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Baggrund

• Temaet ”Digital inklusion” indgår i Kommunernes Digitaliseringsprogram 

2021-2025

• KL gennemførte i sensommer 2020 en mindre undersøgelse, hvor vi 

kiggede på tværs af målgrupper og udfordringer for at få en forståelse af 

de problemstillinger, de mange forskellige målgrupper har til fælles.

• Undersøgelsen bygger på fokusgrupper og interviews med borgere og 

medarbejdere fra flg. målgrupper: hjemløse og udsatte unge/voksne, 

borgere m. psykiske lidelser og udviklingsforstyrrelser, ældre, pårørende 

til ikke-digitale, borgere med hjernerystelse, ikke-vestlige indvandrere m.fl.



Det danske samfund er et 
digitaliseret samfund
Arbejde /indkomst

Søge job

Lønseddel

Feriepenge

Forskudsopgørelse

Jobnet

Hente

straffeattest/børne-

attest

Pension

Helbred

Indkaldelser til

undersøgelse og

operation

Helbredstillæg

Bolig

Betale husleje

Opskrivning til bolig

Varme/el/vand-

regnskab

Varmetillæg

Anmelde flytning

Enkeltydelse: 

flyttetilskud

Lån til beboerindskud

Varmetilskud

Boligstøtte

Licens

Bank

Mobilbank

Netbank (pc)

Dankort med pinkode

PBS

Betale regninger

/indbetalingskort

Hente dokumentation

Familie

Børne- og Ungeydelse

Børnetilskud

Vielse

Skilsmisse

Aula/forældreintra

Andet

Rejsekort

Taletidskort 

/mobilabonnement

Pas

NemID

Kørekort

Sundhedskort

”Det er virkelig, virkelig bredt 

[hvad vi hjælper med]. Folk, 

der ikke kan styre deres 

varmepumpe, som også er 

blevet digital. Folk, der har 

fået en vandskade – hele 

håndteringen med 

forsikringsselskabet er digital.”

Medarbejder, Bibliotek



Digital ulighed og social ulighed

”Det koster 50 kr. for at mig at 

betale et girokort, og så hvis jeg 

skal betale 3 regninger, er det 

mange penge. Der var engang 

jeg skulle betale en regning på 

28 kr. Det kostede så 50 kr. at 

betale de 28 kr. Der fik 

bankdamen ondt af mig. Men 

jeg får tit skæld ud i banken, 

over at jeg ikke har netbank”.

Elev (kontanthjælpsmodtager), 

Kofoeds Skole

• Høje gebyrer i banker: 40 + kr. for indbetalingskort

• Gebyr for kontoudskrifter

• Gebyr på sundhedskort

• Digital tid vs. analog tid



12 barrierer på vejen mod inklusion

Ingen internet i 

hjemmet

Motorisk 

handicap
Synshandicap

Dansk-

færdigheder

Digitale 

kompetencer

Den svære 

analoge vej

Begrænsning  i 

antal og typer af 

devices

Hørehandicap
Kognitivt 

handicap

Administrative 

kompetencer

Kontant-

udfasning

Det er ikke muligt 

at være digital 

stedfortræder



Kontantudfasning

• Bankerne lukker flere og flere filialer med kassebeholdning, og der bliver 

længere og længere mellem hæveautomater. Det har konsekvenser for de 

borgere, der er afhængige af at have kontanter på sig. 

• Lige nu er det særligt kritisk på bostederne – men problematikken rammer 

også ældre, der ikke selv kan hæve penge.

• Kommunale medarbejdere står hver dag i svære dilemmaer

”Kontanter er under udfasning, og for kognitivt velfungerende 

borgere er dette kun et fremskridt vi kan hylde. For de borgere 

der ikke har et kognitivt niveau til at forstå denne udvikling, er det 

imidlertid en kæmpe udfordring. I særdeleshed når medarbejdere 

heller ikke længere juridisk kan hjælpe borgerne med at få fat i 

deres kontanter.”

Medarbejder, Aalborg Kommune
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Ingen internet
Begrænsninger i antal og typer devices

• For nogle fritagede borgere er fravalget 

pga. mgl internet og pc.

• En pc er første skridt på vejen til at være 

digital borger – dermed internet.

• Mange ældre borgere foretrækker tablets, 

men kan ikke gennemføre løsninger på 

tablets.

• 9 ud af 10 danskere ejer smartphones, men 

løsninger/processer kan ikke gennemføres 

på smartphones og tablets. Man kan fx 

ikke sende noget fra sin E-boks-app.

Overvejelser

• Skal borgeren anskaffe devices, der kan 

gennemføre offentlige løsninger, eller skal 

det offentliges løsninger passe til de 

devices, borgerne bruger?

• Er mobile-first-princip i en mulighed?

• Er selvbetjeningsløsninger og digitale 

processer reelt digitaliseret, når der stadig 

indgår blanketter og pdf’er?

”Jeg var fritaget fra digital 

post indtil for to år siden. 

Så fik jeg en gammel pc 

af min ven, og så fik jeg 

internet. Så nu er jeg ikke 

fritaget længere.”

Elev, Kofoeds Skole



Kognitiv funktionsnedsættelse

”Jeg kan ikke huske mange koder, koncentrere mig, skabe overblik over 

meget information og det er svært at lære nyt”

• Den kognitiv funktionsnedsættelse bliver særligt en barriere, når borgerne 

bliver mødt af den høje kompleksitet, der generelt kendetegner den 

offentlige sektor. Man skal navigere i større mængder af information og og

lange breve, samtidig med at indholdet kan være svært at forstå.

• Dette rammer fx også stressramte, borgere med hjernerystelse, 

”Når man har dårlig hukommelse som 

jeg, så kan det blive rodet med alle de 

koder. Da først jeg fik NemID-appen, 

blev det meget nemmere”.

Elev, Kofoeds Skole

Overvejelser

• Hvordan kan vi i højere grad skabe 

løsninger, der er enkle og 

handlingsorienterede?



Mgl. administrative kompetencer

- Adm. Kompetencer: for nogle er det svært 

at forstå eller overskue adm. gøremål eget liv. 

De har brug for helhedsorienteret hjælp. 

”Mange af de digitale løsninger ville 

være en stor hjælp for folk: overblik over 

din økonomi, følge med i din netbank, 

hvad har du tilbage på kontoen, man får 

brevene med det samme i e-Boks. Det 

er nogle løsninger, der ville kunne gøre 

livet lettere for folk.  Der er mange 

positive ting ved de digitale løsninger. 

Men vores erfaringer er, at folk står 

meget alene med brugen af de ting –

hvor kan jeg få hjælp eller undervisning”.

Socialrådgiver, 

Kofoeds Skole

” Forståelsen starter allerede ved for-

forståelse. Nogle har svært ved at afkode, 

det, de modtager – er det vigtigt, er det noget 

jeg skal forholde mig til?  Nogle kommer med 

et referat fra afdelingsbestyrelse og spørger 

om det er noget, de skal forholde sig til.”

Social vicevært



Mgl. digitale kompetencer (digital literacy)

”Det digitale sprog”

- de unge har lært det intuitivt – men 

Med mindre folk har beskæftiget sig med pc –

fx ifm. arbejde, jo mindre forståelse har de 

for digitale processer.

- For rigtigt mange er det svært at 

downloade, uploade og vedhæfte 

dokumenter.

- man skal have hjælp til den første 

opsætning

- man farer vild i mange logins + passwords, 

rækkefølge.

- sikkerhed: er både dristig og over-forsigtig

”Det handler om at sætte 

sig ned og få det ordnet. 

Når først det kører, så 

kører det. Der er meget, 

de kan lære at gøre selv, 

men det kræver den 

første opsætning.”

Talentudvikler, Ungeenhed

”Man skal kunne forstå at 

bruge en email. Og kunne 

sende ting mellem funktioner 

- dokumenter, filer, billeder   

- at kunne flytte dem mellem 

devices. Det er en vigtig, 

vigtig kompetence. Du kan 

ikke lave en ansøgning i det 

offentlige uden at uploade 

noget. Og du kan ikke printe 

på (vores) biblioteket uden 

af uploade noget.”

Medarbejder, bibliotek



De analog veje er ufuldstændige 
og svære at få øje på

- Den analog er vej er meget svær

- Den analog vej er langsommere

- Mange giver op undervejs

- Pårørende kan ikke handle digitalt på vegne

”Det er lidt svært at finde et ansøgningsskema, så det printer vi ofte ud og hjælper med at få udfyldt. 

Og så hele efterarbejdet: dokumentation for husleje, kontoudtog fra sidste 3 måneder, dine 

elregninger, dine faste udgifter – det har de ikke overblik over. Det skal vi tit hjælpe med, finde 

passwords, komme ind i DONG, alle sådan nogle ting. De skal bruge NemID – hvis de ikke har det, 

skal de ned i banken, få kontoudskrift, betale for det, være opmærksomme på, at det skal være lige 

præcis den periode, de beder om i socialcentret – hvis der mangler en dag eller et eller andet, skriver 

de at de skal komme med en ny. Der er enormt meget dokumentationsarbejde i den proces, som er 

vanskelig”.

Socialrådgiver, 

Kofoeds Skole



Muligheden for at være digital stedfortræder 
findes ikke 

• Adgangsstyring er baseret på CPR

• Dette giver meget ofte problemer i alle de situationer, hvor borgere ikke er 

forbundet med hinanden med CPR

• plejeforældre, der ikke modtager brev om tandlæge for deres plejebarn. 

• bostedspersonale, der ikke kan se, hvad det anbragte barn har fået for af 

lektier, eller at de skal huske svømmetøjet eller gummistøvlerne. 

• Digitale pårørende til ikke-digitale.




