
 

1/4 

 

  

14. juni 2019 

GFK/ATA 

 

Referat af 2. temamøde i Danmarks Statistiks kon-
taktudvalg for det digitale samfund. 

 

Tirsdag 4. juni 2019 kl. 14-15.30, DST mødelokale 1345-O. 

 

Claus Werner Andersen 

 

Temamøde om IoT. 

 

Rune Fick Hansen, IT-Branchen (ITB),  rfh@itb.dk  

Martin Jensen Buch, IT-Branchen (ITB), mjb@itb.dk 

Peter Bohnstedt Anan Hansen, Kulturministeriet, pbh@kum.dk 

Rasmus Erdal, Erhvervsstyrelsen, RasErd@erst.dk 

Casper Vejlsøe Jensen, Erhvervsstyrelsen, casjen@erst.dk 

Peter Mandix Sehestedt, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, pse@ufm.dk 

Per Kolbeck Nielsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, pe-

kon@sdfe.dk 

Ann Lehmann Erichsen, Nordea, ann.lehmann.erichsen@nordea.dk 

Casper Freundlich Larsen, Digitaliseringsstyrelsen, calar@digst.dk 

Frederic Warzynski, Aarhus Universitet (AU), fwa@econ.au.dk 

Claus Werner Andersen, DST Forskning, Teknologi og Kultur, cwa@dst.dk 

Agnes Tassy, DST Forskning, Teknologi og Kultur, ata@dst.dk 

Gitte Frej Knudsen, DST Forskning, Teknologi og Kultur, gfk@dst.dk 

Peter Søndergaard Rasmussen, DST Forskning, Teknologi og Kultur, 

psr@dst.dk 

Monika Bille Nielsen, DST Forskning, Teknologi og Kultur, mbs@dst.dk 

Flemming von Hadeln Løve, DST Consulting, fll@dst.dk 

 

Søren Cajus, Dansk Industri (DI), scp@di.dk 

Jens Storm, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, JST@ufm.dk  

Emilie Agner Damm, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ead@ae.dk  

Anders Sørensen, Copenhagen Business School (CBS), as.eco@cbs.dk 

 

1. Velkomst (Claus Werner Andersen, DST). 

2. IoT – muligheder og udfordringer (Rune Fick Hansen, Martin Jensen 

Buch, IT-branchen)  

3. Måling af udbredelsen af IoT  

a. Eurostats spørgsmål i 2020 om IoT i DST’s undersøgelserne 

VITA og BBIT (Gitte Frej Knudsen, Agnes Tassy) 

b. Diskussion (alle) 

4. Forberedelse af VITA og BBIT spørgsmål 2021 – til Eurostat høring i 

juni 2019 (Agnes Tassy) 

5. Eventuelt – herunder emner for kommende temamøder i kontaktud-

valget 

 

 

 

Mødested og tid  

Mødeleder 

Emne 

Til stede 

Ikke til stede 

Dagsorden 

mailto:RasErd@erst.dk
mailto:casjen@erst.dk
mailto:pekon@sdfe.dk
mailto:pekon@sdfe.dk
mailto:ann.lehmann.erichsen@nordea.dk
mailto:calar@digst.dk
mailto:cwa@dst.dk
mailto:ata@dst.dk
mailto:gfk@dst.dk
mailto:psr@dst.dk
mailto:mbs@dst.dk
mailto:fll@dst.dk
mailto:scp@di.dk
mailto:JST@ufm.dk
mailto:ead@ae.dk
mailto:as.eco@cbs.dk


 

2/4 

 

1. Velkomst 

Claus Werner Andersen bød velkommen. Han introducerede dagens program 

og adviserede kontaktudvalget om, at EU spørgeskemaet 2020 for BBIT og 

VITA bliver sendt i høring hos kontaktudvalgets medlemmer kort efter dette 

møde.  

 

Det har vist sig, at det var udfordring for Eurostat TF at få operationaliseret de 

EU harmoniserede spørgsmål om IoT til VITA og BBIT i 2020. Definition og 

afgrænsning af begrebet har også været til diskussion. Der var ikke helt konsen-

sus i WG om de endelige formuleringer i modulerne om IoT, så spørgsmålene 

er frivillige i 2020.  

2. IoT – muligheder og udfordringer 

Rune Fick Hansen gav et bud på, hvad der er svært, og hvad der er vigtigt ift. 

IoT. Hvis vi definerer IoT som fysiske enheder, der er forbundet via nettet, så 

omfatter det næsten alle enheder. Udfordringen er, at udviklingen går så 

stærkt, at det er svært at afgrænse, hvad der er IoT. Hvis enhederne ikke er 

forbundet via nettet i dag, så bliver de forbundet i nær fremtid. IoT er et upræ-

cist begreb, så det er en stor udfordring at måle brugen af det. Men er det vig-

tigt at måle? Svaret er ”Ja”, for IoT er et marked i ekstrem vækst. Vækst især 

indenfor erhvervslivet, hvor det er områderne indenfor fjernovervågning og 

vedligehold af maskiner, som er størst.  En anden udfordring er, at IoT bliver 

integreret i flere og flere enheder, og derfor er anvendelsen usynlig for bruge-

ren.  

 

Martin Jensen Buch bemærkede, at man kunne risikere at brugeren siger ”Nej” 

til anvendelsen af IoT, selvom det faktisk bliver brugt – jf. at IoT bliver integre-

ret fra start i enhederne. Han definerede tre kategorier af IoT: 

  

1. Enheder med indbygget interface (fx digital assistent) 

2. Enheder der kommunikerer med brugeren via en anden enhed (fx styre 

lys i lamper vha. smartphone) 

3. Enheder der kun kommunikerer med producenten (fx opdatering af 

programmel i robotstøvsuger).  

 

Martin Jensen Buch mente, at vi må definere klart, hvad vi måler. Brugerne ved 

normalt, om de bruger første og anden kategori af IoT, men ikke altid om de 

bruger den tredje kategori. Han kom med konkrete forslag til spørgsmål om 

virksomhedernes og befolkningens brug af IoT indenfor alle tre kategorier (se 

præsentationen fra ITB).  

 

Rune Fick Hansen kom med et eksempel på IoT kategori 3. Tesla har installeret 

sensorer i deres biler, som holder øje med, om der skal udskiftes reservedele 

eller dæk. Når en sensor registrerer en fejl, kontakter Tesla kunden. Kunden 

tænker ikke over, at der er anvendt IoT.  

 

Per Kolbeck Nielsen spurgte, om man kunne spørge virksomhederne, hvor 

mange IoT enheder de sælger. 
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Agnes Tassy bemærkede, at undersøgelsen om it-anvendelse gerne vil måle 

brugen af IoT og ikke hvor mange enheder, der er solgt. Ejerskab af IoT er også 

interessent, men undersøgelsens fokus er på brug. 

 

Rune Fick Hansen sagde, at med 5G bliver det muligt at se, om der er enheder 

koblet på nettet, men det er ikke muligt at skelne mellem IoT enheder og andre 

enheder.   

3.1 EU spørgsmål i 2020 om IoT, VITA 

Gitte Frej Knudsen viste EU modulet 2020 om virksomhedernes brug af IoT. I 

spørgsmålet om virksomhedernes brug af IoT medtages ikke brug af compute-

re, smartphones og printere. Rune Fick Hansen bemærkede, at en printer kan 

godt være en IoT enhed, fx kan nogle printere automatisk bestille blækpatro-

ner.  

 

Medlemmerne af kontaktudvalget kom med flere konkrete forslag til forbedring 

af EU spørgsmålet, som vil blive indarbejdet i den danske oversættelse. 

 

Forslag til supplerende spørgsmål om IoT (udover spørgsmålene fra EU): 

 Udbyder virksomheden IoT løsninger til andre virksomheder?  

 Virksomhedernes avancerede brug af IoT. Det handler om brug af IoT i 

realtid – dvs. hastigheden har en betydning.  

 

Spørgsmål om brug af IoT enheder bliver sandsynligvis gentaget i VITA 2021, 

så forslagene til supplerende spørgsmål bliver taget med til TF møde i Eurostat 

24. – 25. juni 2019. 

3.2 EU spørgsmål i 2020 om IoT, BBIT  

Agnes Tassy gennemgik EU spørgsmål om hvilke IoT enheder befolkningen 

bruger. Ann Lehmann Erichsen spurgte, om anvendelsen ift. om det er IoT 

enheder, som brugeren selv havde installeret, eller om andre har installeret IoT 

enheder i hjemmet (fx styring af fjernvarmeanlæg og elmålere). 

 

Agnes Tassy svarede, at ved TF møderne i Eurostat havde de diskuteret ejer-

skabet til IoT enhederne. Er det ejet eller lejet af husholdningen? Er det kom-

munikation mellem husholdningens egne enheder, eller er det kommunikation 

mellem husholdningen og 3. part? Der spørges til den bredeste definition af IoT 

enheder i BBIT.  

 

Derefter viste Agnes Tassy EU spørgsmålene om befolkningens barrierer for 

brug af IoT enheder. Flere medlemmer bemærkede, at stort set alle hushold-

ninger bruger IoT enheder, så det er ikke relevant at spørge om barrierer, men 

mere vigtigt at spørge til bekymringer – især omkring sikkerhed.   

 

Forslag til forbedringer af spørgsmålene vil blive indarbejdet ifm. den danske 

oversættelse. 

 

Agnes Tassy orienterede om en årlig spørgeskemaundersøgelse vedrørende 

”Elektronik i hjemmet”, der foretages af DST`s 12. kontor (priser og forbrug). 

Her har 18. kontor (Teknologi, forskning og kultur) fået lov til at komme med 

forslag til en eventuel udvidelse af spørgeskemaet med nye elektroniske pro-
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dukter, som husholdningerne bruger. Medlemmerne af kontaktudvalget fore-

slog at tilføje brug af digitale assistenter, smarte højtalere og robot plæneklip-

pere. Det blev også foreslået, at navngivningen af de elektroniske produkter 

trængte til en modernisering.  

 

Medlemmerne af kontaktudvalget blev opfordret til at sende flere forslag via 

mail. 

4. Forberedelse af VITA og BBIT spørgsmål 2021 

Agnes Tassy og Gitte Frej Knudsen viste hvilke områder indenfor it-anvendelse, 

som Eurostat havde foreslået skulle indgå i spørgeskemaet til BBIT og VITA 

2021. Kontaktudvalgets medlemmer foreslog, at virksomhederne skulle spørges 

om den 4. industrielle revolution – dvs. anvendelsen af de forskellige teknolo-

gier hænger sammen - fx opererer robotterne udfra AI. Befolkningen kunne 

spørges om anvendelse af sundhedsteknologi. Herunder deling af følsomme 

sundhedsdata. Det vil også være relevant at spørge befolkningen om deres tillid 

til brug af it-teknologi.  

 

Monika Bille Nielsen og Gitte Frej Knudsen vil sende udkast til VITA og BBIT 

EU spørgsmål 2021 i høring hos medlemmerne af kontaktudvalget. Forslag til 

forbedringer er meget velkomne, og de tages med til møderne i Eurostat TF 

møder i slutningen af juni 2019.  

5. Eventuelt 

Claus Werner Andersen takkede kontaktudvalgets medlemmer for et godt mø-

de, og opfordrede til at komme med forslag til emner for et nyt temamøde i 

efteråret.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


