
Til Brugerudvalget for vidensamfundet 

Orientering om it-statistikkerne 

Danmarks Statistik gennemfører årligt tre omfattende undersøgelser: 
• Danske virksomhedernes brug af it 
• Befolkningens brug af internet 
• Den offentlige sektors brug af it 

 
Derudover indsamles årligt oplysninger om it-udgifter, herunder 
investeringer i virksomhederne. 
 
Danske virksomhedernes brug af it og Befolkningens brug af internet 

Begge statistikker bygger på internationalt samarbejde. Indholdet tager 
udgangspunkt i harmoniserede spørgeskemaer fra EU, med både ’faste’ og 
’nye’ spørgsmål, der fastlægges året før.  
 
Hvert år har et særligt tema, fx it-sikkerhed (2010), it-færdigheder og e-
government (2011) og anvendelsen af mobilt internet (2012). Der er dog 
stadig mulighed for at lave tidsserier på en række nøgleindikatorer (fx adgang 
til internet, daglig brug af internet, e-handel).  
 
Den offentlige sektors brug af it 

Statistikken er 100 pct. tilskudsfinansieret national undersøgelse, der gen-
nemføres i samarbejde med IT- og Telestyrelsen og Den Digitale Taskforce. 
Den anvendes især til at måle fremdrift og barrierer i forhold til digitaliserin-
gen af den offentlige sektor. Indholdet forhandles og fornyes hvert år. Frivillig 
undersøgelse.  
 
Mulighed for medtagelse af ekstra spørgsmål i to undersøgelser 

Som regel inkluderes et begrænset antal tillægsspørgsmål i undersøgelserne 
Danske virksomheders brug af it og Befolkningens brug af internet, hvis 
skemaernes omfang og indhold tillader det, og såfremt spørgsmålene finan-
sieres. 
 
DST er i kontakt med alle samarbejdspartnere fra 2010-undersøgelsen mhp. 
gentagelse eller fornyelse af de tilskudsfinansierede indikatorer. Indholdets 
omfang fastlægges senest i uge 47, og det forventes ikke, at der kan nå at 
komme nye moduler ind efter brugerudvalgsmødet.  
 
Opsætningen af spørgeskema til 2011-undersøgelsen igangsættes primo 
2011, og indholdet skal derfor fastlægges senest medio januar 2011.  
 
Eventuelle forslag til nyt spørgsmål i befolkningsundersøgelsen skal 
derfor være Danmarks Statistik i hænde senest mandag den 10. januar 
2011. 
 
Mere information 
Alle it-statistikkerne er tilgængelige på www.dst.dk/it.  

- Virksomhedernes brug af it 
- Den offentlige sektors brug af it 

 
Martin Lundø, mlu@dst.dk 

- Befolkningens brug af internet:  Agnes Tassy, ata@dst.dk. 
- It-udgifter:  Jens Brodersen, jbr@dst.dk. 
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