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Forord 
 
Danmark er en af verdens mest digitaliserede 
lande. Hvad enten vi kigger på den offentlige 
eller private sektor, internetudbredelse eller 
anvendelse, så bliver Danmark ofte hyldet 
som en international frontløber og højde-
springer. Digitale platforme har gjort deres 
indtog i stort set alle dele af samfundet, og 
danske borgere forventes i dag at kunne be-
tjene dem selv digitalt gennem et utal af of-
fentlige selvbetjeningsløsninger. Dette har på 
mange måder været med til at øge kvaliteten 
af offentlige services, gjort hverdagens let-
tere for de fleste og givet nye muligheder for 
at kommunikere på tværs af kloden. Digitale 
teknologier er blevet naturligt for langt de 
fleste danskere. Der er dog stadig visse grup-
per, der ikke er kommet med i overgangen til 
et stadig mere højdigitaliseret samfund. Sær-
ligt sårbare og socialt udsatte borgere bliver 
alt for ofte hægtet af den digitale udvikling. 
De risikerer dermed også at blive yderligere 
ekskluderet og miste deres allerede sårbare 
plads i fællesskabet. Dette er en kæmpe sam-
fundsmæssig udfordring, der kræver ny vi-
den, konkrete handlingspunkter og dialog. 
For hvad sker der egentlig med de mennesker, 
der ikke kan eller har lyst til at indgå i digitale 
fællesskaber? Hvordan opleves og erfares digi-
tal eksklusion i hverdagen? Og hvordan ram-
mer disse processer allerede udsatte grupper, 
som i forvejen står i en sårbar position?   
 
Denne arbejdsrapport udgør anden del af 
forskningsprojektet Digital marginalisering af 
udsatte ældre. Projektet er støttet af Fonden 
Ensomme Gamles Værn og har til formål at un-
dersøge, hvordan og på hvilke måder udsatte 
ældre mennesker navigerer og oplever en sta-
digt mere digitaliseret hverdag. Projektets ud-
gangspunkt er, at vi lever i et stadigt mere di-
gitaliseret samfund, hvor brugen af digitale 
teknologier ikke er et valg men en 

nødvendighed for at være en del af fællesska-
bet. Der er dog til stadighed en mangel på vi-
den om, hvordan og på hvilke måder allerede 
udsatte grupper påvirkes af disse nye forvent-
ninger. Vi har i dette projekt foretaget en 
række kvalitative interviews med udsatte æl-
dre borgere på tværs af landet, interesseorga-
nisationer og velfærdsprofessionelle i danske 
kommuner. Det har vi gjort for at etablere en 
bred afdækning af nuværende erfaringer og op-
levelser med digital marginalisering. Herigen-
nem ønsker vi ikke blot at skabe afgørende ny 
viden om nuværende udfordringer og mulig-
heder, men også give udsatte borgere en 
stemme i offentligheden. Digitaliseringspro-
cesser er med til at forandre vores samfund på 
afgørende punkter. Der er derfor også et 
kæmpe behov for, at vi diskuterer og debatte-
rer, hvordan og på hvilke måder vi egentlig vil 
have vores samfund skal se ud. Både nu og 
fremadrettet. Med dette projekt håber vi på at 
kunne bidrage til denne debat med både nye 
empiriske fund og konkrete anbefalinger.  
 
Arbejdsrapporten bygger videre på projektets 
første arbejdsrapport, der blev udgivet i efter-
året 2018 som en del af vores åbningskonfe-
rence. Denne rapport genbruger derfor også 
bider af den første arbejdsrapport, men 
tilføjer en lang række nye fund baseret på 
vores kvalitative empiriske arbejde. Rappor-
ten skildrer de udfordringer og erfaringer som 
udsatte ældre står overfor i deres hverdag. Og 
der er, desværre, nok at tage fat på!  
 
Vi glæder os til at diskutere rapportens fund. 
Det digitale samfund er kommet for at blive. 
Hvordan vi indretter dette så der er plads til 
alle er dog en helt anden diskussion. Det er 
netop den vi har brug for at tage.  
 

God læselyst! 
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Om projektet 

 
Projektet Digital marginalisering af udsatte ældre har foretaget en un-
dersøgelse af udsatte ældre borgeres erfaringer og brug af digitale 
teknologier. Gennem kvalitative interviews og feltstudier med ud-
satte ældre borgere på tværs af landet har vi kortlagt hverdagsople-
velser og erfaringer af at stå uden for digitale fællesskab. Vi har un-
dersøgt, hvordan og på hvilke måder udsatte ældres liv kan være på-
virket at digital marginalisering. Projektet har suppleret disse studier 
med interviews med velfærdsprofessionelle i danske kommuner. 
Disse medarbejdere skal i mange henseende hjælpe ældre borgere 
med at anvende offentlige digitale teknologier. Men hvordan hånd-
terer disse velfærdsprofessionelle udsatte ældre borgere? Og hvilke 
udfordringer støder de på?  
 
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 
har været at 1) skabe ny viden om de menneskelige konsekvenser ved 
øget digitalisering, særligt med fokus på udsatte ældre borgere; 2) 
formidle denne viden bredt til politiske beslutningstagere og offent-
lige ledere, og 3) give udsatte ældre en stemme i offentligheden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

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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Forskningsdesign 
 

Denne arbejdsrapport bygger på en større 
kvalitativ undersøgelse foretaget i perio-
den august 2018 til marts 2019 af teamet 
bag denne rapport. Formålet med dette 
studie har helt overordnet været at lave en 
bred kortlægning af de erfaringer og ople-
velser ældre borgere har med overgangen 
til et digitalt samfund. Vi har foretaget kva-
litative interviews med både ældre bor-
gere, medarbejdere på bo- og væresteder, 
kommunale medarbejdere samt interesse-
organisationer. Det har vi gjort i håbet om 
at få så mange nuancer på de komplekse 
problemstillinger, der undersøges i dette 
projekt som muligt.  
 
Udgangspunktet for vores arbejde har væ-
ret et på mange måder flertydigt og inter-
sektionelt udsathedsbegreb. Det vil sige, 
at vi har valgt at inddrage flere forskellige 
former for udsathed i vores studie af æl-
dre borgere. Dette valg er ikke mindst ba-
seret på eksisterende forskning, der ret sy-
stematisk har vist, at digitale uligheder og 
eksklusion på mange måder rammer alle-
rede udsatte grupper, der ofte har få soci-
ale, økonomiske og kulturelle ressourcer 
(Watling, 2011). Der er således dokumente-
ret stærke forbindelser mellem internet-
brug på den ene side og uddannelsesni-
veau, indkomst, teknisk interesse, brug af 
computer før pension samt ægteskabelig 
status på den anden side (Friemel, 2016). 
Her står særligt ældre, der ikke anvender 
digitale teknologier, er socialt isolerede, 
økonomisk ressourcesvage og med stati-
stisk set flere helbredsproblemer frem 
(Helsper, 2009). Helsper og Reisdorf 
(2017, s. 1267, vores oversættelse) har 
kaldt dette for fremkomsten af en ny digi-
tal underklasse, som ”i stigende grad [er] 
ældre, lavtuddannede, mere tilbøjelige til 
at være arbejdsløse, handicappede og so-
cialt isolerede.”  
 

Vi har i dette projekt valgt ikke blot at fo-
kusere på eksempelvis økonomisk eller so-
cial udsathed, men har i stedet forsøgt at 
komme så bredt rundt som muligt. Vi kig-
ger derfor på tværs af forskellige grupper, 
og vores materiale tæller både hjemløse 
ældre, ensomme ældre, grønlandske æl-
dre, ældre ikke-vestlige indvandrere og 
økonomisk dårligt stillede ældre.  
 
Udsatte borgere er en på mange måder 
svær målgruppe at nå – hvad enten de er 
ældre eller ej. Vi har derfor samarbejdet 
med en række en række etablerede bo- og 
væresteder. Disse tager ofte udgangs-
punkt i specifikke livssituationer og former 
for udsathed, og er derfor også målret-
tede specifikke grupper. Vi har brugt disse 
væresteder, og de erfarne medarbejdere 
og frivillige, der er på disse, som en ind-
gang til at snakke med forskellige ældre, 
borgere. Vi har alt i alt besøgt seks være-
steder: tre på Sjælland og tre i Jylland. Le-
dere og frivillige medarbejdere på disse 
væresteder har været med til at give vigtig 
information om deres brugeres livssitua-
tion. De har desuden hjulpet os med at 
sætte interviews op med udsatte borgere.  
 
 
 
Tabel 1. Oversigt over empirisk materiale.  

Gruppe Antal 
Interesseorganisationer 
(Ældreråd, m.m.) 

4 

Kommunale medarbej-
dere (Frontpersonale, le-
dere, m.m.) 

7 

Leder og medarbejdere 
på være- og  
bosteder 

9 

Borgere 36 
I alt 56 
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Vi har i vores arbejde kombinereret obser-
vationsstudier med både uformelle og 
planlagte interviews. Det betyder også, at 
vores materiale både indeholder opta-
gede interviews, der har taget udgangs-
punkt i en fast spørgeguide, og mere ufor-
melle samtaler med flere borgere omkring 
projektets tematikker. I nogle situationer 
har det ikke været muligt at optage, hvor-
for samtaler er blevet dokumenteret gen-
nem feltnoter og -beskrivelser. Sammen-
lagt har vi talt med 36 borgere. Med ud-
gangspunkt i vores åbne forståelse af ud-
sathed, tæller denne gruppe borgere med 
en række forskellige socioøkonomiske, 
geografiske, etniske og personlige karak-
teristika. Materialet indeholder borgere 
med grønlandsk, tyrkisk, somalisk, vietna-
mesisk og syrisk baggrund, foruden etni-
ske danskere, hjemløse og førtidspensio-
nister. Der findes en række andre rele-
vante former for udsathed, der kunne 
være inddraget, herunder ældre med de-
mens, alkohol- eller stofmisbrug samt psy-
kiske lidelser eller funktionsnedsættelser. 
Da dette studie er et kortlægningsstudie, 
hvis formål netop er at pege på endnu 
uopdyrkede problemstillinger, har vi dog 
valgt ikke at inkludere disse udsathedsfor-
mer. Det er vores vurdering at disse grup-
per kræver selvstændige studier og forsk-
ningsdesign.  
 
Vi har suppleret vores interviews med æl-
dre borgere med en række ekspert- og in-
teressentinterviews: foruden interviews 

med ledere af bo- og væresteder har vi 
også talt med medlemmer af ældreråd 
samt større landsdækkende organisatio-
ner. Slutteligt har vi interviewet i alt syv 
medarbejdere fra kommunale borgerser-
vicecentre i to danske kommuner. Udsatte 
ældre borgere har ofte brug for at være i 
kontakt med offentlige myndigheder, og 
meget af denne kontakt er i dag gjort digi-
tal. Det betyder også, som vi vil skildre i 
denne rapport, at kontaktfladen mellem 
ældre borgere og borgerservicecentre bli-
ver et vigtigt skæringspunkt i dagligdagen. 
Formålet med disse interviews med le-
dere, kommunale medarbejdere og inte-
ressenter har ikke været at foretage en 
fuldstændig afdækning af det social- og 
ældrepolitiske område, men derimod at få 
nuanceret nogle af de tematikker, som op-
stod i løbet af vores interviews med ældre 
borgere. 
 
Vi har i vores analyse af materialet taget 
udgangspunkt i en induktiv og fortolkende 
tilgang. Dermed har vi taget afsæt i de 
konkrete erfaringer som de enkelte infor-
manter har italesat. Vi har forsøgt at forstå 
de problemer og udfordringer, som de for-
tæller om snarere end at forgribe analyti-
ske pointer og tematikker.  Alle navne, ste-
der og personlige oplysninger er så vidt 
muligt blevet anonymiseret eller pseudo-
nonymiseret. Alle borgere optræder un-
der opdigtede navne for at beskytte deres 
personlige oplysninger. 
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Ældregruppen i Danmark 
 
Den ældre befolkning i Danmark er steget 
over de sidste mange år. Gruppen af æl-
dre vil derfor også, i de kommende årtier, 
komme til at udgøre en stadigt større del 
af den samlede befolkning. I dag er den 
danske befolkning udgjort af knap 5,8 mil-
lioner personer, hvoraf lidt over 1,1 mil-
lion 65 år og derover. Det svarer til 19,3% 
af den danske befolkning. Til sammenlig-
ning udgjorde 65+-årige kun 14,9% af be-
folkningen i 1998, og i 2008 var andelen 
15,6%. En af de største årsager til at ældre-
gruppen vokser er, at middellevetiden sti-
ger. Middellevetiden stiger mest for 
mænd og er aktuelt 79 år. For kvinderne 
er middellevetiden 82,9 år. Siden 2017 er 
der sket en stigning på 0,14 år for mænd 
og 0,03 år for kvinder (DST, 2018).  
 
Langt de fleste ældre i Danmark er økono-
misk ressourcestærke, har et relativt 
bedre helbred end tidligere og lever læn-
gere (Lauritzen, 2014). Der er imidlertid 
stadig en gruppe ældre, som er særligt sår-
bare. De har få økonomiske ressourcer, et 
begrænset socialt netværk og ofte hårde 
livsforløb. Der ses stadigt flere hjemløse 
ældre på trods af at mange ældre bor på 
plejehjem. Den seneste kortlægning af 
hjemløshed i Danmark (Benjaminsen, 
2017) viser, at antallet af ældre hjemløse 
fortsat er stigende. I 2009 udgjorde antal-
let af hjemløse personer på 60 år og der-
over 235 personer. I 2015 var dette antal 
steget 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 (Benja-
minsen, 2017).  
 
Afhængig af definition og periode er det 
ca. 1-5% af ældre i Danmark, der kan kate-
goriseres som økonomisk dårligt stillede. 
Folkepensionen er fortsat den vigtigste 

indkomstkilde for samtlige pensionister i 
Danmark, også selvom arbejdsmarkeds- 
og private pensioner generelt er steget. I 
gennemsnit udgør folkepensionen 64% af 
indkomsten for hele ældregruppen (Ami-
lon & Jeppesen, 2016). Der er en stærk 
sammenhæng mellem deltagelse på ar-
bejdsmarkedet og fremtidig pensionsind-
komst. Personer med lav eller ingen til-
knytning til arbejdsmarkedet risikerer at få 
meget lave indkomster som pensionister. 
Lave pensionsindkomster er både relate-
ret til pensionssystemet og tilknytningen 
til arbejdsmarkedet. 
 
For økonomisk dårligt stillede ældre er det 
særligt boligydelsen, der gør en forskel 
(Amilon & Jeppesen, 2016; Amilon et al. 
2014). Ældre med de laveste indkomster 
oplever sammenlignet med jævnaldrende 
i højere grad afsavn af basale goder såsom 
fritidsaktiviteter, mulighed for at kunne in-
vitere familie og venner ud, give økono-
misk støtte til børn og børnebørn, og mu-
lighed for at få hjælp i hjemmet. Personer 
med ikke-vestlig baggrund er overrepræ-
senteret blandt de økonomisk dårligt stil-
lede 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 indvandrere 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 overrepræsentation af ældre med ikke-
vestlig baggrund blandt de økonomisk 
dårligt stillede ældre. Blandt indvandre og 
flygtninge mellem 65 og 74 år i Danmark 
kan 10-30% (afhængig af nationalitet og 
opgørelsesmetode) betegnes som økono-
misk fattige. Det tilsvarende gælder blot 1 
% af etniske danskere i samme alder. På 
trods af at folkepensionisterne er mere 
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aktive og har et bedre helbred end tidli-
gere, forventer størstedelen af de danske 
kommuner (77%), at den demografiske ud-
vikling vil øge driftsudgifterne på 

ældreområdet. Dette kan have betydning 
for standarden for ældre servicen i de dan-
ske kommuner og i værste fald folkepensi-
onen (KL, 2017). 

 

Mødet med en digital offentlig sektor  
 

Den danske offentlige sektor er over de 
sidste to årtier blevet gjort gennemgri-
bende digital. En række storstilede fælles-
offentlige og -kommunale digitaliserings-
strategier har betydet, at langt de fleste 
kontaktpunkter mellem borger og stat i 
dag er digitale. Særligt på velfærds- og 
ydelsesområdet er der sket store foran-
dringer.  
 
Velfærdsydelser og services, der tidligere 
krævede fysisk kontakt med kommunale 
medarbejdere, er blevet rykket til digitale 
selvbetjeningsplatforme. Det betyder, at 
borgere selv skal kunne udfylde og være 
ansvarlige for opgaver, der tidligere lå hos 
kommunale og offentlige institutioner. I 
november 2014 trådte den såkaldte Lov 
om Digital Post i kraft. Sammen med ind-
førslen af NemID og selvbetjeningsløsnin-
ger på mere end 100 administrative områ-
der, har dette betydet, at digital kommuni-
kation er blevet den primære kanal, hvor-
igennem borgere kan interagere med of-
fentlige myndigheder. Det samme gør sig i 
stigende grad gældende for kontakten 
med læger og offentlige hospitaler. 
 
Digitaliseringsstyrelsen har siden 2011 ud-
givet en månedlig statistik om den natio-
nale brug af forskellige digitale infrastruk-
turer, herunder Digital Post. I opgørelsen 
for marts 2018 er 90,6% af den samlede be-
folkning tilmeldt Digital Post. Dette er en 
lille stigning fra marts 2016, hvor tallet var 
89,2%. Tilslutningen til Digital 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 gruppen bliver mindre. I forhold til 
fritagelse fra Digital Post er ældre borgere 
på mange måder overrepræsenteret i sta-
tistikken: 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 bru-
gen af offentlige digitale løsninger i et na-
tionalt perspektiv. Den peger på mange 
måder på, at der er en sammenhæng mel-
lem alder og brugen af digitale platforme. 
Problemet er imidlertid, at denne type af 
målinger siger meget lidt om erfaringen 
og oplevelsen af digital marginalisering. 
Borgere, der er frameldt offentlige løsnin-
ger, såsom Digital Post, behøver ikke nød-
vendigvis at være digitalt marginaliserede. 
Ligeledes er det muligt at være tilmeldt de 
offentlige løsninger uden at være i stand 
til at bruge eller navigere disse. 
 
For udsatte borgere, der ofte har behov 
for at være i kontakt med sagsbehandlere, 
læger eller skal ansøge om offentlige ydel-
ser, har disse forandringer haft stor betyd-
ning. Digitale kompetencer og adgang er 
stille og roligt blevet en forudsætning for 
at kunne begå sig i det offentlige system. 
de borgere, der finder den type kontakt 
svært, kan obligatorisk selvbetjening 
fremstå som endnu en barriere. Det kan 
føles som endnu et nederlag ikke at kunne 
anvende de forventede platforme og tek-
nologier. Feltnoten nedenfor illustrerer, 
hvordan det digitale for nogle borgere går 
hånd i hånd med oplevelsen af at blive 
hægtet af. 
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Jeg kan blive så sur 
“Bruger I internettet til hverdag?” spørger jeg rundt om bordet. Lokalet er røgfyldt og klok-
ken nærmer sig tolv. Jeg er i et værested i København, der primært henvender sig til ensomme 
voksne mennesker. Men faktisk er det mest hvide ældre mennesker, og mestendels kvinder, 
der kommer her. Det har lederen af stedet fortalt tidligere på dagen. Rundt om bordet sidder 
fire ældre kvinder. De kender tydeligvis hinanden godt og snakkede tidligere indbyrdes med 
stor iver. Nu kigger de alle på mig. Hvad er jeg for en? “Jeg bruger ikke noget af det dersens 
internet,” siger en af kvinderne med det samme. Hun sidder lige ved siden af mig. Ligesom de 
andre rundt om bordet er hun en ældre kvinde, der kunne være alt fra midten af tresserne til 
slutningen af halvfjerdserne. Det er svært at bedømme. Hun kommer her tirsdag og torsdag, 
forklarer hun. Det er de dage der sker mest. Vi er midt i frokosten og maden bliver bragt rundt 
på fade: smørrebrød. De fleste rundt om bordet vælger ostemadder. Den ældre dame jeg 
talte med tidligere fortæller, at hun har brugt huset i 10 år. En af de andre damer rundt om 
bordet er kommet her i 26 år fortæller hun. Vi spiser lidt igen. Så fortæller damen, der er 
kommet her i ti år lidt mere om, hvorfor hun ikke bruger internettet. “Jeg synes at det er 
noget mærkeligt noget. Jeg har aldrig brugt noget af det der, heller ikke skrivemaskine. Og 
nu har jeg været en del af samfundet, og nu bliver jeg så pludselig hægtet af. Jeg kan blive så 
sur over det.” Hun ser meget frustreret ud, og ansigtet er lagt i en trist mine. Hun kan ikke 
forstå, siger hun videre, hvorfor alting skal gøres digitalt, og hvorfor de unge mennesker skal 
være så optagede af deres telefoner og computere. Hun kan heller ikke forstår, hvorfor fjern-
synsprogrammer altid skal skrive, at man kan finde mere information på nettet. Hun ejer ikke 
noget, der kan gå på nettet. Så hvor skal hun finde det? spørger hun. De andre rundt om bor-
det nikker. “Jeg kan blive ved med at brokke mig,” siger damen så og spørger, henvendt til 
bordet og med et smil på læben, “kan I ikke sige noget?” Så griner hun. Resten af de ældre 
kvinder rundt om bordet nikker lidt. Nej de bruger heller ikke Facebook, internettet eller no-
get, siger de i kor. At snakke med disse fire ældre damer giver en blandet fornemmelse. På 
den ene side virker flere af dem oprigtigt irriterede over, at digitale teknologier skal fylde så 
meget i hverdagen. Men på den anden side, så virker det heller ikke som om, at det egentlig 
volder dem store problemer. Som de alle fortæller, så klarer sig på mange måder fint igennem 
hverdagen. Livet fortsætter. Og selvom de fleste er skeptiske over for udviklingen, så har de 
alle haft mobiltelefoner i mere end tyve år. Damen, der har brugt væresteder i mere end ti år, 
viser mig sin telefon. Det er en fold ud-model med store taster. Hun ville ikke kunne leve uden 
fortæller hun, og smiler.  

Feltnote (Jannick Schou), efteråret 2018, besøg på værested 
 
 
Kontakten til kommunen 
 
Kontakten til offentlige myndigheder og 
kommunale institutioner fremhæves som 
et vigtigt tema på tværs af vores inter-
viewmateriale. Borgere forventes som 
sagt i stigende grad at kunne betjene dem 
selv ved hjælp af digitale løsninger. Der op-
står derfor også et behov for at hjælpe de 

borgere, som ikke kan bruge sådanne løs-
ninger. Ofte udøves denne hjælp enten af 
frivillige på væresteder, nære familiemed-
lemmer eller også henvises ældre borgere 
til kommunale borgerservicecentre.  
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Som vi selv har beskrevet i en række tidli-
gere udgivelser,1 så har borgerservicecen-
tre forandret sig på afgørende punkter 
over de sidste mange år. Disse kommunale 
centre blev oprettet på tværs af landet i 
midten af 00’erne. Meningen var, at de 
skulle være en officiel indgang til den of-
fentlige sektor, og disse centre skulle fun-
gere som form for one-stop shop, der 
skulle tage sig af de fleste henvendelser til 
offentlige myndigheder samt lettere sags-
behandling. Kommunale frontmedarbej-
dere i disse centre var først og fremmest 
administrative specialister, der kunne 
hjælpe borgere inden for deres eget om-
råde. Mange af de opgaver, der blev vare-
taget i disse centre er dog gradvist blevet 
rykket til selvbetjeningsløsninger. Dette 
har også betydet, at borgere nu skal hånd-
tere de opgaver, der tidligere blev vareta-
get af frontmedarbejderen. Som en del af 
dette er frontmedarbejderens rolle også 
ændret. Denne gruppe skal i stigende grad 
agere som hjælper og coach, der skal gøre 
borgeren i stand til at blive digitalt kompe-
tent. En digitaliseringskonsulent og tidli-
gere frontmedarbejder i et kommunalt 
borgerservicecenter forklarede disse for-
andringer på følgende vis: 
 

[For nogle år siden] der ændrede medar-
bejdernes rolle sig fuldstændig fra at være 
dem der sad bag skrivebordet og udleve-
rede sygesikringskort, og hvad de nu ellers 
lavede, til pludselig at stå ude, blottede, 
uden skriveborde eller noget som helst 

andet. Det synes jeg har været det mest 
spændende og interessante, og [det] har 
også været grænseoverskridende for 
nogle medarbejdere. 

 
Digitaliseringskonsulenten forklarede vi-
dere, at disse forandringer har været mar-
kante for både borgere og frontmedarbej-
dere. Mens borgere i stigende grad skal 
gøre tingene digitalt, så skal frontmedar-
bejderen understøtte og hjælpe såkaldt IT-
svage borgere:  
 

Så det blev en stor omvæltning for alle; 
både unge og også dem der var IT-stærke, 
og der er også IT-stærke ældre. Det må 
man ikke tage fejl af. Men så er der også 
alle de IT-svage, og dem var vi meget be-
kymrede over. Man bliver ved med at sige, 
at i hvert fald 20% af befolkningen gik man 
ind og vurderede var IT-svage, og hvordan 
får vi grebet hold om dem og holdt dem i 
hånden og ikke skabt den her frygt for at 
formidle og sige, bare rolig, vi skal nok 
være der for jer alligevel. Så det blev jo en 
helt anden måde; før ekspederede vi og 
sad ved ekspeditionsbordet. Det gør vi 
selvfølgelig stadig. Men lige pludselig 
skulle vi uddanne nogle folk til at være i 
front og stå derude ved siden af. Det var 
grænseoverskridende for medarbejderne, 
for normalt havde man sit bord og stod så-
dan her. Nu stod man ved siden af og fik 
folk til at gøre det. Det var en hård proces 
for dem. Det var det. Men i dag er det bare 
en naturlig del. 

 

Borgerservice som centralt bindeled 
 
Både de borgere vi interviewede samt 
medarbejdere på bo- og væresteder frem-
hævede ofte, at borgerservice spiller en 
central rolle i kommunikationen med vel-
færdssystemet. Dialog med kommunale 
medarbejdere, herunder særligt 

 
 
1 Se bl.a. Hjelholt & Schou (2017), Schou &  
Hjelholt (2018a, 2018b) 

frontmedarbejdere i disse centre, er for 
mange ældre borgere en nødvendighed. 
Da denne gruppe ofte enten er fritaget for 
digitale selvbetjeningsløsninger eller har 
meget svært ved at bruge dem, skal de 
ofte i kontakt med frontpersonale. Som en 
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leder for et værested i Københavnsområ-
det forklarede:  
 

Der er […] ikke så mange af de ældre grup-
per, der er med […]. på Facebook. […] 
Hvis det er noget med kommunen, så går 
de ind på borgerservice og får dem til at 
hjælpe sig eller går på biblioteket og får en 
til at hjælpe sig der, eller sådan noget. Men 
der er i hvert fald ikke særlig mange, af 
dem, der kommer her, der har e-mail ek-
sempelvis. […] Nogle vælger det bevidst 
fra. Tager hellere telefonen og ringer. 

 
En leder for et Nordjysk værested fortalte 
ligeledes, hvordan de bevidst har forsøgt 

at hjælpe borgere med at komme i kontakt 
med det lokale borgerservicecenter: 
 

Vi har hjulpet folk i starten med at gå over 
på borgerservice og få et NemID-nøgle-
kort. Nogle af dem skulle have dokumen-
tation, for at de kunne få det overhovedet, 
og det har vi hjulpet med… Men også... 
Lige da det kom frem, havde vi et møde 
med nogle ansatte fra kommunen, som 
kom her og fortalte os om hele digitalise-
ringen med NemID, og hvad borger var be-
rettiget til, hvordan man sagde nej tak og 
sådan nogle ting. 

 
Velfærdsprofessioner under pres 
 
Borgerservicecentre er således blevet et 
centralt bindeled i kommunikationen mel-
lem det digitale Danmark og udsatte grup-
per, herunder også ældre. Flere informan-
ter fremhævede dog samtidig, at ældre 
borgere til tider møder en vis modstand i 
deres møde med den offentlige sektor. De 
forventes at være digitale, selvom dette 

ofte ikke er 

tilfældet. Således forklarede et medlem af 
et ældreråd, hvordan de løbende har prø-
vet at få borgerservice til at hjælpe mere 
end de gør i forvejen. Problemet er imid-
lertid, forklarede dette medlem, at disse 
centre ofte er meget pressede økonomisk 
og derfor ikke har ressourcerne til at le-
vere den hjælp, de ønsker:   

 
Vi konstaterer, at der er mange ældre, som 
er hoppet med på vognen. Der er altså 80% 
af de 60-årige er på nettet. Det er jo et fan-
tastisk tal. Modsat så er det altså 20 der 
ikke er. […] [D]em prøver vi så at snakke 
med Borgerservice, om på hvilken måde 
de kan hjælpe den gruppe der. Der har vi 
nogle gange været ude for, at når folk mø-

der op, så får de at vide, at de kan gå på 
nettet. Jamen de er jo ikke på nettet. De 
kan ikke gå på nettet. De skal udfylde 
en blanket, og den er kun på nettet. De 
har brug for noget hjælp, jamen så skal 
de hen et andet sted. Jamen hvor er 
det andet sted? Det kan man se på net-
tet og sådan nogle ting, som jo nogle 
gange er tegn på, at folk har for travlt 
og fejer ting væk.  
 

Denne observation bliver bakket op 
af medarbejdere i borgerservicecen-

tre selv. De arbejder ofte under 

Det jeg oplever i dag, er at man siger på Borgerser-
vice, ”Vi vil rigtig gerne hjælpe og vejlede, men du 
skal selv kunne gøre det. Der står en computer der. 
Værsgo!” Og så står vores borgere af… For det før-
ste kan nogle af dem slet ikke gøre noget på com-
puteren, men også de… De kan reagere voldsomt, 
hvis ikke computeren gør det hurtigt nok. Eller hvis 
de… En sagde til mig den anden dag, ”Jeg kan jo 
ikke læse de små kort der – nøglekort.” Så han har 
det forstørret, ik’. Og der er den første udfordring 
for rigtig mange… […] Så er der også nogle af 
mine borgere der står af, ”Jamen, jeg kan jo ikke 
læse det, eller jeg kan ikke gøre det, eller jeg er ikke 
kendt med sådan et tastatur.” Så, jeg oplever at 
der er borgere, der har brug for, man sidder sam-
men, og at man også taster de ting ind for dem. 
[…] Det bliver jeg nødt til at sige. 

Leder af værested i Nordjylland 
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begrænsede ressourcer og føler derfor, at 
de ikke altid kan levere den service, de øn-
sker. Ifølge flere af de interviewede infor-
manter skyldes dette også, at dem, der ud-
stikker de formelle politiske rammer, har 
for lidt erfaring med den enkelte borgeres 
hverdag. En medarbejder i et kommunalt 
borgerservice forklarede således: 
 

Vi synes nogle gange, at de [udsatte bor-
gere] bliver ladt lidt i stikken. Jeg tror 
nogle gange, at det også har noget at gøre 
med, at når man sidder så langt væk fra 
borgerne, så har man ikke hjertet med på 
samme måde, som når man er så tæt på 
borgeren og kan se frustrationerne og se 
hvor besværligt tingene er. For så siger 
man bare, det skal du bare gøre elektro-
nisk, og hvis du ikke kan det, så skal du gå 
op i borgerservice og få en fritagelse, ikke? 
Så det bliver overladt lidt til os. Men de får 
også den hjælp de skal.  
 

Ifølge denne medarbejder går de pressede 
økonomiske rammer også udover deres 
egen faglige trivsel. Medarbejderne går op 
i at levere den bedste service de kan, og 
hjælper tit borgere mere end de burde. 
F.eks. forklarede en frontmedarbejder, 
hvordan de, når ældre borgere besøger 
borgerservicecenteret, ofte hjælper så 
meget de kan: 

 
Der er masser af borgere […] der kommer 
[…] og skal have printet, [især] de ældre. 

”Sidste år fik jeg lavet sådan en, kan jeg få 
det igen i år?” [spørger de]. Ja, det kan du 
gerne, værsgo, og så printer vi det. Vi si-
ger, du er velkommen til at bruge vores 
computer. ”Jamen det kan jeg ikke.” [si-
ger de]. Fint, så går jeg over og laver det. 
Så er der boligstøtte og skat og opskriv-
ning til bolig og, jamen… Altså det er jo så-
dan en gang blandede bolcher, for jeg vil 
sige, at er tiden til det, altså så kan jeg godt 
bruge tid på nogen, hvor det ikke ligger in-
denfor regi. ”Jamen jeg kan ikke forstå og 
ikke finde, og jeg har læst noget om og så-
dan noget…” [siger de]. Så, jamen lad os 
prøve om vi kan finde ud af det. 
 

Det betyder også, at de stadigt mere ind-
skærpede krav om at spare ressourcer på-
virker medarbejdernes trivsel: 
 

Vi hedder borgerservicecenter. Vi er til for 
borgerne. Borgerne er i centrum og alle de 
forskellige ting. Lige pludselig skal vi til at 
cutte ned på den service, og jeg siger ikke, 
at selvbetjening er en dårligere service. 
Men hvis vi lige pludselig ikke har tid til de 
IT-svage, så går det også ud over vores triv-
sel. Det kan vi mærke. Vi bliver frustrerede 
og alt muligt andet, hvis vi ikke føler vi har 
tid og ikke føler vi har mulighed for at 
hjælpe dem, vi synes vi er til for. Det bliver 
jo mere og mere. Det gør det jo desværre. 
Så vi skal gå på kompromis, men det gør vi 
så ikke helt alligevel.

	
	
At hjælpe udsatte borgere 
 
Både ledere af væresteder og kommunale 
medarbejdere understregede ofte, at 
gruppen af ældre borgere er meget sam-
mensat. Der er ikke blot tale om en samlet 
masse, der alle står overfor de samme ud-
fordringer og problemstillinger. Tværti-
mod fremhæves det ofte, at langt de fle-
ste ældre borgere rent faktisk er blevet en 
del af den digitale selvbetjeningsbølge og 
klarer sig fint i dag.  
 

Ligeledes fortalte flere frontmedarbej-
dere, hvordan ældre borgere, som tidli-
gere var store modstandere af digitale løs-
ninger, efterhånden har vænnet sig til 
disse og endda er blevet glade for at bruge 
dem. Det betyder også, at de borgere, 
som bliver ved med at komme og bede om 
hjælp særligt er dem, der er socialt, økono-
misk og psykisk udsatte, forklarede flere. 
Det er borgere, som står i en sårbar posi-
tion, og derfor ikke har ressourcerne til at 
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anskaffe eller bruge digitale teknologier. 
Flere frontmedarbejdere i borgerservice 
fortalte således, at det ofte er ”de tunge” 
borgere der kommer og beder om hjælp. 
Det er en gruppe, forklarede flere, der be-
står af udsatte og sårbare borgere, herun-
der hjemløse, narkomaner, ensomme, 
langtidssygemeldte, psykisk syge og æl-
dre. Denne gruppe, forklarede en kommu-
nal medarbejder, har ofte ikke brugt com-
putere igennem deres liv: ”Det er dem der 
står heroppe og siger, jamen jeg har jo al-
drig siddet med en computer i mit liv. Det er 
dem der bliver nervøse. Hvor man kan sige, 
hvis du har haft et arbejdsliv og siddet med 
noget IT, så er du kørende.” 
 
Samtidig forklarede flere kommunale 
medarbejdere og ledere også, at de aller-
mest udsatte borgere ofte ikke kan nås. 
Denne gruppe gør ikke brug af de tilbud, 
der stilles til rådighed fra den offentlige 
sektors side. En Chef for Borgerservice for-
klarede således, hvordan stærkt udsatte 
borgere ikke kommer på kommunen: 
 

[E]n folkepensionist, der får penge fra Ud-
betaling Danmark som ikke har nogle an-
dre overhovedet, de er på den, ikke? Men 
der er jo ikke nogen der samler dem op. 
[…] De finder nok ud af at få et kontonum-
mer, så de kan få pension på en eller anden 
måde, men kommunikationen med dem er 
der ikke. Men de er heller ikke hos os. Altså 
de er ikke i borgerservice. De kommer ikke 
for at få lavet pas. De kommer måske 
nogle gange for at få lavet et NemID, hvis 
de skal tvinges ind på det.  

 

Ifølge denne chef er denne problemstilling 
dog ikke nødvendigvis bundet op på digi-
talisering som sådan. Der var også tidli-
gere en række grupper, der ikke brugte 
borgerservicecentre: ”En på gaden kom-
mer […] aldrig uanset at vi laver nok så 
mange arrangementer. Vi kan ikke samle 
dem op. Og de gider ikke mødes med os for 
at høre noget om E-boks overhovedet. Den 
interesse er der ikke.”  
 
Selvom disse borgere ikke nødvendigvis 
anvender borgerservicecentre og de til-
bud, der stilles til rådighed her, så forsøger 
medarbejdere stadig at få kontakt med 
dem. Dette sker, ifølge den pågældende 
chef, også gennem længerevarende sam-
arbejder med bl.a. gadeplansmedarbej-
dere, som er vant til at arbejde med ud-
satte borgere:  
 

Du kan ikke få fat i dem jo. Når de ikke har 
et sted at bo. Der er en restgruppe, og det 
er det der er vigtigt for os, det er at få 
spottet dem, når de kommer hos os i bor-
gerservice, at finde ud af, er der noget vi 
kan gøre. Er det muligt at få hul igennem, 
så vi kan få kontakt med dem, så de kan få 
den bolig eller hvad det nu måtte være de 
søger. Altså ja, så må man prøve med tele-
fonen. De fleste har altså en telefon. Så er 
det den vej rundt. Så må vi ringe, og så må 
vi på den måde prøve at lave nogle aftaler. 
Vi har nogle vanvittigt dygtige gadeplans-
medarbejdere […] som stort set kender 
de fleste af dem vi har, der er hjemløse el-
ler har nogle særlige vanskeligheder. Så er 
de bindeleddet til os og omvendt når der 
er noget. Så kan vi give dem et brev til at 
tage med ud til dem, der ikke har noget.
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Hjælp fra familien og civilsamfundet 
	
En tematik, der går på tværs af vores inter-
viewmateriale med borgere, kommunale 
medarbejdere og ledere af væresteder, er, 
at hjælp ikke kun udøves af kommunale in-
stitutioner. Nære familiemedlemmer, sær-
ligt børn og børnebarn, og frivillige på væ-
resteder træder derimod ofte til, og hjæl-
per ældre borgere med at navigere offent-
lige digitale løsninger. Dette sker tit på 
trods af, at både NemID og Digital Post i 
princippet kun skal anvendes af den en-
kelte borger selv. En kommunal digitalise-
ringskonsulent beskriver således, hvordan 
alle ved, at der foregår denne form for 
hjælp, men ingen snakker rigtig om den: 
 

Det der sker i dag er, at der er ingen der 
snakker om det, men alle ved det, det er, 
at alle udnytter hinandens NemID. Jeg har 
morens, søsterens eller min datters. Det 
fungerer hele tiden, og det er jo fordi man 
ikke har fået udviklet at man laver en eller 
anden form for fuldmagt som siger, jeg gi-
ver dig hermed lov til på mine vegne at 
søge om de ydelser eller et eller andet. Så 
derfor sidder datteren med morens NemID 
og søger boligstøtte. Det ved vi. Det sker. 
Men der er ikke rigtigt nogen der snakker 
om det.  

 
Flere borgere fortalte også, hvordan deres 
børn og børnebørn ofte hjælper dem med 
at logge ind på hjemmesider, huske koder 
og udfylde officielle formularer online. For 

flere af de ældre borgere vi talte med var 
hjælpen fra børn og børnebørn fuldstæn-
dig essentiel. De var simpelthen ikke mulig 
for dem at komme i kontakt med eksem-
pelvis lægehuse uden deres hjælp.  
 
Fastansatte og frivillige på væresteder 
yder ofte også hjælp til borgere, der ikke 
kan anvende officielle digitale selvbetje-
ningsløsninger. Således berettede en le-
der for et større nordjysk værested om, 
hvordan de har guidet borgere løbende: 
 

Der er [et] behov i forhold til det med at 
begå sig digitalt, når der skal ansøges og 
flyttes adresser og alt muligt. Men der er 
også i forhold til at læse og forstå e-post, 
og flere af vores borgere er fritaget fra e-
post. Vi har i mange år læst og forklaret, 
hvad det egentligt er, der står i det her 
brev fra kommunen eller lægen. Hvordan 
skal de forstå det, og hvordan skal du for-
holde dig til det. Nogle gange er det også 
os der - sammen med borgeren – ringer til 
en læge og hører, ”Hvad er svaret på de 
der blodprøver?” Fordi de er alene og ikke 
har nogen, der kan hjælpe sig… Så det er 
rigtig meget at guide, vejledning og 
hjælpe. 

 
Lederen fortalte videre, at problemet bli-
ver større og større for netop deres mål-
gruppe, stærkt sårbare og udsatte bor-
gere. Digitale løsninger bliver påkrævet i 
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flere og flere dele af samfundet, og mange 
ældre borgere oplever derfor også en 
kæmpe frustration, når de ikke kan få tin-
gene til at virke:  
 

Det er da en stor frustration for rigtig 
mange af dem, og et stort problem. Nogen 
vælger også bare at lade være at få det rej-
sekort eller noget, ikke? Vi går også på ba-
nen første gang de skal tanke op på sådan 
et rejsekort og viser dem, hvordan det så 
er man gør ved denne her maskine… Og vi 
gør det rigtig meget ’learning by doing’ – 
ved at gå med og ved at vise det. Det kan 
godt ske, vi skal gå to eller tre gange. No-
get af det, det er jo tryghed. Det er nyt, det 
er usikkert – så hjælper det, at vi er to, og 
der er en, der står ved sidelinjen og viser 
det. For det kan godt ske, at det står be-
skrevet, hvad du skal gøre, men hvis ikke, 
at man er god til at læse og forstå, så er 
man jo sat af igen… […] [A]lt det der 

omkring flytning, det er der jo rigtig 
mange af vores borgere, der skal. Hvis du 
skal søge ydelser på Kommunen, så er det 
jo også elektronisk i dag… Hvis du skal 
have ekstra hjælp til et eller andet, ikke? 
Ja… Så rigtig, rigtig mange ting er gået 
over til at blive elektronisk. Så ja, da nemID 
kom, forudså vi, at det ville blive noget, vi 
skulle bruge mere tid på. Og det har det 
været. Og det er det. 

	
Lederen af et andet værested fortalte lige-
ledes, at en stor del af deres arbejde går 
med at hjælpe borgere med digitale løs-
ninger: 
 

Vi bruger meget tid på det her, her i vores 
afdeling. […] Ja, det gør vi altså. […] Når 
vi kommer ind i journal-systemet, så kan vi 
jo godt se det. […] Udefra fra vores stati-
stik. Hvor meget det fylder.  

 
 
Hun giver op. 
Hannah er 80 år gammel og har været i Danmark i snart tyve år. Hun kom oprindeligt fra 
Somalia, og bor i dag i Esbjerg. Hannah har en gammel mobiltelefon med trykknapper. Hun 
har aldrig haft en computer og taler næsten ikke dansk. Derfor har hun brug for sine to 
døtre og børnebørn, når hun skal i kontakt med kommunen, læger eller andre offentlige 
myndigheder. Selvom Hannah har boet i Danmark før de store digitaliseringsbølger for al-
vor tog fart, så finder hun det stadig meget, meget svært. Faktisk har næsten givet helt op. 
 
Tolk (oversætter for Hannah): Det er også… det er mere også rammen, fordi jeg kan ikke 
tale dansk, siger hun. Så det er mere problemer. 
Interviewer: Hvordan oplever du det konkret i din hverdag? Har du nogle eksempler på 
hvad der kan være svært? 
Tolk: Ja, det sværeste er når hun skal til lægen. Ja. […] Hun siger til lægen. Hun kan ikke for-
klare nok med hendes sprog, hvad hun har brug for.  
Interviewer: Hvordan klarer du så sådan en situation?  
Tolk: Barnebarn. Hun siger hun er afhængig af barn og barnebarn. Hun siger, jeg kan godt 
bestille tid, selvom jeg ikke er meget dygtig, så siger hun, jeg skal have en tid. Jeg er syg. Så 
jeg giver en tid, og jeg holder den tid, og så sender vi den til mine børn og børnebørn, siger 
hun. […] 
Interviewer: Og hvad hvis du får nogle beskeder med fra lægen? Får du så det på papir? 
Tolk: Hun har en kontaktperson. Ja. Det er, at lægen kontakter hendes barnebarn, og så 
sender han netop det der, når han svarer eller sådan noget. Når han tager blodprøver, så 
han kontakter hendes barnebarn.  
Tolk: Hun siger, jeg er meget syg. Ondt i maven. Hun siger, jeg har mange sygdomme, siger 
hun. Altid til lægen, han svarer og siger jeg har fået dine børnebørn igennem. Det går igen-
nem hendes børnebørn.  
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Interviewer: Okay. Og hvad, er der nogle andre situationer? Bruger du sådan noget E-boks 
eller?  
Tolk: Nej, de har fritaget E-boks. [...] 
Interviewer: Hvad gør du så nå du får brevene?  
Tolk: Brevene de kommer med posten. […] Børnebørnene de læser det.  
Interviewer: Det er børnebørnene der læser det, og hvad med sådan noget Nemid?  
Tolk: Hun har ikke nogen bank. […] Hun har en bank. Men hun har ingen NemID. Hun bare 
bruger sit kort og kigger.  
Interviewer: Okay, og går du så ned i banken eller?  
Tolk: Det er bare anderledes. Men ikke nu, hun er mere dårlig. Sidste to år, hun er meget 
dårlig. Men hun var alene i banken.  
Interviewer: Hvordan synes du, at det er at være i den her meget digitale verden? Altså nu, 
du bruger ikke computer. Du bruger ikke smartphone og alle de her ting. Altså tænker du 
over det til hverdag?  
Tolk: Men jeg får hjælpen, siger hun, som jeg har brug for. Men det er svært, siger hun. Det 
er meget svært. Men det er nogle gange at det er svært, og nogle gange er det godt. Nogle 
gange er det svært. For mange der kommer her til Danmark, de kan ikke læse. De proble-
mer, de er sproglige. Du lærer hvordan man bruger det. Men det er svært hvordan man læ-
ser det. Det er derfor at du skal have det, så du kan ikke følge med, hvor du forstår hvad de 
siger. Men for eksempel, jeg bruger ikke så meget, men jeg vil gerne have at jeg bruger 
mere. Men det sprog, det er faktisk også svært. […] Det er meget det hun siger, at faktisk 
for eksempel når man er syg og er ved det kommunale for at få hjælp, eller tandlæge, så du 
bare gå til banken og kopiere de sidste tre måneder kontoudtog. Nu, det er ikke mere. Du 
skal selv kigge i banken, og så sætter de… Det er meget svært for ældre mennesker. Hun si-
ger, det er ikke nemt for mig. De læser noget, og du har brug for en. De har fået nem, men 
det er ikke nemt for mig. Jeg fik post dengang. Mere post også. Hun siger, at allerede vi er 
bagud, og hver dag der kommer noget nyt i sagen og teknologi. Hver gang. Vi er allerede 
bagud, hun siger. Ja.  
[…] 
Interviewer: [O]plever du, at andre omkring dig har det på samme måde?  
Tolk: Ja, hun siger en masse. Alle hendes ældre. […] Hun siger i starten når de har lavet om 
med det digitale med NEM-ID, de har snakket, for det fylder meget for os. Men nu, vi giver 
op, hun siger. […] Hun giver op, siger hun. 
 
Hannahs situation illustrerer på mange måder de komplekse udfordringer, som mange af 
de udsatte ældre vi talte med står overfor, særligt dem må få eller ingen danske sprog-
kundskaber. På den ene side har denne gruppe ofte brug for at være i kontakt med offent-
lige myndigheder eller læger, bl.a. som følge af sygdomme. Men på den anden side så er 
de ude af stand til at kommunikere digitalt og kan derfor ikke selv komme i kontakt med 
disse aktører selv. Derfor mister de ofte modet, føler sig magtesløse og giver op. Det er i 
disse situationer, at enten børn, børnebørn eller frivillige fra væresteder træder til og hjæl-
per de borgere, der ellers ville være blevet hægtet af. Der er tale om et usynligt spin af 
mennesker, der hjælper hinanden, når livet bliver allersværest.	

 
 

Frivillighedens bagside 
	
Der er således mange ældre borgere, der 
modtager hjælp fra familiemedlemmer 

eller frivillige. Dog beskrev flere interview-
personer også, hvordan borgere, der ikke 
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har noget socialt netværk ofte hægtes 
yderligere af. Således fortalte en medar-
bejder i borgerservice, hvordan borgere 
uden familiemedlemmer tit rammes hår-
dest:  

 
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.  

 
Flere interviewpersoner fortæller yder-
mere, hvordan frivillig hjælp til tider kan 
blive problematisk – både for borgeren 
selv og for de pårørende. Ældre borgere 
har ikke altid lyst til at skulle spørge deres 

børn eller børnebørn til råds i tide og 
utide. Og de pårørende føler ofte, de får 
indblik i information, de helst havde været 
foruden. Således forklarede en chef for 
borgerservice, hvordan de ofte snakker 
med pårørende: 
 

[D]et kan godt være at der er nogle ældre 
der er sårbare, men vi har tit nogle pårø-
rende 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. Der synes jeg vi mangler noget 
vidensdeling i samfundet, hvordan kan vi 
gøre det på en ordentlig måde, som barn 
af nogle forældre som har svært ved det. 

 
Konsekvenser af ikke at være digital 
 
Mange af de ældre borgere, der har svært 
ved at anvende offentlige selvbetjenings-
løsninger er ikke altid fritaget fra disse. 
Det betyder, at de fortsat modtager kom-
munikation fra det offentlige – også 
selvom de ikke kan læse det. Kommunika-
tion der modtages digitalt opfattes juri-
disk set som bindende. Hvis en ældre bor-
ger ikke svarer i tide kan de derfor også, i 
værste fald, risikere at miste bestemte 
ydelser. En leder af et værested i Vestjyl-
land forklarede således, at det kan have 
store konsekvenser for den enkelte – også 
økonomisk: 
 

Konsekvenserne er der jo fra borgerne, 
uanset om de har set brevet eller ej. Og 
hvis de ligger, altså så hjælper det ikke 
overhovedet, at man siger til den offentlig 
myndighed. ”Ej, men hun har ikke åbnet 
sine e-Boks.” Fordi, så siger det bare: ”Det 
er man forpligtet til som borger. Vi har 
sendt det, og vi kan jo se her, de er sendt 
den og den dag.” 

 
Som lederen senere fortalte, så kan dette 
have ”store økonomiske konsekvenser for 
mange mennesker.” En daglig leder af et 
værested for hjemløse fortæller ligeledes, 
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at mange borgere i dag kommer i klemme 
fordi de ikke svarer i tide:  
 

[N]u kommer de jo sådan set på skideren 
den ene gang efter den anden, ik’. Fordi så 
får de jo meddelelser fra jobcenteret fra e-
Boks, og hvis ikke du møder op, så bliver 
du sanktioneret. Og vi har en, der er frita-
get for det and that’s it. Man kan blive fri-
taget for det og få det på papir. Men en, 
and that’s it. […]: Så får de måske besked 
fra lægen, så glipper den eller et eller an-
det, hvis de har en læge og sådan. Så de er 
på skideren. […] De er på skideren, og jeg 
kan ikke ringe til jobcenteret eller arbejds-
formidlingen, eller what the fuck det hed-
der, mere og sige, ”Hør engang. Manden er 
jo skidefuld, alkoholiker og sover på en 
bænk. Og han har ikke en E-Boks.” Jah, 
men han er ikke mødt op, så han er sankti-
oneret. Og der er straksafregning. Du bli-
ver sanktioneret med det samme, med det 

samme. Småkage du. Så lukker de. Og de 
er i forvejen på laveste ydelse. 
 

Ifølge flere medarbejdere i borgerservice 
har de forsøgt at være opmærksomme på 
disse problemstillinger, og ikke give Ne-
mID til borgere, hvor det ikke giver me-
ning. Eksempelvis forklarede en medarbej-
der: 

 
Det nytter heller ikke noget at give borge-
ren NemID hvis de ikke aner hvordan de 
skal bruge det. Altså så er de virkelig dår-
ligt stillet og kommer aldrig ind og læser 
deres post. Så vi var sådan meget, med 
dem der ville fritages, hvis vi bare kiggede 
på deres CPR-nummer, så blev de fritaget. 
Og den blev sådan set heller ikke så høj. 

 
På trods af denne opmærksom berettede 
flere af vores informanter dog netop om 
meget udsatte borgere tit blev fanget i di-
gitale systemer.   

 
Koder og hukommelse 
 
Et gennemgående problem, som italesæt-
tes af både ældre borgere og kommunale 
medarbejdere, handler om brugen af ko-
der og nøgleord. De fleste offentlige selv-
betjeningsløsninger er knyttet op på Ne-
mID og kræver derfor en personlig kode. 
Flere informanter påpeger dog, at det for 
visse grupper af ældre kan være svært at 
huske disse koder. F.eks. forklarede et 
medlem af et ældreråd, hvordan de havde 
oplevet en række problemstillinger med 
koder: 
 

Og så er det et stort problem med alle de 
koder, som folk skal huske. Altså de laver 
et eller andet, en kode, og så tænker de, 
den er så enkel, den kan jeg huske. Men det 
kan de altså ikke. Så næste gang de skal ind 
der, så kan de ikke komme ind. 

 
Personale på et værested i Vestjylland pe-
gede på lignende problemstillinger: 
 

Vi har da lige siddet med en derinde nu, 
hvor de første to gange, der blev tastet 
ind, for det skulle hun selv, det var forkert. 
Og 3. gange, hun skal i gang, jeg sad i hvert 
fald og talte, hvor mange tegn hun fik 
skrevet ind, og så spurgte jeg, om det var 
det, der var i kodeordet bagefter. Ikke 
hvad hun sagde som kode, men hvor 
mange tegn, der var. Fordi ellers så havde 
de spærret det.  

 
Lederen for dette værested forklarede 
derudover, at fordi de enkelte borgere 
ofte ikke kan huske deres koder, så har 
børn eller børnebørn fået dem. Dette gør 
dog ikke nødvendigvis situationen nem-
mere: 
 

Nogle gange så skal de ringe til børnene. 
Og vi har også oplevet den problematik, at 
det er børnene, der har deres koder. Det er 
børnene, der bruger deres dankort, og så 
lige pludselig så kommer de. De kan sim-
pelthen ikke forstå, hvordan de har brugt 
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8.000 kroner på et eller andet. Så sagde 
jeg, nå men hvem har din kode? Nåh, ja-
men det har datteren jo så, og det har søn-
nen så. Og så har de da lige købt et eller an-
det. Så det der med at de overhovedet in-
gen kontrol har med, hvad der sker på de-
res konto og i deres liv overhovedet, fordi 
så er der en hel masse, der lige har købt et 
eller andet på deres konto, som de ikke 
aner.  

 
En af de ældre borgere vi interviewede, en 
grønlandsk kvinde på 66, fortalte, at hun 
har meget svært ved at huske koder. Der-
for bruger hun heller ikke meget tekno-
logi, og er blevet fritaget for de fleste of-
fentlige løsninger.  
 

[M]obilen, jeg kan ikke tjekke net med 
den, jeg har fået den slukket. Jeg har ladt 
den tænde i omkring fem år, så bruger jeg 
den ikke. Jeg betaler bare og betaler bare. 
Får den lukket, og jeg bruger den ikke. Jeg 
kan ikke engang huske, hvad, hvad, hvor-
dan jeg skal komme ind. Jeg kan ikke huske 
det der med koderne. Og det er derfor, at 
jeg ikke har net. Jo, jeg har vist netbank, 
jeg får penge og henter det der. Men i kom-
munen har de fået mig permanent, at jeg 
ikke skal bruge net. […] Jeg har ikke nogle, 
men det ved de. […] Jeg gør det på perma-
nent. Fordi jeg kan ikke huske, hvordan jeg 
skal komme ind og få det koder ind og. Det 
er for meget for mig. Det, det, det, det kan 
jeg ikke. Jeg, jeg er bare blank. 

 
Flere frontmedarbejdere fortalte desu-
den, at de ofte møder ældre, der enten har 
mistet deres nøglekort eller glemt deres 
koder. ”Vi har rigtig mange ældre der også 
kommer op, at de har mistet deres NemID 
kort og har glemt deres adgangskode”, 
forklarede en frontmedarbejder således. 
En kommunal digitaliseringskonsulent for-
klarede derudover, at disse problemstillin-
ger særligt gør sig gældende i forbindelse 
med demens, psykisk syge eller borgere, 
der pludseligt kommer ud for en ulykke: 
 

Vi har et problem med dem, der står af. 
Altså som har været digitale. Vi kan jo se, 
at de bliver ældre og ældre, og der kom-
mer til at blive flere og flere demente. 
Der får vi et stort problem. De kommer 
ikke til at kunne huske koder, så man kan 
sige, det tror jeg faktisk er min største 
bekymring. Hvad gør vi ved dem? Det er 
dem, som har været IT-stærke men så 
pludselig sker der et knæk 

 
Ifølge denne medarbejder var det navnligt 
det sidste, der er problematisk – både for 
borgeren selv og for pårørende. ”Vi har 
[…] nogle der er friske, og lige pludselig så 
ligger de med en hjerneblødning eller også 
så ligger de i koma på et hospital,” forklarer 
medarbejderen således, og fortsætter ”og 
så har vi pårørende som siger: Hvordan 
kommer vi ind i deres e-Boks? Det har været 
NemID og han har jo været kørende digital 
borger, og pludselig kan han ikke. Det kan 
godt skabe en masse problemer faktisk 
med at få lavet det om. Der spiller det digi-
tale ikke så godt.” Som medarbejderen se-
nere understregede, besværliggøres disse 
situationer i høj grad også af teknologien, 
der ofte kun gør det muligt at give adgang 
ved, at den pågældende borger logger på, 
hvilket borgeren netop ikke kan: 
 

De besværlige bliver dem som måske er 
digitale, og så lige pludselig sker der en 
ændring i deres liv, som gør, at de ikke 
kan være digitale mere. Der var papiret 
lidt nemmere, fordi så får man bare en 
generel fuldmagt på papir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	

	
	



 19 

 
Hun glemmer. 
Zeynep er 58 år gammel og har været i Danmark siden 1978. I dag er hun førtidspensione-
ret. Det har hun kun været nogle få år – mest på grund af sygdom, blandt andet sukkersyge 
og problemer med hørelsen. Før har hun haft en række forskellige erhverv. Hun har gjort 
rent og arbejdet som gartner. Men i dag kan hun ikke meget mere. Hun vil ikke stresse sig 
selv for meget, og forsøger at tage det så roligt som muligt. Hun kommer dog tit på et 
værested i lokalområdet, hvor hun drikker te, snakker med andre gæster og får hjælp til 
hendes kontakt med det offentlige.  
 
Interviewer: Får du hjælp til nogle ting [hernede på værested]? Altså for eksempel kontakt 
med kommunen eller til at skrive breve eller? 
Zeynep: Jo, ja, de hjælper også med alting. Så jeg kan ikke forstå computer. Computer jeg kan 
ikke forstå. Jeg glemmer. Så jeg har været i skole i fem år, fjerde klassen. Hvis jeg bare lærer i 
skolen, hvis jeg lærer i skolen, så det skal jeg stadigvæk. […] Sådan er det. Så fordi jeg har 
[fået] en operation… 
Interviewer: Ja, har du e-Boks og sådan noget NemID eller?  
Zeynep: Nej…  
Interviewer: Nej. Så du er blevet fritaget…  
Zeynep: Jeg har NemID. Så jeg kommer herind. Så kigger [medarbejdere på stedet] bare.  
Tolk [frivillig på værested]: Én af os hjælper…  
Zeynep: Mig… Så de hjælper med banken og også den vej. Jeg kan ikke huske meget, så al 
min post det kommer med brevet altid hjem, fordi jeg har sagt, at jeg kan ikke huske, for jeg 
er syg. Så siger banken hele tiden, jeg har skrevet. Så fuldmagt og så skrevet, og jeg kan ikke 
huske meget. Jeg vil gerne have det med brev kommer hjem. […]  
Interviewer: Så hvis du har brug for hjælp eller noget, så kommer du herned? Så tager du 
dine papirer med? 
Zeynep: Ja, jeg skal hente min NemID og så bare åbne NemID. Så kigger banken. Betaler reg-
ning. Så hjælper de sådan, og så jeg går bare hjem igen. Så hjælper banken. Sådan er det. Så 
hvis det kommer betaling, så alle sammen kigger, at banken de betaler alle sammen. Jeg har 
givet dem alle sammen banken, og så det går nok.  
Interviewer: Ja, okay. Hvad så bruger du computer? 
Tolk [frivillig på værested] oversætter spørgsmålet 
Zeynep: Nej.  
Interviewer: Nej, heller ikke herovre? Heller ikke til at se information?  
Zeynep: Nej… Fordi jeg er bange for så bare at glemme og blive stress.  
Interviewer: Ja. Hvad med altså bare for sjov?  
Zeynep: Det er ikke sjovt. […] Så bank… Jeg vil ikke… Jeg vil bare gerne have den lavet, og 
så bare den. Så jeg har ikke noget, og på et tidspunkt, så kommer jeg nok bare at glemme. 
[…] Så det går ikke. Så det er den anden vej. Så jeg kan glemme. Jeg ved ikke hvordan man 
åben, når man bare… […] Det går også alt sammen. Hvis jeg går hjem, så jeg har glemt hvad 
skal jeg lave, hvor skal jeg hente mig, så kommer derhjemme, og hvis jeg går i butikken, for 
eksempel bazar… så jeg skal købe noget, og så bare begynde at glemme noget og så jeg kan 
ikke glemme noget. Ikke mere.  
Tolk: Ja, hun glemmer…  
Interviewer: Er det også, vil du sige, den vigtigste årsag til, at du synes det er svært med 
teknologien? Altså at du ikke kan huske hvordan du skal gøre og koder og sådan noget?  
Zeynep: Jeg kan ikke huske.  
Tolk [frivillig på værested]: Hun synes det er svært.  
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Zeyneps oplevelser går på mange måder på tværs af vores materiale. Flere udsatte ældre 
fortæller, at de har svært at huske koder eller de glemmer den information, de får fortalt. 
Dette skyldes ofte, at borgeren står i en udsat situation med sygdom, ensomhed eller an-
dre problemer. Dét at huske koder bliver i sådanne situationer tit set som en ekstra byrde. 
Det er noget, der stresser den enkelte mere.   

 
 
Hvad sker der i fremtiden?  
 
Kontakten mellem ældre borgere og den 
offentlige sektor fylder altså en del. Ikke 
blot skal borgere tit i dialog med f.eks. læ-
ger, kommunale myndigheder og andre 
offentlige instanser; de har også tit behov 
for hjælp til at navigere offentlige syste-
mer. Digitalisering har været med til at for-
andre snitfladen mellem den offentlige 
sektor og udsatte borgere. Som oftest har 
udsatte borgere fået det sværere end tid-
ligere.  
 
I en række af vores interviews pegede vo-
res informanter på fremadrettede udfor-
dringer, som de så som særligt vigtige at 
få løst i fremtiden. Et medlem af et ældre-
råd forklarede således, at der på nuvæ-
rende tidspunkt ikke længere findes kom-
munale institutioner, der tager hånd om 
hele borgerens liv og tilværelse. Dette var 
en opgave, som han – og det pågældende 
ældreråd – gerne så blev givet til borger-
service: 
 

Det vi i øjeblikket er opmærksomme på, 
det er, at generelt har borgeren svært ved 
at få løst sådan nogle almene problemer. 
Der er ikke rigtigt nogle steder man kan gå 
hen. Det kan man faktisk ikke andet end til 
Borgerservice. Hvis der sådan er noget… 
flere ting; én der har svært ved at betale 
sin husleje, har sikkert også en dårlig øko-
nomi, det har sikkert også en årsag, har en 
bestemt baggrund. Så hvis man ligesom 
skal kigge på det, så skal du have en helhed 
i det, og der er ingen steder… Altså det er 
enkelte steder, og det er enkelte steder 
borgeren skal gå hen, og de steder de 
snakker ikke sammen. Og der så vi gerne, 

at Borgerservice, så de fik den opgave 
også. At være mere altfavnende og have 
tid og kunne hjælpe borgerne med de pro-
blemer, som de ikke rigtigt magtede selv, i 
stedet for at de skulle rende en masse ste-
der. Det er den tanke vi i øjeblikket arbej-
der temmelig meget med.  

 
Flere medarbejdere i borgerservice pe-
gede ligeledes på, at der også i fremtiden 
vil være et behov for menneskelig kon-
takt. Således forklarede en medarbejder, 
at: 
 

Der er ingen tvivl om at vores borgerser-
vicesteder bliver mindre og mindre. Og jeg 
synes jo at det digitale er spændende, og 
jeg synes jo også det er smart. Men der er 
bare ikke den der… den menneskelige 
kontakt falder ligesom væk. Men jeg tror 
ikke vi kommer udenom at vi skal have en 
eller anden åben dør for de IT-svage bor-
gere. Vi kan jo se, at selvom vi har kørt med 
bølgeplanen så mange år, så er vores ek-
speditioner faktisk ikke faldet.  

 
Flere kommunale medarbejdere forkla-
rede, at de problemstillinger borgeren i 
dag møder også har en økonomisk dimen-
sion. En Chef for Borgerservice beskrev så-
ledes, hvordan problemet, set fra deres 
synsvinkel, handler om at kommunen skal 
spare, og sådanne besparelser ofte bety-
der forringelser af service:  

 
Fair nok at kommunen skal spare. Men så 
bliver vi også nødt til på en eller anden 
måde at skrue lidt ned for servicen, og så 
er jeg bange for at det rammer de for-
kerte. Det er det dilemma vi diskuterer lige 
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nu. Hvordan skal vi sørge for, for dem der 
er sårbare, dem der har svært ved det? 
Hvordan kan man hjælpe dem?  
 

Ifølge denne leder var en af problemerne 
imidlertid, at den gruppe det går udover 
ikke har en stemme i offentligheden. Ud-
satte borgere bliver simpelthen ikke hørt: 

 
Men de fylder jo ikke noget dem her. Det 
er ikke dem der står og råber op. Der er 
ikke nogle fra ældresagen der pipper om-
kring det. Det er der ikke. Vi kan se, at 
nogle af de dårligste vi har i ydelses-

centret, der jo heller ikke har e-Boks. 
Selvom de havde en e--Boks og vi tvang 
dem til det, så kommer de aldrig derind. Så 
hjælper det ikke så meget. […] Der er mas-
ser af ældre, som sagtens kan klare sig. De 
rejser jo også. Der er ikke nogen af dem, 
der ikke bestiller rejser på nettet, fordi så 
kan man spare noget i forhold til at ringe 
op. Det gør de da. Men det er rigtigt. Det 
er restgruppen. Men vi kan ikke engang få 
defineret de hjemløse, hvor mange de 
samlede set har. Og de har jo ikke adgang 
til en computer. Hvordan pokker skal de 
klare sig? 
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Konklusion 
 
Det danske samfund er over de sidste årtier blevet gjort gennemgående digitalt. 
Både i den offentlige sektor og i de fleste borgeres hverdag spiller digitale teknolo-
gier en stadigt større rolle. Digitale kompetencer er derfor også på mange måder ble-
vet en forudsætning for den enkeltes plads i fællesskabet. Selvom dette for store 
dele af befolkningen har betydet en lettere hverdag, så lades udsatte borgere alt for 
ofte i stikken. I overgangen til et stadigt mere højdigitaliseret samfund har der til sta-
dighed ikke været nok fokus på de borgere, der ikke kan, vil eller har mulighed for at 
være digitale. Der er derfor også en akut mangel på viden om, hvilke udfordringer og 
problemstillinger denne gruppe møder i deres hverdag.  
 
Vi har med dette projekt forsøgt at komme disse problemstillinger i møde. I denne 
arbejdsrapport har vi således præsenteret nogle af de vigtigste fund fra vores kvali-
tative studie af udsatte ældre og digitalisering. Vi har opridset en række tematikker, 
der findes på tværs af vores materiale, og derigennem forsøgt at pege på nogle af de 
udfordringer, oplevelser og erfaringer, som udsatte ældre borgere har. Gruppen af 
udsatte ældre er på mange måder ekstremt sammensat, og det er derfor også svært 
at sige entydigt om de forskellige måder, hvorpå udsatte ældre navigerer en digital 
hverdag. Rapporten peger dog alligevel på en række systemiske udfordringer og op-
levelser, som går på tværs af materiale. Særligt fire punkter står frem fra vores ana-
lyse:  
 

§ Udsatte ældre bliver stadig alt for ofte hægtet af det digitale samfund. Borgere 
som allerede står i en sårbar position bliver skubbet yderligere uden for fælles-
skabet, idet digitale teknologier udgør endnu en barriere for interaktion med so-
ciale netværk og offentlige myndigheder. Selvom langt de fleste ældre menne-
sker i dag har adgang til digitale teknologier, så gælder dette ikke nødvendigvis 
for dem, som står i sårbare livssituationer. Ensomme, hjemløse, fattige og på an-
dre måder udsatte ældre har ofte ikke adgang til digital teknologi eller kompeten-
cerne til at bruge denne. Tit har de ikke anvendt digitale teknologier gennem hele 
livet, og de føler sig dermed koblet af udviklingen. Den nye teknologi kan opleves 
fremmedgørende og føles som en straf. Dette skaber både frustration, tristhed 
og kan, i værste fald, være med at gøre allerede sårbare ældre mere udsatte.  

 
§ Kontakten til den offentlige sektor er på mange måder blevet mere udfordrende 

og distancerende for mange udsatte ældre. Digital kommunikation er ikke læn-
gere et frivilligt tilvalg men er i mange henseender blevet obligatorisk – blandt 
andet når det gælder dialog med offentlige myndigheder. Flere udsatte borgere 
oplever, at de har svært ved at følge med og forstå denne form for kommunika-
tion. Der er mange grunde til, at udsatte borgere finder kontakten svær: for nogen 
handler det om manglende sprogkundskaber eller adgang til teknologi, for andre 
handler det om, at de gerne vil se et rigtigt menneske i øjnene. Flere ældre fortæl-
ler om de menneskelige og økonomiske konsekvenser, der kan være forbundet 
med manglende digital kommunikation: de kan miste enkeltydelser, glemme læ-
gebesøg eller andre vitale informationer. Overgangen fra personlige møder og 
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papirformularer til digitale platforme er derfor ikke bare et skift i kanaler: det er 
med til på afgørende vis at forandre forholdet mellem borger og stat. Det er i 
dette forandrede forhold, at mange udsatte borgere føler sig hægtet af.  
 

§ Civilsamfundet og nære relationer spiller en fuldstændig afgørende rolle i for-
hold til at hjælpe udsatte ældre. Som modsvar til samfundets hastige digitalise-
ring er civilsamfundet i mange tilfælde trådt til og hjælper nu udsatte borgere 
med at navigere hverdagen. Børn, børnebørn og frivillige på bo- og væresteder er 
således afgørende for at udsatte ældre borgere kan bevare deres kontakt med 
offentlige myndigheder. Ofte læser de breve for den ældre, hjælper med at svare 
på digital post og sørger for, at tingene er i orden. Der er dog også udfordringer 
forbundet med dette. Ældre borgere føler ikke, at de kan være det bekendt over-
for deres nærmeste relationer, og pårørende føler til tider, at de får indblik i ting, 
de hellere vil være foruden. Civilsamfundets rolle i digitaliseringen af det danske 
samfund har indtil videre været systematisk underbelyst. Der er et behov for at 
anerkende, at den hastige digitalisering af det danske samfund kun har kunne lade 
sig gøre, fordi civile kræfter har hjulpet dem, der ellers ville blive ekskluderet.  
 

§ Den kommunale frontlinje forsøger i udpræget grad at hjælpe udsatte borgere. 
Denne har dog også svært ved at nå de allermest sårbare grupper, og disse risi-
kerer således at blive fuldstændig tabt i arbejdet med digitalisering. Medarbej-
dere i Borgerservice har over flere år opbygget solide kompetencer til at hjælpe 
borgere – hvad enten de er digitale eller ej. Deres arbejde er dog også under kon-
tinuerligt økonomisk pres, hvilket betyder, at der bliver færre og færre ressourcer 
til at hjælpe den enkelte borger. Derudover er det ofte svært at nå de mest sårbare 
grupper, der har stærkt begrænsede sociale netværk og interaktion med omver-
denen. Det fremstår derfor også som en kæmpe samfundsmæssig udfordring at 
nå de allermest sårbare borgere. Disse har ingen stemme i offentligheden, og vi 
ved derfor reelt ikke, hvordan og på hvilke måder denne gruppe påvirkes af digi-
talisering.  
 

Sammenlagt er disse punkter med til at belyse nogle af de presserende udfordrin-
ger vi som samfund står overfor netop nu. Ved at tage udgangspunkt i udsatte 
borgere hverdag og oplevelser bliver det ikke blot muligt at få et mere nuanceret 
syn på, hvad digitalisering har betydet for det danske samfund: vi kan også be-
gynde at tage deres udfordringer og erfaringer seriøst. Digitalisering er ikke en 
ustoppelig proces, men et politisk, socialt og kulturelt projekt. Det er derfor også 
vigtigt, at vi som samfund spørger os selv, hvad vi egentlig vil med digitalisering. 
Vil vi holde fast i, at digitalisering er for flertallet og ikke dem, der er sårbare og 
udsatte? Eller tør vi sætte en ambitiøs ny agenda, hvor alle grupper tænkes med 
og tages alvorligt fra starten? Valget er op til os alle i fællesskab.  
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  En plads til alle? Fire anbefalinger 
 

Denne arbejdsrapport har sat fokus på, hvordan udsatte ældre oplever 
og navigerer en stadigt mere digitaliseret hverdag. Den har peget på 
nogle af de udfordringer, som denne gruppe står over for, og forsøgt at 
vise, hvorfor det digitale Danmark ikke altid gør livet lettere for folk, der 
står i en sårbar position. Formålet med dette studie har på mange måder 
været at optegne nuværende udfordringer for derigennem at kunne 
pege på fremadrettede tematiske spor og projekter. På baggrund af 
dette projekts empiriske fund har vi fire anbefalinger til det fremadret-
tede arbejde med digitalisering og udsatte borgere: 

 
§ Der er et behov for dybdegående empirisk forskning, der undersøger, hvordan ud-
satte borgere med få eller ingen sprogkundskaber navigerer digitale systemer. Vores 
undersøgelse peger på, at borgere der ikke taler dansk og i øvrigt står i en sårbar posi-
tion ofte føler sig hægtet af og derfor giver op. Vi har brug for at vide mere om de 
udfordringer de står overfor og hvordan vi kan gøre det bedre. 
 
§ Der er brug for viden om og tiltag for borgere, der pludselig står i en udsat livssitu-
ation. Denne undersøgelse viser, at demente borgere eller borgere, som pludselig 
kommer ud for en ulykke, sygdom eller uheld, ofte står i en meget sårbar position i 
forhold til digitale løsninger. Vi har behov for at vide mere om, hvordan disse grupper 
konkret navigerer i en hverdag, hvor det kan være svært at huske koder. Derudover 
har vi brug for at tænke i nye strukturer og løsninger, der tager højde for, at livssituati-
oner kan forandres. 
 
§  Civilsamfundets rolle i at hjælpe og understøtte digitale kommunikationsformer 
fremstår underbelyst, og vi har brug for at skabe klarhed på dette område. Vores un-
dersøgelse viser, at ældre ofte får hjælp af enten børn, slægtninge eller frivillige på væ-
resteder. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvor udbredt sådanne hjælp er, og der 
findes ingen systematiseret viden om, hvorfor civilsamfundet bliver nødt til at hjælpe. 
Vi har derfor behov for dybdegående undersøgelser af, hvordan civilsamfundet tager 
hånd om udsatte borgere, særligt når det gælder digitalisering. 

 
§  Der er brug for en fælles dialog om, hvad det egentlig vil sige at være en del af 
fællesskabet i dag. Da stadigt større dele af vores liv foregår online og ved hjælp af 
digitale platforme bliver det vigtigt at debattere, hvordan vi sikrer alle en plads i fælles-
skabet. Både nu og i fremtiden. Udsatte borgere bliver alt for ofte overhørt og negli-
geret i samtidens debatter. Vi har brug for at tage deres oplevelser og erfaringer seriøst 
når vi diskuterer, hvordan fremtiden skal se ud. Selvom digitaliseringsprocesser til tider 
kan virke ustoppelige, så er de i sidste ende drevet af politisk og menneskelig vilje. Der 
er derfor også brug for, at vi åbent og på baggrund af solid viden debatterer, hvordan 
vi vil have vores samfund til at se. Ellers risikerer vi, at alt for mange bliver hægtet af.  
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