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Forord
 
Danmark er et af de mest digitale 
lande i verden. Over de sidste tyve år 
er den danske offentlige sektor blevet 
gjort gennemgribende digital. Com-
putere, smartphones og sociale me-
dier er blevet allemandseje, og stadigt 
flere dele af de fleste menneskers 
hverdag foregår online. Institutioner, 
fællesskaber og praksisser, der tidli-
gere var baseret på menneskelig kon-
takt og fysiske steder bliver dermed i 
stigende grad flyttet til digitale plat-
forme. Men hvad sker der med de 
mennesker, der ikke kan eller har lyst 
til at indgå i digitale fællesskaber? 
Hvordan opleves og erfares digital 
eksklusion i hverdagen? Og hvordan 
rammer disse processer allerede ud-
satte grupper? 
 
Denne arbejdsrapport er en del af forsk-
ningsprojektet Digital marginalisering af 
udsatte ældre. Formålet med dette pro-
jekt er at undersøge, hvordan og på 
hvilke måder udsatte ældre mennesker 
navigerer og erfarer en stadigt mere di-
gitaliseret hverdag. Projektet vil gennem 
kvalitative interviews og etnografiske 
observationsstudier kortlægge de erfa-
ringer, forståelser og følelser, der knyt-

ter sig til op-

levelsen af at være både inkluderet og 
ekskluderet fra digitale sammenhænge. 
Dermed håber vi på at kunne nuancere 
vores forståelse af digitale marginalise-
ringsprocesser i det danske samfund.  
 
Demografiske forskydninger og en ge-
nerelt højere middellevetid gør, at den 
ældre befolkning i Danmark fortsat vok-
ser. Gruppen af ældre vil i de kommende 
år udgøre en stadig større andel af den 
samlede befolkning. På nuværende tids-
punkt er der dog en mangel på viden om, 
hvordan, hvorvidt og på hvilke måder ud-
satte ældre borgere bliver ekskluderet i 
overgangen til et højdigitaliseret sam-
fund. Vi ved alt for lidt om de menneske-
lige konsekvenser ved og oplevelser af 
at stå uden for digitale fællesskaber. Der 
findes dog efterhånden ret god doku-
mentation for, at det særligt er ældre og 
udsatte grupper, der bliver ekskluderet i 
overgangen til digitale samfund. Det be-
tyder, at udsatte ældre risikerer at blive 
fanget i et dobbeltgreb: både udsathed 
og alderdom er statistisk set forbundet 
med digital eksklusion. Men hvad bety-
der dette egentlig? Med dette projekt 
ønsker vi at gå bag om statistikken. Vi vil 
forstå de livshistorier, bekymringer og 
erfaringer, der ligger bag. Vi vil se på de 
mennesker, som bliver berørt netop nu.  
 
Formålet med denne første arbejdsrap-
port er at kridte banen op. Rapporten 
samler op på den nuværende viden om 
ældre i Danmark, særligt med fokus på 
udsathed og digitalisering. Den giver 
dermed et strukturelt billede over natio-
nale tendenser. I den næste rapport, der 
udgives i efteråret 2019, vil vi præsen-
tere flere resultater fra dette projekt.  
 

                                             God læselyst! 

Ensomme Gamles Værn 
 
Fonden Ensomme Gamles Værn har 
støttet Digital marginalisering af ud-
satte ældre og indgår som aktiv spar-
ringspartner i projektet. Fonden En-
somme Gamles Værn støtter og ska-
ber projekter, der hjælper de ældre 
mennesker i Danmark, som har 
mindst socialt og økonomisk. 
 
Læs mere: https://www.egv.dk/ 
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 Kort om projektet 

 
Projektet Digital marginalisering af udsatte ældre vil foretage en un-
dersøgelse af udsatte ældre borgeres erfaringer og brug af digitale 
teknologier. Gennem kvalitative interviews og etnografiske feltstu-
dier med udsatte ældre borgere på tværs af landet vil vi kortlægge 
hverdagsoplevelser og erfaringer af at stå uden for digitale fælles-
skab. Vi vil undersøge, hvordan og på hvilke måder udsatte ældres liv 
kan være påvirket af digital marginalisering.  
 
Projektet vil supplere disse studier med interviews med velfærdspro-
fessionelle i danske kommuner. Disse medarbejdere skal i mange hen-
seende hjælpe ældre borgere med at anvende offentlige digitale tek-
nologier. Hvordan håndterer disse velfærdsprofessionelle udsatte 
ældre borgere? Og hvilke udfordringer støder de på? Ved at anlægge 
dette dobbelte blik, vil projektet give afgørende ny viden om både de 
institutionelle mekanismer og levede erfaringer, der indgår i digital 
marginalisering.  
 
Selvom vi lever i et af verdens mest digitale samfund er der en akut 
mangel på viden om hvordan nye former for digital marginalisering 
påvirker udsatte ældre borgere. Vores ambition med dette projekt er 
dermed: (1) at skabe ny viden om de menneskelige konsekvenser ved 
øget digitalisering, særligt med fokus på udsatte ældre borgere, (2) 
at formidle denne viden bredt til politiske beslutningstagere og of-
fentlige ledere, og (3) at give udsatte ældre en stemme i offentlighe-
den. 
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Læsevejledning 

 
Formålet med denne arbejdsrapport er todelt. For det første ønsker vi at 
kortlægge nuværende erfaringer og viden om ældre i Danmark. Det gør vi 
med udgangspunkt i eksisterende forskning og med særligt fokus på ud-
satte ældre. For det andet ønsker vi at skildre de bredere sociale dynamik-
ker og samfundsstrukturer, der gør sig gældende i dag. Vi ønsker at ud-
stikke nogle pejlemærker for, hvordan vi kan forstå det moderne samfund 
og dets stadigt mere intensiverede brug af digitale teknologier. Samlet set 
danner denne rapport således udgangspunkt for de videre undersøgelser 
projektet vil udføre. Rapporten er med vilje holdt relativt kortfattet. 
 
Rapporten er opdelt i fem overordnede sektioner: 
 

§ Sektion 1: Vi starter med en oversigt over den nuværende ældresituation i 
Danmark. Her ser vi blandt andet på det samlede antal ældre i Danmark og 
beskriver demografiske forskydninger over de sidste årtier.  
 

§ Sektion 2: Vi beskriver dernæst hvordan disse tendenser skal ses i lyset af 
bredere samfundsmæssige udviklinger. Vi argumenterer for, at én måde at 
forstå det moderne samfund på er som et ”aktivitetssamfund.” Det vil sige 
et samfund, der søger at skabe selvstændige, individualiserede og aktive 
individer, som kan og skal tage vare på sig selv. Dette indvarsler en række 
nye forventninger til, hvordan vi som mennesker bør forvalte vores liv.  
 

§ Sektion 3: Med udgangspunkt i denne beskrivelse viser vi, hvordan aktivi-
tetssamfundet også er med til at skabe nye former for udsathed og eksklu-
sion. Vi vender os endnu engang mod demografiske indikatorer og ser på, 
hvilke grupper af ældre, der er særligt udsatte i dagens Danmark.  
 

§ Sektion 4: Med udgangspunkt i disse store linjer vender vi i de sidste to 
dele af rapporten blikket mod digitaliseringen af det danske samfund. Her 
viser vi, hvordan den stadigt mere avancerede digitalisering er med til at 
understøtte det moderne aktivitetssamfund. Vi zoomer særligt ind på digi-
taliseringen af den danske offentlige sektor. 
 

§ Sektion 5: I denne sidste sektion ser vi på nationale og internationale erfa-
ringer med digital eksklusion og marginalisering. Vi viser, hvordan forsknin-
gen systematisk peger på, at allerede udsatte grupper fanges i nye former 
for eksklusion i takt med øget digitalisering, men også hvordan der til sta-
dighed mangler viden på området.  
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1. Ældresituationen i Danmark
 
Den ældre befolkning i Danmark vokser 
fortsat og gruppen af ældre vil i de kom-
mende år udgøre en stadig større andel 
af den samlede befolkning.1 
 
Den danske befolkning udgør knap 5,8 
millioner personer (januar 2018). Heraf 
er lidt over 1,1 million 65 år og derover, 
svarende til 19,3% af den danske befolk-
ning. I 1998 udgjorde gruppen af 65+-
årige kun 14,9% af befolkningen og i 2008 
var andelen 15,6%. Den største stigning i 
ældregruppen er sket inden for de sidste 
10 år, med en relativ stigning på 31% (sva-
rende til godt 260.000 personer) siden 
2008. Til sammenligning er befolkningen 
under 65 år kun vokset med knap 1% i 
samme periode (Ældresagen, 2018).   
 
En af årsagerne til at ældregruppen fort-
sat vokser er, at middellevetiden stiger. 
Middellevetiden stiger mest for mænd 
og er aktuelt 79 år. For kvinderne er mid-
dellevetiden 82,9 år. Siden 2017 er der 
sket en stigning på 0,14 år for mænd og 
0,03 år for kvinder (DST, 2018).  
 

 
Kvinder lever i gennemsnit længere end 
mænd og den aldersbetingede kønsfor-
deling blandt ældre er også tydelig, når 
vi ser på civilstand i ældregruppen. 32,2% 
af den ældre, kvindelige befolkning er 
enker, mens det tilsvarende kun gælder 
for 11,8% af mændene. 
 
I København finder vi den største kon-
centration af enlige ældre, hvor 60% af 
den ældre befolkning er enlige. Køben-
havns kommune er imidlertid den kom-
mune med den laveste procentuelle an-
del af ældre (10,3%), mens Læsø er den 
danske kommune med den største 
(38%). 
 
Gennemsnittet for andelen af 65+-årige 
er lavere i Danmark end resten af EU, 
med henholdsvis 18,8% for Danmark og 
19,2% for EU i gennemsnit. Imidlertid er 
andelen af 65+-årige steget mere for 
Danmark (3,7 pct. point) end EU som hel-
hed (2,3 pct. point). Italien er det land 
med den største andel af ældre, mens Ir-
land har den laveste andel (Ældresagen, 
2017).

2. Aktivitetssamfundet og den aktive  
alderdom 
 
Gruppen af ældre borgere i Danmark 
vokser stødt og en stadigt større gruppe 
af mennesker står dermed, i mange hen-
seender, uden for arbejdsmarkedet. 
Denne demografiske ændring er sket 
samtidig med vidtrækkende forandrin-
ger i det moderne samfunds struktur. 

                                                        
1 Der findes få entydige definitioner af begrebet ”æl-
dre.” Dette bruges ofte med reference til folkepen-
sionsalderen. Tidligere var denne 60 år, men aktuelt 

Over de sidste tredive år er samfundet i 
stigende grad blevet hvad vi kan kalde 
for et aktivitetssamfund. Det er et sam-
fund, der sætter det enkelte menneske 
og dennes aktiviteter i centrum (Lesse-
nich, 2015).  

er den 65 år og bliver gradvist forhøjet til 67 år i pe-
rioden 2019-2022. Når vi gennemgår aktuel viden på 
ældreområdet kan målgruppen ”ældre” således va-
riere mellem 60+-årige og 68+-årige. 
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I det moderne aktivitetssam-
fund skal alle mennesker i sti-
gende grad kunne tage ansvar 
og vare på sig selv. Det er ikke 
længere familien, slægten el-
ler kollektiver, der danner 
rammen om samfundet, men 
individet. Dette har, på den 
ene side, betydet, at det en-
kelte menneske har fået 
større frihed til at skrive sin 
egen livshistorie: ens arbejde 
og livsbane er ikke længere 
forudbestemt ud fra fastlagte 
familiemønstre. På den anden 
side har dette dog også indbe-
fattet en langt højere grad af 
personlige risici, ansvar og 
skyld. Det er nu det enkelte 
menneske, der skal bære skyl-
den, hvis noget går galt på ar-
bejdet, privatlivet eller i sam-
fundet.  
 
Fremkomsten af aktivitetssamfundet er 
i høj grad ensbetydende med, at der op-
står nye forventninger til, hvordan man 
som individ og borger skal og bør opføre 
sig. Dette gælder i høj grad også for æl-
dre mennesker. Den klassiske forestil-
ling om alderdommen som et otium og 
tid til tilbagetrækning er blevet delvist 
afløst. Alderdommen er nu blevet en høj-
aktiv periode, ifølge nutidens fortællin-
ger, hvor ældre mennesker skal være ’i 
gang’, ’opsøgende’, ’aktive’, ’hand-
lende’, ’oplevende’, ’virkelystne’.  Disse 
ord er på mange måder blevet en del af 
fortællingen om det gode liv. Hvorvidt 
disse nye forventninger rent faktisk gør 
folk lykkeligere fremstår dog mere uaf-
klaret. Forestillingen om den aktive al-
derdom er en helt igennem moderne op-
findelse, og ikke noget, der dukker op ud 
af det blå.  
 
 

 
Der er ikke nødvendigvis noget galt med 
aktivitet i sig selv. Problemet er, at akti-
vitet i stigende grad bliver et krav og en 
nødvendighed. Det aktive menneske bli-
ver ophøjet til en ny universel model for, 
hvordan alle mennesker bør og skal leve. 
Aktivitet bliver derudover ofte koblet til 
en forestilling om ikke at gå i stå men 
konstant at være i bevægelse. Stilstand 
bliver en umulighed, der skal elimineres. 
I stedet skal der akkumuleres så mange 
oplevelser, aktiviteter og handlinger in-
den for så kort tid som muligt. Og kra-
vene stiger – eller accelererer – hele ti-
den (Rosa, 2015).  
 
Aktivitetssamfundet bliver dermed et 
samfund, hvor alt for mange så at sige 
brækker nakken på grund af tiden (og 
mangel på samme): stress, udbrændt-
hed og depression er kun nogle få ek-
sempler på, hvordan nye krav om stadigt 
højere aktivitet inden for stadigt kortere 

Figur 1. Andel af 65+-årige fordelt på kommuner, 
2018. Kilde: Ældresagen, 2018, s. 7. 
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tidsrammer ikke nødvendigvis skaber et 
bedre liv. Der opstår derimod en række 
sociale patologier i det senmoderne 
samfund, hvilket særligt går ud over ud-
satte grupper.  
 
Forestillingen om den aktive alderdom 
er imidlertid ikke kun problematisk fordi 
den fungerer som katalysator for en 
række sociale patologier. Problemet er 
også, at denne bygger på en meget be-
stemt forståelse af ældre mennesker – 
nemlig som ressourcestærke, økono-

misk sikre og socialt forbundne indivi-
der, der har tid, mulighed og kræfter til 
at indgå i en lang række aktiviteter. Det 
betyder også, at alle de ældre, der på for-
skellig vis er udsatte, både økonomisk 
og socialt, ikke nødvendigvis har mulig-
hed for at efterleve tidens nye krav til 
hvordan og på hvilke måder de bør leve. 
På denne måde bliver den næsten moral-
ske og etiske fordring om aktiv alder-
dom til en udgrænsningsmekanisme, 
der ser ned på alle dem, der ikke kan el-
ler vil følge i dets fodspor.  

3. Udsathed og eksklusion 
Langt de fleste ældre i Danmark er øko-
nomisk ressourcestærke, har et relativt 
bedre helbred end tidligere og lever læn-
gere (Lauritzen, 2014). Der er imidlertid 
stadig en substantiel gruppe ældre, som 
er særligt sårbare: de har få økonomiske 
ressourcer, et begrænset socialt net-
værk og ofte hårde livsforløb.  
 
Der ses stadigt flere hjemløse ældre på 
trods af at mange ældre bor på pleje-
hjem. Den seneste kortlægning af hjem-
løshed i Danmark (Benjaminsen, 2017) vi-
ser, at antallet af ældre hjemløse fortsat 

er stigende. I 2009 udgjorde antallet af 
hjemløse personer på 60 år og derover 
235 personer. I 2015 var dette antal ste-
get til 301 personer og i 2017 drejede det 
sig om 347 personer. Der er således tale 
om en betydelig procentvis stigning 
blandt hjemløse på 60 år og derover, 
med 48% siden 2009 og 15% siden 2015 
(Benjaminsen, 2017).  
 
Afhængig af definition og periode er det 
ca. 1-5% af ældre i Danmark, der kan kate-
goriseres som økonomisk dårligt stil-

 
 
Den aktive aldrings politik 
 
”I et sociologisk perspektiv repræsenterer den ’aktive aldrings politik’ en række alvor-
lige faldgruber og problemer. Først og fremmest homogeniserer den en uhyre hetero-
gen gruppe af "ældre", hvilket antyder, at hver eneste af dem har et “højt potentiale" 
og bare venter på at blive opdaget for at de kan performe mere aktivt i samfundet. 
Udover det så producerer den en ny aldringsnorm; en enkelt standard, som mange 
uundgåeligt ikke kan leve op til – ikke mindst alle dem, der er mindre ressourcefulde 
end den prototypiske “aktive ældre“, der tjener som en rollemodel inden for den ”ak-
tive aldrings” forestillingsverden. Endelig så tilskrives ansvaret for at følge med de pro-
grammatiske forventninger, der tilskrives alderdommen, den ældre selv, hvilket gør 
ikke blot personligt velbefindende, men også det offentlige almenvel, til et spørgsmål 
om individuel adfærd.” (van Dyk, Lessenich, Denninger & Richter, 2013, vores oversæt-
telse).  
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lede. Folkepensionen er fortsat den vig-
tigste indkomstkilde for samtlige pensi-
onister i Danmark, også selvom arbejds-
markeds- og private pensioner generelt 
er steget. I gennemsnit udgør folkepen-
sionen 64% af indkomsten for hele æld-
regruppen (Amilon & Jeppesen, 2016). 
Der er en stærk sammenhæng mellem 
deltagelse på arbejdsmarkedet og frem-
tidig pensionsindkomst. Personer med 
lav eller ingen tilknytning til arbejdsmar-
kedet risikerer at få meget lave indkom-
ster som pensionister. Lave pensionsind-
komster er både relateret til pensionssy-
stemet og tilknytningen til arbejdsmar-
kedet. 
 
For økonomisk dårligt stillede ældre er 
det særligt boligydelsen, der gør en for-
skel (Amilon & Jeppesen, 2016; Amilon 
et al. 2014). Ældre med de laveste ind-
komster oplever sammenlignet med 
jævnaldrende i højere grad afsavn af ba-
sale goder såsom fritidsaktiviteter, mu-
lighed for at kunne invitere familie og 
venner ud, give økonomisk støtte til 
børn og børnebørn, og mulighed for at 
få hjælp i hjemmet.  

Personer med ikke-vestlig baggrund er 
overrepræsenteret blandt de økono-
misk dårligt stillede ældre. Desuden er 
der flere mænd end kvinder, flere lavt 
uddannede samt flere enlige blandt de 
økonomisk dårligt stillede ældre (Amilon 
& Jeppesen, 2016). De flygtninge og ind-
vandrere der kom til Danmark i 70’erne 
bliver i stigende grad pensionister og har 
i en periode været en voksende gruppe. 
Denne ”nye” gruppe af pensionister kan 
være med til at forklare en overrepræ-
sentation af ældre med ikke-vestlig bag-
grund blandt de økonomisk dårligt stil-
lede ældre. Blandt indvandre og flygt-
ninge mellem 65 og 74 år i Danmark kan 
10-30% (afhængig af nationalitet og op-
gørelsesmetode) betegnes som økono-
misk fattige. Det tilsvarende gælder blot 
1 % af etniske danskere i samme alder. På 
trods af at folkepensionisterne er mere 
aktive og har et bedre helbred end tidli-
gere, forventer størstedelen af de dan-
ske kommuner (77%), at den demografi-
ske udvikling vil øge driftsudgifterne på 
ældreområdet. Dette kan have betyd-
ning for standarden for ældre servicen i 
de danske kommuner og i værste fald 
folkepensionen (KL, 2017).

4. Det digitale samfund 
 
Ligesom resten af verden er også det 
danske samfund i stigende grad blevet 
digitaliseret over de sidste tyve til tre-
dive år. Dette gælder både inden for den 
danske offentlige sektor og stat, men 
også i langt mere bred forstand. I Dan-
mark har 97% af befolkningen adgang til 
internet i hjemmet, hvor det til sammen-
ligning kun var 84% i 2011 (DST, 2017). 
 
Digitaliseringsbølgerne har haft en 
kæmpe indflydelse på vores samfund. 
Særligt den danske offentlige sektor har 
forandret sig på afgørende vis over de 

sidste tyve år. I dette tidsrum er en 
række vidtrækkende digitaliseringsre-
former skyllet ind over den danske of-
fentlige sektor. Vi har i tidligere udgivel-
ser beskrevet, hvordan disse reformpro-
cesser er sket som en del af større politi-
ske, institutionelle og økonomiske for-
andringer i den danske velfærdsstat. Di-
gitalisering er på mange måder blevet et 
politisk instrument, som skal bruges til 
at omforme velfærdsinstitutioner inde-
fra og gøre borgere mere selvhjulpen 
udefra (Schou & Hjelholt, 2018). 
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Dette har betydet at der, på den ene 
side, er opstået nye krav til den offent-
lige sektor. Digitale teknologier skal bru-
ges til at effektivisere og optimere eksi-
sterende arbejdsgange. De skal under-
støtte mere fleksible og bevægelige or-
ganisationer. Og de skal nedbryde så-
kaldte siloer mellem de forskellige dele 
af den offentlige sektor. På den anden 
side så forventes borgeren i stigende 
grad at kunne opføre sig som et digitalt 
individ.  
 
Denne sidstnævnte bevægelse har vi 
kaldt for fremkomsten af den digitale 
borger som en ny politisk figur i den dan-
ske velfærdsstat (Hjelholt & Schou, 
2017). Den digitale borger er på mange 
måder et barn af aktivitetssamfundet, 
og den politiske melding har i denne 
henseende været klar: alle borgere skal i 
så vid udstrækning som muligt betjene 
dem selv gennem digitale selvbetje-
ningsløsninger. Borgere skal gøre selv, 
hvad specialiserede velfærdsprofessio-
nelle i staten plejede at gøre. Digitale 
borgere er, ifølge samtidens politiske 
beskrivelser, aktive mennesker, der 
nemt, hurtigt og hvor end de vil, kan 
tage vare på sig selv. Dette gælder også 
for ældre borgere.  
 
At blive en digital borger er dog i sti-
gende grad ikke et valg. Det er derimod 
en forventning og et krav. Dette blev på 
mange måder gjort klart i november 
2014, hvor Loven om Digital Post trådte i 
kraft. Denne betød, at “fysiske perso-
ner, der er 15 år eller derover, og som har 
bopæl eller fast ophold i Danmark, skal 
tilsluttes Digital Post, medmindre perso-
nen fritages for obligatorisk tilslutning.” 
Samtidig med denne lov er selvbetje-
ningsløsninger blevet implementeret i 
over 100 sagsområder i den offentlige 
sektor. Det betyder, at hjemmesider har 
erstattet fysiske møder, og at borgere 

nu skal kunne forholde sig til interfaces i 
stedet for mennesker. 
 
Digitaliseringen af den danske velfærds-
stat er på mange måder et kæmpe politisk 
eksperiment, hvis resultater og konse-
kvenser vi stadig ikke kender fuldt ud. 
Særligt ved vi på nuværende tidspunkt 
meget lidt om, hvordan obligatorisk of-
fentlig digitalisering — såkaldt ”tvangs-
digitalisering” — indvirker på allerede 
udsatte grupper af borgere. Ofte har 
der, fra politisk hold, været en ret forsim-
plet forestilling om, at des mere digitalt, 
des bedre. Det er dog ikke altid tilfældet, 
og som vi har vist i en række tidligere 
forskningsprojekter, så er det ofte noget 

”De forbedrede digitale mulig-
heder vil også kunne lette dag-
ligdagen for traditionelt it-
svage borgere som blandt an-
det svækkede ældre. Med en 
fuldmagt kan den ældre let give 
fx et familiemedlem adgang til 
sin digitale postkasse.” (Rege-
ringen, KL & Danske Regioner, 
2011, 14) 
 

"Teknologien kan bruges til at gå nye 
veje i den sociale indsats. Fx bliver bor-
gerne mere selvhjulpne, når den ældre 
via trykfølsomme videoskærme kan 
genoptrænes i dagligstuen med online 
adgang til fysioterapeuten i kommu-
nens træningscenter. […] Ny tekno-
logi går hånd i hånd med en mere ef-
fektiv opgaveløsning, men handler 
også om hjælpemidler, der giver de æl-
dre øget tryghed” (Regeringen, KL & 
Danske Regioner, 2011, 26) 
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andet, der gør sig gældende for socialt 
udsatte borgere. For denne gruppe af 
borgere kan menneskelig kontakt være 
alfa og omega. Muligheden for at indgå i 

en dialog, få hjælp til at snakke en pro-
blemstilling igennem eller se et andet 
menneske i øjnene betyder rent faktisk 
noget. Det betyder meget.  

 

5. Hvem holdes ude? Digital eksklusion 
 

Der findes en omfattende mængde in-
ternational forskning, der har sat fokus 
på, hvilke grupper, der ekskluderes i 
overgangen til stadigt mere digitale 
samfund. Denne forskning har ofte an-
vendt begreber såsom ’den digital kløft’ 
(digital divides) og ‘digital eksklusion’ 
(digital exclusion) til at indfange forhol-
det mellem dem, der bruger og har ad-
gang til teknologi, og dem, der ikke har. 
Med fokus på ældregruppen har begre-
bet grey divide også vundet frem og re-
ferer til, hvordan det ofte er ældre bor-
gere, som ikke kan eller har mulighed for 
at indgå i digitale relationer (Friemel, 
2016) 
 
I den tidlige forskning på området 
(1990erne) handlede det særligt om ad-
gang til digitale teknologier. I dag har 
langt de fleste dog adgang i en eller an-
den form (særligt i den vestlig verden), 
og der er derfor opstået en større 
opmærksomhed på, hvordan di-
gital eksklusion ikke blot hand-
ler om adgang eller ej. Digitale 
kløfter er, så at sige, koblet 
til en lang række andre fak-
torer, såsom brugerevner, 
motivation, grænseflader, 
medier, der anvendes, 
økonomiske ressourcer, 
sociale netværk, uddan-
nelseshistorie, geografisk 
placering og meget andet 
(Min, 2010).  
 
Med udgangspunkt i en så-
dan forståelse har forskningen 
vist, at på trods af at den digitale 

kløft er reduceret, så er der opstået en 
række andre væsentlige udfordringer. 
Digital ulighed og eksklusion rammer 
nemlig særligt allerede udsatte grupper 
med få sociale, økonomiske og kulturelle 
ressourcer (Watling, 2011). Der er stærke 
forbindelser mellem digital, social og 
økonomisk marginalisering. Den interna-
tionale forskning indikerer en klar stati-
stisk sammenhæng mellem internet-
brug på den ene side og uddannelsesni-
veau, indkomst, teknisk interesse, brug 
af computer før pension samt ægteska-
belig status på den anden side (Friemel, 
2016). Her står særligt ældre, der ikke an-
vender digitale teknologier, er socialt 
isolerede, økonomisk ressourcesvage 
og med statistisk set flere helbredspro-
blemer frem (Helsper, 2009). 

En digital underklasse? 
 
Helsper og Reisdorf (2017, s. 1267, vores oversæt-
telse) har foretaget et større kvantitativt studie af 
ikke-brugere af digitale teknologier i Sverige og Eng-
land. Studiet ser på forskydninger over tid og kom-
mer frem til, at digitale eksklusionsmønstre i sti-
gende grad er koncentreret om en mindre, men 
stærkt udsat gruppe: “Denne undersøgelse viste, at 
samlet set er ikke-brugere i Sverige og Storbritannien 
i stigende grad ældre, lavtuddannede, mere tilbøje-
lige til at være arbejdsløse, handicappede og socialt 
isolerede. […] Derfor ser vi både i Sverige og Storbri-
tannien fremkomsten af en ‘digital underklasse’.” 
Om dette også er tilfældet i Danmark fremstår på 
nuværende tidspunkt som et åbent spørgsmål. 



 11 

Samlet set er der begyndt at tegne sig et 
billede af, at allerede udsatte grupper 
fanges i nye former for digital eksklu-
sion. På nuværende tidspunkt er der dog 
en substantiel mangel på forskning, 
både nationalt såvel som internationalt, 

der undersøger udsatte gruppers ople-
velser og brug af digitale teknologier. 
Trods stærke tegn på, at digitale kløfter 
hænger sammen med alder og socioøko-
nomiske ressourcer, så ved vi alt for lidt 
om, hvordan dette opleves af udsatte, 
ældre mennesker.  

5.1. Situationen i Danmark 
 
Digitaliseringsstyrelsen har siden 2011 
udgivet en månedlig statistik om den na-
tionale brug af forskellige digitale infra-
strukturer, herunder Digital Post. I opgø-
relsen for marts 2018 er 90,6% af den 
samlede befolkning tilmeldt Digital Post. 
Dette er en lille stigning fra marts 2016, 
hvor tallet var 89,2%. Tilslutningen til Di-
gital Post er, på mange måder, fladet ud 
over de sidste par år, og meget tyder 
derfor på, at ”de sidste ti procent” ikke 
nødvendigvis forsvinder, selvom grup-
pen bliver mindre.  
 
I forhold til fritagelse fra Digital Post er 
ældre borgere på mange måder overre-
præsenteret i statistikken: 40,5% er ikke 
tilmeldt i gruppen 75 til 84, mens hele 
70,5%, svarende til 78.088 individer, er 
fritaget i gruppen 85 til 94 (Marts 2018).  
 
 

Digitaliseringsstyrelsens statistik giver 
et udmærket billede på brugen af offent-
lige digitale løsninger i et nationalt per-
spektiv. Den peger på mange måder på, 
at der er en sammenhæng mellem alder 
og brugen af digitale platforme. Proble-
met er imidlertid, at denne type af målin-
ger siger meget lidt om oplevelsen og er-
faringen af digital marginalisering. Bor-
gere, der er frameldt offentlige løsnin-
ger, såsom Digital Post, behøver ikke 
nødvendigvis at være digitalt marginali-
serede. Ligeledes er det muligt at være 
tilmeldt de offentlige løsninger uden at 
være i stand til at bruge eller navigere 
disse.  
 
Der er derfor et på mange måder presse-
rende behov for at gå bag ved disse stati-
stikker. Hvis vi skal forstå de menneske-
lige konsekvenser ved øget digitalisering 
er vi nødt til at foretage kvalitative og 
praksisnære studier, der går tæt på en-
kelte menneskers liv og hverdag.
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En plads til alle? Opsummering og  
fremadrettede perspektiver 

 
Denne arbejdsrapport har sat fokus på ældresituationen i Danmark som 
den ser ud i dag. Den har foretaget en bred kortlægning af demografiske 
forskydninger og fordeling af ressourcer. Derudover har den sat fokus på 
nogle af de vigtigste strukturelle og samfundsmæssige udviklinger, der 
har fundet sted over de sidste tyve til tredive år. Dette indbefattede blandt 
andet overgangen til et aktivitetssamfund, samt den stadigt intensiverede 
digitalisering af det danske samfund. Vi hæfter os særligt ved fire udviklin-
ger: 
 

§ Gruppen af ældre (65+) er stadigt voksende i Danmark. Ud af knap 5,8 millioner 
danskere udgør 65+ årige lidt over 1,1 million, hvilket svarer til 19,3% af befolknin-
gen i 2018 mod 14,9% i 1998. Det er forsat kvinder, der udgør størstedelen af æld-
regruppen.  
 
§ På trods af generelt forbedrede levevilkår er der stadig en gruppe af ældre, der 
er økonomisk og socialt udsatte. Gruppen af hjemløse ældre er stigende og sær-
ligt etniske minoriteter står ofte i en økonomisk sårbar position. Økonomisk og 
social udsathed hænger sammen: ældre, som er økonomisk dårligt stillede oplever 
ofte afsavn, ensomhed og sorg. 
 
§ Sideløbende med demografiske ændringer i det danske samfund er digitalise-
ringen af både offentlige institutioner, sociale netværk og fællesskaber intensi-
veret kraftigt. Der er i stigende grad en forventning om, at alle borgere skal og kan 
være aktive digitale individer. Menneskelige kontaktflader bliver samtidig udskif-
tet med digitale platforme og infrastrukturer.  
 
§ På nuværende tidspunkt er vores viden om digital marginalisering i Danmark 
yderst sparsom. Der er en helt akut mangel på forskningsbaserede undersøgelser, 
der forsøger at forstå samspillet mellem social udsathed, alderdom og digitalise-
ring. Internationale erfaringer peger dog på, at både alder og udsathed er stærkt 
sammenhængende med digital eksklusion.  

 
Med udgangspunkt i disse tendenser og udviklinger vil vi i næste del af 
dette forskningsprojekt se nærmere på udsatte ældre borgeres erfaringer 
og oplevelser af digital eksklusion og marginalisering. Vi vil undersøge, 
hvad det betyder at være inkluderet og ekskluderet i digitale fællesskaber. 
Derigennem vil vi skabe ny viden om, hvordan vi bedst kan indrette samfun-
det, så der er plads til alle.  
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