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AGENDA: 



1. Digitaliseringshistorik



FORSKNINGSMINISTERIET 1994

”RIGTIGT ANVENDT VIL INFORMATIONSTEKNOLOGIEN VÆRE EN KILDE TIL
ØKONOMISK UDVIKLING, STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE OFFENTLIGE OG PRIVAT
SERVICE. VI MÅ DERFOR LÆGGE EN STRATEGI, SOM KAN BRINGE DANMARK I FRONT
PÅ EN BRED ANVENDELSE AF IT OG DEN MÅ BYGGE PÅ VÆRDIER SOM ÅBENHED, 
DEMOKRATI OG ANSVAR FOR ALLE I SAMFUNDET, SÅ DER IKKE SKER EN OPDELING AF
DANSKERE I ET INFORMATIONSTEKNOLOGISK A-OG B-HOLD.” 



20 år senere



DIGITALISERINGSSTYRELSEN 2014

§ 3. FYSISKE PERSONER, DER ER 15 ÅR ELLER
DEROVER, OG SOM HAR BOPÆL ELLER FAST OPHOLD I
DANMARK, SKAL TILSLUTTES DIGITAL POST, 
MEDMINDRE PERSONEN FRITAGES FOR OBLIGATORISK
TILSLUTNING, JF. § 5, STK. 1 OG 3.*



Adgang til det digitale

Lov om digital post

Fritagelse

”Sikre at der ikke opstår et B-hold”



2. Digitalisering og udsathed



FORSKNING PÅ OMRÅDET

*Helsper og Reisdorf 2017
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2
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Ikke-brug bliver koncentreret omkring udsatte 
grupper hvor den manglende evne til at deltage 
skaber større afstand.

De udsatte grupper mister opmærksomhed fordi 
størstedelen klarer sig godt.

Nye grupper på spil. Udsatheden handler sjældent 
om én udsathed, men ofte om mange 
overlappende udsatheder.*



UDSATHED OG DIGITALE SAMFUND

Alderdom

Ensomhed

Psykisk
sårbareArbejdsløs

Handicap



HVAD ER DER PÅ SPIL INDTIL VIDERE?

• SKAL ALTING VÆRE DIGITALT? 
• ER DER TALE OM EN NY DIGITAL UNDERKLASSE?
• HVAD SKAL VI GØRE MED DE MENNESKER DER IKKE KAN ELLER

VIL VÆRE DIGITALE? ER DET OK AT DER ER ET B HOLD?



3. Digital marginalisering af udsatte ældre





1. Den nye teknologi virker fremmedgørende



”Jeg synes det er noget mærkeligt noget. Jeg har aldrig 
brugt noget af det her, heller ikke en skrivemaskine. Og 
jeg har været en del af samfundet, og nu bliver jeg så 
pludselig hægtet helt af. Jeg kan blive så sur over det!”



2. Kontakten til det offentlige er blevet sværere



”Vi synes nogle gange, at de udsatte ældre bliver ladt lidt i stikken. Jeg 
tror nogle gange, at det også har noget at gøre med, at når man sidder 
langt væk fra borgerne, så har man ikke hjertet med på samme måde, 
som når man er tæt på borgeren, og kan se frustrationerne og se hvor 
besværligt tingene er. 



3. Civilsamfundet træder til når staten svigter (på godt og ondt)



”Dem der har det sværest er måske dem
som ikke har et familiemedlem. Det er dem
jeg tænker, de har det måske værst, eller
ikke har noget plejepersonale eller et eller
andet, der går ind over. De er lidt lost.”

[D]et kan godt være at der er nogle ældre
der er sårbare, men vi har tit nogle 
pårørende i røret i borgerservice, hvor de 
synes det er grænseoverskridende de skal 
tage over på deres mors og fars NemID og 
konti og E-boks.



Den nye teknologi virker 
fremmedgørende

Kontakten til det offentlige 
er blevet sværere

Civilsamfundet træder til når 
staten svigter (på godt og ondt)
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1

Nye grupper på spil. Udsatheden handler sjældent 
om én udsathed, men ofte om mange 
overlappende udsatheder.

Ikke-brug bliver koncentreret omkring udsatte 
grupper hvor den manglende evne til at deltage 
skaber større afstand.

2

De udsatte grupper mister opmærksomhed fordi 
størstedelen klarer sig godt.

3

Vores meget tidlige resultater: Vores eksisterende viden: 



HVAD ER DER PÅ SPIL FREMADRETTET?

?

• Skal alting være digitalt? 

• Er der tale om en ny digital underklasse?

Nej

Ja

• Hvad skal vi gøre ved mennesker der ikke 
kan eller vil være digitale? Er det ok, at der 
er et A – og B hold?
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