


Forskning som udgangspunkt, men også personlige holdninger.

Kategoriseringer af  mennesker er naturligt (men kræver ofte 
revurderinger)

To simple budskaber









Et dansk digitaliseringseventyr









Lighedskamp Frivillighedskamp

“Alle danskere skal have lige 
adgang til aktivt brug af  IT, så der 
ikke opstår et A-og B hold”

“Informationsteknologien skal ikke presses 
ned over hovedet på nogen” 
Forskningsministeriet, 1997

Muligheder



Øget demokratisk deltagelse

Selvbestemmelse

Lige adgang til information





“Omstillingen kræver (..) et opgør med en systemtænkning, der fastholder gamle 
strukturer og vante forestillinger”

“Det gælder om at eliminere nogle af  barrierene for at udnytte det potentiale 
netværksteknologierne giver os”

Netværksredegørelsen 2000



En storstilet central koordineringsindsats

Digitalisering som et samfundsanlæggende Digitalisering som en administrativ og
økonomisk udfording



Lighedskamp Frivillighedskamp

Muligheder

Digital Dannelse Obligatoriske Løsninger

Effektivitet





§ 3. Fysiske personer, der er 15 år eller 
derover, og som har bopæl eller fast ophold i 
Danmark, skal tilsluttes Digital Post, 
medmindre personen fritages for obligatorisk 
tilslutning, jf. § 5, stk. 1 og 3.*

*Digital post blev obligatorisk digital for borgere pr. 1. november 2014







- Den samlede koordinering var nødvendig for at få digitale løsninger.

- Vi sparer faktisk et ret stort beløb på digital post.

- Den obligatoriske tilmelding sikrede en kritisk masse. Efterfølgende kom der øget fokus på de mange
borgergrupper der havde store udfordringer.



- Digitalisering bliver et effektivt redskab til social eksklusion.

- “Den digitale skranker blev mere fremmedgørende end den værste skrankepave…”

- “Operationen lykkedes men patienten døde…”



- Det digitale er politiske og moralske valg over tid.

- Vi er mennesker der bruger digitale redskaber og hver gang
mennesker vil noget med ny teknologi, gavner det nogle og
begrænser andre.



“Hvo, der vil sætte hus efter hver mands
sind, han bygger et hus i vejr og vind”





Fundamental sårbarhed: Det menneskelige vilkår der gør, at vi 
alle kan blive ramt af sygdom, 
handicap, død og sorg.  

Problematisk sårbarhed: Når livshændelser får konsekvenser for 
social relationer. Fremmedgørelse, 
stigmata, diskvalifikation, afskåret fra 
muligheder. 





• Fattigdom som selvforskyldt

• Genopdragelse til arbejde den vigtigste funktion

• Opgivelse af  rettigheder
- stemmeret
- Retten til at blive gift



Digitalisering af den offentlige sektor Aktivitetssamfundet (Den aktive aldring)

Obligatorisk selvbetjening Selvhjulpen, ressourcestærk
og ansvarlig for egen lykke



Et spørgsmål om adgang Et spørgsmål om sociale 
sammenhænge 

(Fra digitale kløfter - - til sociale kløfter)



• Hvordan påvirker øgede krav til at være digital ældre
menneskers hverdag?

• Hvordan foregår mødet mellem udsatte
ældre og den offentlige sektor

Den ældre

Pårørende Kommunalt ansatte









Fundamental sårbarhed: Det menneskelige vilkår der gør, at vi 
alle kan blive ramt af sygdom, 
handicap, død og sorg.  

Problematisk sårbarhed: Når livshændelser får konsekvenser for 
social relationer. Fremmedgørelse, 
stigmata, diskvalifikation, afskåret fra 
muligheder. 

For at kunne være selvstændige og selvhjulpne har vi brug for sociale 
relationer, spejling, anerkendelse og en følelse af medborgerskab.  



Ansvarlig for egen lykke og fiasko

Forventningen om aktivitet og
produktivitet

• Fattigdom som selvforskyldt:

• Genopdragelse til arbejde:

• Opgivelse af rettigheder:

- Livsrutiner brydes og nogle kan ikke følge med
- Digitaliseringsklar lovgivning. Siloer nedbrydes
–Hvad bliver konsekvenserne?
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