
Kontaktudvalg for det 
digitale samfund

Møde i Danmarks Statistik
11. november 2016



Dagsorden

� 1. Velkomst og meddelelser

� 2. Tema: e-handel, markedsplatforme og deleøkonomi 
(rundbordsdiskussion om brugerbehov, prioriteter samt erfaringer)

� 3. Kommende DST udgivelser – kommentarer?
� It-anvendelse i befolkningen 2016
� Virksomhedernes anvendelse af it 2016

� 4. Næste års undersøgelser – kort orientering

� 5. Eventuelt
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e-handel, markedsplatforme og 
deleøkonomi

Hvordan ser I på disse emner:
� Prioritering – hvor højt på dagsordenen?
� Særligt vigtige aspekter/underemner?
� Egne erfaringer, analyser, data?
� Behov for data, analyser fra DST?
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Publikation om It-anvendelse i 
befolkningen 2016 (ultimo nov. 2016)

� 1. Adgang til og brug af it
� 2. Digital kommunikation med det offentlige
� 3. Hvad bruger danskerne internettet til?
� 4. E-handel
� 5. It-sikkerhed og privatlivets beskyttelse
� 6. It-færdigheder
� 7. It-anvendelse hos ældre borgere
� 8. It-anvendelse hos 15-18 årige borgere
� Fakta om undersøgelsen (dokumentation)
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Publikation om It-anvendelse i 
virksomheder 2016 (januar 2017)

� Adgang til internettet
� Hjemmesider og sociale medier
� E-salg 
� It-specialister, rekruttering og it-opkvalificering
� It-sikkerhed 
� Cloud computing
� Big data analyse
� Indførelse af ny teknologi
� It-anvendelsesprofiler
� It-anvendelse i virksomheder med 5-9 ansatte
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It-anvendelse i befolkningen 2017

Indhold (EU-spørgsmål)

� Adgang til computer mv og internet i hjemmet
� Internetbrug (inkl. mobilt internet)
� Hvad bruges internet til

� NY: cloud computing, e-learning, deleøkonomi
� Digital selvbetjening

� Internetkøb
� NY: digitale varer, køb fra udenlandske internetforhandlere, 

finansielle aktiviteter

� Færdigheder

6



It-anvendelse i virksomheder 2017

Indhold (EU-spørgsmål)

� It-specialister, rekruttering og it-opkvalificering
� Adgang til internettet
� Hjemmesider og sociale medier
� Cloud computing
� Automatiseret informationsdeling
� Brug af RFID teknologi
� E-salg
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Tidsplan for 2017 undersøgelser

Fase Virksomheder Befolkningen

Fastlæggelse af 
endeligt 
spørgeskema-indhold 

Primo december 2016 Primo december 2016

Dataindsamling Marts-juni 2017 Marts-maj 2017

Offentliggørelse af 
hovedresultater 

Primo september 2017 Juni 2017

Årspublikation November 2017 November 2017

8


