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2. Måling af danske virksomheders digitalisering (ved Rasmus Erdal, 
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1. Velkomst 
Claus Werner Andersen bød velkommen og orienterede gruppen om den æn-

drede organisering af kontaktudvalget for statistik om det digitale samfund.  

 

Dagens møde er det første tema-møde i det bredt sammensatte kontaktudvalg, 

som bliver inviteret til tema baserede møder, hvor medlemmerne kan tilmelde 

sig, hvis emnet har interesse. Formålet med møderne er faglig sparring om 

tekniske termer, herunder diskussion i forhold til udvikling af nye teknologier 

og nye anvendelsesmønstre. Både DST og medlemmerne kan komme med for-

slag om emner til temabaserede møder.  

 

 

2. Måling af danske virksomheders digitalisering 
Måling af danske virksomheders digitalisering var mødets hovedtema. Diskus-

sionen blev indledt med en præsentation fra Rasmus Erdal, Erhvervsstyrelsen, 

som beskrev erfaringer, samt nuværende metode til at måle danske virksomhe-

ders digitaliseringsgrad.  

 

Enkelthed er vigtigt, når man arbejder med digitaliseringsindeks. En konsistent 

metode over tid er ligeledes en væsentlig forudsætning sammen med mulighe-

den for internationale benchmarking. Sidst og ikke mindst skal indekset være 

meningsfuldt. Kommissionens DESI indeks imødekommer kravene og anven-

des derfor p.t. i Erhvervsstyrelsen. DESI-indekset er dog ikke særlig velegnet til 

at fange virksomhedernes brug af avancerede teknologier, hvorfor Erhvervssty-

relsen er interesseret i at etablere et parallel indeks. 

 

Martin Jensen Buch fra IT-Branchen påpegede, at der er en risiko for, at politi-

kerne overfortolker resultaterne, da der ikke bliver målt på graden af virksom-

hedernes brug af de forskellige teknologier. Rasmus Erdal var enig. Rammen 

for spørgeskemaundersøgelsen er ikke velegnet til en mere avanceret måling og 

resultaterne skal derfor fortolkes med forsigtighed. 

 

 

3. Samlet statistik for brug satellitbaserede tjenester 
Peter Mandix Sehestedt, SFU, fortalte om måling af virksomhedernes brug af 

satellitbaserede tjenester, herunder baggrund og nuværende status på arbejdet.  

Arbejdet koordineres af det tværministerielle Rumudvalg, som omfatter otte 

ministerier. Den tværministerielle arbejdsgruppe har startet et arbejde med at 

indsamle statistik om brugen af satellitbaserede services i danske virksomheder 

og landbruget. Ambitionen er over de kommende år at følge udviklingen af 

danske og europæiske investeringer i rumteknologi og forstå det reelle omfang 

af satellitbaserede services betydning for dansk økonomi.  

 

De hidtil gennemførte målinger indikerer sammenhæng mellem virksomhe-

dernes digitaliseringsgrad og anvendelsen af satellitbaserede tjenester. Peter 

Sehested argumenterede for at inkludere satellitbaserede teknologier i måling 

af virksomhedernes digitalisering og spurgte kontaktudvalget om deres vurde-

ring af om satellitteknologi kunne blive en global konkurrenceparameter for 

Danmark. 

 

Peter Mandix Sehestedt henviste til en række publikationer, bl.a. strategi om 

rumteknologier, som kan læses på www.ufm.dk. 
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4. Avancerede teknologier i virksomhederne 
Mødet fortsatte med en præsentation fra Gitte Frej Knudsen af Danmarks stati-

stiks analyse om digitalisering i virksomhederne. Virksomhederne i Danmark 

har siden 2015 været de mest digitaliserede i EU ifølge EU’s indeks for digitali-

sering, men Danmark lå ikke i toppen for anvendelsen af alle avancerede tekno-

logier.  

 

Denne konklusion gav anledning til en diskussion om, hvor stort omfanget af 

’mørketal’ er i forbindelse med måling af it-anvendelse, herunder anvendelse af 

satellitbaserede tjenester. Med ’mørketal’ menes i denne sammenhæng, at re-

spondenterne undervurderer udbredelsen af den teknologi, der spørges til, da 

de ikke er klar over om de pågældende teknologi anvendes i deres produktions-

apparat. Det er et udbredt problem i forbindelse med måling af avancerede 

teknologier. Martin Buch Jensen bemærkede, at udbredelsen af kunstig intelli-

gens ser meget lavt ud jf. analysen ”Danske virksomheder er i EU's digitale 

top”.  

 

Anders Sørensen, Copenhagen Business School, var enig i, at de nuværende 

målinger ofte er udfordret af mangel på fælles definitioner og forståelse af de 

teknologiske begreber. Kunstig intelligens er eksempelvis et samlebegreb, som 

forstås meget forskelligt. Der er derfor behov for at spørge anderledes og belyse 

omfanget af anvendelsen, fx hvor ofte en virksomhed anvender en pågældende 

teknologi. 

 

Gruppen drøftede, hvordan behovet for detaljerede informationer om it-

anvendelse kunne operationaliseres i lyset af den begrænsede skemalængde og 

et generelt ønske om at holde indberetningsbyrden nede. En mulig løsning 

kunne være at mindske antallet at teknologier, der måles hvert år. Der var 

enighed om, at en prioritering er nødvendig, hvis man ønsker en mere nuance-

ret måling af digitaliseringen. Derudover var en løsning at stille prioriterede 

spørgsmål om avancerede teknologier hvert andet år eller sjældnere. Et andet 

forslag er at fjerne nogle af de obligatoriske EU spørgsmål og anvende andre 

kilder til svar. Derved undgår DST at stille spørgsmål alle besvarer bekræften-

de, fx om en virksomhed har en hjemmeside eller internetadgang mv.  

 

 

5. Afrunding 
Afslutningsvis har Danmarks Statistik orienteret gruppen om arbejdet med 

udvikling af spørgeskema for 2021. Danmarks statistik forventer at indgå i task 

force arbejdet i forbindelse med skemaudvikling for både virksomhedernes og 

befolkningens brug af internet. Kontaktudvalget vil derfor blive kontaktet i 

maj-juni 2019 med henblik på en skriftlig høring om indholdet af spørgeske-

maerne. 

 

Danmarks Statistik vil gerne drøfte internet of things (IoT) på næste tema-

møde, som forventes afholdt den 4. juni 2019. 
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