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� Indlogerings-tjenester
� Arrangeret via internet platforme udbudt af privatpersoner

� Delebils-ordninger og kørselstjenester 
� Arrangeret via internet platforme udbudt af privatpersoner
� Delebils-ordninger til medarbejdere 
� Ikke leje eller leasing af køretøjer

� Brug af open source software
� Delt software, hvor kildekoden er tilgængelig for alle

� e-læring

� Arbejdsopgaver via internet platforme
� Andre kan byde ind på løsningen af arbejdsopgaver
� Omfatter ikke traditionelle udbud

Pre-testing VITA modul om dele-
økonomi
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� Udnyttelse af overskudskapacitet omfatter bl.a.: 

� Maskiner og it-udstyr

� Bygninger eller lokaler

� Arbejdskraft 

� Erfaringer med resultater (kontakt til respondenter)

� Udfordring med at definere overskudskapacitet 

� Under 5 pct. angiver de deler overskudskapacitet

� Under 1 pct. angiver at kontakt er sket via digitale platforme 
og apps

VITA-modul i 2017 om udnyttelse af
overskudskapacitet
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� Respondenter ved ikke, hvad deleøkonomi, 
platformsøkonomi og internetplatforme er

� Overnatning: Hvad er forskel mellem AirBnB og 
Dansommer?

� Transport: Uber /delebil / billeje

� Kortvarige opgaver : vikarbureauer

� Varer/ting: Er dba.dk deleøkonomi?

� Mangel på fælles definition – mangel på fælles 
forståelse

Eurostat – pre-testing erfaringer 
BBIT (it-anvendelse i befolkningen)
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Udfordringer ifm. belysning af 
deleøkonomiske virksomheder
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Vanskeligt at identificere 
udbyderne i DST’ registre 
og producere tidsserier

Branche Antal virk

CJ Fremst. af elektrisk udstyr 1

G Handel 9

H Transport 1

JA Forlag, tv og radio 4

JB Telekommunikation 1

JC It- og informationstjenester 34

K Finansiering og forsikring 5

L Ejendomshandel og udlejning 2

MA Rådgivning mv. 1

MB Forskning og udvikling 1

MC Reklame og øvrig erhvervsservice 3

N Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service13

S Andre serviceydelser  mv. 7

X Uoplyst aktivitet 3

I alt 85



� Befolkningens brug af internet (BBIT) og 
Virksomhedernes IT anvendelse (VITA)

� Arbejdskraftundersøgelsen

� Turismestatistikker

� Forbrugsundersøgelsen

Instrumenter – aftager-siden:

- Nordisk samarbejde vedr. udvikling 

og test af spørgsmål

- Stand-alone undersøgelse(r)?

Potentielle statistiske værktøjer til 
belysning af deleøkonomien
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Udbredelsen af deleøkonomien i Danmark 
2017  - 800.000 danskere deltager
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Både udbyder og 
bruger

Udbyder

Bruger

Deltager ikke



Spørgsmål- hvad tænker brugerne
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� Er det en god idé at afgrænse deleøkonomi til statistisk 
formål som overnatning og transporttjenester (privat-til-
privat eller P2P)?

� Bør vi måle både udbyder- og aftager-siden?

� Bør vi inkludere tjenester (free-lance arbejde) eller andre 
aktiviteter fx crowdfunding?

� Hvordan skal vi indsamle data (instrument)? Eksisterende 
undersøgelser, nye stand alone undersøgelser eller/og 
alternative (administrative) kilder?

� Hvad er særligt interessent for jer både på den korte og 
mellemlange bane?


