
It-sektoren - dokumentationsark 

OECD har i 2007 udarbejdet en ny definition af it-sektoren. Definitionen tager udgangspunkt i den 

reviderede internationale branchekode ISIC Rev. 4 (herhjemme DB07.) Definition af it-sektoren er bygget 

op omkring færre brancher end tidligere. Det har især haft betydning for omfanget af de to delsektorer it-

industri og handel med it-produkter, hvor der fjernet underbrancher, der i den tidligere definition kun har 

haft en perifer tilknytning til it-sektoren. 

Konsekvensen af denne ændring er, at antallet af beskæftigede i it-sektoren i 2008 reduceres med godt og 

vel 11.000 personer fra 105.839 til 94.530 jf. figur 1. 95 procent af dette fald kan tilskrives den ændrede 

definition af it-industri og it-engroshandel.  Som det fremgår af figur 1 sker der en forskydning af kurven 

ved overgangen til den nye it-definition. Det skal yderligere fremhæves, at faldet fra 2008 til 2009 

formentlig alene skyldes en ændret beskæftigelsesopgørelse i Danmarks Statistik.  

Figur 1. Udvikling i it-sektorens beskæftigelse, 1993-2015.  

 
 

Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik, bearbejdet af eStatistik.  

OECD stiller følgende krav til brancher, der kan indgå i it-sektoren: 

”The production (goods and services) of a candidate industry must primarily be intended to fulfil or 
enable the function of  processing and communication by electronic means, including 
transmission and display.” 

 

Med afsæt i dette krav opdeles it-sektoren i tre grupperinger, henholdsvis it-industri, handel med it-

produkter og it-service. Indenfor it-service findes – ifølge OECD – både Telekommunikation og it-

konsulentydelser, herunder udvikling af software, hosting af it-løsninger, reparation af computere og 

kommunikationsudstyr samt programmering.  
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eStatistik har valgt at underopdele it-service i henholdsvis telekommunikation og it-konsulentydelser for 

at sikre sammenlignelighed i forhold til tidligere afgrænsninger af it-sektoren. En nærmere specifikation 

af brancher, der indgår i de fire delsektorer i såvel den nye DB07 branchegruppering og den tidligere 

DB03, kan ses længere nede i dokumentet. 

 

Læs mere om OECDs definition af hele it-sektoren her: 

http://www.oecd.org/dataoecd/49/17/38217340.pdf 

DB03 fremstår både i en dansk og en international version. Forskellen er, at man i Danmarks Statistik har 

arbejdet med en fem-cifret NACE-kode inddeling i forhold til den fire-cifrede internationale afgrænsning. 

Underopdeling af it-service 

 DB07 (OECD) DB03 (DK) DB03 (Int.) 

It-industri    

DB07 
   

Fremstilling af elektroniske komponenter og 
plader 

2610 
  

Fremstilling af computere og ydre enheder 2620 
  

Fremstilling af kommunikationsudstyr 2630 
  

Fremstilling af elektronik til husholdningen 2640 
  

Fremstilling af magnetiske og optiske media 2680 
  

DB03 
   

Fremstilling af kontormaskiner 
 

3001 3001 

Fremstilling af computere og andet it-udstyr 
 

3002 3002 

Fremstilling af isolerede ledninger og kabler 
 

3130 3130 

Fremstillign af kredsløb og  
halvlederkomponenter mv. 

3210 3210 

Fremstilling af telemateriel 
 

3220 3220 

Fremstilling af radioer, fjernsyn, højtalere,  
antenner mv. 

3230 3230 

Fremstilling af navigationsudstyr,  
måle- og kontrolapparater 

3320 3320 

Fremstilling af udstyr  
til industrielle processtyringsanlæg 

3330 3330 

 

It-engros 
   

Engroshandel med radio og tv mv. 
 

51432 
 

Engroshandel med elektriske  
husholdsningsartikler samt radio og tv udstyr 

5143 

Engroshandel med computere, ydre enheder og 
software 

4651 5184 5184 

Engroshandel med elektronisk udstyr og 
telekommunikationsudstyr og dele hertil 

4652 5186 5186 

Engroshandel med el-installationsmateriel 
 

51871 
 

Engroshandel med el-installationsmateriel og andre maskiner 
 

5187 

http://www.oecd.org/dataoecd/49/17/38217340.pdf


 

It-service DB07 (OECD) DB03 (DK) DB03 (int.) 

DB07 
   

Udgivelse af computerspil 5821 
  

Anden udgivelse af software 5829 
  

Computerprogrammering 6201 
  

Konsulentbistand vedrørende 
informationsteknologi 

6202 
  

Computer Facility Management 6203 
  

Anden it-servicevirksomhed 6209 
  

Databehandling, webhosting og lignende 
serviceydelser 

6311 
  

Webportaler 6312 
  

Reparation af computere og ydre enheder 9511 
  

Reparation af kommunikationsudstyr 9512 
  

DB03 
   

Udlejning af computere,  
it-udstyr og kontormaskiner 

7133 7133 

Konsulentvirksomhed vedr. hardware 
 

7210 7210 

Levering af software og konsulentbistand  
vedrørende software 

7220 7220 

Databehandling 
 

7230 7230 

Databaseværter og -formidlere 
 

7240 7240 

Reparation og vedligeholdelse 
 af kontormaskiner og it-udstyr 

7250 7250 

Anden virksomhed i forbindelse med it-
servicevirksomhed 

  7260 7260 

 

Telekommunikation 61 6420 6520 

Fastnetbaseret telekommunikation 6110 
  

Trådløs telekommunikation 6120 
  

Satellitbaseret telekommunikation 6130 
  

Anden telekommunikation 6190 
  

 


