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1. Introduktion

1. Introduktion
Baggrund

Bred og dyb indsigt

Der har igennem de seneste år været et stigende fokus i Danmark på at gøre
offentlige data frit tilgængelige for erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og
andre aktører. Senest har Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020
igangsat et initiativ, som har til formål at fremme udbredelsen og den
erhvervsmæssige udnyttelse af åbne offentlige data.

Som et led i projektet er der bl.a. gennemført en spørgeskemaundersøgelse
blandt 225 virksomheder, som har haft til formål at indsamle viden i bredden
om, hvilke kommunale data der kan være særligt relevante for danske
virksomheder, samt dernæst at segmentere potentielle aftagere af åbne offentlige
data. Segmenteringen er vigtig for at kunne identificere aftagere med særlig
interesse og efterspørgsel for derigennem at fokusere det videre arbejde i
kommunerne.

Udviklingen af åbne offentlige data er en flerstrenget proces med mange
forskellige interessenter på både statsligt, regionalt og kommunalt niveau. Denne
undersøgelse ser nærmere på kommunernes rolle og stiller skarpt på
erhvervslivets efterspørgsel og anvendelse af åbne kommunale data.
Kommunerne har mange datakilder med erhvervsmæssigt og kommercielt
potentiale. En af udfordringerne for kommunerne er dog, at de mangler viden
om, hvilke kommunale data, der kan være interesse i og efterspørgsel på.
Partnerskabet for Åbne Offentlige Data har derfor igangsat dette projekt, som
skaber konkret dialog mellem virksomheder og kommuner, og dermed tager nye
skridt i processen mod at skabe mere og bedre udveksling mellem kommunale
dataejere og det private erhvervsliv.

Undersøgelsen har også dannet ramme om et pilotforløb med en række
virksomheder og kommuner. Formålet med pilotforløbet har været at indsamle
viden i dybden om, hvordan de eftertragtede data kan udstilles og anvendes. Her
har vi både haft fokus på proces og resultat.
I det følgende præsenteres indledningsvist spørgeskemaundersøgelsens resultater
vedr. virksomhedernes forretningsmodeller og datamodenhed. Herefter
præsenteres resultater vedr. virksomhedernes dataefterspørgsel. Hvert af disse
afsnit afsluttes med en kort opsummering. Afslutningsvis rummer rapporten en
række kvalitative perspektiver, som baserer sig på såvel
spørgeskemaundersøgelsen som på indsigter fra pilotforløbet.
Pilotforløbet har dannet baggrund for en metodemanual, som beskriver
forløbets indhold og resultater mere detaljeret.
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2. Virksomhedernes
forretningsmodeller og
datamodenhed

2.1 Hvordan bruger virksomhederne eksterne data?
For at blive klogere på, hvilke data virksomhederne efterspørger, er det vigtigt at
identificere aftagere med særlig interesse og efterspørgsel på åbne data. Eksisterende
analyser gør i denne forbindelse brug af en række parametre for at kunne segmentere
potentielle aftagere. Et af disse parametre er virksomhedernes nuværende anvendelse af
eksterne data, dvs. data som virksomheden henter ind fra eksterne kilder (fx indkøbt fra
andre virksomheder, data fra online databaser eller fra offentlige myndigheder).

Figur 1: Virksomhedernes nuværende anvendelse af eksterne data

Deloitte gennemførte i 2017 en analyse for Partnerskabet for Åbne Offentlige Data vedr.
efterspørgsel og markedstendenser inden for offentlige data. Analysen peger på fire
dominerende forretningsmodeller blandt danske virksomheder. Denne kategorisering er
videreført i denne undersøgelse, hvor den har dannet udgangspunkt for spørgeskemaets
udformning.
Respondenterne har i spørgeskemaundersøgelsen således kunnet angive hvilket/hvilke af
følgende udsagn, der passer bedst på virksomhedens aktuelle anvendelse af eksterne data:
●
●
●
●
●
●

Vi forædler eller beriger eksterne data med henblik på videresalg
Vi bruger eksterne data til at udvikle (nye) produkter og services
Vi udvikler underliggende datainfrastrukturer, der giver adgang til eksterne data
Vi bruger eksterne data som grundlag for forretningsbeslutninger
Vi anvender ikke eksterne data
Ved ikke

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt personer, der arbejder med IT i private danske virksomheder. Grafen viser
andelen af det samlede antal besvarelser. N=225 respondenter
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2.1 Hvordan bruger virksomhederne eksterne data?
Som det fremgår af figur 1, har godt en femtedel (22%) af undersøgelsens
respondenter angivet, at de i dag ikke anvender eksterne data. Dertil kommer en
fjerdedel (24%) som ikke er klar over, hvordan virksomheden i dag anvender
eksterne data. Spørgeskemaundersøgelsen omfatter dermed besvarelser fra 123
virksomheder, der i dag anvender eksterne data og har kendskab til
virksomhedens anvendelse af eksterne data.
Som det også fremgår, dækker spørgeskemaundersøgelsen primært over
besvarelser fra virksomheder, som i dag bruger eksterne data som grundlag for
forretningsbeslutninger (35%) eller som grundlag for produkter/services (30%).
Som det dog fremgår på den følgende side, udelukker anvendelse af eksterne
data som grundlag for forretningsbeslutninger dog ikke, at virksomhederne
samtidigt anvender eksterne data på andre måder.

Figurerne på den følgende side viser kombinationer af virksomhedernes
anvendelse af eksterne data. Som det fremgår, kan de fire anvendelsesmåder
som er identificeret i Deloittes analyse fra 2017 ikke udelukkende opfattes som
gensidigt. Virksomhedernes anvendelse af eksterne data skal forstås mere
dynamisk, idet virksomhederne i høj grad anvender eksterne data på flere måder.
Eksempelvis viser figur 5 nederst til højre, at godt halvdelen (52%) af
virksomhederne som bruger eksterne data som grundlag for
forretningsbeslutninger, samtidig bruger eksterne data til at udvikle (nye)
produkter og services.
Et andet eksempel, ses hos de virksomheder der bruger eksterne data til at
udvikle (nye) produkter og services (figur 4 øverst til højre). Her fremgår det, at
61%, samtidig bruger eksterne data som grundlag for forretningsbeslutninger,
samt at 42% samtidig udvikler datainfrastrukturer, der giver adgang til eksterne
data.
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2.1 Hvordan bruger virksomhederne eksterne data?
Figur 2: Virksomhedernes nuværende anvendelse af eksterne data: Virksomheder, der
forædler/beriger eksterne data med henblik på videresalg

Figur 4: Virksomhedernes nuværende anvendelse af eksterne data: Virksomheder, der
bruger eksterne data til at udvikle (nye) produkter og services

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt personer, der arbejder med IT i private danske virksomheder. Graferne viser besvarelser fra
de virksomheder, der bruger eksterne data som grundlag for forretningsbeslutninger. N=21 respondenter

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt personer, der arbejder med IT i private danske virksomheder. Graferne viser besvarelser fra
de virksomheder, der bruger eksterne data som grundlag for forretningsbeslutninger. N=67 respondenter

Figur 3: Virksomhedernes nuværende anvendelse af eksterne data: Virksomheder, der
udvikler underliggende datainfrastrukturer, der giver adgang til eksterne data

Figur 5: Virksomhedernes nuværende anvendelse af eksterne data: Virksomheder, der
beriger eksterne data som grundlag for forretningsbeslutninger

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt personer, der arbejder med IT i private danske virksomheder. Graferne viser besvarelser fra
de virksomheder, der bruger eksterne data som grundlag for forretningsbeslutninger. N=44 respondenter

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt personer, der arbejder med IT i private danske virksomheder. Graferne viser besvarelser fra
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de virksomheder, der bruger eksterne data som grundlag for forretningsbeslutninger. N=79 respondenter

2.2 Hvor datamodne er virksomhederne?
Et andet element i segmenteringen af potentielle aftagere er, i hvor høj grad virksomhederne arbejder med data - dvs. deres datamodenhed. Eksempelvis peger
Højbjerre Brauer Schultz i en analyse fra 2017 på, at virksomheder med lavere datamodenhed ofte også har begrænset viden om værdien af data og at dette udgør en
central barriere for virksomhedernes dataanvendelse.
Eksisterende analyser kategoriserer virksomhederne på forskellige modenhedsniveauer. I førnævnte analyse fra Højbjerre Brauer Schultz tager inddelingen i
modenhedsniveauer afsæt i en model for virksomheders databrug, som er udviklet i regi af Big Data Business Academy i 2016 (se illustrationen nedenfor).
Figur 6: Model for virksomheders datamodenhed

Kilde: Big Data Business Academy, 2016: Find vej i din dataindsats
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2.2 Hvor datamodne er virksomhederne?
Modenhedsmodellen som er illustreret med figur 6 har dannet udgangspunkt for spørgeskemaundersøgelsens
udformning. I oversigten herunder ses de muligheder, som respondenterne har benyttet til at angive
virksomhedens datamodenhed.
Virksomheder med lav datamodenhed:
● Data bruges til at opnå overblik over virksomhedens drift, og det er få personer, der arbejder med data.
Meget data indsamles gennem indtastning
● Dataanalyser vedrører primært interne forhold og performance, fx kvalitet, antal kunder og salg. Data
indsamles via IT-systemer, men langt fra alle data anvendes. Virksomheden er begyndt at fokusere på at
forbedre kvaliteten af de indsamlede data.
Virksomheder med mellem datamodenhed:
● Virksomheden har fokus på, hvordan data kan bruges mere aktivt til at skabe forretning, og data indsamles
mere og mere automatisk. Organiseringen understøtter i højere og højere grad arbejdet med data.
● Data bruges på både på ledelses- og afdelingsniveau til fx at afprøve og udvikle nye produkter og services.
Virksomheden har mål og indikatorer for brugen af data, og brugen af data er forankret organisatorisk.
Virksomheden arbejder strategisk med data og udvikler de analytiske kompetencer hos de ansatte.
Virksomheder med høj datamodenhed:
● De fleste ansatte bruger analyser af fx realtidsdata til løbende at justere og udvikle forretningen.
Virksomheden arbejder med store, ustrukturerede datasæt - både med egne og eksterne data. Virksomhedens
brug af data er forankret hos og følges tæt af den øverste ledelse.
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2.2 Hvor datamodne er virksomhederne?
Spørgeskemaundersøgelsen omfatter besvarelser fra virksomheder med forskellig datamodenhed. Som det fremgår af figur 7 fordeler virksomhederne sig således ift. datamodenhed:
● 32% har lav datamodenhed - dvs. at virksomhederne enten bruger data til at opnå overblik over virksomhedens drift og at få personer arbejder med data i disse virksomheder eller
at virksomhedernes dataanalyser primært vedrører interne forhold og performance.
● 46% har mellem datamodenhed - dvs. at virksomhederne enten har fokus på, hvordan data kan bruges mere aktivt til at skabe forretning, og at data indsamles mere og mere
automatisk eller at virksomhederne bruger data på både ledelses- og afdelingsniveau til fx at afprøve og udvikle nye produkter og services.
● 23% har høj datamodenhed, dvs. at de fleste ansatte i virksomheden bruger analyser af data til løbende at justere og udvikle forretningen.
Figur 8 viser, hvordan virksomhedernes datamodenhed varierer i forhold til virksomhedernes størrelse (målt på antallet af ansatte). Som det fremgår, tegner spørgeskemaundersøgelsen
et billede af, at datamodenheden stiger i takt med virksomhedernes størrelse. Således synes virksomheder med høj datamodenhed særligt at skulle findes blandt virksomheder med
mere end 500 ansatte, mens hovedparten (82%) af virksomhederne med færre end 10 ansatte angiver at de har lav datamodenhed. Ingen af de virksomheder som har besvaret
spørgeskemaet og som har færre end 10 ansatte angiver, at de har høj datamodenhed.
Figur 7: Virksomhedernes datamodenhed

Figur 8: Virksomhedernes datamodenhed fordelt på størrelse

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt personer, der arbejder med IT i private danske virksomheder. Grafen viser andelen af det
samlede antal besvarelser. N=225 respondenter
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt personer, der arbejder med IT i private danske virksomheder. Grafen viser
andelen af det samlede antal besvarelser. N=225 respondenter
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2.3 Hvordan afhænger brug af eksterne data
af datamodenhed?
Spørgeskemaundersøgelsen viser, at der naturligt nok er sammenhæng mellem virksomhedernes datamodenhed og deres
anvendelse af eksterne data. Figur 9 viser datamodenheden blandt de virksomheder, der anvender eksterne data overfor
hhv. de virksomheder der enten ikke anvender eksterne data eller ikke er klar over om de anvender eksterne data.
Som det fremgår, tegner spørgeskemaundersøgelsen et billede af, at de virksomheder der anvender eksterne data synes at
have højere datamodenhed end de virksomheder, der i dag ikke anvender eksterne data. Således har blot hver femte
(21%) af de virksomheder, der anvender eksterne data, lav datamodenhed, mens andelen af virksomheder med lav
datamodenhed udgør 44% blandt de virksomheder, der ikke anvender eksterne data. Tilsvarende har 29% af de
virksomheder, der anvender eksterne data, en høj datamodenhed, mens andelen af virksomheder med høj datamodenhed
blandt virksomheder, der ikke anvender eksterne data, blot udgør 15%.
Figur 9: Virksomhedernes datamodenhed og anvendelse af eksterne data

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt personer, der arbejder med IT i private danske virksomheder. N=123 respondenter (anvender eksterne data) og 102 respondenter, der
ikke anvender/ikke ved om de anvender eksterne data
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2.4 Forretningsmodeller og datamodenhed: Opsummering
#1: Eksterne data indgår på flere måder i virksomhedernes
forretningsmodeller

#2: Virksomhedernes datamodenhed stiger i takt med størrelsen og
med anvendelse af eksterne data

● For at blive klogere på, hvilke data virksomhederne efterspørger, er det
vigtigt at identificere aftagere med særlig interesse og efterspørgsel på åbne
data. Et væsentligt parameter er virksomhedernes nuværende anvendelse af
eksterne data.
● Spørgeskemaundersøgelsen omfatter relativt få besvarelser og kan ikke tegne
et repræsentativt billede, men besvarelserne fra virksomhederne tegner
alligevel et billede af, at eksterne data indgår på flere måder i
virksomhedernes forretningsmodeller.
● Spørgeskemaundersøgelsen viser eksempelvis at godt halvdelen af de
virksomheder der bruger eksterne data som grundlag for
forretningsbeslutninger, samtidigt bruger eksterne data til at udvikle (nye)
produkter og services.
● Et andet eksempel, ses hos de virksomheder der bruger eksterne data til at
udvikle (nye) produkter og services. Her viser spørgeskemaundersøgelsen at
6 ud af 10 virksomheder samtidigt bruger eksterne data som grundlag for
forretningsbeslutninger, samt at 4 ud af 10 virksomheder samtidigt udvikler
datainfrastrukturer, der giver adgang til eksterne data.

● Et andet væsentligt parameter er virksomhedernes nuværende
datamodenhed - dvs. i hvor høj grad virksomhederne arbejder med data.
● På dette parameter, tegner spørgeskemaundersøgelsen for det første et
billede af, at virksomhedernes datamodenhed varierer i forhold til
virksomhedernes størrelse (målt på antallet af ansatte). Således synes
datamodenheden at stige i takt med virksomhedernes størrelse.
● Spørgeskemaundersøgelsen tegner for det andet et billede af, at der er
sammenhæng mellem virksomhedernes datamodenhed og deres anvendelse
af eksterne data. Spørgeskemaundersøgelsen peger således på, at de
virksomheder der anvender eksterne data, synes at have højere
datamodenhed end de virksomheder, der i dag ikke anvender eksterne data.
● Eksempelvis har blot hver femte af de virksomheder, der anvender eksterne
data, lav datamodenhed, mens andelen af virksomheder med lav
datamodenhed blandt de virksomheder, der ikke anvender eksterne data
udgør 44%.
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3. Dataområder og dataemner

3.1 Hvilke dataområder og dataemner efterspørger virksomhederne?
Dataområder

Figur 10: Hvilke dataområder kan have størst værdi for virksomhederne?

Det er som nævnt vigtigt for kommunerne at identificere aftagere i erhvervslivet med
særlig interesse og efterspørgsel. Dernæst er det naturligvis også relevant at have
viden om de dataområder, som har størst potentiale for virksomhederne.
I spørgeskemaundersøgelsen har respondenterne kunne angive, hvilke dataområder
der har størst potentiale for at skabe værdi for deres virksomhed. Respondenterne har
her kunnet angive op til 3 områder som de danske kommuner besidder data indenfor.
Som det fremgår af figuren til højre, peger spørgeskemaundersøgelsen for det første
på, at en række forskellige dataområder kan have værdi. Således skiller enkelte
dataområder sig ikke betydeligt ud som mere attraktive end andre, selvom der
indikeres en lidt højere efterspørgsel på nogle dataområder end andre.
Spørgeskemaundersøgelsen tegner for det andet et billede af, at en betydelig andel af
virksomhederne ikke umiddelbart synes at efterspørge data inden for de opstillede
dataområder. Således har knap halvdelen (46%) af respondenterne angivet, at de
oplistede dataområder ikke forventes at kunne rumme stort potentiale for at skabe
værdi for virksomhederne. Spørgeskemaundersøgelsen giver ikke yderligere
information om baggrunden herfor, men en årsag kan være, at der i
spørgeskemaundersøgelsen er spurgt ind til dataområder, som i høj grad falder
sammen med kommunale forvaltningsområder og i mindre grad falder sammen med
virksomhedernes perspektiv.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt personer, der arbejder med IT i private danske virksomheder. Grafen viser andelen af det
samlede antal angivelser. Respondenterne har kunnet angive op til 3 dataområder. N=412 angivelser, fordelt på 225 respondenter
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3.1 Hvilke dataområder og dataemner efterspørger virksomhederne?
Dataemner

Som beskrevet ovenfor, peger spørgeskemaundersøgelsen på, at en
række forskellige dataområder kan have værdi for virksomhederne.
Således skiller enkelte dataområder sig ikke betydeligt ud som mere
attraktive end andre.
På tværs af besvarelserne indikeres dog en lidt højere efterspørgsel på
data inden for “byggeri og planlægning”, “mobilitet/trafik og veje”,
“borgere og borgerservice” samt “natur, miljø og energi”. Inden for
disse fire områder, viser oversigten til højre de tre dataemner, som
virksomhederne i undersøgelsen oftest har angivet som værende mest
relevante.
Som det fremgår, indikerer spørgeskemaundersøgelsen at de
virksomheder, der efterspørger data inden for byggeri og planlægning,
i største omfang efterspørger data relateret til planlægning og data om
bygninger.

Dataområde

Dataemner (top 3)

Byggeri og
planlægning

● Data om lokalplaner, helhedsplaner, kommuneplaner, sektorplaner (22 angivelser)
● Data om bygninger, typer, energikilde, alder m.m. – BBR-register (21 angivelser)
● Data om byggesager – privat/erhverv, sagsbehandlingstid, antal mm. (14 angivelser)

Mobilitet/trafik
og veje

● Data om trafikplanlægning (18 angivelser)
● Data om parkering (14 angivelser)
● Data om anlæg af veje/vejarbejde (9 angivelser)

Borgere og
borgerservice

● Data om befolkningsprognoser (16 angivelser)
● Data om borgernes alder (14 angivelser)
● Data om flytninger (11 angivelser)

Natur, miljø og
energi

● Data om klimatilpasning (17 angivelser)
● Data om energiforbrug og -overvågning kommunale bygninger (15 angivelser)
● Data om affaldshåndtering (9 angivelser)

De virksomheder, der efterspørger data inden for mobilitet/trafik og veje synes i største omfang at efterspørge data om trafikplanlægning og parkering, mens de
virksomheder, der efterspørger data om borgere og borgerservice i største omfang synes at efterspørge data om befolkningens udvikling (prognoser og alder) og
flytninger. Virksomheder, der efterspørger data inden for natur, miljø og energi synes i største omfang at efterspørge data relateret til klimatilpasning, energiforbrug og
affaldshåndtering.
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3.2 Hvordan påvirker datamodenhed virksomhedernes efterspørgsel?
Afsættet for analysen er, at flere forhold kan have betydning for virksomhedernes efterspørgsel. Et af disse er virksomhedens datamodenhed. I spørgeskemaundersøgelsen har
respondenterne valgt et af fem modenhedsniveauer, som nedenfor er samlet i tre. Lav datamodenhed omfatter virksomheder med begrænset eller moderat datamodenhed, mens
mellem datamodenhed omfatter virksomheder med nogen eller høj datamodenhed. Høj datamodenhed omfatter virksomheder med meget høj datamodenhed.
Virksomheder med lav datamodenhed efterspørger
særligt data om:
● Mobilitet/trafik samt anlæg og drift af veje (18%)
● Kultur og fritidstilbud i kommunerne (14%)
● Natur, miljø og energi (14%)

Virksomheder med mellem datamodenhed
efterspørger særligt data om:
● Borgere og borgerservice (19%)
● Byggeri og planlægning (17%)

Virksomheder med høj datamodenhed efterspørger
særligt data om:
● Mobilitet/trafik samt anlæg og drift af veje (16%)
● Natur, miljø og energi (16%)
● Borgere og borgerservice (13%) og
● Byggeri og planlægning (12%)

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt personer, der arbejder med IT i private
danske virksomheder. Grafen viser andelen af det samlede antal angivelser, blandt
virksomheder med lav datamodenhed.. N = 134 respondenter

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt personer, der arbejder med IT i private
danske virksomheder. Grafen viser andelen af det samlede antal angivelser, blandt
virksomheder med lav datamodenhed.. N = 99 respondenter
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Figur 11-13: Hvilke dataområder kan have størst værdi?

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt personer, der arbejder med IT i private
danske virksomheder. Grafen viser andelen af det samlede antal angivelser, blandt
virksomheder med lav datamodenhed. N = 74 respondenter

3.3 Hvordan påvirker branchetilknytning virksomhedernes
efterspørgsel?
Virksomhedernes branchemæssige tilknytning giver indikationer på de aktiviteter
virksomhederne beskæftiger sig med og analysen tager afsæt i en vurdering af, at
virksomhedernes aktiviteter kan have betydning for deres efterspørgslen efter åbne
kommunale data.

Figur 14: Virksomhedernes branchemæssige tilknytning

Figuren til højre viser spørgeskemaundersøgelsens besvarelser fordelt på virksomhedernes
branchemæssige tilknytning, hhv. den branchemæssige fordeling af samtlige danske
virksomheder. Som det fremgår, matcher fordelingen af besvarelserne på
spørgeskemaundersøgelsen ikke med fordelingen af virksomheder på landsplan, hvorfor
resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen ikke er repræsentative.
Som det også fremgår, omfatter spørgeskemaundersøgelsen besvarelser fra en bred kreds af
virksomheder, omend der er flest besvarelser fra virksomheder, der beskæftiger sig med
information og kommunikation (24%), virksomheder, der beskæftiger sig med handel og
transport (16%), samt fra virksomheder der beskæftiger sig med enten finansiering og
forsikring (15%) eller industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed (15%).
Omvendt omfatter spørgeskemaundersøgelsen få besvarelser fra virksomheder, der
beskæftiger sig med erhvervsservice, ejendomshandel og udlejning samt landbrug skovbrug og
fiskeri. I det følgende ses derfor alene nærmere på efterspørgslen hos de virksomheder, der er
opnået flest besvarelser fra.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt personer, der arbejder med IT i private danske virksomheder, samt Statistikbanken
(GF1). Grafen viser andelen af det samlede antal besvarelser, fordelt på brancher. N=225 respondenter
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3.3 Hvordan påvirker branchetilknytning virksomhedernes
efterspørgsel?
Figur 15 herunder viser angivelserne fra
virksomheder, der beskæftiger sig med
information og kommunikation. Som
det fremgår, efterspørger disse
virksomheder især data om mobilitet,
trafik og veje (27%), borgere og
borgerservice (24%) og byggeri og
planlægning (18%).

Figur 16 herunder viser angivelserne fra
virksomheder, der beskæftiger sig med
handel og transport. Som det fremgår,
efterspørger disse virksomheder især
data om mobilitet, trafik og veje (19%),
ældre og sociale tilbud (16%) og
sundhed og trivsel (14%).

Figur 17 herunder viser angivelserne fra
virksomheder, der beskæftiger sig med
finansiering og forsikring. Som det
fremgår, efterspørger disse
virksomheder især data om borgere og
borgerservice (30%), byggeri og
planlægning (21%) og beskæftigelse
(15%)

Figur 18 herunder viser angivelserne fra
virksomheder, der beskæftiger sig med
industri, råstofindvinding og
forsyningsvirksomhed. Som det
fremgår, efterspørger disse
virksomheder især data om byggeri og
planlægning (27%), natur, miljø og
energi (21%) og mobilitet og veje (12%).

Figur 15-18: Dataområder med størst værdi, fordelt på virksomhedernes branchemæssige tilknytning

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt personer, der arbejder med IT i private danske virksomheder. Graferne viser angivelsernes andel af det samlede antal respondenter (hver respondent har kunne angive flere dataområder). N = 33-55 respondenter
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3.4 Hvordan påvirker forretningsmodellen virksomhedernes
efterspørgsel?
I tillæg til virksomhedernes datamodenhed og virksomhedernes branchemæssige
tilknytning, tager analysen afsæt i forventningen om, at virksomhedernes
forretningsmodel har betydning for efterspørgslen efter åbne kommunale data.

Figur 19: Hvilke dataområder kan have størst værdi for virksomhederne?

Som beskrevet i afsnit 2.1. på side 7, dækker spørgeskemaundersøgelsen primært
over besvarelser fra virksomheder, som i dag bruger eksterne data som grundlag for
forretningsbeslutninger (65% af de respondenter, der i dag anvender eksterne data).
Figuren til højre viser, hvilke dataområder disse virksomheder angiver kan have
størst potentiale for at skabe værdi.
Det fremgår at knap en femtedel (19%) af angivelserne fra de virksomheder, der i
dag bruger eksterne data som grundlag for forretningsbeslutninger, knytter sig til
data om mobilitet, trafik samt anlæg og drift af veje (fx parkering, trafiktællinger,
anlægsarbejder). Som det også fremgår, har 14% af disse virksomheder angivet, at
data om kommunernes skoler og institutioner (fx pladsudnyttelse, fripladser,
normering, karaktergennemsnit) kan være værdifulde.
Omvendt peger spørgeskemaundersøgelsen på, at virksomheder der i dag bruger
eksterne data som grundlag for forretningsbeslutninger, i mindre grad efterspørger
data om kommunernes borgere og borgerservice (fx alder, flyttehistorik, kødata) og
data om kommunernes kultur- og fritidstilbud (fx besøgstal, anlæg og brug af
lokaler, udlån og beholdning på biblioteker).

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt personer, der arbejder med IT i private danske virksomheder. Grafen viser andelen af det
samlede antal angivelser fra virksomheder, der i dag bruger eksterne data som grundlag for forretningsbeslutninger. N= 134 angivelser
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3.4 Hvordan påvirker forretningsmodellen virksomhedernes
efterspørgsel?
Som beskrevet i afsnit 2.1. på side 7, dækker spørgeskemaundersøgelsen sekundært
over besvarelser fra virksomheder, der i dag bruger eksterne data til at udvikle (nye)
produkter og services. Figuren til højre viser, hvilke dataområder disse
virksomheder angiver kan have størst potentiale for at skabe værdi.

Figur 20: Hvilke dataområder kan have størst værdi for virksomhederne?

Det fremgår at 17% af angivelserne fra virksomheder, der i dag bruger eksterne data
til at udvikle (nye) produkter og services, knytter sig til data om kommunalpolitik og
politiske stamdata (fx dialogmøder, valgdata, byråds- og udvalgsmøder). Tilsvarende
fremgår det at 17% af disse virksomheder angiver, at data om kommunernes skoler
og institutioner (fx pladsudnyttelse, fripladser, normering, karaktergennemsnit) kan
være værdifulde.
Omvendt peger spørgeskemaundersøgelsen på, at virksomheder der i dag bruger
eksterne data til at udvikle (nye) produkter og services, i mindre grad efterspørger
data om kommunernes kultur- og fritidstilbud (fx besøgstal, anlæg og brug af
lokaler, udlån og beholdning på biblioteker). og data om kommunernes borgere og
borgerservice (fx alder, flyttehistorik, kødata.
Det skal dog bemærkes at spørgeskemaundersøgelsen rummer relativt få angivelser
fra disse virksomheder, hvorfor rangeringen af dataområder vil kunne ændre sig ved
indhentning af besvarelser fra et større antal virksomheder.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt personer, der arbejder med IT i private danske virksomheder. Grafen viser
andelen af det samlede antal angivelser fra virksomheder, der i dag bruger eksterne data til at udvikle (nye) produkter og
services. N= 56 angivelser
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3.4 Hvordan påvirker forretningsmodellen virksomhedernes
efterspørgsel?
Spørgeskemaundersøgelsen rummer også besvarelser fra virksomheder, der i dag enten forædler/beriger eksterne data med henblik på videresalg eller udvikler
underliggende datainfrastrukturer, der giver adgang til eksterne data. Spørgeskemaundersøgelsen rummer dog for få svar fra disse virksomheder til, at der kan opstilles
reelle opgørelser over, hvilke dataområder disse virksomheder vurderer kan have størst potentiale for at skabe værdi. Figurerne nedenfor viser derfor alene antallet af
angivelser fra disse to typer af virksomheder.
Figur 21: Hvilke dataområder kan have størst værdi for virksomhederne?

Figur 22: Hvilke dataområder kan have størst værdi for virksomhederne?

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt personer, der arbejder med IT i private danske virksomheder. Grafen viser antallet af
angivelser fra virksomheder, der i dag forædler/beriger eksterne data med henblik på videresalg. N= 18 angivelser

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt personer, der arbejder med IT i private danske virksomheder. Grafen viser antallet af
angivelser fra virksomheder, der i dag udvikler underliggende datainfrastrukturer, der giver adgang til eksterne data. N= 43
angivelser
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3.5 Dataområder og dataemner: Opsummering
#1: Hvilke dataområder og dataemner efterspørger virksomhederne?

● For så vidt angår dataområder, peger spørgeskemaundersøgelsen for det
første på, at virksomhedernes efterspørgsel ikke er begrænset til bestemte
kommunale forvaltningsområder. Således peger spørgeskemaundersøgelsen
på, at en række forskellige dataområder kan have værdi, omend der indikeres
en lidt højere efterspørgsel på data inden for byggeri og planlægning, inden
for mobilitet/trafik og veje, inden for borgere og borgerservice samt inden
for natur, miljø og energi.
● For så vidt angår dataemner, viser spørgeskemaundersøgelsen at de
virksomheder, der efterspørger data inden for byggeri og planlægning, i
største omfang efterspørger data relateret til planlægning og data om
bygninger. De virksomheder, der efterspørger data inden for mobilitet/trafik
og veje synes i største omfang at efterspørge data om trafikplanlægning og
parkering, mens de virksomheder, der efterspørger data om borgere og
borgerservice i største omfang synes at efterspørge data om befolkningens
udvikling (prognoser og alder) og flytninger. Virksomheder, der efterspørger
data inden for natur, miljø og energi synes i største omfang at efterspørge
data relateret til klimatilpasning, energiforbrug og affaldshåndtering.

#2: Hvordan påvirker datamodenhed virksomhedernes
efterspørgsel?

● Spørgeskemaundersøgelsen indikerer endvidere, at virksomhedernes
datamodenhed har betydning for, hvilke områder virksomhederne
efterspørger data inden for.
● Spørgeskemaundersøgelsen omfatter besvarelser fra virksomheder med
forskellig datamodenhed og peger på, at virksomheder med højeste
datamodenhed særligt efterspørger data inden for mobilitet/trafik og veje,
inden for natur, miljø og energi, inden for borgere og borgerservice, samt
inden for byggeri og planlægning.
● Virksomheder med mellem datamodenhed efterspørger i særlig grad også
data inden for borgere og borgerservice og inden for byggeri og planlægning,
men synes til sammenligning i mindre grad at efterspørge data inden for
mobilitet/trafik og veje og data inden for for natur, miljø og energi.
● Virksomheder med lavest datamodenhed synes i højeste grad at efterspørge
data inden for mobilitet/trafik og veje, mens disse virksomheder i højere
grad end de øvrige virksomheder synes at efterspørge data inden for kultur
og fritidstilbud i kommunerne.
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3.5 Dataområder og dataemner: Opsummering
#3: Hvordan påvirker branchetilknytning efterspørgslen?

#4: Hvordan påvirker forretningsmodellen efterspørgslen?

● Spørgeskemaundersøgelsen indikerer, at virksomhedernes branchemæssige
tilknytning ikke har direkte betydning for deres efterspørgsel efter åbne
kommunale data.
● På tværs af brancher ses således samme overordnede mønster i de
dataområder, som virksomhederne efterspørger data inden for. Data inden
for mobilitet/trafik og veje, inden for natur, miljø og energi, inden for
borgere og borgerservice, samt data inden for byggeri og planlægning synes
således at være gennemgående i efterspørgslen.
● Spørgeskemaundersøgelsens datagrundlag er som nævnt relativt spinkelt og
ikke repræsentativt - heller ikke ift. respondenternes branchemæssige
tilknytning. Det er derfor heller ikke muligt at vurdere gyldigheden af særlige
observationer, herunder eksempelvis at virksomheder med aktiviteter inden
for handel og transport, i relativt høj grad også synes at efterspørge data om
ældre og sociale tilbud og data om sundhed og trivsel

● Spørgeskemaundersøgelsen dækker primært over besvarelser fra
virksomheder, som i dag bruger eksterne data som grundlag for
forretningsbeslutninger. For disse virksomheder, peger
spørgeskemaundersøgelsen på at knap en femtedel efterspørger data om
mobilitet/trafik og veje, mens 14% angiver, at data om kommunernes skoler
og institutioner kan være værdifulde. Omvendt peger undersøgelsen på, at
disse virksomheder i mindre grad efterspørger data om kommunernes
borgere og borgerservice og data om kommunernes kultur- og fritidstilbud.
● Spørgeskemaundersøgelsen sekundært over besvarelser fra virksomheder,
der i dag bruger eksterne data til at udvikle (nye) produkter og services. For
denne gruppe af virksomheder peger undersøgelsen på, at knap en femtedel
efterspørger data om kommunalpolitik og politiske stamdata, ligesom knap
en femtedel efterspørger data om kommunernes skoler og institutioner.
Omvendt peger spørgeskemaundersøgelsen på, at denne gruppe af
virksomheder i mindre grad efterspørger data om kommunernes kultur- og
fritidstilbud samt data om kommunernes borgere og borgerservice.
● For de øvrige grupper af virksomheder rummer spørgeskemaundersøgelsen
for få svar til, at der kan opstilles reelle opgørelser over, hvilke dataområder
disse virksomheder vurderer kan have størst potentiale for at skabe værdi.
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4. Kvalitative perspektiver

#1: Virksomhedernes databehov går på tværs
Spørgeskemaundersøgelsen indikerer som nævnt, at virksomhedernes efterspørgsel ikke er begrænset til bestemte
områder, men at en række forskellige dataområder kan have værdi for virksomhederne. Pilotforløbet med
virksomheder og kommuner har givet mulighed for at afsøge anvendelsen af kommunale data i dybden. En række
virksomheder og kommuner har sammen drøftet konkrete brugsscenarier og har derefter haft lejlighed til at teste
dataudstillingen hos kommunerne såvel som dataanvendelsen hos virksomhederne. Pilotforløbet har også vist, at
virksomhedernes efterspørgsel på data går på tværs af områder og dermed også på tværs af kommunale forvaltninger.
En virksomhed, som udvikler en app til boligsøgning, efterspørger eksempelvis data om kultur- og fritidstilbud,
skoledistrikter og pasningstilbud, trafik, parkeringsforhold og offentlig transport samt borgerdata om
befolkningssammensætning, til- og fraflytning etc. Virksomhedens efterspørgsel strækker sig således over minimum
tre forskellige forvaltninger hos kommunerne.
Med denne indsigt er det tydeligt, at udstilling af kommunale data i høj grad er en koordinationsopgave, dels internt i
kommunerne og dels kommunerne imellem. Det er vigtigt at involvere de rette fagfolk med specialviden inden for de
enkelte dataområder, men det er ikke tilstrækkeligt. Det er ligeså nødvendigt at involvere de rette generalister i
kommunerne, som kan formidle efterspørgslen på tværs af kommunale forvaltninger i samspil med de øvrige
kommuner og centrale nationale instanser.
Dertil er det værd at bemærke, at samarbejdet også kræver den rette involvering fra virksomheden. Det er ikke
nødvendigvis direktøren, der er mest kompetent på området, og derfor er det godt at have specialister om bord.
Omvendt er der behov for beslutningskompetence og strategisk overblik senere i processen, når først de tekniske
fagpersoner har identificeret muligheder og faldgruber. Specialviden og generalistviden skal således være til stede på
begge sider af bordet.
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#2: Virksomhedernes efterspørgslen er tematisk
Spørgeskemaundersøgelsen indikerer som nævnt, at virksomhedernes branchemæssige tilknytning ikke har direkte
betydning for deres efterspørgsel efter åbne kommunale data. På tværs af brancher ses således samme overordnede
mønster i de dataområder, som virksomhederne efterspørger data inden for. I pilotforløbet er der udviklet
brugsscenarier sammen med virksomheder indenfor mange forskellige brancher. Erfaringer fra testforløbet har også
vist, at flere virksomheder fra vidt forskellige brancher kan have et ensartet databehov, såfremt de arbejder med
samme genstandsfelt eller målgruppe.
Eksempelvis kan en ejendomsmægler, en entreprenør og og en bank have nøjagtig samme databehov, fordi de alle
arbejder med samme genstandsfelt, nemlig boligmarkedet. Her udgør boligmarkedet altså et tema, hvortil der knytter
sig flere dataområder, som er potentielt relevante for alle virksomheder der arbejder med boligmarkedet, og som
anvender eksterne data strategisk eller i deres produkt- og serviceudvikling.
Et andet muligt tema kan være mobilitet, som har relevans for alle virksomheder, der har pendlere ansat samt
transportselskaber, digitale rejsetjenester, deleøkonomiske transportservices, ejendomsmæglere og boligformidlere,
udbydere af services til pendlere; medier, underholdning, praktiske services og meget mere. Sidst men ikke mindst
kan nævnes energi, som er et dataområde, der har relevans for hele værdikæden omkring energiforsyning, som
spænder over alt fra varmepumper og andre produkter til bygherrerådgivning, arkitektur, byggeri og bygningsdrift
samt renovering og energioptimering.
Eksemplerne ovenfor, som alle har afsæt i pilotforløbet, bidrager til at illustrere, at der ikke er direkte systematik
mellem brancher og efterspørgsel, men at det til gengæld er muligt at identificere nogle samlende temaer, som har
relevans for mange forskellige virksomheder med vidt forskellige vinkler på den pågældende agenda.
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#3: Når efterspørgslen ikke matcher
dataprodukterne på hylderne
Pilotforløbet med virksomheder og kommuner har resulteret i en række brugsscenarier, som ikke umiddelbart kunne
realiseres i praksis enten pga. barrierer i forbindelse med dataudstillingen i kommunerne eller pga. barrierer i
forbindelse med anvendelsen af data i virksomheden.
I den sammenhæng har vi erfaret, at virksomheder såvel som kommuner kan have svært ved at gennemskue de
praktiske arbejdsgange forbundet med dataudstilling og dataanvendelse. Der forekommer begge parter at være mange
barrierer der skal overkommes før en hypotetisk dataanvendelse kan konverteres til en faktisk dataanvendelse. Det
kræver investering af tid og ressourcer for både kommuner og virksomheder, og det kan være uklart, hvem der skal
føre an i processen, og hvor de relevante beslutningsmandater ligger.
Med denne erfaring taget in mente er det værd at bemærke, at når en virksomhed i spørgeskemaundersøgelsen
umiddelbart fravælger alle de mulige dataemner, kan det være fordi, dataanvendelsen ikke ligger ligefor i den
pågældende virksomhed. Det kræver måske en forandring af eksisterende arbejdsgange, eller en investering i nye
processer og/eller softwareudvikling. Det kan være svært at gennemskue, om det er faktisk muligt, og hvad det i så
fald vil koste.
Dertil kommer spørgsmål om forsyningssikkerhed af den relevante data, samt kvaliteten, specifikationerne og meget
andet. Alt sammen resulterer i en usikkerhed, som giver afstand mellem det hypotetisk mulige og den jordnære
virkelighed for virksomheden. Dette kan således være en del af forklaringen på, hvorfor relativt mange virksomheder i
surveyen ikke finder nogle af de kommunale dataemner relevante for mulig værdiskabelse i deres virksomhed.
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#4: Udbuds- eller efterspørgselsdrevet udstilling af
data?
Pilotforløbet med virksomheder og kommuner har vist, at når kommuner eller andre offentlige aktører ønsker at
afsøge efterspørgslen på åbne data, kan denne efterspørgsel hurtigt blive meget diffus. Måden, hvorpå man undgår
dette, er ved, at man fra starten vælger en tematisk afgrænsning, som samtidig viser en bestemt hensigt fra
myndighedens side.
Den tematiske afgrænsning skal være centralt koordineret for at sikre, at myndigheden er klar til at reagere på
efterspørgslen inden for dette tema og udstille de eftertragtede data i videst mulige omfang. Når der er valgt en
tematisk afgrænsning, kan man med fordel arbejde med udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel.
Processen skal derfor ses som et samarbejde mellem myndigheder og virksomheder mere end et spørgsmål om
enten-eller. Til gengæld viser pilotprojektet også, at der er klar fordel i, at myndigheder tager initiativet og herefter
arbejder i vekselvirkning med at være udbuds- og efterspørgselsdrevet.

Figur 23: Vekselvirkningen mellem det udbuds- og efterspørgselsdrevne arbejde
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