: 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑖(𝑞𝑖  , 𝑚𝑖 , 𝑃𝑗 , 𝑠𝑖) 

𝑚𝑖  er standingen i markedet  til gode 𝑖 som  følger promotering, 𝑞𝑖   er kvaliteten til gode 𝑖 og 𝑠𝑖  er det strategiske 

påvirkningen av andre aktører 𝑖. 𝑚𝑖  kan også tolkes som markedsføring. Økt markedsføringsinnsats innebærer 

markedsinnovasjon, som er et virkemiddel for å øke prisen på gode 𝑖, 𝑃𝑖 𝑚𝑖

′ > 0. Tilsvarende kan man oppnå 

høyere pris ved å øke gode 𝑖’s kvalitet, 𝑃𝑖𝑞𝑖

′ > 0, ved å investere i produktinnovasjon. I tillegg påvirkes prisen på 

                                                                 
 

47 I optimum vil vi ved tiltak 𝑗, 𝑥𝑗, ha optimumbetingelsen  
𝜕𝜋𝑖(𝑥)

𝜕𝑥
=

𝜕𝑅𝑖

𝜕𝑥
−

𝜕𝐶𝑖

𝜕𝑥
= 0, gitt at profittfunksjonen er strengt konkav i alle 𝑇 tiltakene, 

𝑋 = {𝑥1, … , 𝑥𝑇}, som kan tolkes som innsatsfaktorer. I tillegg må vi ha at renprofitten er ikke er negativ, 𝜋𝑖(𝑥) ≥ 0; noe annet ville bety at 

produksjonen stenges ned. 

48 Engelsk: Economy of scale 

49 Engelsk: Economy of scope 
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gode 𝑖 potensielt av den øvrige prissettingen til selskapet, 𝑃𝑗, og andre selskapers strategiske respons til 

selskapets prissetting for gode 𝑖, representert ved 𝑠𝑖. Merk at 𝑞𝑖  og 𝑚𝑖  går igjen flere ganger i profittfunksjonen. 

Når det gjelder produktfunksjonen, kan den skrives på følgende generelle form: 

𝑌𝑖 = 𝑌𝑖(𝐴𝑖 ,  , 𝐿𝑖 , 𝐾𝑖 ,  𝑉𝑖 , (𝑔 + �̅�), 𝐹−1 ) 

der 𝑌𝑖(. ) er produktfuksjonen for gode 𝑖, 𝐴𝑖  er teknologinivået knyttet til gode 𝑖,  𝐿𝑖  er arbeidskraften benyttet i 

produksjonen av gode 𝑖, 𝐾𝑖  er kapitalen benyttet i produksjonen av gode 𝑖, 𝑉𝑖  er vare- og tjenesteinnsats benyttet 

i produksjonen av gode 𝑖, 𝑔 er den interne kollektivgodeinnsatsen, �̅� representerer den eksterne 

kollektivgodeinnsatsen, typisk i form av infrastruktur og 𝐹−𝑖 er selskapets produksjon av andre goder. 

La oss først ta for oss teknologinivået knyttet til gode 𝑖, 𝐴𝑖, som kan uttrykkes ved følgende funksjon: 

𝐴𝑖 = 𝐴𝑖(𝑘𝑖 , 𝑒𝑖 , 𝑞𝑖) 

der 𝑘𝑖  er kunnskapsnivået i produksjonen av gode 𝑖 og 𝑒𝑖  er effektivitetsnivået knyttet til organiseringen i 

produksjonen av gode 𝑖. Både høyere kunnskap og mer effektiv organisering er måter å øke produktiviteten på, 

altså har vi 𝐴𝑖𝑘𝑖

′ > 0, 𝐴𝑖𝑒𝑖

′ > 0. Heving av kvaliteten vil også kunne ha konsekvenser for teknologinivået, men 

effekten er ikke nødvendigvis positiv. Kvaliteten har imidlertid også konsekvenser for produktprisen og 

kostnadene, slik at det kan være andre argumenter for å heve eller eventuelt å la være å heve kvaliteten. 

Kvalitetsheving refereres gjerne til som produktinnovasjon. Videre vil mer effektiv organisering omtales gjerne 

som organisatorisk innovasjon. Herunder kommer blant annet selskapets evne til å løse kontraktutfordringer 

innad i organisasjon, som håndtering av potensiell opportunistisk atferd og utløsning av indre motivasjon. Økt 

kunnskapsnivå vil på sin side innebære en mer effektiv produksjonsprosess, noe som på innovasjonsspråket 

kalles for prosessinnovasjon. En kunne også tenke seg horisontale endringer i godespesifikasjonene med samme 

prisnivå, men for at dette skulle være lønnsomt, må produksjonen være billigere. Eventuelle synergier mellom 

innsatsfaktorene kommer også inn. Produksjonen kan både stå overfor stordriftsfordeler, som går på hvor mange 

enheter som produseres av et gode, og omfangsfordeler, som går på hvor mange enheter som produseres av 

andre goder. 

Bortsett fra teknologinivået og produksjon av andre goder inngår alle disse variablene også i kostnadsfunksjonen. 

Vi vil derfor introdusere kostnadsfunksjonen, 𝐶𝑖, før vi diskuterer de ulike variablene nærmere: 

𝐶𝑖 = 𝑐𝐿𝐿𝑖 + 𝑐𝐾𝐾𝑖 + 𝑐𝑉𝑉𝑖 + 𝑐𝑔𝑔𝑖 + 𝑐𝑚𝑚𝑖 + 𝑐𝑞𝑞𝑖 + 𝐷(𝐿𝑖 , 𝐾𝑖 , 𝑉𝑖 , 𝑔, 𝑚𝑖, 𝑞𝑖 , 𝐶−1) 

der 𝑐𝐿 er arbeidskraftens enhetskostnad, 𝑐𝐾  er kapitalens enhetskostnad, 𝑐𝑉  er vare- og tjenesteinnsatsens 

enhetskostnad, 𝑐𝑔 er enhetskostnaden knyttet til kollektivgodebidrag, 𝑐𝑚 er enhetskostnaden knyttet til 

markedsføring, 𝑐𝑞 er enhetskostnaden knyttet til kvalitetsforbedringer, 𝐷(∙) er funksjon som representerer 

eventuelle krysseffekter mellom innkjøpene. Funksjonen avhenger av faktorinnsatsen, godets karakteristika og 

kostnadsstrukturene for de øvrige godene som produseres, 𝐶−1. 

Dette kan kanskje synes som en oppramsing, men faktum er at hver av variablene i produksjonen representerer 

ulike måter å øke inntektene på, skjønt kostnadene også økes. Arbeidskraften vies naturligvis særlig mye fokus; 

ofte ser man simpelthen bare på produksjonen per sysselsatt. Kapitalen er imidlertid også med når man skal 

beregne totalfaktorproduktivitet eller analysere lønnsomheten. Vare- og tjenestekjøp holdes som oftest utenfor, 

idet man ser på bruttoproduktet istedenfor bruttoproduksjonen, altså produksjonsleddets merproduksjonen i 

verdikjeden og ikke den samlede produksjonen i verdikjeden til og med produksjonsleddet. I økonomiske 

likevektsmodeller tillater man imidlertid gjerne at næringer kjøper varer og tjenester fra hverandre, modellert 

ved hjelp av egne næringskryssløp for vare- og tjenestekjøpene. Merk for øvrig at selskapet står for en potensielt 

liten kollektivgodeinnsatsen selv, som kan tolkes at de nyter godt av felles infrastruktur finansiert utenfra. Den 
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eksterne kollektivgodeinnsatsen kan også tolkes som en ekstern ressursgevinst selskapet nyter godt av. 

Innsatsfaktorene kan være vektorer eller funksjoner av flere variabler, for eksempel ulike former for kapital og 

arbeidskraft med ulikt utdanningsnivå. Positive krysseffekter i kostnadene kan komme av rabatter, mens 

negative kan komme av beskrankningen på hvor mange enheter av en bestemt faktor som potensielt kan kjøpes. 

Når man evaluerer profitten, ses naturligvis inntektene i forhold til utgiftene. I den grad det er mulig skiller vi 

mellom effekter som stammer fra pris, volum, kvalitet og diversitet. Noen ganger er disse effektene tett 

forbundet, for eksempel ved at tilbuds- og etterspørselsendringer påvirker marginalproduktivitet til selskapet. 

Vi tar med oss videre at en videre tolkning av produktivitetsbegrepet enn totalfaktorproduktivitet omfatter flere 

andre typer produktivtetseffekter, inklusive evne til å ta høyere prismarginer, evne til å utnytte 

faktorsubstitusjon, samt skala- og diversitetsfordeler, både i produksjonen og på kostnadsside. Det er i tillegg 

verdt å være oppmerksom på at produktivitet feilaktig kan forveksles med utnyttelse av markedsmakt, enten det 

er snakk om monopol, oligopol, vertikale konkurranseforhold eller konkurranse i heterogene goder, det vil si 

monopolistisk konkurranse. Bildet kompliseres ytterligere ved kostnader ved inn- og uttreden av markedene man 

ser på, eller kostnader knyttet til bytte av kunder, faktorinnsats og leverandører. Oppgang og nedgang i 

produserte kvanta og produktpriser har også en tendens å forplante seg oppover i verdikjeden. 

Når man aggregerer data for å kunne studere produktivitet for en større gruppering, må man samtidig akseptere 

at nyanser ikke vil synes like godt i de nye dataene. For å få en samlet oversikt er man nødt til å bevege seg opp 

til makro. Høy produktivitet i næringslivet kan for eksempel være en fattig trøst, hvis store ressurser går ledige. 

Med dette i minne har vi forhåpentligvis et bedre utgangspunkt for å analysere kilder til produktivtetseffekter og 

begrensningene ved ulike produktivitetsanalyser. 

4.1.2. Metode for vekstregnskap 

Her beskrives en generell metode for å beregne kilder til økonomisk vekst. 

Utgangspunktet i vekstregnskap er en produktfunksjon som relaterer produsert mengde, 𝑌, til bruk av kapital, 

𝐾, arbeidskraft, 𝐿, og teknologi, 𝐴: 

𝑌 = 𝐹(𝐴, 𝐿, 𝐾) 

Derivasjon med hensyn på tid gir, når den tidsderiverte av 𝑌 er skrevet som 
𝑑𝑌

𝑑𝑡
= �̇� med tilsvarende notasjon for 

de andre variablene. Veksten knyttet til produsert mengde blir: 

�̇� = 𝐹𝐴�̇� + 𝐹𝐿�̇� + 𝐹𝐾�̇� 

Dette viser at økonomisk vekst uttrykt i økt produksjon skjer gjennom teknologiske framskritt, økte investeringer 

eller økt bruk av arbeidskraft. Bidraget fra hver kilde veies med disse kildenes grenseproduktivitet som skrives 

𝐹𝐴, 𝐹𝐿 og 𝐹𝐾. Veksttakten 𝑌, 𝑔, kan dermed skrives som: 

𝑔 =
�̇�

𝑌
=

𝐹𝐴�̇�

𝑌
+

𝐹𝐿�̇�

𝑌
+

𝐹𝐾�̇�

𝑌
 

Vi skriver nå veksttakten til 𝑌 som 𝑔, til 𝐾 som gK og til 𝐿 som gL. Videre antar vi at faktorene 𝐾 og 𝐿 brukes til 

deres grenseproduktivitet er lik faktoravlønningene, henholdsvis r og w. Dette gir da: 

𝑔 =
𝐹𝐴𝐴�̇�

𝑌𝐴
+

𝐹𝐿�̇�𝐿

𝑌𝐿
+

𝐹𝐾�̇�𝐾

𝑌𝐾
=

𝐹𝐴𝐴�̇�

𝑌𝐴
+ 𝑤

𝐿

𝑌
𝑔𝐿 + 𝑟

𝐾

𝑌
𝑔𝐾  

Her blir da 
𝑟𝐾

𝑌
 og 

𝑤𝐿

𝑌
 inntektsandelen av total produksjon som brukes til avlønning av henholdsvis arbeidskraft og 

kapital. Leddet der A inngår er veksten i produksjon som skyldes endret 𝐴. Det er nå viktig at tre av fire størrelser 
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i likningen ovenfor er observerbare og kan for eksempel leses ut av et lands nasjonalregnskap eller en bedrifts 

regnskap. Dermed blir det uobserverbare leddet også observerbart som et restledd. Ofte antas at 

inntektsandelene til kapital og arbeidskraft summeres til én. Om vi skriver arbeidskraftens inntektsandel som 𝛼, 

får vi: 

𝐹𝐴𝐴�̇�

𝑌𝐴
= 𝑔 − 𝛼𝑔𝐿 − (1 − 𝛼)𝑔𝐿 

Dette er kjernen i vekstregnskap som er blitt anvendt hyppig i forskning om økonomisk vekst. I teksten beskrives 

arbeidet til Jorgenson (2005b). Det er et mer detaljert vekstregnskap der investeringer i IKT tas spesielt hensyn 

til og der bidraget fra teknologi beregnes spesielt for IKT-bransjene. Videre er det gjort et omfattende arbeid for 

å beregne reelle prisindekser for IKT, og det tas hensyn til at arbeidskraft inngår i produksjon med ulik kvalitet og 

kompetanse.  

I litteraturen om veksteffekter av IKT undersøkes ofte om: 

a) Restleddet er større i IKT næringer eller næringer som bruker IKT. 

b) IKT-investeringer er større i noen næringer enn i andre. 

c) Om det er systematisk samvariasjon mellom restleddet og bruk av IKT for enkeltbedrifter, næringer eller 

land. 

4.2. Redegjørelse for økonomiske begrepsdefinisjoner relevant for studien 

I dette delappendikset gir vi en nærmere redegjørelse for de økonomiske begrepsdefinisjonene som er relevante 

for vår studie. Samlet sett gjennomgår vi fire sett av mål i de følgende appendiksseksjonene. Vi har oppsummert 

målene og essensen knyttet til hver enkelt av dem punktvis under: 

 Bruttoproduktet og nettoproduktet: To relevante verdiskapingsmål (appendiksseksjon 4.2.1) 

 Deflatorer: Verktøy for å skille mellom pris- og produktivitetsutvikling (appendiksseksjon 4.2.2) 

 Arbeidsproduktivitetsmål: De mest brukte og mest utskjelte produktivitetsmålene (appendiksseksjon 

4.2.3) 

 Kapitalproduktivitetsmål: Hvordan et batteri av mål egner seg til å belyse nyanser knyttet til den 

privatøkonomiske operative lønnsomheten (appendiksseksjon 4.2.4) 

 Kapitalsysselsatte og skyggesysselsatte: Konsepter for å kunne sammenlikne arbeidskraften med 

kapitalmengden (appendiksseksjon 4.2.5) 

 Teknologinivået ved Cobb-Douglas under konstant skalautbytte: Et teknologifokusert mål for 

totalfaktorproduktivitet (appendiksseksjon 4.2.6) 

 Nettoverdiskaping per kapitalsysselsatt: Et bredt mål for totalfaktorproduktivitet (appendiksseksjon 

4.2.7) 

 Relativ næringsøkonomisk avkastning: Et næringsmål for prestasjonsbenchmarking 

(appendiksseksjon 4.2.8) 

Merk at vi har redegjort nærmere for beregningene av de økonomiske størrelsene som diskuteres her i 

delappendiks 5.1 med særlig fokus på avanserte avkastnings- og produktivitetsmål i appendiksseksjon 5.1.3. 
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4.2.1. Bruttoproduktet og nettoproduktet: To relevante verdiskapingsmål 

I økonomisk sammenheng måles gjerne verdiskapingen ved bruttoprodukt. Bruttoprodukt er definert som 

summen av lønnskostnader, nettodriftsresultat (EBIT)50 og kapitalslit for virksomheter som driver med 

selvfinansierende aktiviteter. For virksomheter som driver med aktiviteter som krever ekstern finansering, 

defineres bruttoprodukt som summen av lønnskostnader og kapitalslit. Bruttoproduktet er dermed gitt ved: 

𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 = 𝑜𝑚𝑠𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑛𝑛𝑠𝑎𝑡𝑠 = 𝑙ø𝑛𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 + 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

= 𝑙ø𝑛𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 + 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 + 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠𝑙𝑖𝑡 

Verdiskaping målt ved bruttoprodukt kan måles for en aktør, en næring, en region eller en hvilken som helst 

annen sammensetning av aktør og er også nyttig for sammenlikninger dem imellom. På nasjonalt nivå omtaler 

man bruttoprodukt som bruttonasjonalprodukt, også kjent under forkortelsen BNP.  

Teoretisk sett er nettoprodukt, som ekskluderer kapitalslit, et mer riktig verdiskapingsmål, i og med at kapitalslit 

også er en kostnad. Nettoproduktet er gitt ved: 

𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 = 𝑜𝑚𝑠𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑛𝑛𝑠𝑎𝑡𝑠 − 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠𝑙𝑖𝑡 = 𝑙ø𝑛𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 + 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

= 𝑙ø𝑛𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 + 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 − 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠𝑙𝑖𝑡 

Kapitalslittallene er imidlertid jevnt beheftet med usikkerhet, slik at bruttoprodukt likevel er det foretrukne målet 

blant de fleste økonomer ved verdiskapingsanalyser. På nasjonalt nivå er det også eksempler på næringer der 

det offentlige besitter eller støtter finanseringen av infrastruktur med en kollektiv gode-funksjon, hvilket 

innebærer at kapitalen kommer aktører utenfor næringen til gode. Bruk av nettoprodukt for disse næringene vil 

gjøre at de kommer uforholdsmessig dårlig ut, fordi kapitalslitet som teoretisk sett burde vært fordelt over alle 

brukerne av infrastrukturen, bare tillegges næringen der den opereres ifra. I vår analyse har vi benyttet oss av 

begge målene og kommentert eventuelle konsekvenser av svakhetene ved målene, der de er relevante. Vi referer 

til bruttoprodukt som bruttoverdiskaping og nettoprodukt som nettoverdiskaping. 

Bruttoprodukt og nettoprodukt er gode størrelsesmål for verdiskaping av to grunner. For det første unngår man 

dobbelttelling av varer og tjenester, noe som gjør det meningsfullt å sammenligne verdiskaping på tvers av 

næringer, regioner og land. Dersom man fokuserer på omsetning, vil man lett begynne å telle samme vare eller 

tjeneste mange ganger, for et produkt inngår ofte som innsats i produksjonen av et annet produkt.51 

Dobbeltellingen unngås når bruttoprodukt benyttes som verdiskapingsmål, fordi all vare- og tjenesteinnsats 

trekkes fra i beregningene. For det andre gir bruttoprodukt og nettoprodukt et godt bilde på den direkte 

samfunnsøkonomiske avkastning av aktiviteten i en region eller næring. Det skyldes at begge målene fanger opp 

avlønningen til de viktigste interessentene i regionen, det vil si de ansatte gjennom lønn, det offentlige gjennom 

skatter og avgifter, kreditorene gjennom renter på lån og til slutt eierne gjennom overskudd etter skatt. 

                                                                 
 

50 EBIT står for «earnings before interests and taxes». Summen av EBIT og kapitalslit omtales gjerne som «earnings before interests, taxes 

depreciations and amortizations», forkortet EBITDA. 

51 Omsetningen i en næring eller region summer seg til næringens eller regionens bruttoproduksjon. Bruttoproduksjon blir i ny og ne trukket 

fram som et mål for aktivitetsnivået for næringer og regioner. Ulempen med bruttoproduksjon er at det innebærer dobbeltelling av 

merverdiskapingen ved at produktinnsatsen telles flere ganger i verdikjeden. På grunn av dette er målet sårbart for konsolidering mellom 

foretakene man studerer. I noen tilfeller tar man høyde for dette ved å benytte målet nettoproduksjon, som ekskluderer internleveranser. 

Utfordringen for nettoproduksjonsmålet er imidlertid at omfanget av internleveranser avhenger av hvilket aggregeringsnivå man ser på. 

Dersom man tar for seg et enkelt foretak vil nettoproduksjonen tilsvare foretakets omsetning, mens det for en hel lukket økonomi vil tilsvare 

økonomiens bruttonasjonalprodukt. Som følge av disse konseptuelle svakhetene ved målene for bruttoproduksjon og nettoproduksjon blir 

bruttoprodukt og nettoprodukt som oftest foretrukket som aktivitetsmål. 
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Det er verdt å merke seg at både nettoprodukt og bruttoprodukt strengt tatt er et internt verdiskapingsmål, fordi 

det ikke inkluderer eksterne verdiskapingseffekter i form av påvirkning på andre aktører enn de direkte 

interessentene, som ved konsument overskuddet og eksterne virkninger. Ekstern verdiskaping er imidlertid 

utfordrende å kvantifisere presist, i tillegg til at den typisk er mindre enn den interne verdiskapingen, hvilket taler 

for at nettoprodukt og bruttoprodukt likevel er et gode valg av verdiskapingsmål. 

4.2.2. Deflatorer: Verktøy for å skille mellom pris- og produktivitetsutvikling 

I studier av utviklingen i økonomiske nøkkelvariabler, er man typisk interessert i skille mellom produktivitets- og 

priseffekter. Produktivitetseffektene reflekterer forbedringer i produksjonsvolumet per faktorinnsats, mens 

priseffektene reflekter prisutviklingens bidrag til forbedringene i produksjonsverdien per faktorinnsats. Typisk 

bruker man deflatorer for hver økonomiske nøkkelstørrelse, for å kunne foreta et slikt skille i praksis. Deflatorene 

til en variabel er uttrykk for prisutviklingen knyttet til vedkommende variabel, enten det er på produksjonssiden 

eller etterspørselssiden i økonomien. De forteller hva prisnivået for en variabel er i forhold til et valgt baseår. For 

eksempel er deflatoren for en vilkårlig nøkkelstørrelse i år 𝑖gitt ved: 

𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟 å𝑟 𝑖 =
𝑝𝑟𝑖𝑠𝑛𝑖𝑣å å𝑟 𝑖

𝑝𝑟𝑖𝑠𝑛𝑖𝑣å 𝑏𝑎𝑠𝑒å𝑟
 

En tidsserie av økonomiske nøkkelstørrelser i faktiske kroneverdier sier man måles i løpende priser, mens man 

etter deflatering sier tidsserien måles i faste priser. Dersom man ønsker å rapportere fastpristallene og 

sammenlikne dem med tallene i løpende priser, bør man rapportere hvilket baseår som ligger til grunn for 

deflateringen. Ofte er man imidlertid mest opptatt av å se på utviklingen, slik at baseåret blir underordnet. I 

tilfeller der fastpristallene fremvises slik at baseåret blir relevant for nivået man ser på, velger man gjerne første 

eller siste år i tidsserien som baseår, eller eventuelt et år som skiller seg ut med tanke på vekstevaluering eller 

baseåret i statistikken. Når man ønsker et annet baseår enn statistikkilden, kan man benytte seg av følgende 

formel: 

𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟 å𝑟 𝑖 𝑚𝑒𝑑 𝑛𝑦𝑡𝑡 𝑏𝑎𝑠𝑒å𝑟 = 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟 å𝑟 𝑖 𝑚𝑒𝑑 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑒𝑙𝑡 𝑏𝑎𝑠𝑒å𝑟 ∗
𝑝𝑟𝑖𝑠𝑛𝑖𝑣å 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑒𝑙𝑡 𝑏𝑎𝑠𝑒å𝑟

𝑝𝑟𝑖𝑠𝑛𝑖𝑣å 𝑛𝑦𝑡𝑡 𝑏𝑎𝑠𝑒å𝑟
 

I tilfeller der en variabel har egen deflator kan vi bruke den direkte, hvilket på det økonomiske fagspråket 

refereres til som enkeltdeflatering. Hvis det er utformet gode prisindekser for å beskrive konkrete økonomiske 

variabler i en næring, som for eksempel bruttoproduksjon eller produktinnsats, egner disse seg gjerne til å 

enkeltdeflatere vedkommende variabler. Enkeldeflatering av en økonomisk nøkkelstørrelse skjer ved følgende 

formel: 

ø𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑛ø𝑘𝑘𝑒𝑙𝑠𝑡ø𝑟𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑖 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑟 = 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟 ∗ ø𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑛ø𝑘𝑘𝑒𝑙𝑠𝑡ø𝑟𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑖 𝑙ø𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑟 

Dersom en variabel består av to komponenter, kan disse deflateres hver for seg, hvilket kalles dobbeldeflatering. 

For eksempel kan man dobbeldeflatere bruttoproduktet ved å deflatere delkomponentene bruttoproduksjon og 

produktinnsats hver for seg. Dobbeldeflatering av en økonomisk nøkkelstørrelse for et med en komponent 𝐴 og 

en komponent 𝐵 skjer ved følgende formel: 

ø𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑛ø𝑘𝑘𝑒𝑙𝑠𝑡ø𝑟𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑖 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑟

= 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑟 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 𝐴 ∗ 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 𝐴 𝑖 𝑙ø𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑟

+ 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑟 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 𝐵 ∗ 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 𝐵 𝑖 𝑙ø𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑟 

Dobbeldeflatering egner seg til å få fram nyanseforskjeller knyttet til prisutviklingen innad i populasjonen med 

de samme grunndeflatorene. Ved voldsomme forskjeller i prisutviklingene reflektert i grunndeflatorene kan 

imidlertid deflatorene være uegnet, både fordi forskjellen mellom bruttoproduksjonen og produktinnsats blir 

relativ stor, og fordi kjedeavviket knyttet til dekomponering av vekstavviket blir relativt stort i forhold til 
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størrelsene man studerer. Merk for øvrig at enkeltdeflatering og dobbeldeflatering av en økonomisk 

nøkkelvariabel, for eksempel bruttoprodukt, gir samme resultat om man ser på hele populasjonen som 

deflatoren gjelder. 

En utfordring med deflatorer som kun skiller mellom volum og pris er håndteringen av kvalitetsforbedringer. 

Strengt tatt burde man hatt en tredeling, slik at man hadde vært i stand til å skille ut kvalitetseffekter. I offentlig 

næringsstatistikk regnes kvalitetsforbedringer sammen med priseffektene, hvilket innebærer at 

fastprisutviklingen for de berørte variablene gjerne undervurderes. Dette gjelder for eksempel 

verdiskapingsutviklingen i faste priser, spesielt i næringer med høy teknologivekst som IKT-næringen og andre 

næringer som bruker IKT intensivt i sin produksjon. Teoretisk ville det være mer logisk å betrakte 

kvalitetsforbedringer som en volumeffekt. Det er imidlertid utfordrende og ikke noen standardmetode for 

hvordan man skal lage deflatorer som justerer for kvalitetsforbedringer, hvilket henger sammen med at det 

egentlig er snakk om flere generasjoner av produkter med ulike kvalitetsnivåer til enhver tid, som igjen har ulike 

prisbaner over tid. Dessuten blir volumtallene bakover i tid relativt små sammenliknet med volumtallene 

fremover i tid, dersom man skulle basere seg på fornuftige prisutviklingsdata for kvalitetsjusterte enheter. 

I og med at analyser av prisutviklingen basert på offentlig næringsstatistikk ikke tar innover seg 

kvalitetsforbedringer, vil tilhørende fastprismålinger tilsvare at man justerer etter prisen på en kurv av 

standardprodukter til enhver tid, uten å ta hensyn til at kvaliteten på produktene i kurven forbedrer seg. Følgelig 

kan vediskapingsveksten i faste priser og produktivitetsveksten i IKT-næringen beskrevet, både her og i andre 

analyser som benytter seg av offentlig statistikk, anses som minimumanslag, som beskriver den volumbaserte 

veksten uten at kvalitetsforbedringer er ihensyntatt. Dette er også en av de fremste årsakene til Solow-

paradokset, om at produktivitetseffektene av IKT ikke syns fullt ut i offentlig statistikk. Dette paradokset er 

beskrevet i delkapittel 2.3. 

4.2.3. Arbeidsproduktivitetsmål: De mest brukte og mest utskjelte produktivitetsmålene 

Det vanligste innsatsfaktoren å ta utgangspunkt i er arbeidskraften. Verdiskaping per sysselsatt kan ses på som 

et øvre tak for arbeidsproduktiviteten. Målet innebærer at de sysselsattes arbeidsproduktivitet overvurderes, 

siden de sysselsatte tilskrives kapitalens avkastning. Siden kapitalintensiteten i næringslivet varierer, vil målet 

også gi et feilaktig bilde av faktorenes samlede produktivitet. Ved fri konkurranse vil lønnskostnader per 

sysselsatt gjenspeile arbeidernes grenseproduktivitet. Ved en sammenpresset lønnsstruktur som i Norge vil 

imidlertid målet typisk undervurdere avkastningen på arbeidskraften. Et tredje og et fjerde mål for 

arbeidsproduktiviteten ofte brukt i konkurranseevnesammenheng er relativ utvikling i lønnsandelen av 

verdiskaping og lønnsandelen av omsetning. Disse målene vil være sårbar for endringer i arbeidsintensiteten, 

altså relative endringer i arbeidskraft. I analyser over tid bruker vi faste priser når vi er opptatt av 

arbeidsproduktiviteten og løpende priser når vi er opptatt av de sysselsattes verdibidrag. 

4.2.4. Kapitalproduktivitetsmål: Hvordan et batteri av mål egner seg til å belyse nyanser 

knyttet til den privatøkonomiske operative lønnsomheten 

Privatøkonomiske lønnsomhetsmål i faste priser over tid er mål for kapitalens snevre kapitalproduktivitet, mens 

lønnsomhetsmål i løpende priser over tid er mål for kapitalens verdibidrag. De to typene mål sammenfaller i 

statiske betraktninger. Ved bruk av kapitalproduktivitetsmål må man ta stilling til om kapitalkronene skal måles 

i faste eller løpende priser. Faste priser blir riktig om man er opptatt av arbeidsproduktiviteten til den faktiske 

kapitalbeholdningen, mens løpende priser blir riktig om man er ute etter avkastningen til hver investerte krone. 

Vi vil her fokusere mest på målet i løpende priser. Ved å kombinere lønnsomhetsmålene med deflatorer på både 

nettoinntekts- og kostnadssiden, kan man belyse hva som driver lønnsomheten. 
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Lønnsomhet er begrep for avkastningen på kapitalbruk. Når vi snakker om operative privatøkonomiske 

lønnsomhetsmål, henviser vi privatøkonomisk lønnsomhet knyttet til drift. Dette står i motsetning til andre 

lønnsomhetsmål som for eksempel fokuserer på den finansielle avkastningen eller den samfunnsøkonomiske 

avkastningen. I vår studie benytter vi oss av tre mål; driftsmarginen, driftsresultatsandelen av verdiskapingen og 

den operative kapitalrentabiliteten. Disse presenteres i de følgende: 

Driftsmarginen defineres som driftsresultatets andel av omsetning. Marginen tilsvarer med andre ord selskapets 

operative nettoinntekter som andel av selskapets operative bruttoinntekter, der ordet «operativ» reflekterer at 

finansielle resultatposter er holdt utenfor. Driftsmarginen er et av de vanligste målet på lønnsomhet, men har 

en svakhet i at det fokuserer på selskapenes omsetning, framfor selskapenes verdiskaping. For eksempel vil en 

konsolidering av selskaper i en næring lede til færre vare- og tjenestekjøp, fordi en del av transaksjonene som 

ble foretatt mellom selskaper nå foretas innad i selskaper. Konsolidering vil lede til at bruttodriftsmarginen øker, 

uten at det reelt sett er snakk om bedring i lønnsomheten. I mange tilfeller vil like fullt økte driftsmarginer på 

grunn av en rasjonalisering på vare- og tjenestekjøpsiden også føre til høyere driftsresultat. Økning av vare- og 

tjenestekjøpenes andel av omsetning kan også tolkes som høyere outsourcing-grad. 

For å bøte på problemet med konsolidering ved bruttodriftsmargin ser økonomer gjerne også på driftsresultatets 

andel av verdiskaping, som ikke avhenger direkte av vare- og tjenestekjøpene. Målet beregnes ved å dele 

driftsresultatet på summen av driftsresultatet og lønnskostnadene. Den matematiske forskjellen fra 

driftsmarginen er dermed at man vare- og tjenestekjøpene ikke er med i telleren. Kun endringer i vare- og 

tjenestekjøpene som påvirker forholdet mellom driftsresultatet og lønnskostnadene kommer her med. En 

ulempe med målet er at det faktum, at det avspeiler fordelingen av verdiskapingen mellom arbeidskraften og 

kapitalen, fort kan flytte fokuset fra å analysere lønnsomhet til å diskutere fordeling. For å kunne benyttes som 

et bredere lønnsomhetsmål og ikke bare et omfordelingsmål til kapitalen på bekostning av arbeidskraften, bør 

målet ses i sammenheng med en vurdering av om lønnsutviklingen synes rimelig og konkurransedyktig, og at 

sysselsettingen opprettholdes. I tillegg bør man være oppmerksom på hva slags utdanningsbakgrunn de 

sysselsatte har. I næringer med høyere utdanningsintensitet kan man forvente at lønnsnivået ligger noe høyere, 

slik at også lønnsandelen av verdiskaping ofte blir høyere. Dette gjelder i prinsippet også for driftsmarginen, men 

i mindre grad, siden driftsmarginen også avhenger av omfanget av vare- og tjenestekjøpene. 

En svakhet i både driftsmarginen eller driftsresultatet er at ingen av målene tar hensyn til kapitalintensitet, altså 

hvor mye kapitalinnsats som ligger bak hver sysselsatt. Den operativ kapitalrentabiliteten adresserer nettopp 

denne problemstillingen ved å ta for seg driftsresultatet per kapitalinnsats. Utfordringen med dette målet er at 

det gjerne knytter seg usikkerhet til den nøyaktige verdsettelsen av de operative kapitaltallene og at det i praksis 

er snakk om flere ulike kapitalformer og investeringsarter. 

Andre lønnsomhetsmål inkluderer egenkapitalrentabiliteten og totalkapitalrentabiliteten for den samlede 

kapitalmassen. Her tar vi ikke bare for oss den operative kapitalen, men den samlede kapitalmassen. Hvilke 

investeringer man velger å kapitalisere, vil naturligvis også virke inn på kapitalmengden. Det kan være 

hensiktsmessig at kapitalproduktiviteten tar hensyn til risikoeksponeringen, særlig når man ikke kan differensiere 

seg bort fra den. Noen ganger vil man også måle avkastningen over tid, for at resultatene skal være mindre 

konjunkturavhengige. Brede enkeltproduktivitetsmål for kapitalen inkluderer verdiskaping per 

totalkapitalkrone og verdiskaping per operativ kapitalkrone. Disse målene fordeler den samlede 

verdiskapingen utover kapitalen, uavhengig av sysselsettingen, og er ikke fokusert på her. 

Samtlige mål her kan både måles «brutto», altså før kapitalslit er trukket fra, og «netto», altså etter kapitalslit er 

trukket fra. Teoretisk sett er det riktig å trekke fra kapitalslitet, men bruttomålet foretrekkes likevel ofte, fordi 

kapitalslittallene er usikre. I tillegg står enkeltnæringer i noen tilfeller for felles infrastruktur som kommer andre 
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deler av økonomien direkte til gode, hvilket for eksempel er tilfellet for telekom-infrastrukturen knyttet til IKT-

næringen. 

4.2.5. Kapitalsysselsatte og skyggesysselsatte: Konsepter for å kunne sammenlikne 

arbeidskraften med kapitalmengden 

Når man skal sammenlikne nivået på arbeidskraften og nivået på kapitalmengden, kan det være en fordel å ha 

en felles skala å ta utgangspunkt i. Et slikt mål kan også komme godt med om man ønsker å ta for seg 

faktorinnsatsen under ett og sette den i sammenheng med andre økonomiske størrelser. Konseptet 

skyggesysselsatte adresserer den felles skala-problematikken ved å omregne kapitalen til syssel-

settingsekvivalenter basert på avkastningsforholdet mellom sysselsatte og kapitalen over tid innad i relevant 

referansegruppe. For å kunne omregne kapitalkroner til skyggesysselsatte må vi svare på følgende spørsmål: 

«Hvor mange kapitalkroner trengs for å bidra like mye til verdiskaping i form av kapitalavkastning som en 

sysselsatt bidrar med i form av lønnskostnader?». Forholdstallet mellom avkastningen på arbeidskraften og 

kapitalen i den relevante benchmarken benyttes for å svare på dette spørsmålet: 

𝑠𝑘𝑦𝑔𝑔𝑒𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒 = 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒 ∗
𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘

𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑑𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘
 

Videre retter konseptet kapitalsysselsatte oppmerksomheten mot problematikken om et samlet 

faktorinnsatsmål, simpelthen ved å legge antall faktiske sysselsatte og antall skyggesysselsatte sammen. 

𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒 = 𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒 + 𝑠𝑘𝑦𝑔𝑔𝑒𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒 

Det er verdt å ta med seg at forholdstallene som ligger til grunn for skyggesysselsatte og kapitalsysselsatte som 

regel baserer seg på gjennomsnittsbetraktninger for en relevant benchmark som reflekterer alternativ 

ressursbruk. Med andre ord vil størrelsene generelt ikke gjenspeile faktorenes marginalproduktivitet i hver 

enkelte næring. Heterogenitet i arbeidskraften og kapitalmassen er heller ikke adressert i omregningen på grunn 

av datagrunnlaget og kompleksiteten det ville medført, men dette tas hensyn til i tolkningene av resultatene. For 

eksempel står man gjerne overfor arbeidskraft med ulikt utdanningsnivå, og det kan være uklarheter knyttet til 

hva man legger i en fast kapitalkrone på tvers av ulike kapitalformer. 

Vi har beskrevet nærmere hvordan vi har anvendt dette målet i praksis i appendiksseksjon 5.1.3. Vi vil nå ta for 

oss hvordan kapitalsysselsettingsmålet kan brukes til å konstruere et bredt totalfaktorproduktivitetsmål i 

appendiksseksjon 4.2.7. 

4.2.6. Teknologinivået ved Cobb-Douglas under konstant skalautbytte: Et 

teknologifokusert mål for totalfaktorproduktivitet 

Teknologinivået ved Cobb-Douglas under konstant skalautbytte er et eksempel på et 

totalfaktorproduktivitetsmål som fokuserer utelukkende på teknologinivå. Teknologinivået tolkes imidlertid i 

bred forstand, altså ikke bare som et uttrykk for kunnskapsnivået, men også organisering, institusjonelle 

omgivelser og andre produktivitetsfremmende rammebetingelser. Ved misspesifikasjoner av produktfunksjonen 

og skalautbytte kan målet også fange opp andre forhold, derav navnet «Solow-residualen». Teknologinivået ved 

Cobb-Douglas under konstant skalautbytte tar sikte på å fange opp produktivitetseffekter som er uavhengig av 

pris, faktorsammensetning og øvrig godeproduksjon. Vi vil her se på næringers samlede produksjon under ett. Vi 

er ikke opptatt av at foretakene innad i næringene gjerne er heterogene og at næringer i realiteten produserer 

flere goder. Merk at denne metoden er analog til den som beskrives i appendiksseksjon 4.1.2. 
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En standard forutsetning er at produksjonsfunksjonen er homogen av grad én i 

totalfaktorproduktivitetsvariabelen, 𝐴: 

𝐹(𝐴, �⃗�) = 𝐴𝐹(1, �⃗�) 

der 𝐹(∙) er produksjonsfunksjonen og �⃗� er en vektor av innsatsfaktorer. 

En Cobb-Douglas-produksjonsfunksjon er gitt ved: 52 

𝐹(𝐿, 𝐾) = 𝐴𝐿𝛼𝐾𝛽 

Ved videre spesifikasjon vil det være naturlig å gjøre en antakelse om skalautbytte til produksjonen, som her 

oppsummeres ved summen av 𝛼 og 𝛽. Når man skal studere produksjonsfunksjonen langs hele 

produksjonsskalaen, kan man tenke seg store stordriftsfordeler av å øke produksjon i begynnelsen, altså 𝛼 +

𝛽 > 0, og stordriftsulemper ved veldig høye produksjonsnivåer, altså 𝛼 + 𝛽 < 0. 

Det er vanlig å anta at vi ikke har økende skalautbytte over hele produksjonsintervallet, fordi det vil hindre den 

representative bedriftens profittmaksimeringsproblem i å ha en løsning. Altså antar man gjerne 𝛼 + 𝛽 ≤ 1, siden 

dette er forenlig med profittmaksimering med bedriften som pristaker. Vi ser imidlertid på næringsaggregater 

og faktiske produksjonsnivåer, slik at konstant skalautbytte, altså 𝛼 + 𝛽 = 1, synes som en fornuftig antakelse, 

om man først skal gjøre overordnede forutsetninger om skalautbytte.53 

                                                                 
 

52 En vanlig og ganske generell produksjonsform er «produksjonsteknologien ved konstant substitusjonselastisitet», gjerne forkortet CES etter 

det engelske navnet «constant elasticity of substitution». Funksjonsformen utelukker asymmetriske synergieffekter mellom innsatsfaktorene 

og varierende substitusjonselastisitet, altså at substituerbarheten mellom innsatsfaktorene varierer med faktorsammensetningen. Vi velger 

å fokusere på og begrense oss til de to innsatsfaktorene arbeidskraft, 𝐿, og kapital, 𝐾, det vil si �⃗� = {𝐿, 𝐾}. CES-funksjonen blir da: 

𝐹(𝐿, 𝐾) = 𝐴(𝛼𝐿𝜎 + 𝛽𝐾𝜎)
1
𝜎 

der 
1

1−𝜎
 er substitusjonselastisitet med −∞ < 𝜎 < 1, 𝛼 er produksjonselastisiteten for arbeidskraft med 𝛼 > 0 og 𝛽 er 

produksjonselastisiteten for kapitalen med 𝛽 > 0. 

I modeller settes CES-funksjoner også sammen i såkalte CES-trær, der argumentene i CES-funksjonen representerer egne CES-funksjoner med 

mer disaggregerte argumenter. I funksjonen over tilsvarer dette å la 𝐿 være en CES-funksjon av ulike typer arbeidskraft og 𝐾 være en CES-

funksjon av ulike typer kapital. Muligheten til å bygge CES-trær representerer en generalisering som gjør CES-rammeverket ganske fleksibelt. 

Selv om økonomiske teoretikere ofte har sansen for CES, foretrekker empiriske økonomer gjerne heller å foreta forutsetninger om 

substitusjonselastisiteten. Dette skyldes på den ene siden at det er relativt utfordrende å estimere 𝐴 og 𝜎 samtidig, og på den andre siden 

at man ofte kan gjøre fornuftige antakelser om hva substitusjonselastisiteten, bruke estimater fra andre studier og foreta robusthetstester. 

Den vanligste standardforutsetningen videre er å anta at innsatsfaktorene verken er substitutter eller komplementer, hvilket impliserer at 

man lar substitusjonselastisiteten gå til én, det vil si 𝜎 → 0. Vi kan også avlede to andre kjente produktfunksjoner fra CES-funksjonen. Om vi 

lar 𝜎 → 1 får vi den lineære produktfunksjonen; 𝐹(𝐿, 𝐾) = 𝐴𝛼𝐿 + 𝐴𝛽𝐾 = �̃�𝐿 + �̃�𝐾, som tilsier at godene er perfekte subsitutter. Om vi lar 

𝜎 → −∞ får vi Leontief-produktfunksjonen; 𝐹(𝐿, 𝐾) = 𝐴min (
𝐿

𝛼
,

𝐾

𝛽
), som tilsier at godene er perfekte komplimenter. Disse to 

funksjonsformene tilsvarer ytterpunktene til CES-funksjonen, der Cobb-Douglas-formen representerer mellom-caset. 

53 Merk at konstant skalautbytte innebærer at produktfunksjonen oppfyller en av standardforutsetningen innen neoklassisk 

produksjonsteori, nemlig at funksjonen er homogen av grad 1, det vil si 𝐹(𝑘𝐿, 𝑘𝐾) = 𝑘𝐹(𝐿, 𝐾), der 𝑘 er vilkårlig postiv konstant. Videre er 

ikke-økende skalautbytte nødvendig for at produktfunksjonen skal oppfylle den neoklassiske forutsetningen om strengt konkav 

produktfunksjon, altså 𝐹𝐿𝐿
′′ (𝐿, 𝐾) < 0 og 𝐹𝐿𝐿

′′ (𝐿, 𝐾)𝐹𝐾𝐾
′′ (𝐿, 𝐾) − 𝐹𝐿𝐾

′′ (𝐿, 𝐾)2 > 0, som impliserer 𝐹𝐾𝐾
′′ (𝐿, 𝐾) < 0. Merk også at den neoklassiske 

forutsetningen om strengt økende produksjon i innsatsfaktorene, altså 𝐹𝐿
′(𝐿, 𝐾) > 0 og 𝐹𝐾

′ (𝐿, 𝐾) > 0, er oppfylt uavhengig av restriksjoner 

på skalautbytte. Det samme gjelder essensielle innsatsfaktorer, altså 𝐹(0, 𝐾) = 𝐹(𝐿, 0) = 0, og at produktfunksjonen er minst to ganger 
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Til slutt har vi antatt at verken de sysselsatte eller kapitalistene har forhandlingsmakt til å øke sin 

verdiskapingsandel utover hva deres marginalproduktivitet tilsier. Dette er en standard forutsetning i økonomisk 

teori, som holder under fri konkurranse, der prisene er gitte og kostnadene er lineære uten krysseffekter eller 

rabatter.54 Dermed har vi: 

𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥
𝐿,𝐾

𝜋(𝐿, 𝐾) = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥
𝐿,𝐾

𝑝𝐹(𝐿, 𝐾) − 𝑤𝐿 − 𝑟𝐾 

der 𝑝 er prisen på gode som produseres, 𝑤 er enhetskostnaden for arbeidskraften og 𝑟 er enhetskostnaden for 

kapitalen. Løsningen på dette problemet er gitt ved: 

𝐹𝐿
′(𝐿, 𝐾) = 𝑤 ∪  𝐹𝐾

′ (𝐿, 𝐾) = 𝑟 

Dette impliserer at produksjonselastisiteten for arbeidskraften er reflektert i lønnsandelen av verdiskaping: 

𝛼 =
𝐹𝐿

′(𝐿, 𝐾)𝐿

𝐹𝐿
′(𝐿, 𝐾)𝐿 + 𝐹𝐾

′ (𝐿, 𝐾)𝐾
=

𝑤𝐿

𝑤𝐿 + 𝑟𝐾
 

Tilsvarende er produksjonselastisiteten for kapitalen reflektert i driftsresultatets verdiskapingsandel: 

𝛽 =
𝐹𝐿

′(𝐿, 𝐾)𝐿

𝐹𝐿
′(𝐿, 𝐾)𝐿 + 𝐹𝐾

′ (𝐿, 𝐾)𝐾
=

𝑟𝐾

𝑤𝐿 + 𝑟𝐾
 

Vi minner om at vi i vår analyse er interessert i næringenes produksjonsteknologi og ikke foretakenes 

prestasjoner, i tillegg til at vi ser næringenes samlede produksjon. Foretakenes produksjonsteknologi er gjerne 

heterogen innad i en næring, samtidig som en næring kan tenkes å produsere flere produkter. 

Selv om standardforutsetningene knyttet til totalfaktorproduktivitetsmålet ved Cobb-Douglas under konstant 

skalautbytte hver for seg fremstår som rimelige forenklinger, er det viktig å huske på at de også representerer 

begrensninger i generalitet. Vi vil i appendiksseksjon 5.1.3 gjøre nærmere greie for hvordan vi har benyttet dette 

målet i praksis. 

4.2.7. Nettoverdiskaping per kapitalsysselsatt: Et bredt mål for totalfaktorproduktivitet 

Nettoverdiskaping per kapitalsysselsatt er et utvidet totalfaktorproduktivitetsmål, hvilket innebærer at det 

både tar hensyn til teknologinivået og faktorsammensetningen. Verdiskaping per kapitalsysselsatt er et 

produktivitetsmål som justerer for kapitalintensiteten ved å omregne kapitalinnsatsen: 

𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑠𝑘𝑎𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 =
𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑠𝑘𝑎𝑝𝑖𝑛𝑔

𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒 + 𝑠𝑘𝑦𝑔𝑔𝑒𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒
=

𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑠𝑘𝑎𝑝𝑖𝑛𝑔

𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒
 

Hvis man ser bort ifra eventuelle forskjeller i og imperfeksjoner knyttet til arbeidstakerne og kapitalistenes 

forhandlingsmakt, kan man betrakte lønnskostnader som arbeidstakernes bidrag til verdiskaping og 

driftsresultatet som kapitalens bidrag til verdiskaping. Forholdstallet kan tolkes som hvor stor kapitalinnsats det 

trengs for å skape like mye i verdiskaping som en sysselsatt over tidsperioden. 

                                                                 
 

deriverbar for hver av argumentene, det vil si at 𝐹𝑖
′(𝐿, 𝐾), 𝐹𝑖,𝑗

′′ (𝐿, 𝐾) for 𝑖, 𝑗 ∈ {𝐿, 𝐾} fins. I tillegg er det i neoklassisk teori vanlig å anta at 

Inada-betingelsene er oppfylt, altså lim
𝐿→∞

𝐹′(𝐿, 𝐾) = 0, lim
𝐾→∞

𝐹′(𝐿, 𝐾) = 0, lim
𝐿→0

𝐹′(𝐿, 𝐾) = ∞ og lim
𝐾→0

𝐹′(𝐿, 𝐾) = ∞. 

54 Merk at vi har arg max
𝐿,𝐾

𝜋(𝐿, 𝐾) = arg max
𝐿,𝐾

𝑝𝐹(𝐿, 𝐾) − 𝑤𝐿 − 𝑟𝐾 = 𝐹𝐿
′(𝐿, 𝐾) = 𝑤. For at marginalproduktivitetene skal være perfekt 

reflektert av faktorprisene må dermed prisene være uavhengig av faktorinnsatsen og kostnadsstrukturen må være lineær i faktorene. 
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Målet verdiskaping per kapitalsysselsatt adresserer svakheten ved det mye brukte målet verdiskaping per 

sysselsatt, som ikke tar hensyn til kapitalintensiteten. Videre muliggjør det målinger av totalfaktorproduktivitet i 

bred forstand, uten at man trenger å foreta eksplisitt forutsetninger om produktfunksjonen. Det gjøres like fullt 

implisitt en antakelse om styrkeforholdet mellom en sysselsatt og kapitalkroner i bruken av målet 

«kapitalsysselsatt», jamfør appendiksseksjon 4.2.5. I «bred forstand» ligger det at man ikke bare måler 

teknologinivået, men også videre produktivitetseffekter knyttet til faktorallokeringen. Målet kan både inkludere 

og ekskludere priseffekter, avhengig av om man velger å måle verdiskapingen i henholdsvis løpende eller faste 

priser. 

Når man sammenlikner utviklingen nettoverdiskaping per kapitalsysselsatt i faste priser og utviklingen i Solow-

residualen ved empirisk korrekt modellspesifikasjon, kan man i prinsippet få belyst om produktivitetsutviklingen 

drives av endringer i faktorsammensettingen eller av teknologiframgang. Utviklingen i Solow-residualen vil her 

fange opp teknologinivået i vid forstand, ikke-modellerte forklaringsvariabler og heterogenitet innad i hver 

modellerte forklaringsvariabel, mens nettoverdiskaping per kapitalsysselsatt i faste priser i tillegg vil fange opp 

allokeringsmekanismer. I praksis er det imidlertid utfordrende å utføre en slik analyse, siden det er en krevende 

eksersis å fastslå hva som er korrekt empirisk modellspesifikasjon når man beregner endringen i Solow-

residualen. Ved upresis modellspesifikasjon vil Solow-residualen også kunne fange opp allokeringsmekanismer, 

slik at det ikke lenger er mulige å dekomponere i teknologifremgang og endringer i faktorsammensetningen. 

4.2.8. Relativ næringsøkonomisk avkastning: Et næringsmål for prestasjonsbenchmarking 

Relativ næringsøkonomisk avkastning, også kjent som relativ verdiskapingsavkastning, er et relativt 

verdiskapingsmål som vurderer en nærings avkastning relativt til en benchmark ved å vurdere ressursbruken opp 

mot alternativanvendelsen. Målet egner seg til prestasjonsbenchmarking av et foretak eller en ansamling av 

foretak, for eksempel i en region eller i en næring. Målet benyttes gjerne i løpende priser, fordi man ønsker å 

prestasjonsbenchmarke innad i hver periode. Det kan likevel være interessant å sammenlikne utviklingen i relativ 

næringsøkonomisk avkastning i løpende og faste priser, dersom man ønsker å se på om det var relative pris- eller 

volumeffekter som styrte den samlede relative utviklingen. 

Vi velger å ta for oss avkastningen på to faktorer; arbeidskraft og kapital. Den næringsøkonomiske avkastningen 

i næring 𝑖 relativt til benchmark, 𝑟𝑛𝑎𝑖 , er da gitt ved: 

𝑟𝑛𝑎𝑖 =
𝑤𝑖𝐿𝑖 + 𝑟𝑖𝐾𝑖

𝑤𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘𝐿𝑖 + 𝑟𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘𝐾𝑖

 

der 𝑤𝑖  er lønnskostnader i næring 𝑖, 𝑤𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘  er lønnskostnader i næring 𝑖, 𝐿𝑖  er antall sysselsatte i næring 𝑖, 

𝑟𝑖  er nettokapitalavkastningen i næring 𝑖, 𝑤𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘  er kapitalavkastningen i næring 𝑖,og 𝐾𝑖  er kapitalmengden 

i næring 𝑖. Dersom 𝑟𝑛𝑎𝑖 > 1 vil næring 𝑖 sin relative næringsøkonomiske gjennomsnittsavkastning være høyere 

en benchmark, mens 𝑟𝑛𝑎𝑖 < 1 impliserer at den næringsøkonomiske gjennomsnittsavkastningen er lavere enn 

benchmark. 

Benchmark kan for eksempel være den representative gjennomsnittsavkastningen i næringslivet for øvrig, hvilket 

gjør målet interessant fra en alternativavkastningstankegang. En kan se for seg andre benchmark, for eksempel 

et selskap opp mot sitt konsern, en bransje opp mot hele næringen eller en region opp mot et større geografisk 

område. Det bør imidlertid ikke trekkes for bastante konklusjoner basert på målet, fordi avkastningen målet tar 

utgangspunkt i er gjennomsnittsbetraktninger og ikke marginalavkastninger, fordi ulike næringers avkastning 

henger sammen, og fordi målet er følsomt for valg av benchmark og heterogenitet innad i faktorinnsatsformene 

man tar for seg. I tillegg neglisjerer målet konsumentsiden og eksterne verdiskapingseffekter, hvilket gjør det til 

et næringsøkonomisk mål snarere enn et samfunnsøkonomisk. 
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Den relative næringsøkonomiske avkastningen er for øvrig ekvivalent med målet verdiskaping per 

kapitalsysselsatt, presentert i appendiksseksjon 4.2.7, skalert opp med benchmark-lønnsnivået, fordi vi har: 

𝑟𝑛𝑎𝑖 =
𝑤𝑖𝐿𝑖 + 𝑟𝑖𝐾𝑖

𝑤𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘𝐿𝑖 + 𝑟𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘𝐾𝑖

=
𝑌𝑖

𝐿𝑖 +
𝑟𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘

𝑤𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘
𝐾𝑖

∗ 𝑤𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 =
𝑌𝑖

𝐿𝑖 + 𝐿𝑖
𝐾 ∗ 𝑤𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘

=
𝑌𝑖

𝐿𝑖
𝑇𝑂𝑇 ∗ 𝑤𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 = 𝐴𝑖

𝑇𝑂𝑇 ∗ 𝑤𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘  

der 𝐿𝑖
𝐾  er kapitalens skyggesysselsatte, 𝐿𝑖

𝑇𝑂𝑇  er antall kapitalsysselsatte og 𝐴𝑖
𝑇𝑂𝑇  er verdiskapingen per 

kapitalsysselsatt. 

Målet relativ næringsøkonomisk avkastningen kan dekomponeres til å se på hver faktor separat. Disse målene 

måler faktorprisene relativt til benchmark. I vårt tilfelle med to faktorer blir det snakk om relativ 

arbeidskraftavkastning, 𝑟𝑎𝑎𝑖, og relativ kapitalavkastning, 𝑟𝑘𝑎𝑖: 

𝑟𝑎𝑎𝑖 =
𝑤𝑖

𝑤𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘

∪ 𝑟𝑘𝑎𝑖 =
𝑟

𝑟𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘

 

I appendiksseksjon 5.1.3 går vi nærmere inn på hvordan vi beregner relativ næringsøkonomisk avkastning og 

beslektede mål i praksis. Her vil vi også se at vi velger «det representative næringslivet» som benchmark ved 

bruk av målet i våre hovedanalyser. 



Menon Business Economics   89 RAPPORT 

5. Appendiks B: Dokumentasjon av studiens datagrunnlag 

I dette appendikset dokumenteter vi vår studies datagrunnlag. Vi starter med å redegjøre for vårt datasett for 

analyser av nøkkelstørrelser i norsk økonomi i delappendiks 5.1, før vi i delappendiks 5.2 gjennomgår 

populasjonene benyttet i våre analyser. 

5.1. Vårt datagrunnlag for analyser av nøkkelstørrelser i norsk økonomi 

I dette delappendikset redegjør vi for vårt datagrunnlag for analyser av nøkkelstørrelser i norsk økonomi. Vi 

begynner med å redegjøre for Menons aktivitets- og regnskapsdatabase for norsk næringsliv i appendiksseksjon 

5.1.1, før vi i appendiksseksjon 5.1.2 gjør greie for hvordan vi har harmonisert dataene med Nasjonalregnskapet 

ved Statistisk Sentralbyrå. Deretter gjennomgår vi utregningene knyttet til våre sammensatte produktivitetsmål 

i appendiksseksjon 5.1.3. Vi avslutter med å gå i gjennom dataene som ligger til grunn for den historiske analysen 

i appendiksseksjon 5.1.4. 

5.1.1. Menons aktivitets- og regnskapsdatabase for norsk næringsliv 

Menons aktivitets- og regnskapsdatabase for norsk næringsliv utgjør sammen med Nasjonalregnskapet det 

primære datagrunnlaget for våre hovedanalyser på IKT-næringens verdiskaping. 

Gjennom mange år har Menon utarbeidet en egen aktivitets- og regnskapsdatabase for norsk næringsliv, basert 

på rapportering til Foretaksregisteret i Brønnøysund. Databasen inneholder fullstendige regnskapstall for alle 

foretak som er rapporteringspliktige til foretaksregisteret i Brønnøysund fra 1992 til fram til i dag. Dataene er 

betydelig bearbeidet og kvalitetssikres kontinuerlig, både av Menon og Soliditet. Nøkkelstørrelser i kroner er i 

utgangspunktet målt i basispriser, hvilket innebærer at vi tar for oss hvor mye hver aktør sitter igjen med etter å 

ha betalt merverdiavgift og eventuelle andre produktskatter, og mottatt eventuelle produktsubsidier. Samlet 

dekker databasen om lag 95 prosent av næringslivets verdiskaping. 

Menon har koblet til andre faktorer som klyngetilhørighet, informasjon om ultimat eierskap, eksporttall, og 

forhold knyttet til geografi, i tillegg til at vi har spredt nøkkeltall geografisk utover foretakenes avdelinger for å 

unngå hovedkontorproblematikken i regionale analyser. I databasen har vi spredt de økonomiske 

nøkkelstørrelsene til hvert selskap utover på avdelingene, noe som betyr at vi tar hensyn til at aktiviteten kan 

være spredt utover geografisk, fordi det blir feil om alt hadde blitt tilskrevet hovedkontoret. Spredningsnøkkelen 

vi benytter er ansatte, som er den eneste økonomiske nøkkelstørrelsen på avdelingsnivå som innrapporteres til 

Brønnøysund. Med bakgrunn i databasen utarbeider vi beskrivelser av næringers størrelse, vekst, samt sentrale 

nøkkeltall og kjennetegn. 

5.1.2. Harmonisering av våre data med basis i Nasjonalregnskap i hovedanalysene 

Vi redegjør i denne appendiksseksjonen for harmoniseringen av Menons aktivitets- og regnskapsdatabase for 

norsk næringsliv og Statistisk sentralbyrås Nasjonalregnskapet, som ligger til grunn for vårt datagrunnlag i våre 

hovedanalyser. 

I og med at foregående studier av den norske IKT-næringen baserer seg på NACE-kodene i offentlig statistikk har 

det vært viktig for oss å harmonisere våre data med dataene i Nasjonalregnskapet. Harmoniseringen innebærer 

at vi i vår analyse får med den delen av næringslivet som vår database ikke inkluderer. Videre inkluderer vi de 

andre institusjonelle sektorene som dekkes av offentlig statistikk, det vil si offentlig sektor utenom internasjonale 

organisasjoner, regnskapspliktige husholdningsaktiviteter og frivillighetssektoren utenom frivillige bidrag. Merk 
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for øvrig at vi i Menons aktivitets- og regnskapsdatabase – i likhet med Nasjonalregnskapet – måler de 

økonomiske nøkkelstørrelsene i basispriser istedenfor markedspriser. Vi tar utgangspunkt i verdien produsenten 

sitter igjen med etter å ha betalt merverdiavgift eventuelt andre produktskatter, samt eventuelt å ha mottatt 

produktsubsidier. Bruttoproduktet, altså vårt mål for bruttoverdiskaping, defineres som differansen mellom 

bruttoproduksjon målt i basisverdi og produktinnsatsen målt i kjøperverdi. Kjøperverdien tilsvarer verdien 

kunden faktisk betaler for produktene, herunder nettoproduktskatter og transportkostnader, men ikke 

inngående merverdiavgift. 

I tillegg foretar Statistisk sentralbyrå en del justeringer i innrapporterte data, blant annet ved at 

sysselsettingsdataene justeres i tråd med sysselsettingsregistre og at enkelte regnskapsposter omdefineres med 

basis i realøkonomiske betraktninger. Vi ønsker gjerne å inkorporere disse justeringene i vår analyse. Vi har ikke 

gjort noe nummer av innslag av offentlig forvaltning i private næringer, men behandlet dem sammen med 

næringene de er gruppert sammen med i Nasjonalregnskapet. Vi vurderer dette som hensiktsmessig tilnærming, 

fordi innslaget er relativt lite i industrien og private tjenester, uten at det er store dominerende og systematiske 

forskjeller mellom næringene. 

Justeringene av våre data foretas for bruttoproduksjonen, produktinnsatsen, lønnskostnadene, antall 

sysselsatte, kapitalslitet og den faste realkapitalen. Andre økonomiske nøkkeltall kan avledes fra disse, inkludert 

bruttoverdiskaping, nettoverdiskaping, bruttodriftsresultat og nettodriftsresultatet. Justeringene gjøres på det 

mest detaljerte tilgjengelige næringsnivået i Nasjonalregnskapet, hvilket i vårt tilfelle var A64 andre revisjon for 

2000 til 2011 og A38 andre revisjon for 2012 til 2013. For 2012 og 2013 har vi fremskrevet de økonomiske 

nøkkeltallene for A64-næringene basert på utviklingen i A38-næringene i Nasjonalregnskapet og utviklingen til 

A64-næringene i Menons aktivitets- og regnskapsdatabase. Vi har også hentet inn deflatorer for 

bruttoproduksjon, produktinnsatsen og den faste realkapitalen ved deflatoren for bruttoinvesteringer, samt lagt 

antall sysselsatte til grunn for deflateringer av lønnskostnader. Vi har imidlertid justert våre deflatorer for IKT-

bedriftene som ligger i andre NACE-koder enn de klassiske IKT-tjenestekodene, hvilket er nærmere gjort greie 

for i appendiksseksjon 5.1.3. Det er for øvrig verdt å merke seg at vi både har benyttet oss av offentlig 

næringsinndeling og egne næringspopulasjoner i studien vår, hvilket er tema for delappendiks 5.2. 

Sysselsettingstallene i vår analyse gjelder både for lønnstakere og selvstendige næringsdrivende. I 

Nasjonalregnskapet oppgis kun lønnskostnadene for lønnstakere, mens vår database ikke dekker selvstendig 

næringsdrivende. Lønnskostnadene til de selvstendige er registrert sammen med driftsresultatet, fordi skillet 

mellom lønnskostnader og driftsresultatet blir uklart når den sysselsatte og kapitalisten er de samme personene. 

Vi har lagt til grunn at de selvstendige næringsdrivende har samme lønnskostnader per sysselsatt som 

lønnstakerne, hvilket er en standardantakelse i denne typen analyser. Samlet utgjorde selvstendig 

næringsdrivende 5,8 prosent av arbeidsstokken i 2013. 

Vi har benyttet Nasjonalregnskapsrevisjonen som var gjeldende fram til revisjonen november 2014. November 

og desember 2014 holdt Statistisk sentralbyrå på med en revidering av Nasjonalregnskapet.55 I hovedsak er det 

                                                                 
 

55 Statistisk sentralbyrå justerte november 2014 på beregningsmetodene i Nasjonalregnskapet i tråd med nye retningslinjer fra EU. De to 

viktigste endringene i revisjonen var: 

 Inkluderinger av flere kapitalformer: Før revisjonen november 2014 opererte man i Nasjonalregnskapet med seks 

realkapitalformer; «bygg og anlegg», «oljeboring, oljeleting, olje- og gassrørledning», «oljeutvinningsplattformer, borerigger og 

moduler», «skip og båter», «andre transportmidler» og «maskiner og utstyr». Etter revisjonen har man i tillegg lagt til tre nye 

former for kapital, som inkluderer immaterielle kapitalformer; «endring i livdyr- og frukttrebestand», «forskning og utvikling og 

annen immateriell realkapital» og «verdigjenstander». Av disse formene var det bare «forskning og utvikling og annen immateriell 
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snakk om mindre justeringer og de største endringene er knyttet til at flere investeringer kapitaliseres istedenfor 

å kostnadsføres direkte. Det mest vesentlige med tanke på vår analyse er introduksjonen av immateriell kapital 

inkludert forskning og utvikling som ny kapitalform. 

Vi har valgt å holde oss til den tidligere revisjonen; ikke bare av praktiske hensyn knyttet til 

prosjektgjennomføringen, men også fordi immaterielle anleggsmidler skiller seg vesentlig fra fast realkapital. 

Med fast realkapital her mener vi i vår analyse materiell fast realkapital og ikke immaterielle anleggsmidler, som 

av til refereres til som immateriell fast realkapital. Dermed kan vi også utelukkende å fokusere på den faste 

realkapitalen i vår studie, selv om kapitalmassen til næringen også inkluderer immaterielle anleggsmidler, 

finansielle anleggsmidler og omløpsmidler. Det er mindre problematisk for de finansielle anleggsmidlene, i og 

med at disse ikke er operative, men det er ikke vanskelig å argumentere for at de immaterielle anleggsmidlene 

og omløpsmidlene kan fungere som innsatsfaktorer i produksjonen. For eksempel kan programvarer være viktig 

for produksjonen i foretak som benytter IKT intensivt i produksjonen, mens omløpsmidler kan redusere 

transaksjonskostnadene innenfor handel. Det kan imidlertid også godt være at omløpsmidlene et selskap har på 

bok ikke er relevante for produksjonen og at de immaterielle anleggsmidlene inkluderer fenomener som 

forskning og utvikling. 

                                                                 
 

realkapital» som utgjorde en vesentlig andel av den norske kapitalmassen på 2,92 prosent i 2013, mens «endring i livdyr- og 

frukttrebestand» og «verdigjenstander» bare utgjorde i underkant av 0,006 prosent hver. Ser man bort i fra bygg- og 

anleggskapital, som dominerer kapitalmassen, utgjorde «forskning og utvikling og annen immateriell realkapital» 9,90 prosent, 

mot 0,20 prosent for «endring i livdyr- og frukttrebestand» og 0,19 prosent for «verdigjenstander». Innenfor de eksisterende 

postene ble også militære anskaffelser av våpen og større utstyr og kostnader ved fjerning av petroleumsinstallasjoner fra norsk 

sokkel kapitalisert. Overføringen av postene fra kostnadsposter til kapitalposter innebærer at de kapitaliseres for så å 

kostnadsføres over tid ved kapitalslit, istedenfor å kostnadsføres direkte. 

 Endring i definisjonen av Fastlands-Norge: Fastlands-Norge var tidligere definert som hele økonomien fratrukket tjenester direkte 

tilknyttet petroleumsutvinning, petroleumsutvinning, rørtransport og utenrikssjøfart inkludert offshore-fartøyer. I den nye 

revisjonen tas «direkte tilknyttet petroleumsutvinning» og «offshore-fartøyer» inn i Fastlands-Norge. Den sistnevnte 

grupperingen er ikke definert som en egen næring i Nasjonalregnskapet, men er omklassifisert som en del av Fastlands-Norge ved 

at den er flyttet fra næringen for utenriks sjøfart til næringen for innenriks sjøfart. Tjenester direkte tilknyttet petroleumsutvinning 

og offshore-fartøyer har i den historiske perioden vi analyserer gjort det relativt bra. Dermed vil en inkludering av disse 

næringsvirksomhetene i Fastlands-Norge bedre denne grupperingens prestasjoner, hvilket er verdt å merke seg om man bruker 

Fastlands-Norge som benchmark. 

Nedenunder har vi oppsummert to implikasjoner av revisjonen: 

 Endringene bidrar til at BNP gjør et byks oppover, samtidig som veksten nedjusteres litt: De justeringene i Nasjonalregnskapet 

som i størst grad påvirker bruttonasjonalproduktet er kapitalisering av kostnader ved forskning og utvikling, militære anskaffelser 

av våpen og større utstyr og kostnader ved fjerning av petroleumsinstallasjoner fra norsk sokkel. På anvendelsessiden nedjusterer 

revisjonen konsumutgifter i både husholdninger, ideelle organisasjoner og offentlig forvaltning, mens revisjonen oppjusterer 

bruttoinvesteringene. Generelt slår definisjonsendringene litt ulikt ut fra år til år, samtidig som enkelte definisjonsmessige 

revisjoner kun er innført for enkeltår, hvilket vil representere en feilkilde når man bruker nasjonalregnskapstall. Tallene er like 

fullt godt gjennomarbeidet. Når det gjelder veksten i bruttonasjonalproduktet, nedjusteres den noe. Årene før 2007 påvirkes i 

liten grad av revisjonen, men endringer i deflatorene siden gjør at veksten i faste priser oppjusteres i 2007 og 2008, og nedjusteres 

i 2011. 

 Endring i kapitalmassen: Som sagt kommer endringene i nøkkeltallene primært av investeringer i forskning og utvikling og andre 

immaterielle investeringer kapitaliseres og kostnadsføres gjennom kapitalslit, istedenfor å kostnadsføres direkte. I tillegg har man 

tilsvarende man kapitalisert flere faste kapitalformer enn tidligere, deriblant militære anskaffelser. Ikke overraskende får dette 

størst utslag for teknologiindustrien, KIFT, offentlig forsvar og administrasjon og andre næringer der kunnskapsløsninger står 

sentralt. 
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Fra et finansielt ståsted er avkastningen på immaterielle investeringer naturligvis like relevant som investeringer 

i fast realkapital. Her er det imidlertid ikke snakk om at datagrunnlaget ignorerer de immaterielle investeringer, 

men snarere at de kostnadsføres direkte. Dette innebærer at man må ta hensyn til de immaterielle 

investeringene når man analyserer utviklingen i kapitalens avkastning over tid. Merk for øvrig at den faste 

realkapitalen her er verdsatt ut ifra Nasjonalregnskapets prinsipper og ikke ut i fra regnskapsmessige 

betraktninger. 

Mens fast realkapital er en fast og håndfast innsatsfaktor, kan kunnskap som følger av immaterielle investeringer 

i mange tilfeller representere produktivitetseffekter vi ønsker å måle. Dette er forhold som taler for at man bør 

se på ulike deler av den operative kapitalen hver for seg, om man ønsker å studere flere kapitalformer enn den 

materielle faste realkapitalen. Formene for fast realkapital som vi tar for oss inkluderer «bygg og anlegg», 

«oljeboring, oljeleting, olje- og gassrørledning», «oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler», «skip og 

båter», «andre transportmidler» og «maskiner og utstyr». Disse kunne også blitt håndtert hver for seg, i et mer 

dyptgående studie av kapitalen. 

En analyse av produktivitet og lønnsomhet knyttet til kapitalen burde derfor ta hensyn til dette skillet mellom 

ulike kapitalformer, hvilke både vil innebære datarelaterte utfordringer og en mer kompleks analyse, som ville 

være mer ressurskrevende å adressere. Hvis effektene av andre investeringer også varer over år, taler dette 

imidlertid for at disse også bør kapitaliseres om datagrunnlaget tillater det, om hensikten er å se på kapitalens 

avkastning. Slike analyser er utenfor rammene for dette prosjektet. Vi er imidlertid komfortable med å fokusere 

på den faste realkapitalen, og heller kommentere innslaget og den antatte innvirkning på våre resultater der det 

er relevant. Merk at vårt datagrunnlag langt fra ignorerer immaterielle investeringer, men at disse kostnadsføres 

direkte, istedenfor først å kapitaliseres og deretter kostnadsføres gjennom kapitalslit. Merk for øvrig at den faste 

realkapitalen rapporteres ved utgangen av hvert år. Vi tar derfor utgangspunkt i gjennomsnittskapitalen i hvert 

år.  

5.1.3. Beregning av økonomiske sammensatte nøkkelstørrelser i hovedanalysene 

I denne appendiksseksjon gjør vi greie for beregningene av de sammensatte økonomiske nøkkelstørrelsene 

benyttet i analysen. Disse nøkkelstørrelsene er tidligere gjennomgått i delappendiks 4.2. For enklere økonomiske 

variabler rapportert i økonomisk statistikk henviser vi til appendiksseksjon 5.1.2. 

Samlet redegjør vi for målingen og beregningene av åtte sett av nøkkelstørrelser: 

 Brutto- og nettoverdiskaping 

 Deflatorer 

 Arbeidsproduktivitet 

 Kapitalproduktivitet 

 Skyggesysselsatte og kapitalsysselsatte 

 Beregning av teknologinivået ved Cobb-Douglas under konstant skalautbytte som teknologifokusert 

totalfaktorproduktivitetsmål 

 Beregning av nettoverdiskaping per kapitalsysselsatt som bredt totalfaktorproduktivitetsmål 

 Beregning av relativ næringsøkonomisk avkastning 

Måling av brutto- og nettoverdiskaping 

Med henvisning til den teoretiske drøftelsen av verdiskapingsbegrepet i appendiksseksjon 4.2.1 er beregningene 

av brutto- og nettoverdiskaping ganske rett frem. Bruttoproduktet beregnes ved å trekke produktinnsatsen fra 

bruttoproduksjonen, mens nettoproduktet beregnes på tilsvarende måte, bare at man i tillegg trekker fra 

kapitalslitet. Med referanse til delappendiksseksjonen om deflatorer under deflateres hver grunnkomponent i 
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beregningen av brutto- og nettoverdiskaping målt i faste priser hver for seg. Vi referer for øvrig til 

appendiksseksjon 5.1.1 om Menons aktivitets- og regnskapsdatabase og appendiksseksjon 5.1.2 om 

harmoniseringen av dataene med Nasjonalregnskapet for redegjørelse for det bakenforliggende datagrunnlaget. 

Det er viktig å merke seg at våre verdiskapingsmål er målt i basispriser og ikke markedspriser, hvilket impliserer 

at vi ser på hva hver aktør sitter igjen med etter å ha betalt merverdiavgift og eventuelt andre produktskatter, i 

tillegg til eventuelt å ha mottatt produktsubsidier. 

Måling av deflatorer 

I denne delappendiksseksjonen gjennomgår vi vårt grunnlag for å måle prisutviklingen gjennom deflatorer. Vi 

henviser til appendiksseksjon 4.2.2 for en innføring om deflatorer som et middel for å skille mellom nettopris- og 

kvalitetseffekter og volumeffekter. 

Vi har i dette studiet benyttet oss av de tre grunndeflatorene i Nasjonalregnskapet; bruttoproduksjons-

deflatoren, produktinnsatsdeflatoren og bruttoinvesteringsdeflatoren for fast realkapital. I tillegg har vi benyttet 

sysselsetting som volummål for lønnskostnadene, hvilket betyr at lønnsøkninger utover sysselsettingen tillegges 

prisutviklingen. I bruken av sysselsetting som volummål for lønnskostnader ligger det at vi ikke kvalitetsjusterer 

volumutviklingen for lønnskostnader, slik at eventuelle kvalitetsforbedringer tilskrives priseffekten. I mangelen 

på en samlet fast realkapitaldeflator benytter vi bruttoinvesteringsdeflatoren som fast real kapital som deflator 

for hele kapitalmengden. Dette innebærer at vi tar utgangspunkt i at den prosentvise prisutviklingen er lik for ny 

og gammel kapital etter at man har justert bort kapitalslit, hvilket åpenbart er en forenkling, men neppe kan ses 

som en særlig kontroversiell forutsetning. Bruttoproduksjonsdeflatorene gjenspeiler utviklingen i 

ferdigproduktprisene, mens produktinnsatsdeflatorene reflekterer prisutviklingen knyttet til vare- og 

tjenestekjøpene. 

Datagrunnlaget vi bygger videre på er hentet fra Nasjonalregnskapet, jamfør appendiksseksjon 5.1.2. Vi benytter 

oss av Nasjonalregnskapets mest disaggregerte næringsdeflatorer på A64 revisjon 2 næringsnivå fra 2000 til 

2011. For 2012 og 2013 gir næringsinndelingen A38 revisjon 2 de mest detaljerte deflatorene for 

Nasjonalregnskapsrevisjonen vi har benyttet oss av, så derfor er disse prisutviklingsdataene lagt til grunn. Vi har 

imidlertid foretatt justeringer i deflatorene for IKT-kjerneforetak som ligger i næringskoder som domineres av 

andre virkeområder enn IKT. Vi har tatt utgangspunkt i at disse foretakene både tilhører IKT-næringen og har 

tilhørighet til næringskoden de er klassifisert under i offentlig statistikk. Følgelig har vi for foretak i andre 

næringskoder enn telekom (NACE 61) vektet deflatorene for telekom-bransjen og næringsdeflatorene for 

næringen foretaket er klassifisert likt for hver deflator. Tilsvarende har vi for foretak i andre næringskoder enn 

IT-tjenester (NACE 62 og 63) vektet deflatorene for IT-tjenester og næringsdeflatorene for næringen foretaket er 

klassifisert likt for hver deflator. 

Deflatorene for IKT-handel og IKT-industri er ikke korrigerte, siden det er mindre grunn til å tro at disse 

deflatorene skulle variere mye fra næringen for øvrig, og siden det ikke fins noen åpenbare gode alternativer.56 

                                                                 
 

56 En kunne også vurdert å korrigere deflatorer for andre næringspopulasjoner, om man tenkte at prisutviklingen ikke var tilstrekkelig fanget 

opp av Nasjonalregnskapets næringsinndeling og deflatorer. Vi har valgt å holde oss til Statistisk sentralbyrås deflatorer utenom justeringen 

for IKT-selskaper. En slik justering ville for eksempel vært relevant for å korrigere de maritim- og offshore-relaterte deflatorene, siden disse 

har hatt en mer fordelaktig prisutvikling på tvers av NACE-koder. Det fins dessverre ingen gode deflatorsett som systematisk fanger opp 

dette. 
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Måling av arbeidsproduktivitet 

I analysen benytter vi lønnskostnader per sysselsatt som et direkte enkelfaktorproduktivitetsmål på arbeidskraft, 

altså produktiviteten direkte knyttet til arbeidskraften. Som indirekte enkelfaktorproduktivitetsmål benytter vi 

bruttoverdiskaping per sysselsatt og nettoverdiskaping per sysselsatt. V Begge disse målene fanger ikke bare opp 

den direkte produktivitetseffekten knyttet til arbeidskraften, men også den indirekte effekten knyttet til 

kapitalinnsatsen. Alle disse tre målene er rett fram å beregne ut i fra våre data for lønnskostnader, 

bruttoverdiskaping, nettoverdiskaping og sysselsatte. 

I dynamiske betraktninger har vi begrenset oss til å fokusere på utviklingen i bruttoverdiskaping i faste priser og 

løpende priser, der den førstnevnte uttrykker utviklingen i arbeidsproduktiviteten alene, mens den siste også 

fanger opp priseffekten. Utviklingen i verdiskapingsfordelingen er fanget opp av utviklingen i 

bruttodriftsresultatets bruttoverdiskapingsandel, som utgjør et speilbilde av lønnskostnadenes 

verdiskapingsandel. Dette kan også ses på som et slags produktivitetsmål som ikke tar hensyn til 

sammensetningen av innsatsfaktorer. Her vil økt bruttoverdiskapingsandel for bruttodriftsresultatet, altså 

redusert bruttoverdiskapingsandel for lønnskostnadene, være et uttrykk for høyere produktivitet. Vi har valgt 

ikke å fokusere på nettoverdiskaping i denne sammenheng, fordi målet er noe mer usikkert enn 

bruttoverdiskaping og ikke gir så mye mer i beskrivelsen av verdiskapingsutviklingen, i og med at kapitalslitrater 

gjerne er relativt stabile over tid. Vi henviser for øvrig til appendiksseksjon 4.2.3 for en diskusjon om 

arbeidsproduktivitetsbegrepet. 

Måling av kapitalproduktivitet 

I analysen benytter vi oss av tre lønnsomhetsmål; driftsmarginen, driftsresultatets verdiskapingsandel og den 

operative kapitalrentabiliteten. Alle de tre målene er relativt rett fram å beregne; driftsmarginen er definert som 

driftsresultatet delt på omsetning; driftsresultatet per verdiskaping er definert som driftsresultatet delt på 

verdiskaping; og den operative kapitalrentabiliteten er definert som driftsresultat per operativ kapitalkrone. 

Driftsmarginen og driftsresultatet per verdiskaping måler vi både brutto og netto, det vil si før og etter 

kapitalslitet er tatt hensyn til, mens vi i tilfellet driftsresultat per operativ kapitalkrone kun ser på 

bruttovarianten. For driftsresultat per operativ kapitalkrone fokuserer vi på utviklingen i løpende priser. For de 

andre to målene ser vi både på utviklingen i løpende og faste priser. Vi benytter oss av deflatorene, redegjort for 

i delappendiksseksjonen om deflatorer, for å se på lønnsomhetsdrivkrefter. Vi har valgt å ta utgangspunkt i 

bruttodriftsmarginen i vår analyse av kostnadsdrivkrefter og driftsresultatets verdiskapingsandel i vår analyse av 

nettoinntektsdrivkrefter. Utviklingen i målene i faste priser, kan ses på som volumbaserte produktivitetsmål. Se 

ellers appendiksseksjon 4.2.4 for mer om kapitalproduktiviteten og lønnsomhetsdrivkrefter. 

Beregning av skyggesysselsatte og kapitalsysselsatte 

I appendiksseksjon 4.2.5 introduserte vi begrepet skyggesysselsatte som et konsept, der kapitalmengden måles 

i samme skala som sysselsatte, basert på en omregning tuftet på forholdet mellom avkastningen på kapital og 

arbeidskraft i en relevant benchmark. Videre introdusere vi konseptet kapitalsysselsatte som et mål for den 

samlede faktorinnsatsen, bestående av både sysselsatte og kapitalsysselsatte. Vi vil nå forklare nærmere hvordan 

vi har brukt dette målet i praksis. 

Vi tar for oss den faste realkapitalen og ikke den samlede operative kapitalen eller den finansielle kapitalen. Dette 

er fordi vi er interessert i den faste realkapitalen som kapitalkronene representerer og ikke kapitalkronene i seg 

selv. Dette valget er problematisert nærmere i gjennomgangen av datagrunnlaget etter harmoniseringen av 

Menons aktivitets- og regnskapsdatabase og Nasjonalregnskapet, som vi har redegjort for i appendiksseksjon 

5.1.2. Merk at vår tilnærming til kapitalen med dette ignorerer den immaterielle kapitalen, hvilket man bør ha i 
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bakhodet når man tolker tallene som følger av målet. Den materielle faste realkapitalen dominerer den faste 

realkapitalmassen stort, men den immaterielle realkapitalen kan likevel utgjøre en vesentlig andel av 

kapitalmengden i enkelte næringer. Fordi vi er interessert i kapitalvolumet og ikke kapitalverdien måler vi den 

faste realkapitalen i løpende priser. Videre ser vi på arbeidskraftsiden både på lønnstakere og selvstendige. 

Omregningsfaktoren fra faste realkapitalkroner til skyggesysselsatte baserer seg på beregninger av det empiriske 

forholdstallet mellom avkastningen på arbeidskraften og realkapitalen fra 2000 til 2013 i næringsgrupperingen 

«det representative næringslivet», som er definert i delseksjon 5.2.2. Denne grupperingen er valgt fordi den 

reflekterer næringslivet, utenom de delene som har noen særegne karakteristika, som at de ikke er 

profittdrevende, at de er svært volatile, at de står overfor særreguleringer, at de drives av avkastningen på 

naturressurser og at de er ikke-operative i den forstand at de er investeringsdrevne eller finansielle næringer. I 

tillegg tar grupperingen, i likhet med analysen for øvrig, kun for seg fastlandsnæringslivet. Tanken er at 

grupperingen gir et representativt bilde av avkastningen på arbeidskraften og kapitalen. 

Lønnskostnadene for lønnstakere og selvstendig næringsdrivende er mål for arbeidskraftsavkastningen, mens 

nettodriftsresultat er brukt som mål for kapitalavkastningen. Merk at den siste av disse forutsetningene 

representerer en forenkling som må ihensyntas ved tolkninger av målet, siden den finansielle 

kapitalavkastningen ikke bare kommer av den faste materielle realkapitalen, men også av den immaterielle 

kapitalen. Det faktum at den immaterielle kapitalen ikke kapitaliseres innebærer på den ene siden at vi har mer 

håndfaste innsatsfaktor å forholde oss til. På den andre siden kan imidlertid store forskjeller i den immaterielle 

kapitalen i næringer der den immaterielle kapitalen står sentralt ha betydelig innvirkning på kapitalavkastningen, 

hvilket man må få fram ved tolkningen av tallene. Dette innebærer ikke at vi ignorerer immaterielle investeringer, 

men benytter oss av et datagrunnlag der disse kostnadsføres, istedenfor å kapitaliseres og deretter 

kostnadsføres gjennom kapitalslit. Vi henviser for øvrig igjen til appendiksseksjon 5.2.2 om harmoniseringen av 

vårt datagrunnlag med Nasjonalregnskapet for mer om denne problematikken. 

For øvrig har vi valgt å justere bort kapitalslitet fra driftsresultatet, simpelthen fordi kapitalslitet representerer 

en kostnad som vi vil justere for i avkastningsmålet. Vi har for øvrig valgt å se bort fra forskjeller i risikopremier, 

i og med at det er mulighet for investorene å hedge, og fordi vi har valgt bort de mest volatile næringene. Etter 

omregningen fra faste realkapitalkroner til skyggesysselsatte kan man finne antall kapitalsysselsatte ved å legge 

sammen de faktiske sysselsatte og de skyggesysselsatte. I vårt tilfelle ser vi bare på håndfaste innsatsfaktorer og 

ikke på immaterielle innsatsfaktorer, slik at det strengt tatt er snakk om materielle fast realkapitalsysselsatte. 

Beregning av teknologinivået ved Cobb-Douglas under konstant skalautbytte som 
teknologifokusert totalfaktorproduktivitetsmål 

Vi vil nå gjennomgå utregningen av målet «teknologinivået ved Cobb-Douglas under konstant utbytte», som er 

det vanligste målet for totalfaktorproduktivitetsmål. Husk at teknologinivået tolkes i bred forstand, altså ikke 

bare som et uttrykk for kunnskapsnivået, men også organisering, institusjonelle omgivelser og andre 

produktivitetsfremmende rammebetingelser. I appendiksseksjon 4.2.6 gjennomgikk vi målet teknologinivået ved 

Cobb-Douglas under konstant utbytte. Vi har foretatt våre beregninger av målet basert på disse forutsetningene. 

Med bakgrunn i prosjektets rammer har vi gjort beregningene analytisk framfor økonometrisk; en analytisk 

tilnærming gir uansett et godt totalbilde for næringen, og vi er mindre interessert i variasjonene innad i 

næringene.57 

                                                                 
 

57 Merk at en økonometrisk analyse kan foretas ved ordinære minste kvadraters metode ved å loglinearisere produktfunksjonen fra 𝑌 =

𝐴𝐿𝛼𝐾𝛽 til ln(𝑌) = ln(𝐴) + 𝛼 ln(𝐿) + 𝛽 ln(𝐾). Eventuelt kan man benytte den transcendentale logaritmiske formen (kjent under 
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Produksjonsvariabelen i produktfunksjonen er satt lik nettoproduktet i faste priser. Med referanse til 

appendiksseksjon 4.2.1 har vi valgt nettoprodukt framfor bruttoprodukt som produksjonsmål, fordi vi regner 

kapitalslitet som en kostnad. Vi måler nettoproduktet i faste priser, fordi vi er interessert i å adressere 

produksjonsvolumet og ikke produksjonsverdien. Med referanse til deflatorgjennomgangen i appendiksseksjon 

4.2.2 og den empiriske gjennomgangen av deflatorbruken over fanger deflatorene i offentlig næringsstatistikk 

ikke opp kvalitetsforbedringer. I og med at vi har vært nødt å basere oss på offentlig tilgjengelige deflatorer, vil 

det si at våre produktivitetsmål ikke fanger opp kvalitetsforbedringer. Anslagene vi kommer med er dermed å 

anse som minimumsanslag, særlig i næringer med høy grad av produktinnovasjon. Dette er ikke en unik svakhet 

med vår analyse, men en gjennomgående utfordring i de fleste produktivitetsanalyser som dessverre vies relativt 

lite plass i diskusjonen knyttet til produktivitetsberegninger. 

I tråd med Cobb-Douglas-funksjonen under fri konkurranse og konstant skalautbytte har vi satt 

produksjonselastisiteten med hensyn på arbeidskraft lik gjennomsnittlig lønnsandel av verdiskaping og 

produksjonselastisiteten med hensyn på kapital lik kapitalens gjennomsnittlige andel av verdiskaping. I tilfeller 

der en næring eller bransje har negativt nettodriftsresultat et år, har vi satt kapitalandelen lik null for dette året. 

Ingen kapitalandeler er imidlertid null i studien, fordi vi benytter oss av gjennomsnittlige kapitalandeler fra 2000 

til 2013. Merk at vi her både inkluderer lønnskostnadene til lønnstakerne og til de selvstendig næringsdrivende. 

Arbeidskraften måles ved total sysselsetting, altså summen av lønnstakere og selvstendig næringsdrivende. Vi 

minner på om at vårt kapitalmål fanger opp materiell fast realkapital og ikke immateriell kapital, hvilket 

innebærer at eventuelle effekter av immaterielle investeringer utover investeringsbeløpet som kostnadsføres vil 

gjenspeiles i produktivitetsmålet. Vi henviser for øvrig til drøftelsene 5.1.2 for mer om valget av kapitalmålet og 

tilknyttede drøftelse. 

Beregning av nettoverdiskaping per kapitalsysselsatt som bredt 
totalfaktorproduktivitetsmål 

I appendiksseksjon 4.2.7 introduserte vi konseptet verdiskaping per kapitalsysselsatt. Dette er et bredt 

faktorproduktivitetsmål som både fanger opp teknologinivået og effekter mellom faktorene. Målet er tuftet på 

at sysselsatte og kapitalen kan måles med samme skala ved at kapitalen omregnes til skyggesysselsatte. Summen 

av de faktiske sysselsatte og de skyggesysselsatte refereres til som kapitalsysselsatte, jamfør den teoretiske 

redegjørelsen av disse begrepene i appendiksseksjon 4.2.5 og den empiriske redegjørelsen om tilhørende 

beregninger i delappendiksseksjonen over. Omregningen til skyggesysselsatte baserer seg på 

avkastningsforholdet mellom arbeidskraften og den materielle faste realkapitalen i det representative 

næringslivet over tid, der det representative næringslivet er nærmere definert i appendiksseksjon 5.2.2. 

Målet kan måles i faste og løpende priser, avhengig av om man ønsker å holde priseffekten utenfor eller ikke. 

Sammenlikninger av målet i faste og løpende priser vil også være interessant, fordi det belyser den samlede 

effekten av prisutviklingen og kvalitetsforbedringer på lønnsomheten. Merk imidlertid at fastprismålet ikke får 

med seg kvalitetsforbedringer, slik at produktivitetseffektene underdrives særlig i produktinnoverende næringer. 

                                                                 
 

forkortelsen translog-formen) ln(𝑌) = ln(𝐴) + 𝛼 ln(𝐿) + 𝛽 ln(𝐾) + 𝛾 ln(𝐿𝐾). Denne er teoretisk ekvivalent med å direkte loglinearisere av 

Cobb-Douglas-funksjonen, siden en reversert loglinearisering tilsier 𝑌 = 𝐴𝐿𝛼𝐾𝛽(𝐿𝐾)𝛾 = 𝐴𝐿𝛼+𝛾𝐾𝛽+𝛾 = 𝐴𝐿�̂�𝐾�̂� med �̂� = 𝛼 + 𝛾 og �̂� = 𝛽 +

𝛾. Deretter estimerer man gjerne totalfaktorproduktiviteten ved Cobb-Douglas på endringsform. Det følger av at man som regel er opptatt 

av totalfaktorproduktivitetsveksten fremfor statusen, som har en mer uklart tolkning, idet det på langt nær er rett frem å sammenlikne ulike 

volum på et gitt tidspunkt. Likevel vil den i økonometrisk sammenheng være bedre egnet for å fange opp friksjoner i substituerbarheten 

mellom faktorene. 
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Se deflatorgjennomgangen i appendiksseksjon 4.2.2 og den empiriske gjennomgangen av deflatorbruken vår for 

mer om dette poenget. Denne utfordringen gjelder ikke bare vår analyse, men de fleste produktivitetsanalyser 

tuftet på offentlig næringsstatistikk. I dynamiske analyser velger vi å fokusere på målet i løpende priser, fordi 

produktivitetsutviklingen i faste priser allerede er belyst av teknologinivået målt ved Cobb-Douglas. Tilsvarende 

kan vi både beregne netto- og bruttoverdiskaping, men vi har valgt å gjennomgående benytte oss av nettomålet, 

fordi det som regel gir et riktigere bilde av reell avkastning enn bruttomålet, som særlig er viktig i 

sammenlikninger over næringer, jamfør appendiksseksjon 4.2.1. I noen unntakstilfeller der enkeltnæringer 

belastes for kapitalslitet knyttet til felles infrastruktur for økonomien, har vi heller kommentert dette i teksten. 

Vi fokuserer på avkastningen av de fysiske innsatsfaktorene. Immateriell kapital er med andre ord ikke noe fokus 

i målet, men virkninger av variasjoner i denne delen av kapitalmassen kommenteres heller i teksten. Det betyr 

naturligvis ikke at vi har ignorert immaterielle investeringer, men at disse kostnadsføres direkte, istedenfor å 

kapitaliseres, for å så kostnadsføres gjennom kapitalslit. Målet må derfor ikke ses på som et finansielt 

avkastningsmål egnet til å vurdere investeringer fra et investorståsted, slik vi har brukt det i denne analysen. 

Dette innebærer at målet vi benytter strengt tatt er nettoverdiskaping per realkapitalsysselsatt og ikke 

nettoverdiskaping per finansiell kapitalsysselsatt, som alternativt kunne blitt benyttet ved et tilstrekkelig 

datagrunnlag eller ved innføringen av finansielle avkastningskrav. 

Beregning av relativ næringsøkonomisk avkastning 

I det følgende vil vi gjøre greie for bruk av målet «relativ næringsøkonomisk avkastning», også kjent som «relativ 

verdiskapingsavkastning». Vi redegjorde for dette målet i appendiksseksjon 4.2.8. Relativ næringsøkonomisk 

avkastning egner seg til å benchmarke et studieobjekts verdiskaping på tvers av innsatsfaktorer. 

Vi tar for oss to innsatsfaktorer; arbeidskraften, inkludert lønnstakere og selvstendig næringsdrivende, og 

realkapitalen som ekskluderer den immaterielle kapitalen. Ekskluderingen av den immaterielle kapitalen 

impliserer en tolkning av målet, der man neglisjerer denne delen av kapitalmassen som innsatsfaktor. Dette betyr 

naturligvis ikke at man ignorerer immaterielle investeringer, men det innebærer at de kostnadsføres direkte, 

istedenfor først å kapitaliseres og deretter kostnadsføres gjennom kapitalslit. I noen tilfeller kan utelukking av 

immateriell kapital likevel gi litt uheldig utslag, men da har vi påpekt dette i teksten. Valget av realkapitalen som 

studieobjekt framfor den samlede kapitalen er grundigere diskutert i appendiksseksjon 5.1.2 om harmonisering 

av Menons aktivitets- og regnskapsdatabase, samt i tidligere delappendiksseksjoner i denne appendiksseksjonen. 

Med referanser til appendiksseksjon 4.2.1 velger vi å fokusere på nettoproduktet som verdiskapingsmål, fordi vi 

ikke ønsker å blande inn kapitalslit i verdiskapingsbenchmarkingen. I tilfeller der næringer belastes for kapitalslit 

for infrastruktur som kommer andre deler økonomen direkte til gode, er det heller kommentert i teksten. Dette 

impliserer at nettodriftsresultatet representerer kapitalens avkastning og lønnskostnadene for lønnstakere og 

selvstendig næringsdrivende. 

Vi benytter «det representative næringslivet» som benchmark. Næringsgrupperingen er gjort greie for i 

appendiksseksjon 5.2.2. Vi mener dette er den relevante benchmarkingen for næringslivet, siden den ekskluderer 

særegne karakteristika som ikke gir et riktig bilde av avkastningen av arbeidskraften og realkapitalen i 

næringslivet generelt. Grupperingen ekskluderer næringer som ikke er profittdrevne, som er svært volatile, som 

står overfor særreguleringer, som drives av avkastningen på naturressurser eller som er ikke-operative i den 

forstand at de er investeringsdrevne eller finansielle næringer. I tillegg ekskluderer grupperingen, i likhet med 

analysen for øvrig, kun fastlandsnæringslivet.  
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5.1.4. Datagrunnlag for den historiske analysen 

I den historiske analysen har vi benyttet oss av tall for sysselsetting og bruttoprodukt i faste og løpende priser 

knyttet til næringsinndelingen i Nasjonalregnskapet, A64 andre revisjon, fra 1970 fram til 2011. Menons 

aktivitets- og regnskapsdatabase kombinert med Nasjonalregnskapets næringsinndeling, A38 andre revisjon, har 

blitt benyttet for å oppnå tall for næringene i A64 andre revisjon for 2012 og 2013, hvilket også er tilfellet for 

våre hovedanalyser. I likhet med hovedanalysene har vi i den historiske analysen benyttet oss av 

Nasjonalregnskapsdata før Nasjonalregnskapsrevisjonen som ble foretatt november og desember 2014. Dette 

skyldes både at vi ønsker konsistens med analysen og praktiske grunner knyttet til at revisjonen ikke var ferdigstilt 

under gjennomføring av studien. Inntil nylig gikk ikke dataene i Nasjonalregnskapets nyeste revisjon lenger 

tilbake enn 1995, mens tidsserien fra forrige revisjon hele tiden har gått tilbake til 1970. Vi har også benyttet oss 

av Nasjonalregnskapets bruttoproduktdeflatorer. Vi refererer for øvrig til gjennomgang av næringsinndelingen 

benyttet i den historiske studien i appendiksseksjon 5.2.3. 

5.2. Dokumentasjon av næringspopulasjoner 

I dette delappendikset redegjør vi for næringsinndelingene benyttet i vårt studie. Delappendikset er strukturert 

som følger: 

 I appendiksseksjon 5.2.1 utdyper og supplerer vi gjennomgangen av Menons IKT-populasjon fra 

delkapittel 3.1. 

 I appendiksseksjon 5.2.2 redegjør vi for næringsgrupperingene fra offentlig statistikk benyttet i 

hovedanalysene. 

 I appendiksseksjon 5.2.3 redegjør vi for næringsgrupperinger fra offentlig statistikk benyttet i den 

historiske analysen i delkapittel. 

 I appendiksseksjon 5.2.4 redegjør vi for populasjoner knyttet til analysen av IKT-Norge. 

 I appendiksseksjon 5.2.5 redegjør vi for populasjonene som benyttes i den komparative 

næringsanalysen. 

5.2.1. Metodisk oppbygging av Menons IKT-populasjon 

En utfordring i studier av IKT-næringen er at næringen spenner på tvers av næringsinndelingen i offentlig 

statistikk; en utfordring som forsterkes på bransjenivå. Menon har derfor utviklet en egen næringspopulasjon på 

foretaksnivå, som egner seg for studier av næringen. I delkapittel 3.1 definerte vi IKT-næringen og redegjorde for 

den tilhørende bransjeinndelingen. Denne appendiksseksjonen tilbyr utfyllende informasjon om den metodiske 

oppbyggingen av populasjonen. Sammenhengen mellom vår IKT-populasjon og offentlig statistikk framgår av 

appendiksseksjon 6.2.2. 

Forgjengeren til Menons IKT-populasjon 

Menons IKT-populasjon kan spores tilbake til forskningsprosjektet «Et kunnskapsbasert Norge» ved 

Handelshøyskolen BI fra 2008 til 2011, der Menon var en av flere prosjektdeltakere. Det ble gjennom dette 

prosjektet utviklet en IT-populasjon for den norske næringen, riktignok med bare 700 til 800 bedrifter i 

næringsrapporten, men med en viss utvidelse i sluttrapporten. Forskningsprosjektet innebar også utarbeiding av 

en egen populasjon for telekom og media med en del flere bedrifter. 

Med basis i dette forskningsprosjektet utviklet Menon en IT-telemedia-populasjon, som konseptuelt omfatter 

IKT- og media-kjernenæringene, allmenne ikke-teknologiske informasjonstjenester og promotering, men 

ekskluderer støttebransjene i form av tilknyttet handel og industri. Menon har siden oppdatert og videreutviklet 
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denne populasjonen årlig, slik at den med årenes løp har blitt betraktelig utvidet. Populasjonen har primært blitt 

benyttet til komparative næringsstudier nasjonalt og regionalt. 

Utviklingen av dagens utgave av Menons-IKT-populasjon 

I dette prosjektet har vi sett behov for å etablere en selvstendig IKT-populasjon, for å kunne studere IKT-næringen 

skikkelig. Etableringen av en selvstendig IKT-populasjon innebærer betydelige definisjonsmessige endringer, 

kvalitetssikring, kartlegging og utvidelser sammenliknet med tidligere populasjoner. Menons IKT-populasjonen 

består i dag av mer enn 15 200 aktive og inaktive foretak som er rapporteringspliktige til Foretaksregisteret i 

Brønnøysund. I tillegg har vi estimert nøkkeltall for bedriftene som ikke er rapporteringspliktige til 

Foretaksregisteret i Brønnøysund ved hjelp av Nasjonalregnskapet og Menons aktivitets- og regnskapsdatabase 

for norsk næringsliv. 

Vi har derfor skilt ut IKT-næringen fra den tidligere populasjonen, som foruten IKT-næringen inneholder media, 

promotering, og allmenne ikke-teknologiske-informasjonstjenester. Selskaper som ikke hører hjemme i noen av 

disse gruppene er tatt helt ut av populasjonene. Menons IKT-populasjon bygger på våre definisjoner av IKT-

næringen, redegjort for i seksjon 3.1.1. I tillegg har vi delt populasjonen videre inn i bransjer, med henvisning til 

samme seksjon. Vår tidligere populasjon dekker konseptuelt fire av våre seks IKT-bransjer; telekom, generelle 

programvarer, skreddersydde IT-tjenester og IKT-driftstjenester. Det er typisk disse fire bransjene det siktes til i 

andre studier av IKT-næringen. I vår studie er de sammen definert som IKT-kjernenæringen. Konseptuelt sett 

inkluderer vår IKT-populasjon også IKT-handelen og IKT-industrien, som vi inkluderer som egne bransjer i en 

videre definisjon av hele IKT-næringen. Disse bransjene var i mindre grad fanget opp av vår tidligere populasjon. 

I forhold til tidligere populasjoner innebærer vårt populasjonsarbeid utført i forbindelse med dette prosjektet 

både et betydelig arbeid i å forbedre vår tidligere populasjon og et betydelig arbeid knyttet til den konseptuelle 

utvidelsen av IKT-populasjonen. Den konseptuelle utvidelsen innebærer først og fremst kartlegging av IKT-

handelen og IKT-industrien. Vi har ellers plukket enkeltselskaper som av en eller annen grunn ikke har blitt fanget 

opp tidligere ved oppbyggingen av vår populasjon, men burde vært det. Det bærende prinsippet for denne 

populasjonen og tidligere populasjoner er at minst femti prosent av omsetning til foretakene må være IKT-

relatert. 

Vi har benyttet oss av følgende metoder for å identifisere IKT-foretak og forbedre IKT-populasjonen: 

 Vi har gått gjennom og identifisert NACE-kodene der alle foretakene inngår i IKT-næringen. Detaljnivået 

på Menons aktivitets- og regnskapsdatabase innebærer at vi kan plukke ut foretak og næringskoder på 

fem-sifferet NACE-nivå i den nyeste NACE-revisjonen, andre NACE-revisjon fra 2007, som er det mest 

detaljerte i den offisielle norske næringsstatistikken. 

 Tilsvarende har vi gått gjennom foretakene i NACE-kodene på fem-siffer-NACE nivå i den nyeste NACE-

revisjonen, andre NACE-revisjon fra 2007, for koder som delvis inngår i IKT-næringen. På denne måten 

har vi identifisert hvilke foretak som inngår i IKT-næringen i disse kodene. 

 Vi har gått gjennom de sekundære NACE-kodene på fem-siffer-NACE nivå i den nyeste NACE-revisjonen, 

NACE revisjon 2 fra 2007, for å identifisere foretak som inngår i IKT-næringen. 

 Vi har gått gjennom samtlige NACE-koder på fem-siffer-NACE-kode-nivå med den gamle NACE-

revisjonen, første NACE-revisjon fra 2002, og identifisert hvilke foretak som inngår i IKT-næringen i disse 

kodene. 

 Vi har gått gjennom andre IKT-populasjoner for å identifisere IKT-foretak, inkludert IKT-Norges 

medlemsliste og Kapitals liste over Norges 500 største IKT-selskaper. 
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 Vi gått gjennom IKT-selskapenes eierforhold for å identifisere IKT-selskaper, inkludert alle 

datterselskapene til foretak vi har identifisert som IKT-foretak og resten av de identifiserte IKT-

foretakenes konserner. 

Vår populasjon er kvalitetssikret internt av Menons populasjonsgruppe og næringsspesialister, og utformingen 

er underveis i arbeidet diskutert med IKT-Norge.58 For å sikre replikerbarhet og dokumentere IKT-næringens 

spredning over næringskoder redegjør vi for sammenhengen mellom Menons IKT-populasjon og offentlig 

statistikk i appendiksseksjon 6.2.2. 

5.2.2. Næringsgrupperinger fra offentlig statistikk benyttet i hovedanalysene 

I denne appendiksseksjonen redegjør vi for de store næringsgrupperingene i hovedanalysene. Grupperingene er 

direkte hentet fra norsk statistikk. De inkluderer Fastlands-Norge, det representative næringslivet, industrien og 

representative private tjenester. 

Fastlands-Norge 

Geografisk inkluderer Fastlands-Norge den norske økonomien på fastlandet og kystnære områder, inkludert 

Norges nitten fylker, Svalbard og Jan Mayen. I tråd med Nasjonalregnskapet innebærer dette at begrepet 

Fastlands-Norge ekskluderer fire næringer, som refereres til som Ikke-fastlandsnæringer: 

 Utvinningsnæringen for petroleum (NACE 6) 

 Tjenester direkte tilknyttet til petroleumsutvinning (NACE 9.1)59 

 Rørtransport (NACE 49.5) 

 Utenriks sjøfart inkludert offshore-fartøyer (NACE 50.101, 50.201 og 50.204)60 

                                                                 
 

58 Menons populasjonsarbeidet med IKT-næringen har blitt ledet av seniorøkonom i Menon, PhD-kandidat ved Handelshøyskolen BI og 

ansvarlig for verdiskapingsanalyse i disse studiene, Rasmus Bøgh Holmen, i tett samarbeid med analytiker i Menon og prosjektmedarbeider 

i Menon, Tori Haugland Løge. Assosiert partner i Menon, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og overordnet prosjektleder i dette 

prosjektet, Per Botolf Maurseth, har fungert som dialogpartner i utviklingen av populasjonen. Det samme har sjeføkonom i IKT-Norge, Roger 

Schjerva, og direktør for næringsutvikling i IKT-Norge, Fredrik Syversen. 

Den konseptuelle inndelingen av IKT-næringen er kvalitetssikret av seniorpartner i Menon og professor II ved Høyskolen i Buskerud og 

Vestfold, Erik W. Jakobsen. Jakobsen har betydelig erfaring med populasjonsutvikling, både gjennom populasjonsarbeidet i Menon og fra 

forskningsprosjektet «Et kunnskapsbasert Norge», der han ledet analysene om reiselivsnæringen og maritim næring. Han bidro også 

betydelig til utvidelsen av IT-populasjonen før sluttrapporten ble ferdigstilt. Næringsspesialister på IKT-næringen og partnere i Menon, Heidi 

Ulstein og Erland Skogli, har begge kommet med verdifulle innspill om hvilke foretak som bør med i populasjonen. Ulstein har bakgrunn som 

analytiker ved Telenors Forskningsavdeling og trainee i Finansdepartementet med tilhørighet til Økonomiavdelingen, mens Skogli har 

bakgrunn som prosjektdirektør i NHH, analyseleder i Virke, samt konsulent og partner hos Booz & Co (PWC), Ernst & Young og inFuture. Sist, 

men ikke minst, har senioranalytikerne i Menon Christian Svane Mellbye og Kristina Wifstad gått gjennom populasjonen og gitt detaljerte 

innspill på hvilke foretak som bør med og ikke med. Begge jobber tett med å følge opp Menons foretakspopulasjoner. 

59 Fra november 2014 omdefinerte Statistisk sentralbyrå «tjenester direkte tilknyttet til petroleumsutvinning» fra å være en ikke-

fastlandsnæring til å være fastlandsnæring. I og med at den tilhørende nasjonalregnskapsrevisjonen var pågående under dette prosjektet 

uten komplett statistikk har vi valgt å legge den gamle revisjonen med tilhørende definisjon av Fastlands-Norge til grunn. 

60 November 2014 omdefinerte Statistisk sentralbyrå offshore-fartøy fra å inngå i utenriks sjøfart til å inngå i innenriks sjøfart. Dette medførte 

samtidig at offshore-fartøy ble omdefinert fra ikke å inngå i Fastlands-Norge til å inngå i Fastlands-Norge. I og med at den tilhørende 

nasjonalregnskapsrevisjonen var pågående under dette prosjektet uten komplett statistikk, har vi valgt å legge den gamle revisjonen med 

tilhørende definisjon for Fastlands-Norge til grunn. 
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I tillegg er internasjonale organisasjoner (NACE 99) ikke inkludert, da næringen er utelatt fra offentlig 

næringsstatistikk. 

Dermed inkluderer Fastlands-Norge følgende næringsvirksomhet: 

 Primærnæringene (NACE 1 til 3) 

 Bergverksdrift onshore med direkte tilknyttede tjenester (NACE 5 til 9 utenom utvinningsnæringen for 

petroleum ved NACE 6 og tjenester direkte tilknyttet til petroleumsutvinning ved NACE 9.1) 

 Industrien (NACE 10 til 33) 

 Elektrisitetsproduksjon (NACE 35) 

 Gjenvinningsnæringene (NACE 36 til 39) 

 Bygg og anlegg (NACE 41 til 43) 

 Markedsrettede tjenester utenom rørtransport og utenriks sjøfart inkludert offshore-fartøyer (NACE 

45 til 82 utenom rørtransport ved NACE 49.5 og utenriks sjøfart ved NACE 50.101, 50.201 og 50.204) 

 Forvaltningsnæringer (NACE 84 til 88) 

 Ikke-markedsrettede private tjenester (NACE 90 til 97) 

Fastlands-Norge benyttes ofte som benchmark for næringsvirksomhet nasjonalt. Grunnen til at man som regel 

ikke ønsker å ha med ikke-fastlandsnæringene i benchmark er at de er svært volatile. Næringene knyttet til 

petroleumsutvinning er dessuten privatøkonomisk svært lønnsomme på grunn av ressursrenter, altså 

meravkastningen knyttet til naturressursene. 

Det representative næringslivet 

I våre hovedanalyser om IKT-næringen spiller «det representative næringslivet» en helt sentral rolle som 

benchmark. Grupperingen legges større vekst på i benchmarkingen av IKT-næringen enn hva det gjøres på 

Fastlands-Norge. Utfordringen med å bruke Fastlands-Norge som benchmark i næringsstudier ligger i at begrepet 

inkluderer deler av økonomien som…: 

 … som ikke er markedsrettet inkludert offentlig forvaltning, 

 … som styres av ressursrenter og er ressursbaserte, 

 … som står overfor særreguleringer som driver utviklingen eller forskjeller i utviklingen sammenliknet 

med resten av næringslivet, 

 … som er ikke-operative i den forstand at de er finansielle eller særlig investeringsdrevet, 

 … eller som er spesielt konjunkturutsatte. 

Det representative næringslivet benchmark som ekskluderer nettopp disse virksomhetene. Dersom hensikten er 

å sammenlikne næringsavkastningen med alternativanvendelsen i resten av næringslivet, vil det representative 

næringslivet derfor være en mer relevant benchmark enn Fastlands-Norge. Det er fordi benchmarken jevnt over 

er mer representativ for utviklingen i ulike næringer enn Fastlands-Norge, at vi kaller den «det representative 

næringslivet». Begrepet inkluderer de følgende næringsområdene: 

 Industrien (NACE 10 til 33) 

 Bygg og anlegg (NACE 41 til 43) 

 Markedsrettede tjenester utenom offshore og ikke-operative næringer (NACE 45 til 82 utenom 

rørtransport ved NACE 49.5, utenriks sjøfart ved NACE 50.101, 50.201 og 50.204, finans og forsikring 

ved NACE 64 til 66 og eiendom ved NACE 68). 

Dermed ekskluderer det representative næringslivet følgende næringsområder: 
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 Primærnæringene (NACE 1 til 3) 

 Bergverksdrift med direkte tilknyttede tjenester (NACE 5 til 9) 

 Elektrisitets- og vannproduksjon (NACE 35 til 36) 

 Gjenvinningsnæringene (NACE 37 til 39) 

 Rørtransport (NACE 49.5) 

 Utenriks sjøfart inkludert offshore-fartøyer (NACE 50.101, 50.201 og 50.204) 

 Finans og forsikring (NACE 64 til 66) 

 Eiendom (NACE 68) 

 Forvaltningsnæringer (NACE 84 til 88) 

 Ikke-markedsrettede private tjenester (NACE 90 til 97) 

 Internasjonale organisasjoner (NACE 99) 

Grupperingen «det representative næringslivet» vil gi et riktigere bilde av alternativavkastningen i næringslivet 

enn grupperingen Fastlands-Norge, fordi grupperingen ikke er like sårbar for særreguleringer, svingninger på 

ressursmarkedene eller volatilitet i enkeltnæringer, og fordi grupperingen i større grad domineres av private 

selskaper istedenfor offentlige aktører, husholdninger eller nonprofit-organisasjoner. 

Industrien 

Industrien defineres som næringsgruppering bestående av næringer som produserer kapital og varer. I 

Nasjonalregnskapet defineres grupperingen som NACE 10 til NACE 33. Disse næringene omtales gjerne som 

kjerneindustrien. 

I enkelte sammenhenger operer man med en videre industridefinisjon som inkluderer bergverksdrift med 

tilknyttede tjenester (NACE 5 til 9), elektrisitets- og vannkraftproduksjon (NACE 35 til 36), gjenvinningsnæringen 

(NACE 37 til 39) og bygg- og anleggsnæringen (NACE 41 til 43). I våre analyser mener vi imidlertid at den snevrere 

industridefinisjonen utgjør et mer relevant benchmark for studier av IKT-næringen. I bygg- og anleggsnæringens 

tilfelle følger dette av at næringen i motsetning til kjerneindustrien i mindre grad et konkurranseutsatt mot 

utlandet og drives av andre forhold. Når det kommer til de øvrige næringsgrupperingene på siden av industrien, 

ekskluderes disse fordi de er ressursdrevne og ellers skiller seg betydelig fra kjerneindustrien. 

Dermed inkluderer industrien i våre hovedanalyser næringsmiddelindustrien (NACE 10 til 12), tøyindustri (NACE 

13 til 15), trelast-, papir- og trykkeriindustri (NACE 16 til 18), kjemisk prosessindustri (NACE 19 til 21), 

materialindustri (NACE 22 til 25), høyteknologisk industri og ikke-teknologiske industriprodukter (NACE 31 til 32). 

Representative private tjenester 

Grupperingen «representative private tjenester» gir et godt bilde av statusen og utviklingen innen privat 

tjenesteyting. Denne næringsgrupperingen ekskluderer tjenester som ikke er markedsrettede deriblant offentlig 

forvaltning, styres av ressursrenter, der særreguleringer driver utviklingen eller forskjeller i utviklingen 

sammenliknet med resten av næringslivet, ikke-operative i den forstand at de finansielle eller særlig 

investeringsdrevne, eller som er spesielt konjunktur utsatte. Grupperingen «representative private tjenester» 

inkluderer handelsnæringen (NACE 45 til 47), transportnæringen utenom rørtransport (NACE 49 til 53 utenom 

NACE 49.5), hotell og servering (NACE 55 og 56), informasjon- og kommunikasjonsnæringene (NACE 58 til 63), 

kunnskapsbasert tjenesteyting inkludert veterinærtjenester (NACE 69 til 75) og andre forretningsmessige 

tjenester (NACE 77 til 82) 

Med dette ekskluderer grupperingen rørtransport (NACE 49.5), utenriks sjøfart inkludert offshore-fartøyer (NACE 

50.101, 50.201 og 50.204), finans og forsikring (NACE 64 til 66), eiendom (NACE 68), forvaltningsnæringer (NACE 

84 til 88), ikke-markedsrettede private tjenester (NACE 90 til 97) og internasjonale organisasjoner (NACE 99). I 
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bredere definisjoner inkluderer tjenestenæringsgrupperingen noen ganger også tjenester direkte tilknyttet 

primærnæringer (NACE 1.6, 1.7, 2.4, 3.213 og 3.223), tjenester direkte tilknyttet petroleumsutvinning og øvrig 

bergverksdrift (NACE 9), elektrisitets- og gasshandel (NACE 35.140 og 35.230), gjenvinningsnæringene (NACE 37 

til 39) og bygg og anlegg (NACE 41 til 43). Vi har like fullt valgt å holde oss til den snevrere og vanligere 

avgrensningen av tjenestenæringsgrupperingen, både på grunn av at de skiller seg vesentlig fra andre tjenester 

i sin natur, og fordi de henger tett sammen med særegne markeder knyttet til ressurser og eiendom. 

5.2.3. Næringsgrupperinger fra offentlig statistikk benyttet i den historiske analysen 

I den historiske analysen har vi måttet benytte en grovere og mindre detaljert næringsinndeling, fordi vi ikke 

besitter like detaljerte næringspopulasjoner for perioden 1970 til 1999 som for perioden 2000 til 2013. Istedenfor 

har vi basert oss på den mest detaljerte næringsinndelingen i Nasjonalregnskapet, A64 andre revisjon. I likhet 

med hovedanalysen har vi i den historiske analysen benyttet oss av dataene før Nasjonalregnskapsrevisjonen 

som ble foretatt november og desember 2014. Implikasjonen for vår næringsinndeling her er at offshore-fartøyer 

og direkte tilknyttede petroleumstjenester holdes utenfor vår analyse av Fastlands-Norge, ved at de regnes som 

offshore-næringer. 

Fastlands-Norge 

Fastlands-Norge defineres som appendiksseksjon 5.2.2, det vil si alle NACE-koder utenom petroleumsutvinning 

(NACE 6), tjenester direkte tilknyttet petroleumsutvinning (NACE 9.1), rørtransport (NACE 49.5), utenriks sjøfart 

inkludert offshore-fartøyer (50.101, 50.201, 50.204) og internasjonale organisasjoner (NACE 99), det vil si hele 

økonomien utenom offshore-næringene og internasjonale organisasjoner som er utelatt fra offentlig 

næringsstatistikk. 

I likhet med hovedanalysen har vi i den historiske analysen benyttet oss av dataene før 

Nasjonalregnskapsrevisjonen som ble foretatt november og desember 2014. Dette innebærer at tjenester 

direkte tilknyttet petroleumsutvinning og offshorefartøy defineres som offshore-næringer og ekskluderes fra 

Fastlands-Norge, i motsetning fra hva som er tilfellet i den nyeste Nasjonalregnskapsrevisjonen. 

Kunnskapsintensive forretningsmessige tjenester 

Vårt hovedfokus i den historiske analysen er på kunnskapsintensive forretningsmessige tjenester med særlig 

fokus på næringen informasjon- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Foruten IKT-næringen består KIFT-

næringsgrupperingen av næringer som typisk bruker IKT relativt intensivt i tjenesteproduksjonen sammenliknet 

med andre tjenestenæringer. Vi kan dele næringsgrupperingen inn i fire KIFT-næringer: 

 IKT-tjenester inkludert telekom og informasjonstjenester (NACE 61 til 63) 

 Medietjenester inkludert forlag, audiovisuell innholdsproduksjon og TV og radio (NACE 58 til 60) 

 Kunnskapsbasert tjenesteyting inkluderer juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting (NACE 69), 

hovedkontortjenester og administrativ rådgivning (NACE 70), arkitektvirksomhet og teknisk tjeneste-

yting (NACE 71), forskning og utvikling (NACE 72), promotering og markedsundersøkelser (NACE 73), 

annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet (NACE 74) og veterinærtjenester (NACE 75) 

 Finans og forsikring og direkte tilknyttede støttetjenester (NACE 64 til 66) 

IKT-tjenester er her definert i kraft av de næringene i Nasjonalregnskapet der majoriteten av selskapene målt 

ved verdiskaping er IKT-relatert. Det er imidlertid verdt å merke seg at bruken av Nasjonalregnskapet i 

næringsstudier nødvendigvis gir mindre presise og grovere næringsdefinisjoner. For eksempel ligger generelle 

programvarer inn under forlag (NACE 60), selv om næringskoden samlet domineres av media, mens allmenne 

ikke-teknologiske informasjonstjenester ligger under informasjonstjenester (NACE 63), selv om næringskoden 
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samlet domineres av IKT. Videre ligger flere IKT-selskaper spredt over en rekke næringer i Nasjonalregnskapet 

inkludert kunnskapsbaserte tjenester, handelsnæringen og teknologiindustrien med mer, jamfør 

appendiksseksjon 5.2.1. 

I den historiske analysen deler vi IKT-næringen inn i telekom (NACE 61) og IT-tjenester (NACE 62). Med 

henvisninger til bransjeinndelingen i 5.2.1 dekker telekom i den historiske studien hoveddelen av telekom-

bransjen i hovedanalysen, mens IT-tjenester dekker store deler av skreddersydde IT-tjenester og IKT-

driftstjenester, i tillegg til allmenne ikke-teknologiske informasjonstjenester. 

Merk for øvrig at kunnskapsbaserte tjenester i den historiske studien inkluderer veterinærtjenester. 

Veterinærtjenester defineres inn under denne hovednæringen i Nasjonalregnskapet, men vi har ekskludert 

næringen i hovedstudien, fordi den primært leverer tjenester til jordbruket og husholdningene. Vi har imidlertid 

ikke hatt anledning til å skille ut veterinærtjenester i den historiske studien, fordi næringen er gruppert sammen 

med andre faglige, vitenskapelige og tekniske virksomheter i Nasjonalregnskapets næringsinndeling A64 andre 

revisjon, som utgjør det mest disaggregerte nivået i den historiske analysen. 

Andre tjenester 

Kategorien «andre tjenester» inkluderer annen tjenesteyting i Fastlands-Norge enn KIFT-næringene. 

Internasjonale organisasjoner (NACE 99) er ikke tatt med, siden næringen ikke er inkludert i Nasjonalregnskapet. 

I tillegg er tjenester direkte tilknyttet primærnæringer, bergverksdrift, gjenvinningsnæringene og bygg og anlegg 

ekskludert, fordi de er definert inn under de nevnte næringsgrupperingene. Vi deler andre tjenester inn i to 

grupper avhengig av om tjenestene er markedsrettede i den forstand av at de har profitt som formål eller ikke: 

 Andre markedsrettede tjenester inkludert handel (45 til 47), transport (NACE 49 til 52), overnatting og 

servering (NACE 55 til 56), eiendom (NACE 60) og forretningsmessig tjenesteyting (NACE 77 til 82) 

 Ikke-markedsrettede tjenester inkludert forvaltningsnæringer (NACE 84 til 88) og ikke-markedsrettede 

private tjenester (NACE 90 til 97) 

Motivasjonen for skillet er å kunne undersøke hvordan kunnskapsbaserte tjenester gjør det i forhold til andre 

private tjenester drevet av profitt. I tillegg illustrerer «ikke-markedsrettede tjenester» utviklingen av skjermet 

sektor. IKT-handelen faller i den historiske studien primært inn under «andre markedsrettede tjenester». 

Industrien 

Industrien omfatter vare- og kapitalproduserende virksomheter. I likhet med hovedstudien har vi definert 

industrien ut ifra den snevre og vanligste definisjonen i næringsstudier, som ekskluderer bergverksdrift med 

direkte tilknyttede tjenester og bygg og anlegg. Vi kan dele industrien inn i to: 

 Tradisjonell industri inkludert næringsmiddelindustrien (NACE 10 til 12), tøyindustri (NACE 13 til 15), 

trelast-, papir- og trykkeriindustri (NACE 16 til 18), kjemisk prosessindustri (NACE 19 til 21), 

materialindustri (NACE 22 til 25) og ikke-teknologiske industriprodukter (NACE 31 til 32) 

 Teknologiindustrien inkludert elektronikkindustri (NACE 26), industrien for elektrisk industri (NACE 27), 

maskinindustri (NACE 28), transportmiddelindustri (NACE 29 til 30) og installasjons- og 

reparasjonsindustri (NACE 33) 

Motivasjonen for skillet mellom tradisjonell industri og teknologiindustrien er forskjeller i utviklingen som i stor 

grad henger sammen med IKT. For det første har høyteknologiindustrien hatt en relativt mer positiv utvikling enn 

den tradisjonelle industrien. For det andre har IKT-industriens framgang vært dominert av bruk av IKT og stadig 

større innslag av IKT-industri, mens IKT og tilhørende infrastruktur har vært noe mindre i industrien for øvrig. 
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Bygg og anlegg 

Definisjonen av bygg og anlegg med basis i Nasjonalregnskapet står ganske fast i de fleste studier som NACE 41 

til 43. Bygg og anlegg innebærer bygging eller renoveringer av eiendomskapital med direkte tilknyttede tjenester. 

Bygg og anlegg blir i noen sammenhenger gruppert som en del av industrien eller en del av tjenestenæringene, 

men for vårt formål mener vi at den historiske analysen blir mest transparent ved å behandle den som en egen 

næringsgruppering. I den grad grupperingen inneholder noen IKT-selskaper dreier det seg om utbygging av 

infrastruktur knyttet til IKT. 

Ressursbasert næringsliv 

Ressursbasert næringsliv inkluderer fastlandsnæringsliv som produserer varer basert på naturressurser og 

direkte tilknyttede tjenester. Grupperingen kan deles inn i to: 

 Primærnæringer inkludert jordbruk (NACE 1), skogbruk (NACE 2), fiskeri og havbruk (NACE 3) 

 Annet ressursbasert næringsliv inkludert bergverksdrift med tilknyttede tjenester utenom petroleums-

relaterte aktiviteter (NACE 5, 7, 8 til 9.9), elektrisitetsproduksjon (NACE 35), vannkraft (NACE 36) og 

gjenvinningsnæringene (NACE 37 til 39) 

Skillet har ikke noe stor betydning i vår analyse, men er inkludert, fordi primærnæringer skilles ut som en egen 

kategori i de fleste studier og gjenkjennelighet for brukere av rapporten har vært et poeng for oss. I den grad 

næringsgrupperingen inneholder noen IKT-selskaper er det primært snakk om nettverksselskaper, der minst 

halvparten av aktiviteten er forbundet med IKT. 

5.2.4. Populasjonen for IKT-Norges medlemmer 

I studien av IKT-Norges medlemmers aktivitetsnivå og prestasjoner har vi benyttet egne populasjoner for IKT-

Norge. Vår IKT-Norge-populasjon baserer seg på IKT-Norges medlemsliste. Vi har inkludert medlemmenes norske 

datterselskaper med videre etterkommere, men ikke utenlandske enheter eller øvrige beslektede enheter som 

ikke er underordnet det registrerte medlemmet. Vi har tatt utgangspunkt i selskapene dekket av Menons 

aktivitets- og regnskapsdatabase. I likhet med de øvrige dataene i hovedstudien har vi justert dataene og estimert 

hva som ligger utenfor databasen med basis i Nasjonalregnskapet.  

I enkelte tilfeller er mindre avdelinger av kommuner, andre offentlige etater og store private foretak medlem av 

IKT-Norge, uten at de er skilt ut i egne legale enheter. Disse avdelingene er ikke inkludert i populasjonen i denne 

studien, fordi de ikke er mulig å skille fra moderenheten, og fordi inkludering av dem ville gitt et feilaktig bilde av 

omfanget av IKT-Norges virke. Videre har vi ekskludert IKT-Norges medlemmer i andre land. Vårt studie 

omhandler norsk økonomi, og vi ønsker derfor ikke å inkludere disse medlemmene her. 

5.2.5. Næringspopulasjoner benyttet i den komparative næringsstudien 

I den komparative næringsstudien anvender vi vår IKT-populasjon for kjernenæringen og den samlede IKT-

næringen, redegjort for i delkapittel 3.1 og appendiksseksjon 5.2.1, samt det representative næringslivet og 

Fastlands-Norge, gjort greie for i appendiksseksjon 5.2.2. I tillegg har vi benyttet oss av næringspopulasjoner fra 

Menon og NACE-baserte populasjoner. Vi har valgt ut de største næringene og næringer som vies mye politisk 

oppmerksomhet. 

Vi har benyttet oss av følgende Menon-populasjoner: 

 Maritim, bestående av sjøfart, verft, maritim utstyrsleverandører og maritime støttetjenester. De 

viktigste NACE-kodene i populasjonen er produksjon av andre transportmidler (NACE 30), sjøfart (NACE 

50) og lagring og andre tjenester tilknyttet transport (NACE 52) 
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 Media, bestående av audiovisuelle innholdsprodusenter, skriftlige medier, TV og Radio, trykkerier, 

medieindustri og mediehandel. De viktigste NACE-kodene i populasjonen er trykking og reproduksjon 

av innspilte opptak (NACE 18), produksjon av datamaskiner og elektroniske produkter (NACE 26), 

agentur- og engroshandel unntatt med motorvogner (NACE 46), detaljhandel, unntatt med 

motorvogner (NACE 47), forlagsvirksomhet (NACE 58), film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, 

utgivelse av musikk og lydopptak (NACE 59) og radio og fjernsynskringkasting (NACE 60) 

 Reiseliv, bestående av overnatting, servering, reiselivstransport, opplevelser og reiselivsformidling. De 

viktigste NACE-kodene i populasjonen er landtransport og rørtransport (NACE 49), sjøfart (NACE 50), 

lufttransport (NACE 51), overnattingsvirksomhet (NACE 55), serveringsvirksomhet (NACE 56), Reisebyrå 

og arrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester (NACE 79), kunstnerisk virksomhet og 

underholdningsvirksomhet (NACE 90), drift av bibliotek, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 

(NACE 91). 

 Sjømat, bestående av fiskerier, oppdrett, sjømatindustri og marine utstyrsleverandører. De viktigste 

NACE-kodene i populasjonen er fiske, fangst og akvakultur (NACE 3) og produksjon av nærings og 

nytelsesmidler (NACE 10) 

Merk at Menons populasjoner inkluderer i mange tilfeller enkeltselskaper på tvers av NACE-koder, der kriteriet 

er at minimum femti prosent av selskapets virksomhet er innenfor den aktuelle næringen. 

Vi har benyttet følgende NACE-definerte næringspopulasjoner: 

 Bygg og anlegg, bestående oppføring av bygninger (NACE 41), anleggsvirksomhet (NACE 42) og 

spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (NACE 43) 

 Eiendom, bestående av omsetning og drift av fasteiendom (NACE 68) og tjenester tilknyttet 

eiendomsdrift (NACE 81) 

 Finans og forsikring, bestående av Finansieringsvirksomhet (NACE 64), forsikringsvirksomhet og 

pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning (NACE 65) og tjenester 

tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet (NACE 66) 

 Handel, bestående av handel med reparasjon av motorvogner (NACE 45), agentur- og engroshandel 

unntatt med motorvogner (NACE 46) og detaljhandel unntatt med motorvogner (NACE 47) 

 Kunnskapsbaserte tjenesteyting, bestående av juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting (NACE 69), 

hovedkontortjenester og administrativ rådgivning (NACE 70), arkitekturvirksomhet og teknisk 

konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse (NACE 71), forsknings og utviklingsarbeid (NACE 

72), annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser (NACE 73) og annen faglig, vitenskapelig 

og teknisk virksomhet (NACE 74) 

 Landbruk, bestående av jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell (NACE 1) og skogbruk 

og tjenester tilknyttet skogbruk (NACE 2) 

 Landtransport, bestående av landtransport utenom rørtransport (NACE 49.1 til 49.4), lagring (NACE 

52.100), drift av gods- og transportsentraler (NACE 52211), drift av parkeringsplasser og parkeringshus 

(NACE 52212), drift av bomstasjoner (NACE 52213), drift av taxisentraler og annen formidling av 

persontransport (NACE 52214), kondensering av gass med henblikk på transport (NACE 52216), 

tjenester tilknyttet landtransport (NACE 52219,) lasting og lossing (NACE 52240), spedisjon (NACE 

52291), transportformidling ellers (NACE 52299) og post og distribusjonsvirksomhet (NACE 53) 

Inndelingene for næringene listet opp over er NACE-baserte, hvilket innebærer at vi har basert oss på fem-siffer-

NACE og har ikke foretatt populasjonsjusteringer for disse næringene på firmanivå. Vi har ikke lagt restriksjoner 
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på overlapp mellom populasjonene, men i praksis er overlappingen begrenset. For eksempel vil noe av IKT-

handelen også falle inn under næringen handel. 

Den komparative næringsanalysen fokuserer som de andre analysene på Fastlands-Norge, så oljeutvinning er 

ikke inkludert. Noe offshore-virksomhet er likevel tatt med, da først og fremst i maritim næring. Vi har ikke 

inkludert offshore leverandørnæring grunnet stor overlapp med nettopp maritim næring. 
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6. Appendiks C: Utvidelser knyttet til verdiskapingsanalysen for 

IKT-næringen 

Dette appendikskapittelet tilbyr utvidelser av verdiskapingsstudien i kapittel 3. Vi starter med å presentere 

ytterligere to verdiskapingsanalyser i delappendiks 6.1. Deretter gjennomgår vi bakgrunnsempiri til 

verdiskapingsanalysene i delappendiks 6.2. 

6.1. Ytterligere bakgrunnstudier av IKT-næringen 

I kapittel 3 gjennomgikk vi IKT-næringens historiske utvikling, IKT-næringens aktivitetsnivå og prestasjoner 

relativt til de store næringsgrupperingene og IKT-bransjenes aktivitetsnivå og prestasjoner. I dette 

delappendikset utvider vi verdiskapingsstudien med ytterligere to analyser, en av IKT-Norges medlemmer i 

appendiksseksjon 6.1.1 og en av IKT-næringen i forhold til andre næringer i appendiksseksjon 6.1.2.  

6.1.1. Verdiskapingen i IKT-Norges medlemsbedrifter 

IKT-Norges medlemmer sysselsetter nærmere 37 000 personer og står for 2,1 prosent av fastlands-BNP. De 

mest lønnsomme IKT-bedriftene er medlem av IKT-Norge. IKT-Norge-medlemmene løfter verdiskapingen i 

norsk næringsliv. 

Merk at vi tar utgangspunkt i dagens medlemmer av IKT-Norge med datterselskaper. Vi har med andre ord ikke 

korrigert for inn- og utmeldinger over tid. Det er for øvrig verdt å merke seg at ikke hele IKT-Norge er definert 

under IKT-næringen. Dette er fordi vår IKT-populasjon gjør krav på at minst femti prosent av aktiviteten i et 

selskap må være IKT-relatert for å klassifiseres som et IKT-selskap, hvilket ikke er et krav for medlemskap i IKT-

Norge. 

IKT-Norge-medlemmenes aktivitetsnivå: IKT-Norges medlemmer sysselsetter nærmere 
37 000 personer og står for 2,1 prosent av fastlands-BNP 

I 2013 sysselsatte IKT-Norges medlemsbedrifter 36 900 personer, jamfør Figur 6-1 under. Dette tilsvarer 36,7 

prosent av IKT-næringens samlede sysselsetting og 1,4 prosent av fastlandssysselsettingen i Norge. 
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Figur 6-1: Antall sysselsatte og andel av fastlandssysselsettingen i IKT-Norge og IKT-næringen i 2013. Kilder: Menon (2015) 
og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

IKT-Norges medlemsbedrifter hadde i årene etter finanskrisen en svakere sysselsettingsutvikling enn IKT-

næringen og det representative næringslivet. Organisasjonen har imidlertid hatt en sysselsettingsvekst etter 

finanskrisen og ender med omtrent den samme samlede sysselsettingsveksten som IKT-kjernenæringen over 

perioden, jamfør Figur 6-2 under. 

Figur 6-2: Indeksert sysselsettingsutvikling i IKT-Norge og benchmarks fra 2000 til 2013 med 2000 som baseår. Kilder: 
Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

I 2013 hadde IKT-Norges medlemsbedrifter en bruttoverdiskaping på 42,3 milliarder, jamfør Figur 6-3 under. 

Med dette sto IKT-Norge for 42,3 prosent av den samlede IKT-næringens totale verdiskaping og 2,1 prosent av 

fastlands-BNP. 
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Figur 6-3: Bruttoverdiskaping og andel av fastlands-BNP for IKT-Norge og IKT-næringen i 2013. Kilder: Menon (2015) og 
Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

IKT-Norge-medlemmene har hatt en mer positiv verdiskapingsutvikling siden 2000 enn IKT-næringen og 

næringslivet for øvrig siden 2013. Det viser Figur 6-4 under. 

Figur 6-4: Indeksert bruttoverdiskapingsutvikling i løpende priser i IKT-Norge og benchmarks fra 2000 til 2013 med 2000 
som baseår. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

IKT-Norge-medlemmenes kapitalintensitet ligger noe over resten av næringen, jamfør Figur 6-5 under. Veksten 

i organisasjonens medlemmers kapitalintensitet er på linje med veksten næringen for øvrig. 
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Figur 6-5: Fast realkapitalinnsats per sysselsatt i 2013 med angivelse av gjennomsnittlig årlig vekst i kapitalinnsatsen fra 
2000 til 2013 i IKT-Norge og benchmarks. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

I likhet med den samlede IKT-næringen har verdiskapingen til IKT-Norge fått en positiv volumimpuls og en negativ 

nettopris- og kvalitetsimpuls, jamfør Figur 6-6 under. Hadde vi hatt datagrunnlag egnet til å skille mellom pris og 

kvalitet, ville vi sett at prisen trakk vesentlig mer ned, mens kvalitetsbidraget bidro positivt til verdiskapingen. 

Figur 6-6: Gjennomsnittlig årlig bruttoverdiskapingsvekst i IKT-Norge og benchmarks fra 2000 til 2013, fordelt på volum- 
og prisbidrag. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

IKT-Norge-medlemmenes privatøkonomiske lønnsomhet: De mest lønnsomme IKT-
bedriftene er medlem av IKT-Norge 

Vi ser i Figur 6-7 at IKT-Norges medlemmer har relativt lønnsom drift sammenliknet med resten av IKT-næringen 

og næringslivet for øvrig. Vi merker oss at IKT-næringen belastes for mye kapitalslit knyttet til felles IKT-

infrastruktur, hvilket er årsaken til at organisasjonens prestasjoner målt i nettodriftsmargin tilsynelatende er på 

linje med det representative næringslivet og ikke over. 
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Figur 6-7: Bruttodriftsmargin og nettodriftsmargin i IKT-Norge og benchmarks i 2013. Kilder: Menon (2015) og Statistisk 
sentralbyrå (2015) 

 

Vi får bekreftet bildet av bruttomarginen tegnet over når vi ser på driftsresultatets andel av verdiskaping i Figur 

6-8 under. Det representative næringslivet gjør det så vidt bedre enn IKT-næringen på bruttomålet, mens IKT-

Norge holder stand med høyest lønnsomhet. Dette tyder på at IKT-Norge-medlemmene er mindre vare- og 

tjenesteintensive enn IKT-næringen ellers. 

Figur 6-8: Bruttodriftsresultatets andel av bruttoverdiskaping og nettodriftsresultatets andel av nettoverdiskaping i IKT-
Norge og benchmarks i 2013. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

IKT-Norge-medlemmene slet med dårlig lønnsomhet ved millenniumsskiftet, men har siden gjort det vesentlig 

bedre. Dette bekreftes av Figur 6-9 under, der vi ser på utviklingen i bruttodriftsresultatet per kapitalkrone; et 

mål som tar hensyn til kapitalintensiteten. Siden finanskrisen har IKT-Norges medlemmer prestert vesentlig 

bedre enn IKT-næringen for øvrig. 
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Figur 6-9: Utvikling i bruttodriftsresultat per kapitalkrone i løpende priser IKT-Norge og benchmarks fra 2000 til 2013. 
Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

Særlig lavere nettopris- og kvalitetsbidrag fra lønnskostnadene har bidratt til økt driftsmargin for IKT-Norges 

medlemmer. Volumbidrag knyttet til produktinnsatsen har også bidratt positivt, men nettopris- og 

kvalitetsbidrag knyttet til produktinnsatsen har trukket i motsatt retning. 

Figur 6-10: Gjennomsnittlig årlig vekst i bruttodriftsmarginen fra 2000 til 2013 i prosentpoeng, fordelt på 
kostnadsdrivkrefter i IKT-Norge og benchmarks. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

I Figur 6-11 under ser vi at IKT-Norges lønnsomhet på nettoinntektsiden er drevet av et volumbidrag og motvirket 

av et negativt nettopris- og kvalitetsbidrag. Igjen ser vi at lønnsomhetsveksten er høy – fra et relativt lavt nivå i 

2000 til et relativt høyt nivå i 2013. 
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Figur 6-11: Gjennomsnittlig årlig vekst i bruttodriftsresultatets andel av bruttoverdiskaping fra 2000 til 2013 i 
prosentpoeng, fordelt på inntektsdrivkrefter i IKT-Norge og benchmarks. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå 
(2015) 

 

IKT-Norge-medlemmenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet: IKT-Norge-medlemmene 
løfter verdiskapingen i norsk næringsliv 

IKT-Norge lå på arbeidsproduktivitetstoppen i IKT-næringen i 2013, med referanser til Figur 6-12 under. Både 

nettoverdiskaping per sysselsatt og bruttoverdiskaping per sysselsatt ligger vesentlig over IKT-næringen samlet. 

Dette er til tross for at næringen ikke er spesielt kapitalintensiv. Relativt høyt utdanningsnivå er naturligvis med 

på å trekke opp resultatet for IKT-Norge og IKT-næringen for øvrig. 

Figur 6-12: Netto- og bruttoverdiskaping per sysselsatt i IKT-Norge og benchmarks i 2013. Kilder: Menon (2015) og Statistisk 
sentralbyrå (2015) 

 

Videre har IKT-Norge hatt en høyere gjennomsnittlig bruttoverdiskapingsvekst, jamfør Figur 6-13 under. 
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Figur 6-13: Gjennomsnittlig årlig vekst i bruttoverdiskaping i faste og løpende priser i IKT-Norge og benchmarks fra 2000 til 
2013. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

I Figur 6-14 under vises det brede faktorproduktivitetsmålet verdiskaping per kapitalsysselsatt i 2013 for IKT-

Norge og benchmarks, der både kapitalinnsatsen og sysselsettingen ihensyntas. Igjen er IKT-Norge på 

produktivitetstoppen, både på netto- og bruttoversjonen av målet. 

Figur 6-14: Brutto- og nettoverdiskaping per kapitalsysselsatt i IKT-Norge og benchmarks i 2013. Kilder: Menon (2015) og 
Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

I Figur 6-7 ser vi at IKT-Norges nettoverdiskaping per kapitalsysselsatt i løpende priser har økt betraktelig siden 

2000, med 2010 som et særlig godt år og en nedgang deretter. Det er like fullt slående hvor godt IKT-Norge gjør 

det i forhold til resten av IKT-næringen over perioden. Mye av dette henger naturligvis sammen med at 

næringens største IKT-selskaper er organisert i IKT-Norge og at de mest profitable selskapene generelt vil ha 

lavere terskel for å melde seg inn i IKT-Norge enn mindre profitable selskaper. 
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Figur 6-15: Indeksert utvikling i nettoverdiskaping per kapitalsysselsatt i IKT-Norge og benchmarks fra 2000 til 2013 med 
2000 som baseår. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

Figur 6-16 under ser vi teknologiutviklingen i IKT-Norge og benchmarks. Vi ser at IKT-Norge i likhet med IKT-

næringen igjen kommer svært godt ut og hakket bedre enn i figuren over, noe som henger sammen med at 

prisutviklingen har beveget seg i næringens disfavør. Utviklingen i Cobb-Douglas-produksjonsteknologinivået 

sammenfaller for øvrig omtrent med utviklingen i nettoverdiskaping per faste priser, hvilket betyr at det er bedret 

teknologinivå og ikke mer effektiv faktorallokering som driver totalfaktorproduktivitetsutviklingen. Utviklingen 

ville sett enda bedre ut, dersom vi hadde hatt et datagrunnlag som var egnet til å belyse kvalitetsforbedringer. 

Figur 6-16: Indeksert utvikling i totalfaktorproduktivitet ved konstant skalautbytte og Cobb-Douglas-produksjonsteknologi 
i IKT-Norge og benchmarks fra 2000 til 2013 med 2000 som baseår. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

Den samlede næringsøkonomiske avkastningen på innsatsfaktorene for IKT-Norges medlemmer har ligget i 

overkant av IKT-næringen siden Dot-Com-krisen, etter noen tøffe år rett etter millenniumsskiftet, hvilket vi ser 

av Figur 6-17. 
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Figur 6-17: Utviklingen i relativ næringsøkonomisk avkastning sett opp mot det representative næringslivet i IKT-Norge og 
benchmarks fra 2000 til 2013 med 2000 som baseår. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

Figur 6-18 viser at avkastningen på arbeidskraften hos IKT-Norges medlemmer har ligget relativt høyt gjennom 

hele perioden, hvilket både har sammenheng med høyt utdanningsnivå, at det er snakk om større selskaper og 

at medlemmene generelt har hatt relativt høy produktivitet. Samtidig har realkapitalens lønnsomhet økt 

betraktelig, fra et relativt lavt nivå til et relativt høyt nivå. Mens IKT-Norge medlemmene på 2000-tallet foretok 

store immaterielle investeringer og slet med lønnsomheten, har de på 2010-tallet kunne høstet fruktene av 

investeringene og oppnådd relativt høy lønnsomhet. I tillegg har relativt lavere lønnsvekst i organisasjonen enn 

i det representative næringslivet bidratt til dette. 

Figur 6-18: Utviklingen i relativ avkastning på arbeidskraft målt ved lønnskostnader og fast realkapital målt ved 
nettodriftsresultat sett opp mot det representative næringslivet i IKT-Norge og benchmarks fra 2000 til 2013 med 2000 
som baseår. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

6.1.2. Komparative næringssammenlikninger av IKT-næringer og andre næringer 

IKT-næringen er Norges sjuende største målt i bruttoverdiskaping og er blant næringene med høyest 

totalfaktorproduktivitetsnivå. 
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I denne supplerende studien sammenlikninger vi IKT-næringen med andre næringer ved ulike indikatorer for 

aktivitetsnivået og den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i 2013. Vi har valgt ut de største private næringene 

og næringer som vies spesiell politisk interesse. Vi benytter oss av hele IKT-næringen og det samme er 

hovedregelen for de øvrige næringene. Næringspopulasjonene er redegjort for i appendiksseksjon 5.2.5. 

Merk at vi det følgende ikke vil gi en komplett rangering av alle næringer, men at alle de private næringene som 

er større enn IKT-næringen hele veien er med. Slike rangeringer vil dessuten også avhenge av hvordan man 

definerer og avgrenser hver næring. Merk også at de økonomiske nøkkelstørrelsene her, som i analysen for øvrig, 

er målt i basispris istedenfor markedspriser. Dette innebærer vi ser på hva aktør sitter igjen med etter å ha betalt 

eventuelle produktskatter og mottatt eventuelle produktsubsidier fra det offentlige, i tillegg til å ha betalt 

merverdiavgiften. Indirekte subsidier som andre former for skattefordeler for enkeltnæringer er heller ikke 

korrigert for. Vi ønsker dessuten å påpeke at høy næringsøkonomisk lønnsomhet ikke alltid er ensbetydende 

med gode prestasjoner; det kan i enkelte tilfeller også være et uttrykk for markedsmakt, der 

produsentoverskuddet holdes høyt på bekostning av konsumentoverskuddet. 

Målt i omsetning er IKT-næringen den sjette største fastlandsnæringen i Norge, med en omsetning på rundt 227 

milliarder kroner i 2013. Nesten 45 prosent av omsetningen er lønn til ansatte og driftsresultat, noe som utgjør 

en brutto verdiskaping på nesten 100 milliarder kroner. Justert for kapitalslit har næringen en netto verdiskaping 

på rundt 85 milliarder kroner. Brutto- og nettoverdiskapingen utgjør en relativt stor andel av omsetning i IKT-

næringen sammenliknet med store næringer som bygg og anlegg og maritim næring. IKT-næringen sysselsetter 

i overkant av 100 000 personer i Norge i 2013, noe som gjør det til den syvende største næringen målt i 

arbeidsplasser. 

Et vanlig mål for produktivitet er å se på hvor stor bruttoverdiskaping hver ansatt bidrar med, og etter dette 

målet er IKT-næringen den femte mest produktive næringen. IKT-næringen er omtrent like arbeidsproduktiv som 

maritim næring og adskillig mer arbeidsproduktiv enn de store næringene bygg og anlegg og handel. Korrigerer 

vi kapitalintensivitet er det bare finans og forsikring og kunnskapsbaserte tjenester som er mer produktiv enn 

IKT-næringen. 

Aktivitetsnivå: IKT-næringen er Norges sjuende største målt i bruttoverdiskaping 

Den samlede IKT-næringen er den sjuende største private næringen i Norge målt i sysselsatte, hvilket vi ser av 

Figur 6-19 under. Sysselsettingen inkluderer både heltids- og deltidsansatte. 

Figur 6-19: Sysselsatte i IKT-næringen og andre utvalgte næringer i 2013. Kilde: Menon (2015) 
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Den samlede IKT-næringen er den sjette største næringen målt i omsetning, jamfør Figur 6-20 under.61 

Omsetning er imidlertid ikke et fullgodt aktivitetsmål, siden vare- og tjenestekjøpene dobbeltelles gjennom 

verdikjeden, jamfør appendiksseksjon 4.2.1. 

Figur 6-20: Omsetning i IKT-næringen og andre utvalgte næringer i 2013. Kilde: Menon (2015) 

 

Om vi justerer bort vare- og tjenestekjøpene sitter vi igjen med summen av lønnskostnadene og 

bruttodriftsresultatet, altså standardmålet for bruttoverdiskaping. Den samlede IKT-næringen er Norges sjuende 

største næring målt i bruttoverdiskaping, jamfør Figur 6-21 under. 

Figur 6-21: Bruttoverdiskaping i IKT-næringen og andre utvalgte næringer i 2013. Kilde: Menon (2015) 

 

Selv om tall for bruttoverdiskaping ofte foretrekkes på grunn av usikkerhet knyttet til kapitalslitet, vil det 

teoretisk sett være mer riktig å korrigere bort kapitalslitet og se på nettoverdiskaping. Den samlede IKT-næringen 

er Norges sjuende største næring målt i nettoverdiskaping, jamfør Figur 6-22 under. 

                                                                 
 

61 Merk at omsetning tilsvarer bruttoproduksjon på makro. 
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Figur 6-22: Nettoverdiskaping i IKT-næringen og andre utvalgte næringer i 2013. Kilde: Menon (2015) 

 

Når man ser på næringers verdiskapingsevne per sysselsatt, bør man ta hensyn til kapitalinnsatsen. Blant 

næringene i vårt utvalg er IKT-næringen den sjette mest kapitalintensive. 

Figur 6-23: Fast realkapital per sysselsatt i IKT-næringen og andre utvalgte næringer i 2013. Kilde: Menon (2015)62 

 

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet: IKT-næringen er blant næringene med høyest 
totalfaktorproduktivitetsnivå 

Det mest utbredte målet for arbeidsproduktivitet, mye på grunn av at det er relativt lett å beregne og god 

datatilgjengelighet, er bruttoverdiskaping per sysselsatt. Den samlede IKT-næringen havner på femte plass 

evaluert ved denne indikatoren, jamfør Figur 6-24 under. Tar vi for oss IKT-kjernenæringen, er den imidlertid 

oppe på en fjerde plass, foran maritim næring. 

                                                                 
 

62 Vi har utelatt eiendom fra figuren, på grunn av næringens svært høye kapitalintensitet. Bak hver sysselsatt er det 59 867 000 kroner i 
realkapital bak hver sysselsatt, hvorav eiendomskapital dominerer kapitalmassen bortimot totalt. Vi har også utelatt Fastlands-Norge, som 
har relativt høy kapitalintensitet på 2 584 000 kroner per sysselsatt. Kapitalintensiteten til Fastlands-Norge er drevet av et knippe særlig 
kapitalintensive næringer, da først og fremst eiendom, men også elektrisitet- og vannproduksjon. 
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Figur 6-24: Bruttoverdiskaping per sysselsatt i IKT-næringen og andre utvalgte næringer i 2013. Kilde: Menon (2015) 

 

Dersom vi justerer for kapitalslit og måler arbeidsproduktiviteten i nettoverdiskaping per sysselsatt, faller IKT-

næringen til sjette plass blant våre utvalgte næringer. Også IKT-kjernenæringen faller én plassering. Vi minner 

imidlertid på at IKT-næringen belastes for kapitalslit for felles infrastruktur som også kommer andre til gode, 

deriblant IKT-nettverk og basestasjoner. 

Figur 6-25: Nettoverdiskaping per sysselsatt i IKT-næringen og andre utvalgte næringer i 2013. Kilde: Menon (2015) 

 

I Figur 6-26 tar vi hensyn til kapitalinnsatsen og benytter oss derfor av totalfaktorproduktivitetsmålet 

verdiskaping per kapitalsysselsatt. Målt ved denne indikatoren er IKT-næringen på tredje plass, og vi merker oss 

for øvrig at finans og forsikring på første plass er relativt konjunkturutsatt. Det er verdt å merke seg at 

immaterielle investeringer i vårt datasett kostnadsføres direkte, istedenfor å kapitaliseres og deretter 

kostnadsføres over tid i form av kapitalslit, jamfør appendiksseksjon 5.1.2. 



Menon Business Economics   122 RAPPORT 

Figur 6-26: Nettoverdiskaping per kapitalsysselsatt i IKT-næringen og andre utvalgte næringer i 2013. Kilde: Menon (2015) 

 

6.2. Bakgrunnsempiri for verdiskapingsanalysene 

I dette delappendikset tilbyr vi ytterligere bakgrunnsempiri for verdiskapingsanalysene. Vi starter med 

bakgrunnsempiri knyttet til den historiske analysen i appendiksseksjon 6.2.1, før vi redegjør for sammenhengen 

mellom Menons IKT-populasjon og offentlig statistikk i appendiksseksjon 6.2.2. 

6.2.1. Bakgrunnsempiri knyttet til den historiske analysen 

I denne appendiksseksjonen gjengir vi bakgrunnsempiri for den historiske analysen i delkapittel 3.2. I motsetning 

til de øvrige analysene baserer denne seg utelukkende på Nasjonalregnskapets næringsinndeling A64 andre 

revisjon og ikke på mer detaljerte næringspopulasjoner. Næringsinndelingen i studien er redegjort for i 

appendiksseksjonen 5.2.3. 

På grunn av mer begrenset datatilgang for næringsstudier før 2000 har vi heller ikke foretatt korreksjoner i 

deflatorene som ligger til grunn for fastpris-tallene i den historiske analysen. Merk for øvrig at deflatorene i 

offentlig statistikk ikke tar hensyn til kvalitetsforbedringer direkte, hvilket innebærer at verdiskapingseffekter fra 

produktinnovasjon tillegges prisutviklingen. Dette innebærer at økningene i produktivitet og verdiskaping i faste 

priser undervurderes, særlig innenfor næringer der produktinnovasjon spiller en sentral rolle. 

I Tabell 6-1 viser vi utviklingen i sysselsettingen over næringer i Fastlands-Norge med fokus på IKT-næringen i 

ulike perioder mellom 1970 til 2013. 
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Tabell 6-1: Næringsfordelt sysselsettingsvekst fra 1970 til 2013 i Fastlands-Norge med fokus på IKT-næringen, fordelt på 
år. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

I Tabell 6-2 under viser vi verdiskapingsutviklingen i faste priser over næringer i Fastlands-Norge med fokus på 

IKT-næringen i ulike perioder mellom 1970 til 2013. Ser man disse veksttallene for bruttoverdiskaping i 

sammenheng med veksttallene for sysselsetting i Tabell 6-1 over, kan man si noe om utviklingen i 

arbeidsproduktiviteten på tvers av næringer. Merk at utviklingen i arbeidsproduktivitet både kan drives av økt 

kapitalintensitet og økt totalfaktorproduktivitet. 

Tabell 6-2: Næringsfordelt bruttpverdiskapingsvekst i faste priser fra 1970 til 2013 i Fastlands-Norge med fokus på IKT-
næringen, fordelt på år. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

Tabell 6-3 viser bruttoverdiskapingsutviklingen i løpende priser over næringer i Fastlands-Norge med fokus på 

IKT-næringen i ulike perioder mellom 1970 til 2013. Sammenlikner man disse veksttallene med de tilsvarende 

tallene i faste priser i Tabell 6-2 over, kan man lese av prisutviklingen på tvers av næringer. Ser man disse 

ÅRLIG SYSSELSETTINGSVEKST, basert på Nasjonalregnskapet

Næringsgruppering 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2013 1970-2013 1980-2013 1990-2013

Fastlands-Norge 1.8 % 0.5 % 1.2 % 1.2 % 1.2 % 1.0 % 1.2 %

     Ressursbasert næringsliv -2.0 % -2.0 % -2.3 % -1.9 % -2.0 % -2.0 % -2.1 %

          Primærnæringene -2.5 % -2.5 % -2.8 % -2.9 % -2.7 % -2.8 % -2.9 %

          Annet ressursbasert næringsliv 1.2 % 0.3 % -0.6 % 0.8 % 0.5 % 0.2 % 0.2 %

     Industri -0.3 % -2.6 % 0.2 % -0.7 % -0.8 % -1.0 % -0.3 %

          Tradisjonell industri -0.7 % -2.6 % -0.3 % -1.1 % -1.2 % -1.3 % -0.8 %

          Teknologiindustrien 1.0 % -2.6 % 1.2 % 0.2 % -0.1 % -0.4 % 0.6 %

     Bygg og anlegg 1.0 % -0.1 % 0.7 % 3.4 % 1.4 % 1.5 % 2.3 %

     Andre tjenester 3.4 % 1.5 % 1.7 % 1.4 % 2.0 % 1.5 % 1.5 %

          Andre markedsrettede tjenester 2.2 % 0.7 % 1.7 % 1.2 % 1.4 % 1.2 % 1.4 %

          Ikke-markedsrettede tjenester 4.6 % 2.1 % 1.7 % 1.6 % 2.4 % 1.8 % 1.6 %

     Kunnskapsintensive forretningsmessige tjenester 3.8 % 2.8 % 1.6 % 1.5 % 2.4 % 1.9 % 1.6 %

          Kunnskapsbaserte tjenester 4.8 % 4.7 % 3.3 % 3.2 % 3.9 % 3.6 % 3.2 %

          Medietjenester 3.5 % 1.5 % 2.3 % -1.6 % 1.2 % 0.5 % 0.1 %

          Finans 3.5 % 2.6 % -2.3 % 0.2 % 0.9 % 0.1 % -0.9 %

          IKT-tjenester 3.3 % 1.3 % 4.3 % 1.9 % 2.6 % 2.4 % 2.9 %

               Telekom 2.5 % -0.4 % -2.9 % -0.9 % -0.5 % -1.4 % -1.8 %

               IT-tjenester 6.8 % 6.2 % 11.8 % 2.9 % 6.6 % 6.6 % 6.7 %

ÅRLIG VERDISKAPINGSVEKST I FASTE PRISER, basert på Nasjonalregnskapet

Næringsgruppering 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2013 1970-2013 1980-2013 1990-2013

Fastlands-Norge 2.3 % 1.4 % 2.5 % 2.4 % 2.2 % 2.1 % 2.4 %

     Ressursbasert næringsliv 4.1 % 1.7 % 1.6 % 1.3 % 2.1 % 1.5 % 1.4 %

          Primærnæringene 1.3 % -0.6 % 2.1 % 3.6 % 1.7 % 1.9 % 3.0 %

          Annet ressursbasert næringsliv 6.0 % 2.9 % 1.4 % 0.0 % 2.4 % 1.3 % 0.6 %

     Industri 1.2 % -0.9 % 0.7 % 1.5 % 0.7 % 0.5 % 1.2 %

          Tradisjonell industri 0.5 % -0.6 % 0.4 % 0.0 % 0.1 % -0.1 % 0.2 %

          Teknologiindustrien 3.1 % -1.7 % 1.3 % 4.2 % 1.9 % 1.5 % 3.0 %

     Bygg og anlegg 2.7 % 1.8 % 1.8 % 2.8 % 2.3 % 2.2 % 2.4 %

     Andre tjenester 3.5 % 1.9 % 3.1 % 2.1 % 2.6 % 2.3 % 2.5 %

          Andre markedsrettede tjenester 3.2 % 1.3 % 4.1 % 2.5 % 2.8 % 2.6 % 3.2 %

          Ikke-markedsrettede tjenester 3.7 % 2.4 % 2.2 % 1.6 % 2.4 % 2.0 % 1.9 %

     Kunnskapsintensive forretningsmessige tjenester -1.3 % 2.3 % 2.8 % 4.4 % 2.2 % 3.3 % 3.7 %

          Kunnskapsbaserte tjenester 9.1 % 2.3 % 3.7 % 3.8 % 4.6 % 3.3 % 3.7 %

          Medietjenester 2.4 % 1.5 % 1.4 % 1.4 % 1.6 % 1.4 % 1.4 %

          Finans -5.5 % 1.9 % 0.0 % 3.7 % 0.3 % 2.1 % 2.1 %

          IKT-tjenester 7.8 % 7.4 % 11.6 % 7.6 % 8.5 % 8.8 % 9.3 %

               Telekom 3.3 % 8.8 % 14.4 % 10.7 % 9.4 % 11.2 % 12.3 %

               IT-tjenester 10.0 % 6.9 % 10.3 % 5.1 % 7.8 % 7.2 % 7.3 %
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veksttallene i sammenheng med tallene for sysselsettingsveksten i Tabell 6-1 over, kan man si noe om utviklingen 

i de sysselsattes samlede verdiskapingsbidrag, der både produktivitetsutviklingen og prisutviklingen er 

ihensyntatt. 

Tabell 6-3: Næringsfordelt bruttoverdiskapingsvekst i løpende priser fra 1970 til 2013 i Fastlands-Norge med fokus på IKT-
næringen, fordelt på år. Kilder: Menon (2015) og Statistisk sentralbyrå (2015) 

 

6.2.2. Sammenhengen mellom Menons IKT-populasjon og offentlig statistikk 

I denne appendiksseksjonen kommer vi med empirisk bakgrunnsinformasjon om sammenhengen mellom 

bransjene i Menons IKT-populasjon og NACE-kodene i offentlig statistikk. Vi henviser til delkapittel 3.1 for en 

konseptuell gjennomgang av populasjonen og appendiksseksjon 5.2.1 for en redegjørelse for oppbyggingen av 

populasjonen. 

Vi begynner med å ta for oss innslaget av Menons IKT-populasjonsbransjer over fem-siffer-NACE-koder i 2013 

målt i bruttoverdiskaping i Tabell 6-4 til Tabell 6-8. Deretter presenterer vi det tilsvarende reverserte forholdet, 

altså fordelingen til Menons IKT-populasjonsbransjer over fem-siffer-NACE-koder i 2013 målt i 

bruttoverdiskaping i Tabell 6-9 til Tabell 6-13.  

ÅRLIG VERDISKAPINGSVEKST I LØPENDE PRISER, basert på Nasjonalregnskapet

Næringsgruppering 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2013 1970-2013 1980-2013 1990-2013

Fastlands-Norge 12.0 % 9.1 % 5.6 % 6.0 % 8.0 % 6.8 % 5.8 %

     Ressursbasert næringsliv 10.2 % 8.9 % 2.7 % 4.7 % 6.5 % 5.4 % 3.9 %

          Primærnæringene 9.5 % 6.8 % 2.0 % 3.2 % 5.2 % 3.9 % 2.7 %

          Annet ressursbasert næringsliv 11.2 % 11.0 % 3.3 % 5.7 % 7.6 % 6.5 % 4.7 %

     Industri 10.1 % 5.9 % 5.6 % 3.3 % 6.0 % 4.8 % 4.3 %

          Tradisjonell industri 9.6 % 5.9 % 5.4 % 1.4 % 5.3 % 4.0 % 3.1 %

          Teknologiindustrien 11.6 % 5.8 % 6.0 % 6.7 % 7.4 % 6.2 % 6.4 %

     Bygg og anlegg 10.7 % 7.4 % 6.0 % 9.4 % 8.4 % 7.8 % 7.9 %

     Andre tjenester 12.7 % 9.6 % 6.0 % 5.7 % 8.3 % 7.0 % 5.8 %

          Andre markedsrettede tjenester 11.3 % 9.2 % 5.9 % 4.9 % 7.6 % 6.5 % 5.3 %

          Ikke-markedsrettede tjenester 14.8 % 10.1 % 6.2 % 6.5 % 9.1 % 7.5 % 6.4 %

     Kunnskapsintensive forretningsmessige tjenester 15.8 % 12.4 % 5.4 % 8.4 % 10.3 % 8.6 % 7.0 %

          Kunnskapsbaserte tjenester 20.3 % 10.6 % 8.5 % 8.8 % 11.7 % 9.2 % 8.7 %

          Medietjenester 12.3 % 11.7 % 7.3 % 4.4 % 8.6 % 7.5 % 5.7 %

          Finans 15.7 % 13.1 % 1.6 % 10.6 % 10.2 % 8.5 % 6.6 %

          IKT-tjenester 13.4 % 13.6 % 6.9 % 5.9 % 9.6 % 8.5 % 6.3 %

               Telekom 12.2 % 12.8 % 1.8 % 2.7 % 6.9 % 5.4 % 2.3 %

               IT-tjenester 20.7 % 16.4 % 15.5 % 7.9 % 14.5 % 12.7 % 11.1 %
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Tabell 6-4: Den første av fem tabeller om innslaget av Menons IKT-populasjonsbransjer over fem-siffer-NACE-koder i 2013 
målt i bruttoverdiskaping. Kilde: Menon (2015) 

 

NACE-BRANSJE MENON IKT-POPULASJONSBRANSJE

NACE-kode NACE-navn Telekom

Generelle 

program-

varer

Skredder-

sydde IT-

tjenester

IKT-drifts-

tjenester

IKT-

industri
IKT-handel

2400 Tjenester ti lknyttet skogbruk 0.00 % 0.00 % 0.00 %

9109 Andre tjenester ti lknyttet utvinning av råol je og naturgass 0.00 %

10110 Bearbeiding og konservering av kjøtt 1.90 %

13300 Etterbehandl ing av teksti ler 0.00 %

18200 Reproduks jon av innspi l te opptak 70.31 %

25400 Produks jon av våpen og ammunis jon 1.61 %

25930 Produks jon av varer av metal l tråd, kjetting og fjærer 3.32 %

25990 Produks jon av metal lvarer ikke nevnt annet s ted 0.00 %

26110 Produks jon av elektroniske komponenter 0.00 % 83.33 %

26120 Produks jon av kretskort 100.00 %

26200 Produks jon av datamaskiner og ti l leggsutstyr 99.92 %

26300 Produks jon av kommunikas jonsutstyr 99.26 %

26400 Produks jon av elektronikk ti l  husholdningsbruk 1.85 % 54.84 %

26510 Produks jon av måle-, kontrol l - og navigas jons instrumenter 100.00 %

26600
Produks jon av s trå l ingsutstyr, elektromedis insk og 

elektroterapeutisk utstyr
100.00 %

26700 Produks jon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr 0.92 %

27110 Produks jon av elektromotorer, generatorer og transformatorer 0.00 %

27310 Produks jon av optiske fiberkabler 100.00 %

27900 Produks jon av annet elektrisk utstyr -0.03 % 5.88 % 67.44 % 2.86 %

28210 Produks jon av industri - og laboratorieovner samt brennere 1.57 %

28290
Produks jon av maskiner og utstyr ti l  generel l  bruk, ikke nevnt annet 

s ted
0.26 %

28930
Produks jon av maskiner og utstyr ti l  nærings- og 

nytelsesmiddel industri
-0.01 %

28990 Produks jon av spes ia lmaskiner ikke nevnt annet s ted 0.04 % 0.84 %

32400 Produks jon av spi l l  og leker -0.82 %

33120 Reparas jon av maskiner 0.05 % 0.00 %
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Tabell 6-5: Den andre av fem tabeller om innslaget av Menons IKT-populasjonsbransjer over fem-siffer-NACE-koder i 2013 
målt i bruttoverdiskaping. Kilde: Menon (2015) 

 

NACE-BRANSJE MENON IKT-POPULASJONSBRANSJE

NACE-kode NACE-navn Telekom

Generelle 

program-

varer

Skredder-

sydde IT-

tjenester

IKT-drifts-

tjenester

IKT-

industri
IKT-handel

33130 Reparas jon av elektronisk og optisk utstyr 0.67 % 11.07 % -3.27 %

33140 Reparas jon av elektrisk utstyr 1.68 % 0.59 %

33200 Insta l las jon av industrimaskiner og -utstyr 58.78 % 0.31 %

35140 Handel  med elektris i tet 0.00 %

41109 Utvikl ing og sa lg av egen fast eiendom el lers 0.00 % 0.00 %

41200 Oppføring av bygninger 0.00 % 0.00 %

42220 Bygging av anlegg for elektris i tet og telekommunikas jon 75.21 % 0.22 %

43120 Grunnarbeid 0.03 %

43210 Elektrisk insta l las jonsarbeid 4.95 % 0.00 % 0.01 % 0.02 % 0.01 %

43221 Rørlegger- og venti las jonsarbeid 0.02 % 0.03 %

45112 Detal jhandel  med bi ler og lette motorvogner, unntatt motorsykler 0.00 % 0.00 %

46140
Agenturhandel  med maskiner, produks jonsutstyr, båter og 

luftfartøyer
2.82 % 0.00 % 0.00 % 27.88 %

46170 Agenturhandel  med nærings- og nytelsesmidler -0.07 %

46180 Agenturhandel  med spes ia l i sert vareutva lg el lers 0.06 % 0.00 % 8.58 %

46389
Engroshandel  med spes ia l i sert utva lg av nærings- og nytelsesmidler 

ikke nevnt annet s ted
0.02 %

46431 Engroshandel  med elektriske husholdningsapparater og -maskiner 0.98 %

46460 Engroshandel  med sykepleie- og apotekvarer 0.01 %

46495 Engroshandel  med spi l l  og leker -0.01 %

46510
Engroshandel  med datamaskiner, ti l leggsutstyr ti l  datamaskiner 

samt programvare
100.00 %

46520
Engroshandel  med elektronikkutstyr og telekommunikas jonsutstyr 

samt deler
29.20 % 26.14 % 0.03 % 2.15 % 23.64 %

46630
Engroshandel  med maskiner og utstyr ti l  bergverksdri ft, ol je- og 

gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet
0.02 %

46660 Engroshandel  med maskiner og utstyr ti l  kontor el lers 0.00 % 0.81 % 0.30 % 4.44 %

46691
Engroshandel  med maskiner og utstyr ti l  kraftproduks jon og 

insta l las jon
2.01 %

46693 Engroshandel  med maskiner og utstyr ti l  industri  el lers 0.05 % 0.22 % 0.02 %

46694
Engroshandel  med maskiner og utstyr ti l  handel , transport og 

tjenesteyting el lers
0.90 % 1.59 % 2.10 %
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Tabell 6-6: Den tredje av fem tabeller om innslaget av Menons IKT-populasjonsbransjer over fem-siffer-NACE-koder i 2013 
målt i bruttoverdiskaping. Kilde: Menon (2015) 

 

NACE-BRANSJE MENON IKT-POPULASJONSBRANSJE

NACE-kode NACE-navn Telekom

Generelle 

program-

varer

Skredder-

sydde IT-

tjenester

IKT-drifts-

tjenester

IKT-

industri
IKT-handel

46900 Uspes i fi sert engroshandel 9.02 % 0.00 % 0.00 % 0.64 %

47300 Detal jhandel  med drivstoff ti l  motorvogner 0.16 %

47410 Butikkhandel  med datamaskiner og utstyr ti l  datamaskiner 100.00 %

47420 Butikkhandel  med telekommunikas jonsutstyr 100.00 %

47524 Butikkhandel  med trelast 1.66 %

47540 Butikkhandel  med elektriske husholdningsapparater 0.05 %

47650 Butikkhandel  med spi l l  og leker 0.03 %

47781 Butikkhandel  med fotoutstyr 0.00 %

47911 Postordre-/Internetthandel  med bredt vareutva lg 21.95 %

47914
Postordre-/Internetthandel  med elektriske husholdningsapparater, 

radio, fjernsyn, plater, kassetter og mus ikkinstrumenter
0.00 % -1.93 %

47916 Postordre-/Internetthandel  med IKT-utstyr 100.00 %

47919 Postordre-/Internetthandel  med annet spes ia l i sert vareutva lg -0.01 % 0.00 % 0.11 % 0.02 % 1.05 %

47990 Detal jhandel  utenom utsa lgssted el lers 0.06 % 0.03 %

50201 Utenriks  s jøfart med gods 0.26 %

52291 Spedis jon 0.00 %

55300 Dri ft av campingplasser og turis thytter 0.35 %

56101 Dri ft av restauranter og kafeer 0.00 %

56309 Dri ft av barer el lers 0.88 %

58110 Utgivelse av bøker -0.25 %

58190 Forlagsvirksomhet el lers 0.11 %

58210 Utgivelse av programvare for dataspi l l 100.00 %

58290 Utgivelse av annen programvare 99.75 % 0.25 %

61100 Kabelbasert telekommunikas jon 100.00 %

61200 Trådløs  telekommunikas jon 100.00 %

61300 Satel l i ttbasert telekommunikas jon 100.00 %
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Tabell 6-7: Den fjerde av fem tabeller om innslaget av Menons IKT-populasjonsbransjer over fem-siffer-NACE-koder i 2013 
målt i bruttoverdiskaping. Kilde: Menon (2015) 

 

NACE-BRANSJE MENON IKT-POPULASJONSBRANSJE

NACE-kode NACE-navn Telekom

Generelle 

program-

varer

Skredder-

sydde IT-

tjenester

IKT-drifts-

tjenester

IKT-

industri
IKT-handel

61900 Telekommunikas jon el lers 100.00 %

62010 Programmeringstjenester 0.05 % 99.95 %

62020 Konsulentvi rksomhet ti lknyttet informas jonsteknologi 0.02 % 0.14 % 99.84 %

62030 Forval tning og dri ft av IT-systemer 8.26 % 91.74 %

62090 Andre tjenester ti lknyttet informas jonsteknologi 0.90 % -13.11 % 31.65 % 71.51 % -0.02 %

63110 Databehandl ing, data lagring og ti lknyttede tjenester 4.77 % 95.23 %

63120 Dri ft av web-porta ler 30.09 % 69.75 %

63990 Andre informas jonstjenester ikke nevnt annet s ted 0.15 % -1.80 % 9.83 % 0.11 %

64202 Spes iel le holdingselskaper 2.17 %

64302 Investeringsselskaper o.l . 0.00 % 0.00 %

64306 Aktive eierfond -0.38 %

64308 Investeringsselskaper o.l . lukket for a l lmennheten 0.00 % 0.00 %

64920 Annen kredittgivning -0.01 %

64990 Annen finans ieringsvirksomhet ikke nevnt annet s ted 0.00 %

66190 Andre tjenester ti lknyttet finans ieringsvirksomhet 0.22 %

66290 Andre tjenester ti lknyttet fors ikringsvirksomhet og pens jonskasser 2.18 %

68100 Kjøp og sa lg av egen fast eiendom 0.01 % 0.10 %

68209 Utleie av egen el ler leid fast eiendom el lers 0.02 % 0.00 % 0.00 % 0.10 % 0.00 %

68320 Eiendomsforva l tning 0.00 %

69100 Juridisk tjenesteyting 0.80 %

69201 Regnskap og bokføring 1.13 % 0.00 %

69202 Revis jon 0.00 %

69203 Skatterådgivning 0.00 %

70220 Bedri ftsrådgivning og annen adminis trativ rådgiving 0.06 % 1.28 % 0.00 %

71122 Geologiske undersøkelser 0.98 % 0.01 % 0.00 %
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Tabell 6-8: Den femte av fem tabeller om innslaget av Menons IKT-populasjonsbransjer over fem-siffer-NACE-koder i 2013 
målt i bruttoverdiskaping. Kilde: Menon (2015) 

 

NACE-BRANSJE MENON IKT-POPULASJONSBRANSJE

NACE-kode NACE-navn Telekom

Generelle 

program-

varer

Skredder-

sydde IT-

tjenester

IKT-drifts-

tjenester

IKT-

industri
IKT-handel

71129 Annen teknisk konsulentvi rksomhet 0.20 % 8.24 % 0.08 % 0.00 % 0.00 %

71200 Teknisk prøving og analyse 1.87 % 0.01 %

72190
Annen forskning og annet utvikl ingsarbeid innen naturvi tenskap og 

teknikk
2.84 % 0.00 % 3.95 %

74101 Industrides ign, produktdes ign og annen teknisk des ignvirksomhet 1.98 %

74200 Fotografvi rksomhet 2.21 % -0.64 %

74909
Annen fagl ig, vi tenskapel ig og teknisk vi rksomhet ikke nevnt annet 

s ted
0.10 % 1.92 % 0.76 %

77330 Utleie og leas ing av kontor- og datamaskiner 1.81 % 39.26 %

77390
Utleie og leas ing av andre maskiner og annet utstyr og materiel l  

ikke nevnt annet s ted
0.00 %

77400
Leas ing av immateriel l  eiendom og l ignende produkter, unntatt 

opphavsrettsbeskyttede verker
-0.03 % 0.01 % -0.01 %

78100 Rekruttering og formidl ing av arbeidskraft 0.79 %

78200 Utleie av arbeidskraft 3.05 %

82202 Telefonsalg 0.25 %

82300 Kongress -, messe- og utsti l l ingsvi rksomhet 1.90 %

82910 Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet 2.32 %

82920 Pakkevirksomhet 15.94 %

82990 Annen forretningsmess ig tjenesteyting ikke nevnt annet s ted 0.00 % 0.12 % 0.00 %

85429 Undervisning ved andre høgskoler 0.00 %

85599 Annen undervisning ikke nevnt annet s ted 0.01 % 0.61 % 0.05 %

86904 Annen forebyggende helsetjeneste 0.00 %

88993 Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked 5.79 %

90020 Tjenester ti lknyttet underholdningsvirksomhet 0.00 %

92000 Lotteri  og tota l i satorspi l l 0.24 %

94991 Aktivi teter i  andre interesseorganisas joner ikke nevnt annet s ted 0.16 %

95110 Reparas jon av datamaskiner og ti l leggsutstyr 100.00 %

95120 Reparas jon av kommunikas jonsutstyr 100.00 %
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Tabell 6-9: Den første av fem tabeller om fordelingen til Menons IKT-populasjonsbransjer over fem-siffer-NACE-koder i 
2013 målt i bruttoverdiskaping. Kilde: Menon (2015) 

 

NACE-BRANSJE MENON IKT-POPULASJONSBRANSJE

NACE-kode NACE-navn Telekom

Generelle 

program-

varer

Skredder-

sydde IT-

tjenester

IKT-drifts-

tjenester

IKT-

industri
IKT-handel

2400 Tjenester ti lknyttet skogbruk 0.00 % 0.00 % 0.00 %

9109 Andre tjenester ti lknyttet utvinning av råol je og naturgass 0.00 %

10110 Bearbeiding og konservering av kjøtt 0.26 %

13300 Etterbehandl ing av teksti ler 0.00 %

18200 Reproduks jon av innspi l te opptak 0.09 %

25400 Produks jon av våpen og ammunis jon 0.14 %

25930 Produks jon av varer av metal l tråd, kjetting og fjærer 0.26 %

25990 Produks jon av metal lvarer ikke nevnt annet s ted 0.00 %

26110 Produks jon av elektroniske komponenter 0.00 % 3.95 %

26120 Produks jon av kretskort 10.78 %

26200 Produks jon av datamaskiner og ti l leggsutstyr 2.05 %

26300 Produks jon av kommunikas jonsutstyr 10.61 %

26400 Produks jon av elektronikk ti l  husholdningsbruk 0.04 % 1.33 %

26510 Produks jon av måle-, kontrol l - og navigas jons instrumenter 56.49 %

26600
Produks jon av s trå l ingsutstyr, elektromedis insk og 

elektroterapeutisk utstyr
3.90 %

26700 Produks jon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr 0.01 %

27110 Produks jon av elektromotorer, generatorer og transformatorer 0.00 %

27310 Produks jon av optiske fiberkabler 0.51 %

27900 Produks jon av annet elektrisk utstyr 0.00 % 0.09 % 4.57 % 0.27 %

28210 Produks jon av industri - og laboratorieovner samt brennere 0.02 %

28290
Produks jon av maskiner og utstyr ti l  generel l  bruk, ikke nevnt annet 

s ted
0.03 %

28930
Produks jon av maskiner og utstyr ti l  nærings- og 

nytelsesmiddel industri
0.00 %

28990 Produks jon av spes ia lmaskiner ikke nevnt annet s ted 0.00 % 0.10 %

32400 Produks jon av spi l l  og leker 0.00 %

33120 Reparas jon av maskiner 0.02 % 0.00 %
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Tabell 6-10: Den andre av fem tabeller om fordelingen til Menons IKT-populasjonsbransjer over fem-siffer-NACE-koder i 
2013 målt i bruttoverdiskaping. Kilde: Menon (2015) 

 

NACE-BRANSJE MENON IKT-POPULASJONSBRANSJE

NACE-kode NACE-navn Telekom

Generelle 

program-

varer

Skredder-

sydde IT-

tjenester

IKT-drifts-

tjenester

IKT-

industri
IKT-handel

33130 Reparas jon av elektronisk og optisk utstyr 0.00 % 0.02 % -0.01 %

33140 Reparas jon av elektrisk utstyr 0.01 % 0.02 %

33200 Insta l las jon av industrimaskiner og -utstyr 8.79 % 0.12 %

35140 Handel  med elektris i tet 0.00 %

41109 Utvikl ing og sa lg av egen fast eiendom el lers 0.00 % 0.00 %

41200 Oppføring av bygninger 0.00 % 0.00 %

42220 Bygging av anlegg for elektris i tet og telekommunikas jon 4.22 % 0.06 %

43120 Grunnarbeid 0.01 %

43210 Elektrisk insta l las jonsarbeid 3.20 % 0.00 % 0.02 % 0.06 % 0.03 %

43221 Rørlegger- og venti las jonsarbeid 0.01 % 0.03 %

45112 Detal jhandel  med bi ler og lette motorvogner, unntatt motorsykler 0.00 % 0.00 %

46140
Agenturhandel  med maskiner, produks jonsutstyr, båter og 

luftfartøyer
0.04 % 0.00 % 0.00 % 2.20 %

46170 Agenturhandel  med nærings- og nytelsesmidler 0.00 %

46180 Agenturhandel  med spes ia l i sert vareutva lg el lers 0.00 % 0.00 % 1.06 %

46389
Engroshandel  med spes ia l i sert utva lg av nærings- og nytelsesmidler 

ikke nevnt annet s ted
0.00 %

46431 Engroshandel  med elektriske husholdningsapparater og -maskiner 0.09 %

46460 Engroshandel  med sykepleie- og apotekvarer 0.00 %

46495 Engroshandel  med spi l l  og leker 0.00 %

46510
Engroshandel  med datamaskiner, ti l leggsutstyr ti l  datamaskiner 

samt programvare
70.90 %

46520
Engroshandel  med elektronikkutstyr og telekommunikas jonsutstyr 

samt deler
2.89 % 2.24 % 0.01 % 0.77 % 11.92 %

46630
Engroshandel  med maskiner og utstyr ti l  bergverksdri ft, ol je- og 

gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet
0.02 %

46660 Engroshandel  med maskiner og utstyr ti l  kontor el lers 0.00 % 0.02 % 0.02 % 0.52 %

46691
Engroshandel  med maskiner og utstyr ti l  kraftproduks jon og 

insta l las jon
0.95 %

46693 Engroshandel  med maskiner og utstyr ti l  industri  el lers 0.01 % 0.02 % 0.01 %

46694
Engroshandel  med maskiner og utstyr ti l  handel , transport og 

tjenesteyting el lers
0.42 % 0.22 % 1.74 %
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Tabell 6-11: Den tredje av fem tabeller om fordelingen til Menons IKT-populasjonsbransjer over fem-siffer-NACE-koder i 
2013 målt i bruttoverdiskaping. Kilde: Menon (2015) 

 

NACE-BRANSJE MENON IKT-POPULASJONSBRANSJE

NACE-kode NACE-navn Telekom

Generelle 

program-

varer

Skredder-

sydde IT-

tjenester

IKT-drifts-

tjenester

IKT-

industri
IKT-handel

46900 Uspes i fi sert engroshandel 2.31 % 0.00 % 0.00 % 0.29 %

47300 Detal jhandel  med drivstoff ti l  motorvogner 0.04 %

47410 Butikkhandel  med datamaskiner og utstyr ti l  datamaskiner 3.37 %

47420 Butikkhandel  med telekommunikas jonsutstyr 4.60 %

47524 Butikkhandel  med trelast 0.01 %

47540 Butikkhandel  med elektriske husholdningsapparater 0.02 %

47650 Butikkhandel  med spi l l  og leker 0.00 %

47781 Butikkhandel  med fotoutstyr 0.00 %

47911 Postordre-/Internetthandel  med bredt vareutva lg 0.58 %

47914
Postordre-/Internetthandel  med elektriske husholdningsapparater, 

radio, fjernsyn, plater, kassetter og mus ikkinstrumenter
0.00 % -0.01 %

47916 Postordre-/Internetthandel  med IKT-utstyr 0.52 %

47919 Postordre-/Internetthandel  med annet spes ia l i sert vareutva lg 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.06 %

47990 Detal jhandel  utenom utsa lgssted el lers 0.00 % 0.00 %

50201 Utenriks  s jøfart med gods 0.58 %

52291 Spedis jon 0.00 %

55300 Dri ft av campingplasser og turis thytter 0.01 %

56101 Dri ft av restauranter og kafeer 0.00 %

56309 Dri ft av barer el lers 0.03 %

58110 Utgivelse av bøker -0.03 %

58190 Forlagsvirksomhet el lers 0.00 %

58210 Utgivelse av programvare for dataspi l l 0.34 %

58290 Utgivelse av annen programvare 86.44 % 0.06 %

61100 Kabelbasert telekommunikas jon 23.47 %

61200 Trådløs  telekommunikas jon 57.31 %

61300 Satel l i ttbasert telekommunikas jon 7.62 %
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Tabell 6-12: Den fjerde av fem tabeller om fordelingen til Menons IKT-populasjonsbransjer over fem-siffer-NACE-koder i 
2013 målt i bruttoverdiskaping. Kilde: Menon (2015) 

 

NACE-BRANSJE MENON IKT-POPULASJONSBRANSJE

NACE-kode NACE-navn Telekom

Generelle 

program-

varer

Skredder-

sydde IT-

tjenester

IKT-drifts-

tjenester

IKT-

industri
IKT-handel

61900 Telekommunikas jon el lers 0.99 %

62010 Programmeringstjenester 0.04 % 23.70 %

62020 Konsulentvi rksomhet ti lknyttet informas jonsteknologi 0.01 % 0.24 % 51.73 %

62030 Forval tning og dri ft av IT-systemer 2.09 % 62.49 %

62090 Andre tjenester ti lknyttet informas jonsteknologi 0.00 % -0.08 % 0.06 % 0.34 % 0.00 %

63110 Databehandl ing, data lagring og ti lknyttede tjenester 0.95 % 15.15 %

63120 Dri ft av web-porta ler 8.12 % 15.11 %

63990 Andre informas jonstjenester ikke nevnt annet s ted 0.00 % -0.03 % 0.05 % 0.00 %

64202 Spes iel le holdingselskaper -0.01 %

64302 Investeringsselskaper o.l . 0.00 % 0.00 %

64306 Aktive eierfond -0.01 %

64308 Investeringsselskaper o.l . lukket for a l lmennheten 0.00 % 0.00 %

64920 Annen kredittgivning 0.00 %

64990 Annen finans ieringsvirksomhet ikke nevnt annet s ted 0.00 %

66190 Andre tjenester ti lknyttet finans ieringsvirksomhet 0.11 %

66290 Andre tjenester ti lknyttet fors ikringsvirksomhet og pens jonskasser 0.46 %

68100 Kjøp og sa lg av egen fast eiendom 0.00 % 0.02 %

68209 Utleie av egen el ler leid fast eiendom el lers 0.05 % 0.00 % 0.01 % 0.51 % 0.00 %

68320 Eiendomsforva l tning 0.00 %

69100 Juridisk tjenesteyting 0.20 %

69201 Regnskap og bokføring 0.30 % 0.00 %

69202 Revis jon 0.00 %

69203 Skatterådgivning 0.00 %

70220 Bedri ftsrådgivning og annen adminis trativ rådgiving 0.02 % 0.37 % 0.00 %

71122 Geologiske undersøkelser 1.13 % 0.00 % 0.00 %
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Tabell 6-13: Den femte av fem tabeller om fordelingen til Menons IKT-populasjonsbransjer over fem-siffer-NACE-koder i 
2013 målt i bruttoverdiskaping. Kilde: Menon (2015) 

 

NACE-BRANSJE MENON IKT-POPULASJONSBRANSJE

NACE-kode NACE-navn Telekom

Generelle 

program-

varer

Skredder-

sydde IT-

tjenester

IKT-drifts-

tjenester

IKT-

industri
IKT-handel

71129 Annen teknisk konsulentvi rksomhet 0.16 % 6.01 % 0.16 % 0.00 % 0.01 %

71200 Teknisk prøving og analyse 0.47 % 0.02 %

72190
Annen forskning og annet utvikl ingsarbeid innen naturvi tenskap og 

teknikk
0.40 % 0.00 % 2.33 %

74101 Industrides ign, produktdes ign og annen teknisk des ignvirksomhet 0.03 %

74200 Fotografvi rksomhet 0.02 % -0.02 %

74909
Annen fagl ig, vi tenskapel ig og teknisk vi rksomhet ikke nevnt annet 

s ted
0.01 % 0.10 % 0.17 %

77330 Utleie og leas ing av kontor- og datamaskiner 0.00 % 0.49 %

77390
Utleie og leas ing av andre maskiner og annet utstyr og materiel l  

ikke nevnt annet s ted
0.00 %

77400
Leas ing av immateriel l  eiendom og l ignende produkter, unntatt 

opphavsrettsbeskyttede verker
0.00 % 0.00 % 0.00 %

78100 Rekruttering og formidl ing av arbeidskraft 0.02 %

78200 Utleie av arbeidskraft 2.16 %

82202 Telefonsalg 0.00 %

82300 Kongress -, messe- og utsti l l ingsvi rksomhet 0.03 %

82910 Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet 0.18 %

82920 Pakkevirksomhet 0.07 %

82990 Annen forretningsmess ig tjenesteyting ikke nevnt annet s ted 0.00 % 0.01 % 0.00 %

85429 Undervisning ved andre høgskoler 0.00 %

85599 Annen undervisning ikke nevnt annet s ted 0.00 % 0.03 % 0.01 %

86904 Annen forebyggende helsetjeneste 0.00 %

88993 Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked 2.29 %

90020 Tjenester ti lknyttet underholdningsvirksomhet 0.00 %

92000 Lotteri  og tota l i satorspi l l 0.03 %

94991 Aktivi teter i  andre interesseorganisas joner ikke nevnt annet s ted 0.04 %

95110 Reparas jon av datamaskiner og ti l leggsutstyr 3.77 %

95120 Reparas jon av kommunikas jonsutstyr 1.00 %
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