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1 Velkomst og meddelelser 

2 Tema: Automatisering  

Præsentationer: 

a) Måling af automatisering (DST) 

b) Erfaringer ved AIM-projektet, måling af automation (CBS) 

c) Resultater fra projekt om Offshoring and Reorganization (AU) 

3 Deleøkonomiske platforme  

Præsentation: 

a) Statistik om deleøkonomiske platforme og aktiviteter (DST status) 

4 DST udgivelser 2017  

5 Næste års undersøgelser – kort orientering 

6 Eventuelt 

 

Kontaktudvalgets hjemmeside kan findes på: kontaktudvalg digitale samfund. 

Alle mødedokumenter og oplæg til meddelelsespunkter er tilgængelige her. 

1. Velkomst og meddelelser 

Peter Bøegh Nielsen bød velkommen og introducerede dagens tema, som var 

automatisering. Temaet starter med et oplæg om DST’s arbejde med måling af 

automatisering. To af kontaktudvalgets medlemmer vil derefter præsentere 

konklusioner fra deres arbejde med emnet. Først vil Anders Sørensen (CBS) 

præsentere sine erfaringer med måling af automation i industrien (det såkaldte 

AIM projekt, som anvender nye surveydata), og derefter præsenterer Frederic 
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Warzynski resultater fra sit  projekt om Offshoring and Reorganization, hvor 

han anvender allerede eksisterende data.  

 

Mødets andet hovedpunkt var en orientering om status for arbejdet med må-

linger af deleøkonomien, som var temaet for kontaktudvalgets møde i novem-

ber 2016.  

2. Tema: Automatisering 

2.a Måling af automatisering (DST) 

Peter Bøegh Nielsen (DST) indledte præsentationen om DST’s måling af auto-

matisering med at konstatere, at automatisering ændrer rammevilkårene for 

både virksomheder og lønmodtagere. Udfordringen er, om vi kan måle omfan-

get af automatisering samt de konsekvenser, som automatiseringen har . Som 

eksempel i forhold til virksomhederne nævner han årets undersøgelse om virk-

somhedernes outsoucing, hvor der spørges om virksomhederne hjemtager tid-

ligere outsourcet produktion fra udlandet grundet indførelsen af ny teknologi i 

produktionen. For lønmodtagerne giver automatiseringen et ændret jobind-

hold, og spørgsmålet er, i hvilket omfang de nye rammevilkår giver øget ledig-

hed eller nye jobmuligheder.  

 

Peter Bøegh Nielsen mente, at det er muligt at måle virksomhedernes anven-

delse af industri- og servicerobotter, men det er en stor udfordring at måle an-

vendelsen af Artificial intelligence  (AI). Tal fra IFR og Dansk Robot Netværk 

viser at Danmarks anvendelse af robotter er stigende fra år 2000, og antallet af 

robotter i Danmark er højt i forhold til andre lande. Det høje lønniveau i Dan-

mark kan medføre, at virksomhederne vælger outsourcing og automatisering 

som alternativer. 

 

Peter Bøegh Nielsen fremhævede en række indikatorer, som kan bruges til må-

ling af automatisering, og som er baseret på eksisterende statistikker.  Regn-

skabsstatistikken og it-udgifter i virksomheder kan vise udviklingen i investe-

ringer og køb. It-anvendelse i virksomheder (VITA) er en survey undersøgelse 

med ad hoc er spørgsmål om automatisering. Survey undersøgelsen om out-

soucing har oplysninger om hjemtagning af tidligere outsourcet produktion fra 

udlandet, der er effekten af de ændrede rammevilkår som følge af automatise-

ring. Statistik om erhvervsbeskæftigelsen har oplysninger om lønmodtagernes 

uddannelse og stilling. I en dynamisk verden kan udviklingen indenfor voksen-

undervisning være interessant at følge, da fx efteruddannelse indenfor teknolo-

gi kan give en indikation af virksomhedernes stigende automatisering. 

 

Den største udfordring er at måle anvendelsen af AI. Der er forslag om at an-

vende stigning i immaterielle anlægsudgifter og it-udgifter som indikatorer. 

Peter Bøegh Nielsen var dog lidt betænkelig ved denne metode.  

 

Udviklingen af færdiguddannede for de relevante uddannelser indenfor tekno-

logi og digitalisering kan følges i DST’s uddannelsesstatistik. Peter Bøegh Niel-

sen viste et udsnit af de relevante uddannelser, der er klassificeret i DST’s stati-

stik på området (DISCED-15). En anden indikator er antal studerende på efter-

uddannelse fx specifikke AMU kurser om betjening af industrirobotter. 

 

VITA er en survey undersøgelse, der gennemføres hvert år, og hvor der både 

indgår spørgsmål fra EU (lovbundne spørgsmål) og nationale spørgsmål. Nye 
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EU spørgsmål om robotter og automatisering til undersøgelsen i 2018 blev 

gennemgået af Gitte Frej Knudsen (DST). I 2018 bliver virksomhederne spurgt, 

om de anvender industri og/eller servicerobotter. Der bliver også spurgt om, 

hvad virksomhederne bruger robotterne til. Der bliver ikke spurgt til virksom-

hedernes anvendelse af softwarerobotter. 

 

Søren Cajus (DI) bemærkede, at ordet ”Servicerobot” associerer til velfærdsro-

botter indenfor hans branche. Han mente, der er et problem med terminologi-

en. Derudover bemærkede han, at det er en svag indikator for automatisering, 

hvis man kun måler på virksomhedernes anvendelse af fysiske robotter. Auto-

matisering indeholder så meget mere end fysiske robotter. Han nævnte, at der i 

den intelligente fabrik sker en optimering af produktion og processer ved hjælp 

af software. Der sker både en digitalisering og en automatisering. Det at foku-

serer på den mekaniske udvikling er old school. 

 

Michael E. Nielsen (DST) bemærkede, at der er problemer med definitionen og 

afgrænsningen af servicerobotter i spørgeskemaet, og han havde diskuteret 

konkrete grænsetilfælde med Eurostat. Han mente også, at det er beklageligt, at 

software-robotter ikke er en del af EU spørgsmålene. Han har nævnt det over-

for Eurostat til både Task Forces og Working Group møder. Der har været pro-

blemer med at få formuleret spørgsmål om virksomhedernes brug af software-

robotter. 

 

Peter Bøegh Nielsen bekræftede, at spørgsmålet om software robotter stadig 

bliver diskuteret i Eurostat. Det er nemmest at måle den fysiske del af automa-

tiseringen. Det er en udfordring at måle anvendelsen af softwarerobotter, bl.a. 

fordi EU-landene er på et forskelligt niveau i forhold til automatisering. Dan-

mark er ét af de lande, som er længst fremme med automatiseringen, hvorfor 

det kan være vanskeligt at inkorporere de spørgsmål i et fælles EU-

spørgeskema, som er mest relevante i en dansk kontekst.  

 

Søren Cajus (DI) foreslog, at man kunne benytte data fra ”Internet of Things” 

til at lokalisere, hvor der sker en automatisering. 

 

Gitte Frej Knudsen (DST) fortsatte præsentationen om DST’s måling af auto-

matisering. I VITA 2017 undersøgelsen er der spørgsmål om virksomhedernes 

anvendelse af maskinlæring og kunstig intelligens. I den forbindelse spørges 

også til salg af produkter eller services, der indeholder kunstig intelligens. VITA 

2017 undersøgelsen indeholder også spørgsmål om virksomhedernes anvendel-

se af satellitbaserede tjenester fx internetopkoblede GPS tjenester. Her spørges 

virksomhederne om formålet med de satellitbaserede tjenester, fx logistik, di-

stribution, geolocation og overvågning.  

 

Peter Bøegh Nielsen tilføjede, at spørgsmålet om satellitbaserede tjenester er 

med i 2017, da Styrelsen for Forskning og Innovation skal bruge data til Rege-

ringens rumstrategi.  

 

Rune Fick Hansen (ITB) mente, at ordet ”Positioneringstjeneste” er bedre at 

benytte end GPS.  

 

Gitte Frej Knudsen fortalte, at VITA 2018 har et modul om Big Data analyse. 

Virksomhederne skal her angive hvilke type Big Data de anvender fx sensorer, 

geolocation og sociale medier. 
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Søren Cajus (DI) sagde, at begreber om Big Data og kunstig intelligens flyder 

sammen. 

 

Michael E. Nielsen sagde, at det er en udfordring at definere begrebet Big Data 

for virksomhederne i spørgeskemaet. Der skal findes en balance i forhold til 

længden af teksten i definition, da virksomhederne vælger at springe definitio-

nen over og gå direkte til spørgsmålene, hvis teksten bliver for lang. Han kon-

staterede, at der har været problemer med virksomhedernes opfattelse af hvad 

der er Big Data. Han nævnte eksempler på virksomheder, som anser data fra 

salg og reservering i egne systemer for at være Big Data. 

 

Anders Sørensen (CBS) kom med et forslag om, at hvis det kun eksempelvis er 

2 pct. af virksomhederne, som anvender Big Data analyse, så vil det være en 

fordel at interviewe dem direkte, i stedet for at sende et fælles spørgeskema ud 

til alle virksomheder.  

 

Peter Bøegh Nielsen sagde, at formuleringen af EU-spørgsmålene ofte er stærkt 

influeret af  Kommissionens ønsker og behov, men at DST kan nå langt med at 

præcisere definitioner og afgrænsninger i oversættelsen til dansk. Derfor vil 

han foreslå, at DST rundsender oversættelserne af EU spørgsmål om automati-

sering til kontaktudvalget, så medlemmerne kan komme med input for at 

skærpe definitioner og afgrænsninger. 

 

Alle medlemmerne af udvalget mente, det var en god ide. 

2.b Erfaringer ved AIM-projektet, måling af automation (CBS) 

Anders Sørensen (CBS) indledte sin præsentation med at sige, at undersøgelsen 

var afgrænset til fremstillingsindustrien, og der var fokus på, hvad der sker på 

gulvet i virksomhederne. Han konstaterede, at det havde været en stor udfor-

dring at lave spørgeskemaet, og de fik brugbar hjælp fra ingeniører med pro-

duktionserfaring. Undersøgelsen blev gennemført i samarbejde mellem Indu-

striens Fond og flere universiteter.  

 

Anders Sørensen fortalte, at de ikke ville spørge virksomhederne om de an-

vendte teknologier. I praksis er der mange virksomheder, som ikke ved hvad 

deres teknologi hedder – de er derimod interesseret i, hvad maskinerne kan. 

Virksomhederne blev spurgt om, hvor mange stadier i produktionslinjen, der 

var automatiseret. Produktionslinjen var opdelt i 3 overordnede stadier: Pro-

duktion, montage og lager. Der blev beregnet et indeks for, hvor stor en andel 

af stadierne i produktionslinjen, der udførtes mekanisk (mekanisering). Der 

blev også målt på brugen af it-systemer til processtyring (digitalisering).  

 

Undersøgelsens overordnede konklusion var, at der er stor variation i virksom-

hedernes mekanisering og digitalisering. En anden mulighed for måling af me-

kanisering er ved at opgøre andelen af virksomhedens investeringer, der bruges 

på automation. Her skal investeringerne opdeles i forhold til, om de bruges til 

automation, eller om de anvendes til andre formål. Her er det især vigtigt at 

kunne skelne mellem it-udgifter til hardware og it-udgifter til ikke-hardware. 

Et andet resultat fra undersøgelsen var, at mindre virksomheder udvikler deres 

automation selv. 

 

Anders Sørensen viste en demo af spørgeskemaet, se link: 

http://ibensoft.com/surveydemo.  
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Rune Fick Hansen (ITB) og Søren Cajus (DI) sagde, at survey resultaterne med 

fordel kan kombineres med forklarende variable i en analyse. 

 

Peter Bøegh Nielsen (DST) fremhævede den pointe, at det kan være svært at 

anvende generelle, konkrete eksempler i VITA undersøgelsen, da stikprøven 

spreder sig over brancher for både industri og service. En ide kunne være, at 

eksemplerne i spørgeskemaet var branchespecifikke. 

 

Søren Cajus sagde, at især i forhold til de små og mellemstore virksomheder er 

det vigtigt at spørgsmålene er klare og forståelige.  

 

Michael E. Nielsen bemærkede, at VITA undersøgelsen har eksempler i forbin-

delse med spørgsmålene, men der er plads til forbedringer. 

 

Peter Bøegh Nielsen mente, at det skulle være mulig at få nogle fagfolk til at 

bidrage med relevante og brugbare eksempler til DST undersøgelser.  

 

Søren Cajus tilbød, at DST kunne trække på hans bagland i forhold til at få fag-

folk til at give branchespecifikke brugbare eksempler.  

 

Anders Sørensen sagde, at han kunne ønske sig gradueringer i forhold til svar-

mulighederne Ja eller Nej. Måske en graduering med underkategorier som 

Overvejende ja eller Overvejende nej. 

2.c Resultater fra projektet Offshoring and Reorganization (AU) 

Frederic Warzynski (AU) fremlagde sine resultater fra et projekt om virksom-

hedernes internationale outsourcing (offshoring) og reorganisering. Motivatio-

nen for projektet var den generelt udbredte bekymring for, at offshoring kan 

medføre tab af jobmuligheder for lavtuddannede. Projektet undersøgte også 

hvordan virksomhederne allokerer deres arbejdskraft efter offshoring, og om 

offshore virksomheder skifter til aktiviteter med højere værditilvækst (innova-

tion). 

 

Frederic Warzynski gennemgik resultaterne for sammenhængen mellem off-

shoring, innovation og ændringer i offshore virksomhedernes organisering. Her 

var innovation tænkt som virksomhedernes brug af IT. I undersøgelsen var 

medarbejderne opdeles i 5 grupper: Ledere, teknikere, støttefunktioner, salg og 

marketing og produktion. 

 

I forhold til sammenhængen mellem offshoring og ændringer i virksomheder-

nes organisering, så nævnte Frederic Warzynski følgende pointer: 

 Andelen af medarbejdere i produktionen faldt både for offshore virk-

somheder og ikke-offshore virksomheder i perioden 2000-2009. Dette 

kan skyldes en generel øget automatisering i branchen.  

 Andelen af teknikere er steget markant indenfor offshore virksomheder 

i perioden 2000-2009, mens niveauet har været stabilt i ikke-offshore 

virksomheder. Generelt er andelen af teknikere højst i offshore virk-

somheder i hele perioden. 

 Der ansættes flere teknikere i offshore virksomhederne, men der er og-

så sket en transformation fra medarbejdere i produktion til teknikere – 

med andre ord har der været en høj grad af omskoling.  

 I perioden fra 2003-2009 har det gennemsnitlige antal medarbejdere 

været stabilt i både i off-shore virksomheder og ikke-offshore virksom-

heder. 
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I forhold til sammenhængen mellem offshoring og innovation, så havde Frede-

ric Warzynski følgende konklusioner: 

 Offshore virksomheder introducerede mange flere nye produkter i peri-

oden 2000-2007 end ikke-offshore virksomheder. 

 Andelen af R&D i forhold til omsætningen er markant højere i offshore 

virksomheder i forhold til ikke-offshore virksomheder. 

 Positiv sammenhæng (korrelation) mellem offshoring og it-anvendelse 

i produktionen.  

 

Frederic Warzynski fortalte, at fremtidig forskning byder på undersøgelser om 

investeringer i IT kan gøre det billigere at hjemtage outsourcede områder 

(backsourcing).  

 

Michael E. Nielsen oplyste, at hovedresultaterne fra DST’s undersøgelse om 

outsourcing bliver offentliggjort i slutningen af november 2017. 

3. Deleøkonomiske platforme 

Peter Bøegh Nielsen indledte med at fortælle om tre projekter vedr. deleøko-

nomiske platforme og aktiviteter: 

 

Eurostat har nedsat en task force til pretesting af kommende spørgsmål til un-

dersøgelserne om it-anvendelse i virksomheder og befolkningen. Danmark er 

medlem sammen med Finland, Polen, Holland, Litauen, Slovenien og repræ-

sentanter fra Eurostat. 

 

Til årets nordiske chefstatistikermøde i september 2017, skal Danmark præsen-

tere resultaterne fra et survey om arbejdet med statistik for deleøkonomi i de 

nordiske lande. På mødet skal mulig statistisk belysning af deleøkonomien dis-

kuteres, herunder hvilke indsamlingskanaler, der ville kunne anvendes. 

 

DST er i gang med et projekt i samarbejde med Erhvervsstyrelsen om deleøko-

nomi. Projektets formål er en kortlægning af relevant litteratur og eksisterende 

data på området. Derudover skal der foretages en afgrænsning af begrebet og 

skrives en rapport med anbefalinger til måling af deleøkonomi. Rapporten for-

ventes at indgå som input til udmøntningen af Regeringens deleøkonomiske 

strategi. 

 

Michael E. Nielsen informerede om pretesting projektet i forhold til VITA un-

dersøgelsen. Projektet tester moduler med spørgsmål om emner indenfor it-

anvendelse virksomheder, og der indgår også et modul om deleøkonomi. Her 

testes spørgsmål om indlogeringstjenester (fx Airbnb), delebilsordninger (fx 

Uber), open source software, e-learning og arbejdsopgaver (udbydes via inter-

net platforme). Delebilsordninger omfatter ikke udlejning af biler. E-learning 

omfatter gratis kurser på internettet.  

 

Rune Fick Hansen mente, at der er stort potentiale indenfor deling af ressour-

cer fx madspild. Han nævnte også eksempel på en farmerapp, hvor landmænd 

kan dele maskinkapacitet. Der er over 1.000 landmænd med.  

 

Michael E. Nielsen sagde, at DI offentliggjorde en undersøgelse i 2016 om virk-

somhedernes deling af overskudskapacitet, og VITA 2017 havde nogle af de 

samme spørgsmål med. Det foreløbige resultat om virksomhedernes deling af 
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overskudskapacitet viser, at det ikke er særligt udbredt, og at virksomhederne 

har meget forskellig opfattelse af, hvad overskudskapacitet er. Der er et tillægs-

spørgsmål til virksomhederne om, hvordan de har fået kontakt med andre virk-

somheder om udnyttelse af overskudskapacitet, og her svarer under 5 pct., at 

de har fået kontakt via et digitalt medie. Meget kontakt til deling af overskuds-

kapacitet foregår via lokale, fysiske netværk  som fx. Rotary, ikke digitale net-

værk.  

 

Agnes Tassy informerede om pretesting projektet i forhold til it-anvendelse i 

befolkningen (BBIT). Respondenterne har problemer med forståelsen af begre-

berne og afgrænsninger indenfor deleøkonomi. Et eksempel er uklarhed om 

hvorvidt salg af brugte ting på fx dba.dk er omfattet af deleøkonomien.. Det er 

derfor vigtigt med nogle gode eksempler på begreberne, for at få folk til at for-

stå præcis, hvad der spørges om. Tendensen er, at folk ikke har så stor interesse 

i at bruge de forskellige platforme til deleøkonomi, for de finder hvad de har 

brug for via Facebook. Derfor kan det være en udfordring at finde alle brugerne 

af deleøkonomi.  

 

Deleøkonomi er spredt udover flere brancher. Der er flere muligheder for kilder 

til statistik om deleøkonomi fx it anvendelse i virksomheder og befolkningen 

(måler aftager). Derudover kan der hentes data fra arbejdskraftsundersøgelsen, 

forbrugsundersøgelsen og turismestatistik (målefejl i turismestatistik, da air-

bnb ikke er med).  Test af spørgsmål kan ske i stand alone undersøgelser.  

 

Peter Bøegh Nielsen sagde, at DST ikke finder begrebet deleøkonomi hensigts-

mæssigt udfra en statistisk målesynspunkt. Men det er i øjeblikket den bredt 

anvendte formulering herhjemme, hvorfor DST også anvender dette begreb, 

indtil et bedre afgrænset, internationalt harmoniseret begrebsapparat forelig-

ger. Det er vigtigt med gode eksempler til spørgsmålene i undersøgelserne om 

deleøkonomi, og DST vil derfor gerne have input fra udvalgets medlemmer, når 

spørgeskemaerne skal formuleres på dansk. Han ser også frem til det nordiske 

samarbejde i efteråret 2017 om deleøkonomi. Han overvejer et dedikeret survey 

for automatisering. 

 

Vincent Rudnicki bemærkede, at det er en god ide at afprøve spørgsmål om 

deleøkonomi i Norden og derefter bruge gennemtestede spørgsmål i EU senere. 

 

Anders Sørensen mente, at en undersøgelse om digitalisering kunne være inte-

ressant for serviceerhvervene, hvor der kun blev spurgt til softwarerobotter i de 

relevante brancher.  

 

Vincent Rudnicki nævnte et eksempel på software robotter fra advokatbran-

chen. Her bliver de fx brugt til at få overblik over relevante tidligere sager. 

 

Peter Bøegh Nielsen sagde, at man måske skulle introducere specielle branche-

specifikke spørgsmål i andre af DST surveys, som er branchemæssigt mere fo-

kuseret end VITA, fx Produktstatistikkerne for serviceerhverv. 

  

Peter Bøegh Nielsen takkede for medlemmernes input. Næste møde i udvalget 

er planlagt til september 2017. 
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