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Hvad er eksperimentel statistik? 

 Nye datakilder og metoder kan give hurtigere 

indikatorer for samfundsudviklingen 

 DST kalder dette eksperimentel statistik, fordi 

kilder, metoder og dokumentation kan afvige fra 

vores sædvanlige standarden 

 Direktionen gav grønt lys til eksperimentel statistik 

allerede i januar 

 Det skulle ses som en mulighed for at afprøve ting 

uden at afvente, at det har en ’modenhed’ som 

officiel statistik 
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Covid-19 

 Så ramte Covid-19 – nu er den eksperimentelle 

statistik blevet en mulighed for at byde ind med 

statistik, der hurtigt kan belyse samfundssituationen 

under krisen 

 Der blev først kigget i egne data, for at finde 

muligheder for at lave hurtige indikatorer 

 Senere indgik DST et samarbejde med Danmarks 

Nationalbank om at producere indikatorer både med 

egne og andres data 
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Ny hjemmeside 

 https://www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-

statistik-covid-19 blev etableret 

 

 Første statistikker var: 

 Transportstatistik ud fra AIS data fra Søfartsstyrelsen 

 Indikator for varehandlen med ikke-EU lande på baggrund af 

extrastat 

 ADAM-modul til beregning af COVID-19 effekter på 

økonomien 
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Samarbejde med Nationalbanken  

 DST indgik samarbejde med DN og overtog deres 

batteri af Covid-19-statistikker, som bl.a. omfatter: 

 Smittetal (data fra Sundhedsstyrelsen) 

 Forbrug (data fra Danske Bank) 

 Arbejdsmarked (Styrelsen for arbejdsmarked og 

rekruttering) 

 Transport (flytrafik, trafik over storebælt, metropassagerer) 

 Boligmarkedet (Boligsiden) 
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Yderligere eksperimentelle 
indikatorer for erhvervslivet 

 Virksomhedernes påvirkning af inden- og 

udenlandske restriktioner i forbindelse med Covid-19 

 Udvidelse af konjunkturbarometerundersøgelsen 

 Erhvervenes elforbrug 

 Tidlige resultater for indikator for industriens 

produktion og omsætning 

 Konkurser 

 Nystartede virksomheder 

 M.fl. 
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Fremtiden, gevinsterne og 
udfordringerne 

 Fremtiden for indikatorerne planlægges pt i 

Direktionen 

 Gevinster: 

 Der er blevet åbnet døre til nye mulige datakilder til den 

officielle statistik 

 Vi har mulighed for at bidrage med data, om 

samfundssituationen i real time 

 

 Udfordringer:  

 Brugerne skal kunne skelne den eksperimentelle statistik fra 

den officielle 
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