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1. Sammenfatning og anbefalinger 
IT- og Telestyrelsen har bedt Teknologisk Institut om at gennemføre en analyse af danskernes 
færdigheder i anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Analysen 
skal sikre, at den fremtidige politik for borgernes IKT-færdigheder formuleres på et oplyst 
grundlag. 

1.1. Analysens hovedbudskaber 
I analysen indgår en beskrivelse af borgernes IKT-færdigheder og en vurdering af færdighe-
derne i lyset af fremtidens behov, en undersøgelse af de samlede økonomiske gevinster ved 
bedre IKT-færdigheder i befolkningen, og en analyse af barrierer for bedre IKT-færdigheder i 
forskellige dele af befolkningen. Endelig peger analysen på en række indsatsområder for kva-
lificering af borgernes IKT-færdigheder ud fra en samlet afvejning af, hvilke målgrupper, der 
har det største behov, og hvor der vil kunne opnås de største gevinster for både målgruppen og 
samfundet. 

Danskernes IKT-færdigheder: Store grupper er dårligt kørende 
Undersøgelsen af danskernes IKT-færdigheder bygger på en survey blandt et repræsentativt 
udsnit på 1547 danskerne. De 1547 borgere har vurderet deres rutine og erfaring med 34 for-
skellige IKT-færdigheder. På baggrund af undersøgelsens resultater kan danskerne opdeles i 
fire forskellige færdighedsgrupper: Gruppen på niveau 0 har aldrig brugt en computer. Grup-
pen på niveau 1, ”de svage”, har en færdighedsscore på 0-40 på en skala fra 0-100. Gruppen 
på niveau 2, ”de middelgode”, har en færdighedsscore på 41-70. Og, gruppen på niveau 3, ”de 
bedste”, har en score på 71-100 på skalaen fra 0-100. 
 
Tabel 1: Danskernes fordeling på IKT-færdighedsniveauer i Danmark 
   Niveau 0  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 
Andel (%) 
 

20% 18% 32% 30% 100% 

Antal borgere 316 275 500 456 1547 
 

 
Undersøgelsen viser, at store grupper i den danske befolkning har svage IKT-færdigheder. 
20% af befolkningen benytter aldrig computere og tilhører således gruppen på niveau 0. 18% 
af befolkningen har svage IKT-færdigheder. For de 34 forskellige IKT-færdigheder angiver 
respondenterne i denne gruppe typisk, at de ”ingen erfaring eller rutine” har. 
 

• Samlet er der derfor næsten 40% af befolkningen, som enten slet ingen IKT-
færdigheder har, eller som kun har svage IKT-færdigheder. 

 
Betragtet som samlet gruppe er danskerne bedst til at skaffe information ved hjælp af IKT, 
men de har lidt sværere ved at evaluere, håndtere og integrere informationerne. Som helhed 
betragtet har borgerne sværest ved at skabe ny information ved hjælp af IKT. 
 
Laboratorieforsøg viser, at blandt borgere med svage eller moderate IKT-færdigheder (niveau 
1 og 2) er informationssøgning præget af tilfældigheder og ineffektivitet. Borgere på niveau 3 
er mere sikre og effektive i deres informationssøgning. 



 4

Overvægt af lavtuddannede og ældre blandt grupper med ingen eller svage IKT-færdigheder 
Gruppen, som aldrig anvender IKT, er karakteriseret ved en klar overvægt af personer med 
kort uddannelse og af ældre. Blandt borgerne uden IKT-færdigheder er næsten halvdelen uden 
for arbejdsstyrken, dvs. pensionister, efterlønnere, førtidspensionister eller på anden måde 
udenfor arbejdsstyrken. I gruppen med svage IKT-færdigheder (niveau 1) er der ligeledes en 
klar overvægt af lavtuddannede og en vis overvægt af ældre. Der er dog også en stor andel i 
aldersgruppen 30-59 år, som har svage IKT-færdigheder. 
 
De IKT-svage (niveau 1) er kendetegnet ved, at de, som hovedregel, er uinteresseret i nye 
teknologier, at de ofte kun anvender IKT som underholdning, og at de oplever, at de har et 
begrænset behov og få anledninger til at anvende IKT. Borgere, som slet ikke anvender IKT 
(niveau 0), har, i sagens natur, ikke beskrevet deres brug af IKT nærmere. 

Borgere på niveau 2 og 3 har højere uddannelse og gør arbejdsmæssigt brug af IKT  
Borgere med moderate eller gode IKT-færdigheder har gennemsnitligt et højere uddan-
nelsesniveau og anvender IKT hyppigere, ikke mindst i arbejdsmæssig sammenhæng. Blandt 
borgere med gode IKT-færdigheder er det største segment klart ”de højtuddannede, opkoblede 
funktionærer”. De er typisk mænd i slutningen af 30’erne, højtuddannede og med høj hus-
standsindkomst, de gør udstrakt brug af IKT på deres arbejde, og de tager hurtigt ny teknologi 
til sig. 

Store økonomiske fordele ved bedre IKT-anvendelse – potentiel årlig gevinst på 79 mia. kr. 
Teknologisk Instituts undersøgelse peger på, at der er store økonomiske gevinster at hente for 
det danske samfund, hvis borgerne kunne gøre bedre brug af IKT. De økonomiske gevinster 
kan hentes gennem tidsbesparelser og effektiviseringer i produktionen og gennem kvalitets-
forbedringer ved bedre brug af IKT. 
 
På baggrund af en undersøgelse blandt 445 virksomheder i 14 brancher kan der beregnes en 
samlet potentiel årlig gevinst for det danske samfund, hvis der blev gjort den bedst mulige 
brug af IKT i produktionen af såvel service som fysiske produkter. Den potentielle årlige 
økonomiske gevinst kan estimeres til ca. 79 mia. kr. Det svarer til ca. 5% af det danske brut-
tonationalprodukt. 

- og, selv om det vil koste at hæve borgernes IKT-færdigheder, er det en meget fin forretning 
Det vil kræve en massiv indsats at sætte borgere og medarbejdere i stand til at gøre den ”bedst 
mulige” brug af IKT – men selv om dette vil være omkostningsfuldt, så viser cost-benefit-
beregninger, at en satsning på bedre IKT-færdigheder vil være en overordentlig god forretning 
for det danske samfund. 
 
Hvis man f.eks. opkvalificerer alle borgere i arbejdsstyrken til et færdighedsniveau på niveau 
3, vil det koste i størrelsesordenen 38 mia. kr. Dette vil imidlertid være en engangsinvestering 
på kort og mellemlangt sigt, og den samlede positive nettogevinst ved investeringen kan an-
slås til næsten 59 mia. kr. i perioden fra 2007-2012, svarende til knap 4% af det danske BNP, 
selv hvis der tages højde for, at værdien af fremtidige gevinster er mindre end værdien af ge-
vinster nu, og selv hvis det antages, at opkvalificering til niveau 3 kun fører til, at en del 
(70%) af den samlede mulige gevinst realiseres. Denne nettogevinst svarer til, at hver krone 
investeret i bedre IKT-færdigheder giver et afkast på over 150%. Hvis tidshorisonten strækkes 
længere ud end til 2012, vil gevinsten være endnu større. 
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Borgere med gode IKT-færdigheder kan potentielt opnå mange livsstils- og hverdagsgevinster 
Teknologisk Instituts undersøgelser og samtaler med en lang række danske borgere viser des-
uden, at der er mange forskellige livsstils- og hverdagsgevinster at hente for de danskere, som 
har gode IKT-færdigheder. Disse hverdagsgevinster kan hentes ved at benytte computeren til 
at løse dagligdags opgaver og møde dagligdagens udfordringer, og ved gennem IKT at få mu-
ligheder, som ikke ville være til stede uden IKT-færdigheder og adgang til internettet.  
 
Gevinsterne realiseres af borgerne i form af tidsbesparelser og opnås f.eks. ved: 
  
• at ordne betalinger hjemmefra via netbank i stedet for på posthuset  
• at have mindre besvær ved planlægning og orientering, f.eks. gennem at orientere sig om 

rejseruter på internettet eller ved løbende at orientere sig om sit studie på uddannelsens in-
ternetforum  

• at få bedre information, f.eks. ved at kunne undersøge et emne via flere uafhængige kilder 
på nettet  

• at opnå dejlige oplevelser, f.eks. ved nemt at kunne kommunikere, udveksle lyd og bille-
der med venner og familie  

• at opnå økonomiske besparelser, f.eks. ved at finde den billigste pris på større indkøb via 
prissammenligninger på nettet  

• at få muligheder, som borgerne ikke ville have adgang til uden IKT-færdigheder, som 
f.eks. at kunne købe lavprisflybilletter, der kun er tilgængelige via internettet eller ved, 
som arbejdsløs, at kunne lægge sit CV på Jobnet, Arbejdsformidlingens internet-service, 
hvilket kræves af arbejdsløse i dag.  

Voksende krav til IKT-færdigheder i fremtiden 
Der kan forventes øgede krav til IKT-færdigheder i fremtidens samfund. En ekspertworkshop, 
med deltagelse fra forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder og private virksomheder, 
peger på, at det krævede IKT-færdighedsniveau i 2012 vil svare til en gennemsnitlig IKT-
færdighedsscore på 72 på en skala fra 0-100 blandt borgere i den erhvervsaktive alder og 46 
point blandt borgere udenfor den erhvervsaktive alder. I dag ligger 69% af borgerne i den 
erhvervsaktive alder under et færdighedsniveau, der svarer til 72 point på skalaen, mens 90% 
af borgerne udenfor den erhvervsaktive alder ligger under et færdighedsniveau, der svarer til 
46 point på skalaen. For alle danskere over 15 år gælder det, at 72% i dag ligger under den 
IKT-færdighedsscore, der gennemsnitligt forventes i 2012. 

”Tidens gang” og øget udbredelse af IKT løser ikke problemet  
Vil ”tidens gang” løse problemet med lave IKT-færdigheder i forhold til de øgede krav til IKT 
færdigheder? Og vil befolkningens IKT-færdigheder styrkes i takt med, at informations- og 
kommunikationsteknologi får stadigt større udbredelse? Det er et nærliggende spørgsmål, ikke 
mindst fordi unge gennemsnitligt har klart bedre IKT-færdigheder end andre. Men svaret er 
nej. En fremskrivning af borgernes IKT-færdigheder, der tager højde for både demografi og 
øget udbredelse af IKT, peger på, at der også fremover vil være store grupper med svage IKT-
færdigheder – og effekterne af demografi og teknologi er indregnet i beregningerne af de 
økonomiske gevinster ved bedre IKT-færdigheder. 
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Motivation, interesse og behov er væsentlige barrierer for stærkere IKT-færdigheder 
Blandt borgere med ingen eller svage IKT-færdigheder er der en række store barrierer for 
bedre IKT-færdigheder, som skal overkommes, hvis færdighedsniveauet skal hæves. Mang-
lende interesse og manglende oplevede behov er blandt de allervigtigste barrierer, som en 
fremtidig indsats bør tage højde for. De borgere, som har de svageste IKT-færdigheder, er de, 
som i mindst omfang oplever behov for i fremtiden at styrke deres IKT-færdigheder i forhold 
til arbejdslivet. Det gælder også de borgere, som er på arbejdsmarkedet. Mangel på kursustil-
bud og økonomiske forhold angives i modsætning hertil ikke som væsentlige barrierer. Hvis 
de IKT-svages færdigheder skal styrkes, peger gruppen selv på hjælp fra venner og familie 
eller på kurser udbudt af det offentlige. 
 
Blandt borgere med gode IKT-færdigheder er den vigtigste barriere mangel på tid. Samtidig 
oplever gruppen med gode IKT-færdigheder selv et stort behov for styrkede IKT-færdigheder, 
og de peger på, at deres færdigheder bedst kan styrkes ved at lære det selv eller ved kurser på 
arbejdspladsen. 

Nødvendigt at møde borgerne, der hvor de er – og at bevidstgøre om behov 
Fokusgrupper med borgere peger på, at meget generelle og traditionelle oplysningskampagner 
og generel information næppe vil være et effektivt redskab for at øge befolkningens IKT-
færdigheder. Særligt i forhold til grupper med svage eller ingen IKT-færdigheder vil det være 
væsentligt at målrette indsatsen, så man i så høj grad som muligt møder folk, hvor de er og i 
den sammenhæng, hvor de kan motiveres til at gøre bedre og mere brug af IKT. Ofte vil dette 
være på arbejdspladsen. Samtidig vil det være afgørende at kunne øge de IKT-svage gruppers 
motivation, interesse og lyst i forhold til at arbejde med informations- og kommunikations-
teknologi. 

- ligesom det er nødvendigt at differentiere indsatsen i forhold til forskellige grupper 
Analysen identificerer 11 forskellige delmålgrupper, fordelt på de 4 forskellige IKT-
færdighedsniveauer. Udfordringer og barrierer for bedre IKT-færdigheder varierer mellem 
disse grupper, og det vil være relevant at differentiere indsatsen overfor de forskellige grup-
per. 

Tværgående indsats: Skab opmærksomhed, brug det offentlige, mobilisér virksomhederne 
En række indsatser er relevante for alle grupper af borgere, uanset, hvilket IKT-færdig-
hedsniveau de befinder sig på i udgangssituationen. Det vil være relevant at styrke den gene-
relle informationsindsats om gevinster og fordele ved at anvende IKT – for den enkelte, for 
virksomhederne og for samfundet. Ikke mindst i lyset af de store potentielle økonomiske ge-
vinster, som analysen her peger på, skulle det være muligt at skabe opmærksomhed og vilje til 
forandring bredt i det danske samfund.  
 
I forlængelse af en generel indsats for at styrke opmærksomheden om gevinsterne ved bedre 
IKT-færdigheder vil det være meget relevant med en indsats, som styrker virksomhedernes 
eget arbejde med IKT-færdigheder. En ordning med ”oplæringskonsulenter” i forhold til IKT-
færdigheder kunne dels skærpe den enkelte virksomheds opmærksomhed på muligheder og 
behov, dels kunne ordningen hjælpe virksomhederne til at holde relevante oplærings-
aktiviteter i gang på løbende basis, uanset om der så er tale om deciderede kursusaktiviteter 
eller sidemands- eller kollegaoplæring. Formidling af god praksis med virksomhedsbaseret 
opgradering af IKT-færdigheder er en anden mulighed. 
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Endelig vil det være relevant at anvende den offentlige sektor aktivt i at fremme borgernes 
IKT-færdigheder over en bred kam. Kommunerne bør tilskyndes til at gøre en proaktiv ind-
sats, f.eks. ved at opkvalificere egne medarbejdere og uddanne frontpersonale, så de kan fun-
gere som vejledere for borgerne. Den offentlige sektor generelt bør tilskyndes til at maksime-
re borgernes anvendelse af digitale services ved at gøre disse services mere brugervenlige og 
også ved at begrænse den fysiske åbningstid, hvor det er muligt. 

IKT-svage grupper: Motivér, giv vejledning, støt virksomheders og fagforeningers indsats 
Blandt danskere helt uden IKT-færdigheder vil det for at fremme motivationen være relevant 
og nødvendigt at formidle klare billeder af, hvilke fordele og muligheder gruppen går glip af, 
fordi den ikke udnytter informations- og kommunikationsteknologiens muligheder, og hvilke 
ulemper, og måske endda trusler, som de kommende år kan byde på, hvis ikke gruppen bliver 
bedre til at anvende IKT.  
 
Specifikke indsatser, som er relevante overfor denne gruppes motivation, omfatter blandt an-
det en informationsindsats, som tydeliggør konkrete gevinster og fordele ved anvendelse af 
IKT, f.eks. med inddragelse af kendte mennesker som rollemodeller og anvendelse af tv-
mediet, så der gennem underholdningsprogrammer kan skabes opmærksomhed om behov og 
muligheder i gode IKT-færdigheder. Relevante indsatser overfor gruppens færdigheder om-
fatter blandt andet uvildig hjælp og vejledning til anskaffelse af computer og software og støt-
te til virksomheders og fagforeningers indsats for at styrke IKT-svage gruppers færdigheder. 
Det vil også være relevant at udvikle og tilbyde særlige IKT-læringstilbud til denne gruppe, 
som er tæt knyttet til læse-, skrive-, og regnekurser. Dette er særligt relevant i forlængelse af 
regeringens målsætning om at sikre, at 40.000 kursister årligt gennemfører jobnære læse-, 
skrive- og regnekurser. Endelig vil det være relevant at styrke uddannelsestilbuddene til ældre 
og at udvikle særlige læringstilbud målrettet denne gruppe. 

Grupper med moderat stærke IKT-færdigheder: Informér om sikkerhed og fremtidige krav 
Særligt i forhold til grupper med moderat stærke IKT-færdigheder vil det være relevant at 
motivere ved at informere om de forventede fremtidige krav på arbejdsmarkedet til IKT-
færdigheder. Ligeledes kan motivationen til bedre IKT-brug og bedre IKT-færdigheder øges, 
hvis der gives bedre og mere oplysning om IT-sikkerhed, og hvad der er ”sikker IT-adfærd”. 
Analysen har således peget på, at mange borgere er utrygge ved sikkerheden, f.eks. omkring 
brug af internettet til betalinger, bankforretninger m.m. Oplysning om digital signatur vil også 
kunne øge gruppens brug af IKT til nye formål. 

Grupper med stærke IKT-færdigheder 
Den væsentligste barriere for (endnu) bedre IKT-færdigheder blandt grupper med stærke IKT-
færdigheder er mangel på tid, motivationen fejler ikke noget. Et relevant initiativ i denne for-
bindelse kan være indsatser der – ikke mindst ved at pege på de store potentielle økonomiske 
gevinster – motiverer virksomhederne og arbejdspladserne, så de afsætter tid og ressourcer til 
den løbende opgradering af medarbejdernes IKT-færdigheder. Et andet relevant initiativ kan 
være en oplysningsindsats, som øger den enkeltes evne til at dygtiggøre sig selv på en effektiv 
måde, for eksempel gennem at øge kendskabet til hjælpefunktioner i relevante programmer 
eller i forbindelse med borgerrelaterede offentlige digitale services. 
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1.2. Anbefalinger om en borgerpolitik for IKT-færdigheder 
På baggrund af analysens overordnede resultater og budskaber anbefaler Teknologisk Institut 
følgende, med det overordnede mål at styrke den danske befolknings færdigheder i anvendel-
sen af informations- og kommunikationsteknologi: 
 

Anbefaling 1: En national handlingsplan for IKT-færdigheder 
 
Vi anbefaler, at regeringen tager initiativ til, at der udformes en national handlingsplan for bedre IKT-
færdigheder i den danske befolkning båret frem af ambitiøse målsætninger og en involvering af alle 
dele af det danske samfund. 
 
Handlingsplanen skal præcisere nogle overordnede mål for borgernes IKT-færdigheder, de midler, 
som skal tages i anvendelse for at nå målet, de væsentligste aktører, som skal mobiliseres og delta-
ge i handlingsplanens gennemførelse, og de områder, hvor de forskellige typer af aktører hver især 
skal være hoveddrivkraften. 
 
Det er således vores vurdering, at et væsentligt løft af danskernes IKT-færdigheder vil kræve en ind-
sats i brede dele af samfundet, og at hverken enkelte ministerier, staten eller den samlede offentlige 
sektor på egen hånd kan løfte opgaven.  
 
 

Anbefaling 2: Bred involvering i handlingsplanens tilblivelse 
 
Denne rapport indeholder en række byggesten til en handlingsplan. Vi anbefaler dog, at den samlede 
handlingsplan formuleres i et samspil mellem alle relevante aktører. Det vil være hensigtsmæssigt, 
hvis IT- og Telestyrelsen og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling formulerer et første 
udkast og herpå – og under så stor offentlig bevågenhed som muligt – indkalder alle relevante parter 
til en konference og en efterfølgende proces om udformningen af en endelig handlingsplan. 
 
 

Anbefaling 3: 2/3 af den voksne danske befolkning skal være IKT-superbrugere i 2012 
 
For at skabe opmærksomhed og opslutning omkring en massiv indsats for bedre IKT-færdigheder vil 
det være vigtigt at definere ambitiøse målsætninger. 
 
Det overordnede mål med den nationale handlingsplan kunne være, at mindst 2/3 af den voksne 
danske befolkning skal være IKT-superbrugere i 2012, defineret som, at mindst 2/3 af befolkningen i 
år 2012 skal være på IKT-færdighedsniveau 3 ifølge den metode, som er anvendt i Teknologisk Insti-
tuts måling af danskernes IKT-færdigheder. 
 
 

Anbefaling 4: Alle voksnes IKT-færdigheder skal løftes 
 
For at sikre bred opslutning og for at mobilisere så mange vigtige aktører som muligt i indsatsen for 
stærkere IKT-færdigheder anbefaler vi, at handlingsplanen sigter mod at løfte alle voksne danskeres 
IKT-færdigheder, uanset alder og uanset hvilket færdighedsniveau, den enkelte befinder sig på i ud-
gangssituationen. 
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Anbefaling 5: Fokus på den største effekt for pengene – og derfor fokus på de 35-60 årige 
 
Samtidig anbefaler vi dog, at der i den endelige nationale handlingsplan lægges vægt på at anvende 
offentlige midler på den måde, som kan forventes at give den største gevinst for det danske samfund. 
 
Konkret indebærer det, at det vil være hensigtsmæssigt at anvende størstedelen af de offentlige mid-
ler på at styrke IKT-færdigheder i gruppen af 35-60-årige. Blandt de yngre er IKT-færdighederne alle-
rede på et gennemsnitligt højt niveau, og blandt borgerne over 60 er gevinsterne fra bedre IKT-
færdigheder i høj grad begrænset til gevinster i kommunikationen med det offentlige, mens der vil 
være færre gevinster ved bedre anvendelse af IKT i produktionen. Hvis indsatsen yderligere skal 
fokuseres, vil det være økonomisk mest effektivt at fokusere på 35-60-årige i arbejdsstyrken. 
 
 

Anbefaling 6: Afsæt væsentlige offentlige midler til styrkede IKT-færdigheder 
 
De potentielle økonomiske gevinster for det danske samfund ved bedre IKT-færdigheder er store.  
 
Samtidig er det vores vurdering, at der ikke p.t. investeres tilstrækkeligt for at løfte borgernes færdig-
heder. Virksomhederne, fagbevægelsen og den frivillige sektor bør involveres dybt i dette arbejde, og 
disse aktørers involvering er afgørende. Involveringen kræver imidlertid, efter vores vurdering, at 
staten går foran ikke mindst ved at afsætte betydelige offentlige midler med det formål at styrke bor-
gernes evne til at anvende IKT på den bedst mulige måde. En budgetmæssig prioritering af bedre 
IKT-færdigheder ville således ligge i umiddelbar forlængelse af Globaliseringsrådets anbefalinger og 
af regeringens globaliseringsstrategi. 
 
 

Anbefaling 7: Motivér – ikke mindst ved at pege på gevinster og trusler 
 
I analysen beskriver vi i alt 18 forskellige forslag til initiativer, som kan indgå i en borgerpolitik for IKT-
færdigheder. 9 af disse initiativer fokuserer primært på at motivere borgerne til at udvikle IKT-
færdigheder, medens de 9 andre fokuserer på at udvikle IKT-færdigheder. 
 
For at motivere borgerne til at søge at bedre deres IKT-færdigheder anbefaler vi at prioritere indsat-
ser, der informerer om gevinster og fordele ved anvendelse af IKT. Det kan ske via trykte og digitale 
medier og ved anvendelse af rollemodeller. Formidling af IKT-kravene på fremtidens arbejdsmarked 
og i forhold til specifikke job og erhverv i samarbejde med fagforeninger og andre relevante aktører 
vurderer vi også vil have en høj direkte effekt. Endelig foreslår vi at prioritere en formidlings- og op-
lysningsindsats af de mulige gevinster (med udgangspunkt i den økonomiske gevinstanalyse) til virk-
somhedsledere, fagforeninger, brancher og andre relevante interessenter for også at stimulere ind-
satser fra disse aktører. 
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Anbefaling 8: Prioritér læringsindsatser for IKT-svage og mobilisér virksomhederne 
 
I forhold til at udvikle borgernes IKT-færdigheder anbefaler vi at prioritere initiativer, der er målrettede 
imod grupperne i den erhvervsaktive alder med svage og moderate IKT-færdigheder. Vi foreslår der-
for, at det prioriteres at udvikle uddannelsestilbud, der kobler træning i IKT-færdigheder med læse-, 
skrive- og regnefærdigheder således, at de dårligst stillede også får den fjerde fundamentale færdig-
hed, nemlig IKT-færdigheden.  
 
Vi foreslår endvidere at prioritere initiativet til øget situations- og opgavebestemt IKT-træning og side-
mandsoplæring (en IKT-oplæringskonsulentordning for virksomhederne) samt at prioritere uddannel-
se af det offentlige personale, som mange steder oplever en omfattende digitalisering af deres ar-
bejdspladser, og som på rådhusene og i borgerservicefunktioner er ansvarlige for den daglige betje-
ning af borgerne. Målet er, at de skal forberedes til at håndtere digitale arbejdsgange og kunne in-
struere borgerne i brugen af internet-baserede services. 
 
I forbindelse med etablering IKT læringstiltag, ville det være relevant at undersøge (f.eks. via pilotfor-
søg) hvilke IKT træningsindsatser og metoder, der giver de bedste resultater for de forskellige mål-
grupper. Det kan yderligere sikre at enkeltpersoner, virksomheder, organisationer, den offentlige sek-
tor og staten for mest muligt ud af investeringerne. 
 
 
De øvrige initiativer, som er indbefattet i vores analyse, bør også gennemføres og implemen-
teres – fordi gevinsterne kan forventes at være væsentlige. Dels overlapper nogle af initiati-
verne imidlertid med andre politiske indsatsområder og skal derfor koordineres med disse 
(f.eks. oplysning og uddannelse inden for IT-sikkerhed, digital signatur og forbedring af det 
offentlige udbud af digitale services), dels henvender nogle af initiativerne sig til en gruppe af 
ældre, som det vil være meget vanskeligt at motivere, eller til borgere, som allerede har stær-
ke IKT-færdigheder og gode evner til, ved egen kraft, at vedligeholde og udbygge disse.     
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2. Indledning 
Hermed præsenterer Teknologisk Institut (herefter TI) en analyse af danske borgeres IKT-
færdigheder. Analysen er iværksat af IT- og Telestyrelsen (ITST) og Ministeriet for Viden-
skab, Teknologi og Udvikling (VTU) som led i Borgerpolitik for IKT-færdigheder. 
 
Borgerpolitikken skal sætte borgernes IKT-færdigheder på dagsordenen i samfundsdebatten 
og kvalificere en bred samfundsmæssig indsats for at styrke borgernes færdigheder, så de 
svarer til fremtidens krævede færdighedsniveau (i 2012). Nærværende analyse skal derfor 
bidrage til, at borgerpolitikken for IKT-færdigheder formuleres på et oplyst grundlag, samt at 
dens budskaber kan trænge igennem og har identifikationskraft i forhold til relevante mål-
grupper.  
 
Rapporten behandler følgende hovedproblemstillinger:  
 
• Hvordan er danske borgeres nuværende IKT-færdigheder og IKT-vaner? Hvilke segmen-

ter og målgrupper kan der identificeres, som borgerpolitikken må forholde sig til? 
• Hvilket fremtidigt IKT-færdighedsniveau vil Danmark som vidensamfund have brug for i 

2012? Hvor stor en del af de danske borgere ligger under det krævede fremtidige niveau?  
• Hvilke barrierer er der for at styrke borgernes IKT-færdigheder? En belysning heraf skal 

forbedre offentlige og private aktørers samt borgernes fokus på, hvordan de kan sætte ind 
overfor disse barrierer. Hvilke mulige økonomiske gevinster kan det danske samfund opnå 
ved at styrke borgernes IKT-færdigheder?  

• Hvad vil være de mest relevante indsatsområder for styrkelse af borgernes IKT-
færdigheder? Hvilke målgrupper har det største behov, og hvor vil der kunne opnås de 
største gevinster for både målgruppen og samfundet? 

2.1. Analysens metoder og datagrundlag 
Der er allerede gennemført talrige analyser og statistiske kortlægninger af danskernes IKT-
anvendelse og IKT-kompetencer, og der er produceret mange tal og tabeller herom. Et kerne-
punkt i denne analyse er, at dens resultater ikke kun skal belyse, hvor mange procent af bor-
gerne, der har givne IKT-færdigheder. Analysens resultater skal i både tal, fortællinger og 
billeddannelse personificere de forskellige ”typer” af borgeres styrker og svagheder med hen-
syn til IKT-færdigheder samt deres karakteristiske IKT-vaner. Analysen er derfor baseret på 
et både kvantitativt og kvalitativt datagrundlag: 

Repræsentativ surveyundersøgelse blandt ca. 1500 borgere over 16 år 
Hver borger har i et telefoninterview fået afdækket sit IKT-færdighedsniveau indenfor ”digital 
literacy”, som er baseret på 34 operationelle indikatorer. Herudover er borgeren blevet spurgt 
om sine IKT-vaner og -holdninger samt -barrierer for at tilegne sig IKT-færdigheder (digital 
literacy-begrebet og indikatorerne er uddybet i afsnit 2.2 nedenfor.) 
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”Laboratorietest” 
Udvalgte borgere fra surveyundersøgelsen er blevet stillet nogle opgaver, som f.eks. at finde 
bestemte informationer på internettet, vurdere dem, sætte dem sammen og formidle dem til 
andre via mail m.v. Under borgernes opgaveløsning har konsulenter fra TI gennem observati-
on og interview afdækket, hvordan borgerne bruger IKT, hvilke problemer de oplever, og 
hvilke IKT-færdigheder de eventuelt mangler.  

Fortællinger om borgernes IKT-anvendelse i deres dagligdag  
På baggrund af resultater fra surveyundersøgelsen og interview under laboratorietesten har TI 
udarbejdet 8 fortællinger om forskellige typer af borgeres dagligdag med IKT. 

Telefoninterview og fokusgruppeinterview med aktører, som har et bredt kendskab til mange 
borgeres IKT-færdigheder 
TI har gennemført 10 kvalitative interview og 2 fokusgruppeinterview med nøglepersoner 
inden for en række organisationer og virksomheder, som har en bred kontakt med mange bor-
gere som kunder og brugere. 

Ekspertworkshops om fremtidens IKT-færdigheder  
2 ekspertworkshops har bidraget til fastlæggelse af, hvilket fremtidigt IKT-
kompetenceniveau, der forventes i 2012.  

Fokusgruppeinterview med ”stresstest” af mulige tiltag i borgerpolitikken 
TI har afholdt 2 fokusgruppeinterview med i alt 15 deltagere, som afdækker borgernes hold-
ninger til forskellige budskaber om, hvorfor de skal styrke deres IKT-færdigheder, og forskel-
lige løsningsforslag til, hvordan det kunne ske. 

Virksomhedssurvey om de mulige økonomiske gevinster ved bedre IKT-færdighede 
445 offentlige og private virksomheder fordelt på 14 brancher er blevet interviewet om mulige 
kvalitets- og effektivitetsgevinster i deres kunde-/borgerrelationer og interne produktionspro-
cesser. På baggrund heraf har TI gennemført beregninger af de mulige gevinster på sam-
fundsniveau samt af, hvilke omkostninger det vil medføre at øge borgere og medarbejderes 
IKT-færdigheder. 

2.2. Undersøgelsens definition af IKT-færdigheder (digital literacy) 
Da IKT-teknologien udvikler sig hastigt, er det vigtigt, at en surveyundersøgelse ikke blot 
bliver et teknologisk øjebliksbillede af borgernes fortrolighed med specifikke teknologier, der 
kan være glemte og irrelevante om et par år.  
 
Undersøgelsen anvender derfor begrebet ”digital literacy”, som definerer en række generiske 
IKT-færdigheder, der har holdbarhed og sammenlignelighed over tid. Begrebet digital litera-
cy, der frit oversat kan betegnes som digital ”læsefærdighed” eller digital ”duelighed”, beteg-
ner de almene IKT-kompetencer, som kræves for at kunne fungere som borger i nutidens sam-
fund.  
 
At være ”digital literate” betyder at kunne søge og finde information, strukturere information 
og omsætte den til relevant viden og at kunne navigere og kommunikere online med andre. 
Selvom teknologisk indsigt og færdigheder med hensyn til at kunne bruge givne digitale red-
skaber, software og infrastruktur er vigtige, vil de teknologiske kompetencer i sig selv ikke 
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være tilstrækkelige. Borgeren må besidde de generiske kognitive færdigheder, som det kræver 
at identificere og løse informationsbehov og problemer for at kunne drage nytte af enhver 
teknologi.  Oversigten nedenfor viser de 34 operationelle spørgsmål, som i surveyundersøgel-
sen afdækker de forskellige typer af IKT-færdigheder, der indgår i begrebet ”digital literacy”. 
 
Oversigt 1 
Digital literacy –  
delkomponent Operationelle indikatorer/spørgsmål i survey 

Definere informationsbe-
hov.  At kunne bruge IKT 
til at identificere og define-
re et informationsbehov 

• At fastlægge, hvilke informationer du har behov for, og hvilke du 
eventuelt kan skaffe ved hjælp af computer/internet. F.eks. i for-
bindelse med opgaver i din dagligdag, såsom indkøb, rejser, 
kontakt til det offentlige 

At kunne skaffe sig ad-
gang til relevant informa-
tion. At vide, hvordan og 
hvor man med IKT kan 
finde og samle information 

• At finde de steder på internettet, der har den information, du 
skal bruge 

• At finde bestemt information på hjemmesider med andet sprog 
end dansk 

• At bruge søgemaskiner på internettet (f.eks. Google, Yahoo 
m.fl.) 

• At kunne overskue og finde rundt på en hjemmeside 
• At finde bestemt information du skal bruge på det offentliges 

hjemmesider 
Håndtere. At kunne sorte-
re/ordne og organisere 
information  

• At kunne overskue de informationer du finder på internettet – og 
udvælge de informationer, du har brug for 

• At kunne indsamle og sortere de informationer du finder, f.eks. 
ved at ordne dem i lister eller tabeller 

• At sortere og gemme filer på computeren, så du nemt kan finde 
dem igen  

Integrere. At kunne fortol-
ke, sammenfatte og sam-
menligne information ved 
at bruge forskellige former 
for præsentation 

• At kunne skrive, redigere og flytte tekst i tekstbehandling 
• At bruge stavekontrol/ordbøger 
• At indsætte og redigere tabeller i tekstbehandling 
• At flytte tal fra regneark til andet program eller omvendt 
• At kunne indsætte billeder/symboler i tekstbehandling 
• At anvende tegne/grafikprogrammer, som f.eks. PowerPoint 

Evaluere. At kunne vurde-
re informationens kvalitet, 
relevans og anvendelighed 

• At kunne vurdere kvaliteten af de informationer du finder på in-
ternettet – f.eks. om de er forældede, ensidige eller utroværdige 

At skabe ny information. 
At kunne skabe og præ-
sentere ny information ved 
hjælp af IKT 

• At kunne sammensætte eller sammenskrive de informationer du 
har fundet, så de kan præsenteres elektronisk for andre 
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Digital literacy –  
delkomponent Operationelle indikatorer/spørgsmål i survey 

At kommunike-
re/formidle/interagere 
At kunne formidle og ud-
veksle information og viden 
ved hjælp af IKT 

• At sende/modtage e-mail 
• At kunne sende vedhæftede filer med e-mail 
• At kunne sende/modtage sms 
• At anvende chat-rooms på nettet 
• At deltage i samarbejds- og projektgrupper over nettet 
• At kunne anvende mail/kalendersystemer til at organisere/aftale 

møder 
• At købe eller sælge varer via danske hjemmesider 
• At købe eller sælge varer på ikke dansksprogede hjemmesider 
• At indtaste oplysninger til det offentlige, f.eks. via en webformu-

lar 
• At bestille/købe billetter over internettet 
• At anvende digital signatur 

Teknologisk selvhjulpen 
Selvstændigt at kunne 
gennemføre teknologiske 
operationer, som typisk 
kræves for at kunne an-
vende IKT  

• Selv at åbne programmer på computer 
• Selv at installere programmer på computeren 
• At anvende et program på en cd-rom 
• Selv at kunne oprette en e-mail adresse 
• At anvende og opdatere antivirus-programmer 
• Selv at kunne oprette en digital signatur 

Kilde: ”Digital Transformation - A Framework for ICT Literacy” ETS, 2002. 
 

TI har i surveyundersøgelsen udvidet den teoretiske ramme med komponenten: ”Teknologisk 
selvhjulpen”. Denne komponent afdækker, hvorvidt borgeren selvstændigt er i stand til at løse 
de teknologiske opgaver, som almindeligvis følger med brug af IKT i nutidens samfund. 
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3. Hovedresultater 
I det følgende præsenteres undersøgelsens hovedresultater opdelt efter rapportens afsnit. 

3.1. Borgernes IKT-færdigheder i dag 

Vi har inddelt danske borgere i 4 niveauer for IKT-færdighed 
Et repræsentativt udsnit på 1500 danskere har i en surveyundersøgelse vurderet deres rutine 
og erfaring med 34 operationelle IKT-færdigheder. På grundlag heraf er borgerne blevet op-
delt i 4 færdighedsniveauer: 
 

Niveau 3: ”de bedste”: Score fra 71-100 
Niveau 2: ”de middelgode”: Score fra 41-70 
Niveau 1: ”de svage”: Score fra 0-40 
Niveau 0: ”har aldrig brugt en computer” 

 
Danskerne har en samlet gennemsnitlig score på 47 point, men scoren varierer betydeligt mel-
lem de forskellige typer af IKT-færdigheder: 

Danske borgere er relativt bedst til at skaffe information ved hjælp af IKT 
Danske borgere klarer sig bedst med hensyn til at definere informationsbehov (54 point i gen-
nemsnit) og at skaffe sig adgang til relevant information (57). Danskerne klarer sig især godt 
med hensyn til at anvende søgemaskiner på nettet (66) og at finde rundt på en hjemmeside 
(63). Dog klarer de sig lidt dårligere, hvis hjemmesiden er på et andet sprog end dansk (44).  

De har lidt sværere ved at evaluere, håndtere og integrere informationerne 
Borgerne scorer lidt lavere med hensyn til at evaluere kvaliteten af den information, som de 
finder (50), håndtere informationen (52) og at integrere informationen (47). De er, efter eget 
udsagn, ret gode til at kunne overskue de informationer, de finder, og at kunne udvælge dem, 
de har behov for (60). Derimod har de sværere ved at indsamle og sortere dem (35). Med hen-
syn til at integrere informationerne er de relativt gode til at skrive, redigere og flytte tekst (62) 
og at bruge ordbøger (59), men de har sværere ved at indsætte og redigere tabeller (42) og at 
anvende regneark (37) og tegne- og grafikprogrammer (34).  

Borgerne har sværest ved at skabe ny information 
Danske borgere har relativt sværest ved at skabe ny information (37). Denne færdighed om-
fatter det at kunne sammensætte eller sammenskrive de informationer, de har fundet, så de 
kan præsenteres elektronisk for andre.  

Danskernes IKT-færdigheder indenfor kommunikation og interaktion varierer meget 
Dette er en meget bred type IKT-færdighed, som omfatter mange forskellige former for kom-
munikation og interaktion. Danske borgeres anvendelse af de forskellige former for kommu-
nikation og interaktion varierer meget, hvilket forklarer de store forskelle i færdighedsscoren. 
 
I toppen ligger at kunne sende/modtage e-mail (69) og at sende vedhæftede filer (61). Scoren 
for at sende/modtage sms’er ligger også højt (63). Derimod scorer danske borgere lavere med 
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hensyn til at kunne anvende mail/kalendersystemer til at organisere/aftale møder (43), at del-
tage i samarbejdsgrupper/projektgrupper på nettet (17) eller at anvende digital signatur (25). 

Laboratorietest viser store forskelle i borgernes IKT-færdigheder 
De gennemførte laboratorietest, hvor udvalgte borgere er blevet stillet opgaver, de har skullet 
løse ved hjælp af søgning på internettet, viser, at der er store forskelle på borgernes færdig-
hedsniveau.  
 
Borgere med moderate IKT-færdigheder (på niveau 1 og 2) er kendetegnet ved at have en 
informationssøgning præget af tilfældigheder og ineffektivitet. Dels forekommer det, at de 
ikke ved, hvor og hvordan man skriver søgeord i søgemaskiner, og dels har de svært ved at 
overskue de mange hits, de eventuelt får. Ligeledes forekommer det, at de ikke ved, hvordan 
man kan markere og kopiere links eller tekst fra internettet og indsætte dem i et tekstdoku-
ment (f.eks. Word). Dette medfører, at de må bruge mere tid på at skrive tekst af.  
 
Borgere med gode IKT-færdigheder (niveau 3) er mere sikre og effektive i deres anvendelse 
af søgemaskiner. De etablerer typisk en strategi og systematik for, hvordan de kopierer og 
samler tekst og links i en tabel. De kan derfor hurtigt samle og genfinde de informationsste-
der, de har fundet. 

Stor ”afstand” mellem borgerne på de 3 IKT-færdighedsniveauer 
Borgere med de stærkeste IKT-færdigheder (niveau 3-gruppen) klarer sig bedst med en score 
på 80-90 point på alle typer af færdigheder. Omvendt scorer borgere med de svageste IKT-
færdigheder (niveaugruppe 1) langt under gennemsnittet for alle danskere på alle typer fær-
digheder.  
 
”Afstanden” mellem de bedste og svageste borgere med hensyn til IKT-færdigheder er størst 
med hensyn til ”at skabe ny information”. Her scorer de bedste (niveau 3) gennemsnitligt 80 
point, mens de svageste (niveau 1) kun scorer 6 point. Ligeledes er der også ret stor afstand 
mellem de bedste og svageste med hensyn til ”at integrere information”, ”håndtere informati-
on” og ”at definere informationsbehov”. Omvendt er afstanden mellem de bedste (91 point) 
og de svageste (42 point) lidt mindre med hensyn til ”at skaffe sig adgang til relevant infor-
mation”.  

Jo yngre, desto bedre IKT-færdigheder 
IKT-anvendelsen i samfundet og internettets udbredelse er steget nærmest eksplosivt inden 
for de sidste 10 år. Dette betyder, at de yngre aldersgrupper, til dels som følge af IKT-
anvendelse i grundskolen, er ”vokset op” med computere og internettet. 
 
I den yngre aldersgruppe (16-29 år) er der en højere andel (48%) med højt IKT-
færdighedsniveau (niveau 3) end blandt de ældre aldersgrupper fra 40 år og opefter. Blandt de 
ældre aldersgrupper, fra 60 år og opefter, er der store andele (40%-74%), som aldrig har brugt 
en computer. 
 
Det er blandt de ældre aldersgrupper over 60 år, at vi finder de største andele med svage IKT-
kompetencer. Hovedparten (59%) af efterlønnere og pensionister har aldrig brugt en compu-
ter. 
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Flere mænd med stærke IKT-færdigheder end blandt kvinder 
Blandt mænd er der næsten en dobbelt så høj andel (38%), der ligger på det højeste IKT-
niveau 3 end blandt kvinder (21%). Ligeledes er der blandt kvinder en lidt højere andel 
(23%), som aldrig har brugt en computer, end blandt mænd (17%). Mænd og kvinder er no-
genlunde lige gode på de fleste typer IKT-færdigheder, men mænd er mere teknologisk selv-
hjulpne. Her scorer mænd gennemsnitligt 17 point højere end kvinder. 

Jo højere uddannelsesniveau, desto stærkere IKT-færdigheder 
Blandt borgere med en mellemlang eller en lang videregående uddannelse har en stor andel de 
bedste IKT-færdigheder (niveau 3), (34-52%). Omvendt er der i denne gruppe af borgere fær-
re på niveau 1 (10-19%). Ligeledes er der relativt høje andele, som aldrig har brugt en compu-
ter blandt elev- og lærlingeuddannede (28%) og blandt kortuddannede med en uddannelse op 
til 2 år (25%).  
 
Blandt gruppen af borgere, som kun har grundskolen som sidst afsluttede uddannelse, har en 
stor andel (40%) aldrig brugt en computer. En stor del af disse omfatter borgere fra de ældre 
aldersgrupper. 
 
Borgere med de stærkeste IKT-færdigheder er især funktionærer, tjenestemænd og studerende 
De borgere, der har de bedste IKT-færdigheder (niveau 3), findes især blandt funktionærer og 
tjenestemænd (43%), mens andelen er lavere blandt arbejdere (28%). En nærliggende forkla-
ring er, at IKT-anvendelse i højere grad indgår i funktionærer og tjenestemænds job. Blandt 
funktionærer er der således kun 4%, der aldrig har brugt en computer, mens andelen blandt 
arbejdere er 12%. 

Danske borgeres IKT-færdighedsniveau varierer alt efter deres branchetilhørsforhold 
Danske borgere med de bedste IKT-færdigheder (niveau 3) findes især inden for forretnings-
service (53%), engros og detail (43%), offentlig administration og service (35%) samt frem-
stilling (32%).  
 
Borgere med de svageste IKT-færdigheder forekommer især inden for bygge og anlæg (ni-
veau 0 og 1 udgør her tilsammen 39%), landbruget (niveau 0 og 1 udgør her tilsammen 53%) 
samt transport (niveau 0 og 1 udgør her tilsammen 48%). 

Borgere med et højt IKT-færdighedsniveau bruger computer og internet hyppigst 
Blandt borgere med de bedste IKT-færdigheder (niveau 3) er der en langt højere andel (97%), 
der bruger computer dagligt end blandt borgere på niveau 1 (37%). Det samme mønster gør 
sig gældende med hensyn til borgernes anvendelse af internet.  

Men nogle borgere har lavt IKT-færdighedsniveau, selvom de bruger computer hyppigt 
37% af borgerne med svage IKT-færdigheder (niveau 1) bruger computeren dagligt. Dette 
viser, at det at bruge computer dagligt ikke i sig selv indebærer nogen garanti for et højt IKT-
færdighedsniveau.  
 
Disse borgere udgør en ret blandet gruppe, som på tværs af alder og uddannelsesniveau m.v. 
har moderate IKT-færdigheder, selvom de bruger computer hyppigt. Den umiddelbare forkla-
ring synes at være, at deres brug af IKT har et afgrænset præg: På arbejdspladsen begrænser 
den sig til specifikke rutinefunktioner, og derhjemme har den fortrinsvis et underholdnings-
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mæssigt formål. En sådan brug af IKT udvikler i mindre grad den bredde i kompetencerne, 
som kendetegner ”digital literacy”.  

Jo mere computere bruges på arbejde, desto højere IKT-færdighedsniveau 
Blandt borgere på niveau 3 er der en mere end dobbelt så høj andel (53%), der mest anvender 
computer i forbindelse med arbejde end blandt borgere på niveau 1 (23%). Omvendt er der 
blandt borgere på niveau 1 (med det laveste IKT-niveau) en langt højere andel (71%), der 
mest bruger computer til privat brug end blandt borgere på niveau 3 (33%). 

Borgere med det højeste IKT-færdighedsniveau er fortrinsvis selvlærte 
Blandt borgere med gode IKT-færdigheder (niveau 3) er der en højere andel (91%), der har 
lært at bruge computer ved selv at prøve sig frem end blandt borgere på niveau 1 (59%). Lige-
ledes er kurser tilbudt af arbejdsplads/uddannelsesinstitution en vigtig læringsvej for en væ-
sentlig andel (48%) af borgerne på niveau 3. Blandt borgere på niveau 1 er der flere, som læ-
rer IKT-kompetencer i form af instruktion fra venner/familie (68%) end blandt borgere på 
niveau 3 (47%). 
 
Sammenfattende viser dette, at borgere med de bedste IKT-færdigheder primært selv tilegner 
sig IKT-færdigheder, og at de i kraft af deres arbejde modtager instruktion og kurser. Om-
vendt er borgerne med de svageste IKT-færdigheder i højere grad ”afhængige” af instrukti-
on/hjælp fra privatsfæren – dvs. venner og familie. Kurser betalt af det offentlige eller af dem 
selv er også en relativt vigtigere læringsvej for borgere på niveau 1 end blandt borgere på ni-
veau 3. 

3.2. Oversigt over målgrupper/segmenter af borgere 
På baggrund af surveyundersøgelsen af borgernes IKT-færdigheder og -vaner har TI gennem-
ført en klyngeanalyse, der opdeler borgerne i segmenter med fælles karakteristika. Procent-
tallene i parentes angiver målgruppens andel af samtlige adspurgte danskere over 16 år. 
 
I alt er der 20% af de danske borgere, der ikke har brugt computer/internet og som dermed 
kan betegnes som uden IKT-færdigheder (niveau 0).  De fleste af disse (de 15%) er fortrinsvis 
ældre, efterlønnere og pensionister – dvs. udenfor arbejdsstyrken, mens. 6% af dem er i ar-
bejdsstyrken. 
 
Det største segment blandt borgere med svage IKT-færdigheder (niveau 1) er ”De underhold-
ningssøgende, teknologisk uinteresserede”. De har adgang til internet hjemmefra, men typisk 
ikke på arbejdet. Segmentet omfatter typisk borgere med relativt lavt uddannelses- og ind-
komstniveau, og mange af dem er efterlønnere/pensionister. De bruger computer en gang 
imellem, og da primært fordi det er underholdende. De relativt sparsomme IKT-færdigheder 
de har, har de typisk lært af venner og familie. 
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Oversigt 2: Målgrupperne og deres %-andel af befolkningen (borgere over 16 år) 
”Uden IKT-færdigheder” 

(Niveau 0) 
”De IKT-svage” 

(Niveau 1) 
”De middelgode” 

(Niveau 2) 
”De bedste” 
(Niveau 3) 

”Udenfor arbejdsstyr-
ken og uden IKT-
færdigheder” (15%) 

”De underholdningssø-
gende, teknologisk uin-
teresserede” 
 
Uinteresseret i nye tekno-
logier. 
Bruger kun computer, fordi 
det er sjovt. (11%) 
 

”De pragmatisk motive-
rede funktionæ-
rer/tjenestemænd” 
 
Egentlig ikke interesseret 
i IKT/computere, men 
bruger det alligevel, fordi 
det kan hjælpe karrieren 
(16%) 

”De højtuddannede, 
opkoblede funktionæ-
rer” 
 
Bruger i høj grad compu-
ter i forbindelse med 
arbejdet. (21%) 

”I arbejdsstyrken, men 
uden IKT-færdigheder” 
(6%) 

”De private og lavfre-
kvente brugere af com-
puter” 
 
Bruger computeren lidt 
privat, men har begrænset 
behov, anledning og inte-
resse for at bruge compu-
ter (2%) 

”De jævne, private bru-
gere” 
 
 
Deres arbejde lægger 
ikke op til anvendelse af 
computere (12%) 

”De dygtige privatister” 
 
Bruger mest computer til 
private formål og fordi det 
er underholdende (4%) 

 ”De mellemuddannede 
IKT-uinteresserede kvin-
der” 
 
Bruger både computer 
som en del af arbejdet og 
derhjemme, men har ikke 
tiden til at blive bedre (4%) 

”De IKT-uinteresserede 
studerende” (4%) 

”De totaldigitale stude-
rende” 
Bruger computer/internet i 
alle hverdagens aspekter 
og også for at kunne 
følge med på studiet (4%) 

N=316 N=275 N=500 N=455 
 
Det næststørste segment på niveau 1 er ”De mellemuddannede IKT-uinteresserede kvinder”, 
som omfatter 4% af borgerne. Hovedparten af dem er kvinder, som både bruger computer 
som en del af arbejdet og derhjemme, men som ikke har ikke tiden til at blive bedre. På jobbet 
bruger de typisk computer til afgrænsede, specifikke funktioner. Dog vil de gerne udvikle 
deres IKT-færdigheder og foretrækker, at det sker gennem kurser betalt af arbejdspladsen.  
 
Blandt de ”middelgode borgere” (niveau 2) er det største segment ”De pragmatisk motiverede 
funktionærer/tjenestemænd”. Det er borgere, som egentlig ikke er interesseret i 
IKT/computere, men som bruger det, fordi deres job kræver det, og fordi det kan hjælpe dem i 
karrieren. De anvender computer dagligt og har adgang til computer og internet både hjemme 
og på arbejde. De er hurtige til at tage nye teknologier til sig. De vil gerne udvikle deres IKT-
færdigheder og foretrækker, at dette sker ved kursus tilbudt af arbejdsplads. De oplever, at 
den primære barriere for at udvikle deres IKT-færdigheder er manglende tid. 
 
Det næststørste segment på niveau 2 er ”De jævne private brugere, hvis arbejde ikke lægger 
op til anvendelse af computere”, der udgør 12% af borgerne. Gruppen omfatter mange arbej-
dere/timelønnede. De har adgang til computer og internet hjemmefra, men typisk ikke på ar-
bejde. Bruger mest computer til privat brug, og fordi det er underholdende. 
 
Blandt borgere med gode IKT-færdigheder (niveau 3) er langt det største segment ”De højt-
uddannede, opkoblede funktionærer”, som udgør 21% af borgerne. De er typisk mænd i slut-
ningen af 30’erne, højtuddannede og med høj husstandsindkomst. De bruger i udpræget grad 
computer i forbindelse med arbejdet, og mange har mobilopkobling til internet og arbejds-
pladsens netværk. De tager hurtigt ny teknologi til sig. De synes, at de har et stort behov for 
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løbende at udvikle deres IKT-færdigheder for at følge med jobbets krav, og den væsentligste 
barriere, de oplever for at styrke deres i forvejen gode IKT-niveau, er manglende tid. 

3.3. Barrierer og behov for styrkelse af borgernes IKT-kompetencer 

Borgere med svage IKT-færdigheder angiver manglende interesse og behov som barriere 
Borgere med svage IKT-færdigheder, dvs. borgere på niveau 1, og borgere, som aldrig har 
brugt en computer, angiver primært manglende interesse eller behov som begrundelse. Blandt 
borgere, som aldrig har brugt en computer, anfører over halvdelen (53%) manglende interesse 
som begrundelse. 25% angiver manglende behov som begrundelse. 
 
Blandt borgere, som aldrig har brugt en computer, angiver en del (13%) også manglende ad-
gang til pc, internet eller relevante computerprogrammer som begrundelse. 

Borgere med stærke IKT-færdigheder angiver primært manglende tid som barriere 
Blandt borgere med stærke IKT-færdigheder (niveau 3) angiver den største andel manglende 
tid (42%) som barriere. Nærmere analyser viser, at de oplevede barrierer varierer en del mel-
lem brancherne. Andelen, der angiver manglende interesse som barriere, er især høj inden for 
landbruget (50%) samt engros og detail (41%), mens manglende tid især forekommer som 
barriere blandt ansatte inden for offentlig administration og service (40%) samt forretnings-
service (39%). 

Mangel på hjælp og kursustilbud opleves ikke som en barriere 
Kun meget få borgere (2-6%) angiver manglende uddannelses/kursustilbud som en barriere. 
Dette gælder, uanset om borgerne har svage eller stærke IKT-færdigheder. Ligeledes angiver 
meget få borgere (1-2%) manglende hjælp fra andre (kolleger/familie/underviser m.fl.) som 
en barriere. Sammenfattende vurderer borgerne således ikke, at manglende kurser og hjælp er 
en barriere for at styrke deres IKT-færdigheder.  

Økonomiske barrierer spiller en meget lille rolle  
Blandt borgere med svage IKT-færdigheder angiver kun 1-2%, at de ikke har råd til det. Fak-
tisk er der lidt flere (6%) blandt borgere med gode IKT-færdigheder, der angiver økonomien 
som en barriere. Dette er givetvis, fordi gruppen omfatter flere studerende med lavere ind-
komst. 

Jo svagere IKT-færdigheder, desto mindre er det oplevede behov for at styrke dem 
De borgere, som har de svageste IKT-færdigheder (dvs. de, som aldrig har brugt en compu-
ter/niveau 1), er de, som i mindst omfang oplever behov for i fremtiden at styrke deres IKT-
færdigheder i forhold til arbejdslivet. Dette gælder også de borgere, som er på arbejdsmarke-
det.  

Jo bedre IKT-færdigheder, desto større er det oplevede behov for at styrke dem 
Omvendt er det paradoksalt nok sådan, at der blandt borgere på arbejdsmarkedet med de bed-
ste IKT-færdigheder (niveau 3) er en betydeligt højere andel (61%), som i høj grad oplever 
behov for at styrke deres færdigheder i fremtiden i relation til deres arbejdsliv. Det er 3 gange 
så høj en andel, som blandt borgere på niveau 1. Forklaringen herpå kan være, at jo bedre 
IKT-færdigheder en borger har, desto bedre indsigt har borgeren også i sine egne mangler og 
udviklingsbehov. Undersøgelsen viser samme resultater med hensyn til borgernes oplevede 
behov for at styrke deres IKT-færdigheder i relation til deres dagligdag. Resultaterne viser det 
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samme mønster som ovenfor: Borgere med de bedste IKT-færdigheder oplever det største 
behov for at styrke dem i fremtiden.  

Arten af borgernes behov for at styrke IKT-færdigheder i relation til arbejdslivet varierer efter 
færdighedsniveau 
Borgere med svage IKT-færdigheder har en mere afgrænset og mindre avanceret IKT-
anvendelse på deres job end borgere med stærke IKT-færdigheder. Deres behov for styrkelse 
af IKT-færdigheder omfatter derfor typisk mere specifikke systemkompetencer i relation til 
produktionen. Det være sig f.eks. journalsystemer eller lagersystemer. Ligeledes oplever bor-
gere med svage IKT-færdigheder behov for at styrke deres kendskab til basale teknologier 
indenfor Office-pakken. 

Behovet for at styrke IKT-færdigheder varierer på tværs af brancher 
Når de oplevede behov blandt borgerne opdeles efter deres beskæftigelse og branche, viser 
det sig, at andelen, der i høj grad/nogen grad oplever behov for at styrke deres IKT-
færdigheder i relation til deres arbejdsliv, er relativt størst blandt ansatte inden for offentlig 
administration og service (73%) og forretningsservice (74%). Andelen er ligeledes relativt høj 
inden for engros og detail (70%). Derimod er andelen relativt lavere inden for landbruget 
(42%), transport (39%) og bygge og anlæg (50%). 

Borgere med gode IKT-færdigheder vil dygtiggøre sig selv på arbejdet 
Borgere med de bedste IKT-færdigheder (niveau 3) ønsker primært at styrke deres IKT-
færdigheder ved at lære det selv (53%) eller via kursus tilbudt af arbejdsplads (46%). Kun 3% 
af borgerne med de bedste IKT-færdigheder (niveau 3) foretrækker kurser tilbudt af det of-
fentlige. 

Borgere med svage IKT-færdigheder er mere afhængige af hjælp udefra 
Omvendt mener borgerne med de svageste IKT-færdigheder, (dvs. de, som aldrig har brugt en 
computer/niveau 1), at de foretrækker at udvikle deres færdigheder i form af instruktion fra 
familie og venner (26%), på kurser tilbudt af det offentlige (15%) eller betalt af dem selv. 
Kun 10% af de, som ikke har brugt en computer, foretrækker at lære det selv. 
 
Dog svarer en stor del (37%) af de borgere, som ikke har brugt en computer, ”ved ikke” med 
hensyn til, hvordan de eventuelt vil styrke deres IKT-færdigheder. Dette afspejler, at mange af 
disse borgere ikke synes, de har behov eller interesse for en styrkelse af deres IKT-
færdigheder. 

3.4. Fremtidens IKT-færdigheder i 2012 
Hvilket IKT-færdighedsniveau kræves af borgerne i fremtidens vidensamfund anno 2012? I 
2012 vil der givetvis være nye informationsteknologier, som vi ikke kender i dag, mens andre 
nutidige teknologier til den tid vil være forsvundet. Da teknologien konstant udvikler sig, er 
det uproduktivt at forsøge at forudsige, hvorledes teknologiens udvikling vil påvirke de frem-
tidige kompetencekrav.  
 
I denne sammenhæng er det derfor mere relevant at vurdere, hvilket færdighedsniveau, der 
kræves på de generiske, kognitive kompetencer, der indgår i begrebet digital literacy. Med 
andre ord: I hvilken grad skal borgere i 2012 være sikre i at anvende IKT til at kommunikere 
med andre – f.eks. offentlige myndigheder? Hvor sikre skal danske borgere være til at finde 
bestemt information ved hjælp af IKT i 2012? Sådanne vurderinger kan gennemføres uden at 
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forsøge at forudsige, hvilken teknologi, som til den tid vil blive brugt til at finde information 
eller at kommunikere med. 

Ekspertworkshop har fastlagt det fremtidige krævede IKT-færdighedsniveau 
Fastlæggelsen af det krævede fremtidige IKT-færdighedsniveau er gennemført af medlem-
merne af en ekspertworkshop med repræsentanter fra forskningsinstitutioner, offentlige myn-
digheder og private virksomheder, der arbejder med IKT-udvikling. Fastlæggelsen er sket 
således, at hver ekspert ved afkrydsning i et skema har angivet, hvilket færdighedsniveau de 
mener, at en borger skal have på hver af de 34 indikatorer, der indgår i surveyundersøgelsens 
afdækning af borgernes IKT-færdigheder. Herefter er eksperternes besvarelser blevet brugt i 
gennemsnitsberegninger for det fremtidige krævede niveau og indekseret på en skala 0-100.  

De forventede fremtidige IKT-krav er lavere for borgere udenfor den erhvervsaktive alder 
Der kan argumenteres for, at fremtidens krævede IKT-færdigheder i vidensamfundet vil være 
lavere for borgere udenfor den erhvervsaktive alder end for borgere, der til den tid er på ar-
bejdsmarkedet. Eksperterne forventer, at der for borgere i den erhvervsaktive alder (16-66 
årige) i 2012 gennemsnitligt kræves en samlet score på 72 point og en score på 46 point for 
borgere udenfor den erhvervsaktive alder. 

Mange danske borgeres nuværende færdighedsniveau ligger under det, der kræves i fremtiden 
Blandt alle danske borgere over 15 år ligger 72% under det forventede fremtidige niveau, 
mens 28% af alle danske borgere ligger over det fremtidige forventede niveau. 
 
Blandt borgere i den erhvervsaktive alder (16-66 år) ligger 68% under det fremtidige niveau, 
mens den tilsvarende andel blandt borgere udenfor den erhvervsaktive alder er 90%. Det skal 
bemærkes, at denne aldersgruppe omfatter en stor andel (ca. 70%), som aldrig har brugt en 
computer.  
 
Blandt borgere i den erhvervsaktive alder ligger hovedparten (77-85%) af aldersgrupperne fra 
50-66 år under det fremtidige niveau. Blandt de yngre aldersgrupper fra 16-30 år ligger 54-
59% under det forventede fremtidige niveau. Der er flere kvinder (77%) end mænd (60%) i 
den erhvervsaktive alder, som ligger under det forventede fremtidige niveau. Funktionæ-
rer/tjenestemænd (60%) og studerende, elever og lærlinge (53%) er de grupper, som har den 
laveste andel, der ligger under det gennemsnitlige fremtidige niveau. 

Borgernes fremskrevne IKT-færdigheder i 2012 er kun lidt højere end nu 
TI har, med udgangspunkt i borgernes nuværende IKT-færdighedsniveau, gennemført en 
fremskrivning af deres IKT-færdigheder til 2012. Fremskrivningen forudsætter, at aldersfor-
skydningen betyder, at der kommer en ny gruppe af unge til i alderen 16-21 år, mens et tilsva-
rende antal af den ældste del af befolkningen falder væk. Den nye gruppe af 16-21 årige anta-
ges at have de samme IKT-færdigheder, som gruppen af unge havde i 2006. Ligeledes forud-
sætter fremskrivningen, at udbredelsen af IKT, hvor flere og flere får adgang til internet og 
computere, fortsat vil stige.  
 
Det fremskrevne IKT-færdighedsniveau hos danske borgere i den erhvervsaktive alder i 2012 
(62 point) vil ligge under det gennemsnitlige krævede niveau (72 point), som eksperterne for-
venter. 
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Danskernes fremskrevne IKT-færdigheder ligger under det forventede krævede niveau på alle 
typer af IKT-færdigheder, specielt med hensyn til at kunne bruge IKT til at skabe ny informa-
tion samt kommunikation og formidling. Derimod vil danske borgeres fremskrevne IKT-
færdigheder til at skaffe sig adgang til relevant information kun ligge 8 point under det kræ-
vede gennemsnit i 2012. 
 
Med hensyn til danske borgere udenfor den erhvervsaktive alder ligger de fremskrevne fær-
digheder (24 point) langt under det forventede krævede gennemsnit i 2012 (46 point). Grup-
pen omfatter mange ældre, som aldrig har brugt en computer. Selvom aldersforskydningen 
betyder, at en del af disse falder fra i 2012, så vil de fremskrevne færdigheder (24 point) for 
danske borgere udenfor den erhvervsaktive alder i 2012 ligge langt under det forventede kræ-
vede gennemsnit i 2012 (46 point). Dette mønster gælder for alle typer IKT-kompetencer. 

3.5. De økonomiske gevinster og omkostninger ved bedre IKT-færdigheder 

Målet: Overblik over omkostninger og gevinster ved IKT-færdigheder 
Målet med denne del af analysen er at skabe et overblik over de økonomiske gevinster og 
omkostninger, der er forbundet med at satse på bedre IKT-færdigheder blandt borgere og 
medarbejdere. Vi analyserer først de mulige økonomiske gevinster ved en bedre anvendelse af 
IKT i landets virksomheder under den antagelse, at der er en klar sammenhæng mellem IKT-
færdigheder og god anvendelse af IKT. 
 
Herefter analyserer vi de økonomiske omkostninger ved forskellige strategier for at opnå bed-
re IKT-færdigheder blandt borgere og medarbejdere. Analysen af henholdsvis økonomiske 
gevinster og økonomiske omkostninger gør det muligt at estimere forholdet mellem omkost-
ninger og gevinster ved bedre IKT-færdigheder gennem opstillingen af forskellige cost-
benefit-scenarier. 

Meget væsentlige milliardgevinster ved bedre IKT-færdigheder 
Analysen konkluderer, at der er meget væsentlige gevinster for det danske samfund ved bedre 
IKT-færdigheder blandt borgerne. 
 
• Den årlige gevinst for offentlige og private virksomheder, hvis alle medarbejdere, brugere, 

kunder og samarbejdspartnere gjorde den bedst mulige brug af eksisterende IKT, estime-
res på baggrund af oplysninger fra 445 virksomheder til ca. 79 mia. kr. årligt, svarende til 
over 5% af det danske bruttonationalprodukt i 2005. 

• Den samlede omkostning ved at opkvalificere alle borgere i arbejdsstyrken til et IKT-
færdighedsniveau, hvor der kan gøres god brug af eksisterende IKT (dvs. IKT-
færdighedsniveau 3) estimeres til ca. 38 mia. kr. Dette kan antages at være en engangsom-
kostning på kort og mellemlangt sigt. 

• Et cost-benefit-scenario, hvor omkostninger og gevinster ved denne investering beregnes 
for perioden 2007-2012, viser en samlet nettogevinst på næsten 59 mia. kr. (nutidsværdi), 
svarende til 3,8% af det danske bruttonationalprodukt i 2005. Dette svarer til, at hver kro-
ne investeret i bedre IKT-færdigheder giver et afkast på over 150%. 

• Nettogevinsten ved bedre IKT-færdigheder blandt borgere er endnu større, hvis der opere-
res med et længere tidsrum end perioden 2007-2012. Vi har dog ikke foretaget beregnin-
ger, der rækker ud over 2012. 
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4. Borgernes IKT-færdigheder i dag 
Dette afsnit analyserer borgernes nuværende IKT-færdigheder og belyser overordnet følgen-
de: 
 
• Hvilket IKT-færdighedsniveau har danske borgere? Herunder belyses dels borgernes sam-

lede IKT-niveau, dels opdelt på de forskellige typer af IKT-færdigheder, som indgår i be-
grebet ”digital literacy”. 

• Hvad karakteriserer de grupper, som har de henholdsvis stærkeste og svageste IKT-
færdigheder? Hvilke baggrundskarakteristika har de med hensyn til alder, køn, beskæfti-
gelse, uddannelse og indkomst m.v.? Hvad karakteriserer deres IKT-vaner og holdninger? 
Hvad motiverer dem til at bruge IKT, hvor hyppigt gør de det og i hvilken sammenhæng? 

4.1. Opdeling af danske borgere i IKT-færdighedsniveauer 
På baggrund af surveyundersøgelsen er borgerne blevet opdelt i 4 IKT-færdighedsniveauer: 
 
• Niveau 3: ”det bedste”: Score fra 71-100 
• Niveau 2: ”det mellemste”: Score fra 41-70 
• Niveau 1: ”det laveste”: Score fra 0-40 
• Niveau 0: ”har aldrig brugt en computer” 
 
Borgernes samlede score for IKT-færdigheder er beregnet på baggrund af deres besvarelse af 
de 34 spørgsmål, som har svarkategorier fra 1- 4, hvor 1 er ”ingen erfaring/rutine” og 4 er 
”stor rutine/erfaring” med pågældende IKT-færdighed. På grundlag af deres besvarelser er 
hver borgers samlede score blevet indekseret på en skala 0-100. I tilfælde, hvor respondenten 
til en given færdighed har svaret ”ved ikke”, tildeles respondenten på det givne spørgsmål 
gennemsnitsværdien af de spørgsmål, som borgeren har besvaret. Dette sikrer, at ”ved ikke”-
besvarelser har neutral betydning for borgerens samlede IKT-færdighedsscore, samt at bor-
gernes IKT-scorer er sammenlignelige. 
 
”Borgere, som aldrig har brugt en computer”, er ikke blevet stillet de 34 spørgsmål om kon-
krete IKT-færdigheder. Som vist nedenfor, er dette tilfældet for 20% af borgerne over 16 år.  
 
Tabel 2: Danske borgeres fordeling på IKT-færdighedsniveauer i Danmark 
   Niveau 0  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 
Antal borgere 316 275 500 456 1547 

 
Andel (%) 
 

20% 18% 32% 30% 100% 

 
20% af de danske borgere over 16 år har aldrig brugt en computer og har således niveau 0. 
Figuren nedenfor viser danske borgeres fordeling på den samlede score for IKT-færdighed. Vi 
har valgt at inddele intervallerne for niveau 1-3 således, at de 3 grupper hver især har en til-
strækkelig antalsmæssig størrelse til at gennemføre statistiske analyser og generaliseringer. 
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Figur 1: Danske borgeres fordeling på den samplede IKT-score 
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4.2. Danskernes IKT-færdighedsniveau 
Danskerne har en samlet gennemsnitlig score på 47. Som vist i figuren nedenfor varierer sco-
ren en del på tværs af de forskellige hovedtyper af IKT-færdigheder. Den efterfølgende tabel 
4 viser scoren på de 34 enkeltkompetencer. 

Danske borgere er relativt bedst til at skaffe information ved hjælp af IKT 
De typer IKT-færdigheder, hvor danske borgere klarer sig bedst, er med hensyn til at definere 
informationsbehov (54 point i gennemsnit) og at skaffe sig adgang til relevant information 
(57). Tabellen nedenfor viser, at danskerne især klarer sig godt med hensyn til at anvende 
søgemaskiner på nettet (66) og at finde rundt på en hjemmeside (63). Dog klarer de sig lidt 
dårligere, hvis hjemmesiden er på et andet sprog end dansk (44).  
 

Eksempler på borgernes hverdagsgevinster ved at udnytte gode IKT-færdigheder 
 
Steen - Nyheder og informationssøgning   
”Jeg bruger internettet til at søge information, eksempelvis sport, nyheder osv. Typisk søger jeg ud fra 
de større aviser og går videre derfra. Jeg tager fast 3-4 aviser og Den Blå Avis dagligt. Det pirrer min 
nysgerrighed, og det er en god måde at komme rundt i de nyheder, som interesserer mig.” 
 
Grundsalgsinformation i Odder Kommune 
I forbindelse med et grundsalg har medarbejdere i Odder Kommune selv taget initiativ til en mere ud-
førlig informationsservice på salget. Medarbejderne kom til en erkendelse af, at der var en lang række 
informationer til både håndværkere og købere, som det ville være meget nemmere at gøre tilgængelig 
på nettet.  
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Eksempler på borgernes hverdagsgevinster ved at udnytte gode IKT-færdigheder 
 
I samarbejde med kommunens IT-afdeling og webmaster blev al information præsenteret i et meget 
udførligt webmateriale, og det betød, at kommunen kun havde en fjerdedel af de henvendelser, som 
den normalt har i forbindelse med sådanne grundsalgsopgaver. De personlige henvendelser, som 
kom i forbindelse med grundsalget, viste sig endvidere at være mere kvalificeret, dvs. de krævede, at 
de relevante medarbejdere udfoldede deres kernekompetencer. Borgerne og håndværkerne fandt 
altså hurtigt ud af, at informationen på internettet gjorde det meget nemt at overskue forholdene om-
kring grundsalget. 
 

De har lidt sværere ved at evaluere, håndtere og integrere informationerne 
Danskerne scorer lidt lavere med hensyn til at evaluere kvaliteten af den information, som de 
finder (50), håndtere informationen (52) og at integrere information (47). Det ses, at danske 
borgere, efter eget udsagn, er relativt gode til at kunne overskue de informationer, de finder, 
og at kunne udvælge dem, de har behov for (60). Derimod har de sværere ved at indsamle og 
sortere dem (35). Med hensyn til at integrere informationerne er de relativt gode til at skrive, 
redigere og flytte tekst (62) og at bruge ordbøger (59), men de har sværere ved at indsætte og 
redigere tabeller (42) og at anvende regneark (37) og tegne- og grafikprogrammer (34).  
 
Figur 2: IKT-færdigheder blandt borgere i Danmark 
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Laboratorietesten viser store forskelle i borgernes IKT-færdigheder 
De gennemførte laboratorietest, hvor udvalgte borgere er blevet stillet opgaver, de har skullet 
løse ved hjælp af søgning på internettet, viser, at der er store forskelle på borgernes færdig-
hedsniveau. I laboratorietesten er borgerne eksempelvis blevet stillet den opgave at skulle 
finde overnatningsmuligheder i Jylland og samle oplysninger om priser m.v. i en tabel. 
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Borgere med moderate IKT-færdigheder (på niveau 1 og 2) er i laboratorieforsøgene kende-
tegnet ved at have en informationssøgning, der er præget af tilfældigheder og ineffektivitet. 
Dels forekommer det, at de ikke ved, hvor og hvordan man skriver søgeord i søgemaskiner, 
og dels har de svært ved at overskue de mange hits, de eventuelt finder. Ligeledes forekom-
mer det, at de ikke ved, hvordan man kan markere og kopiere links eller tekst fra internettet 
og indsætte det i et tekstdokument (f.eks. Word). Dette medfører, at de må bruge mere tid på 
at skrive tekst af. Da de ikke er sikre i kopiering af links, har de ofte svært ved at finde tilbage 
til de websteder, hvor de har fundet relevant information. 
 
Borgere med gode IKT-færdigheder (niveau 3) er mere sikre og effektive i deres anvendelse 
af søgemaskiner. De etablerer typisk en strategi og systematik for, hvordan de kopierer og 
samler tekst og links i en tabel. De kan derfor hurtigt samle og genfinde de informationsste-
der, de har fundet. 
 
Laboratorietesten viser, at kognitive evner til at overskue og sammensætte de informationer, 
man finder, er vigtige, men at de teknologiske færdigheder i høj grad også er vigtige for, at 
borgeren kan finde og håndtere informationen på en sikker og effektiv måde. De kognitive og 
teknologiske færdigheder skal, med andre ord, spille sammen. 

Borgerne har sværest ved at skabe ny information 
Danske borgere har relativt sværest ved at skabe ny information (37). Denne færdighed om-
fatter det at kunne sammensætte eller sammenskrive de informationer, de har fundet, så de 
kan præsenteres elektronisk for andre.  
 
Laboratorietesten viser, at borgere med moderate IKT-færdigheder typisk mangler sikkerhed 
i, hvordan man kopierer, flytter og samler tekst, billeder, links samt øvrige elementer i et do-
kument. Borgere med gode IKT-færdigheder anvender sådanne funktioner sikkert og effek-
tivt, eksempelvis når de skal kopiere billeder, links og tekst ind i en mail.  

Danskernes IKT-færdigheder indenfor kommunikation og interaktion varierer meget 
Dette er en meget bred type IKT-færdighed, som omfatter mange forskellige former for kom-
munikation og interaktion. Danske borgeres anvendelse af de forskellige former for kommu-
nikation og interaktion varierer meget, hvilket forklarer de store forskelle i færdighedsscoren: 
 
I toppen ligger at kunne sende/modtage e-mail (69) og at sende vedhæftede filer (61). Scoren 
for at sende/modtage sms’er ligger også højt (63). Derimod scorer danske borgere lavere med 
hensyn til at kunne anvende mail/kalendersystemer til at organisere/aftale møder (43), at del-
tage i samarbejdsgrupper/projektgrupper på nettet (17) eller at anvende digital signatur (25). 
 
Med hensyn til e-handel er danskerne relativt erfarne med hensyn til at bestille/købe billetter 
over internettet (46). Derimod scorer de lavere med hensyn til at handle på ikke-
dansksprogede hjemmesider (23) end på danske hjemmesider (37). 
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Eksempler på borgernes hverdagsgevinster ved at udnytte gode IKT-færdigheder 
 
Lise – Netdating-vejen ud af ensomhed  
Lise er 36 år og bor i dag sammen med sin kæreste Jens. De har mødt hinanden via netdating. For 4 
år siden var hun lige gået fra sin daværende kæreste, og der gik ikke lang tid, før hun følte sig ensom.  
 
På et tip fra en veninde begyndte hun at bruge netdating, og det varede ikke længe, før hun lærte et 
par fyre at kende. Hun tog sig god tid til at lære dem at kende på nettet. De chattede på MSN, og der 
var specielt en, som hun blev meget interesseret i. Det var selvfølgelig Jens.    
 
Felicia – Skype, kontakt til udlandet 
”Jeg bruger ikke computeren særlig meget, men alligevel lidt hver dag. Jeg bruger den til at sende e-
mails og tjekker AOK (Alt om København) og where2go.dk, så jeg er ajour med, hvad der sker i min 
by. Det sker også, at jeg læser faglige tekster og slår ting op på Google. Jeg bruger det til at chatte 
gennem Skype med familien i udlandet. 
 
Skype er ret nyt for mig. Jeg kan ikke ringe endnu, men jeg kan chatte. Det er lige som at tale i telefon, 
og jeg kan se min bror, der har kamera hos sig.” 
  

Danske borgeres teknologiske selvhjulpenhed moderat 
Danske borgere kan generelt selv åbne programmer på computeren (69), men scorer mere 
moderat med hensyn til selv at kunne installere programmer (43) og at kunne anvende antivi-
rusprogrammer (42). Lavest er scoren med hensyn til selv at kunne oprette en digital signatur 
(23).  
 
Laboratorietesten viser, at borgere med moderate IKT-færdigheder (niveau 1 og 2) typisk er 
usikre i brugen af en lang række specifikke teknologiske funktioner med hensyn til at flytte og 
integrere tekst, billeder og links. Disse svage teknologiske færdigheder medfører, at deres 
håndtering af information bliver usikker og ineffektiv. Ofte medfører deres usikre håndtering 
af filer og tekst, at de mister informationer eller har svært ved at genfinde dem igen. 
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Figur 3: Danskernes IKT-færdigheder opdelt på de 34 enkeltspørgsmål 
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”Stor afstand” mellem borgernes IKT-færdighedsniveau, når de opdeles på kompetencetyper 
Figuren nedenfor viser, hvorledes borgerne i niveaugruppe 1-3 klarer sig på de forskellige 
typer IKT-færdigheder.  
 
Borgere med de stærkeste IKT-færdigheder (niveau 3-gruppen) klarer sig således bedst, med 
en score på 80-90 point på stort set alle typer af færdigheder. 
 
Figur 4: IKT-færdigheder fordelt efter færdighedsniveauer 
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Omvendt scorer borgere med de svageste IKT-færdigheder (niveaugruppe 1) langt under gen-
nemsnittet for alle danskere på alle typer færdigheder.  
 
”Afstanden” mellem de bedste og svageste borgere med hensyn til nævnte gruppers færdighe-
der er størst med hensyn til IKT-færdigheden ”at skabe ny information”. Her scorer de bedste 
(gruppe 3) gennemsnitligt 80 point, mens de svageste (gruppe 1) kun scorer 6 point. Ligeledes 
er der også ret stor afstand mellem de bedste og svageste med hensyn til ”at integrere infor-
mation”, ”at håndtere information” og ”at definere informationsbehov”. 
 
Omvendt er afstanden mellem de bedste (91 point) og de svageste (42 point) lidt mindre med 
hensyn til ”at skaffe sig adgang til relevant information”.  

4.3. Karakteristika ved borgere med svage og stærke IKT-færdigheder 
Dette afsnit analyserer sammenhængen mellem IKT-færdigheder og en række grundlæggende 
socioøkonomiske baggrundsoplysninger, såsom alder, køn, uddannelse, indkomst, beskæfti-
gelse m.v. 
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Jo yngre, desto bedre IKT-færdigheder 
Tallene i tabellen nedenfor viser, at der i den yngre aldersgruppe (16-29 år) er en højere andel 
(48%) med højt IKT-færdighedsniveau (niveau 3) end blandt de ældre aldersgrupper fra 40 år 
og opefter.  
 
En logisk forklaring herpå er, at IKT-anvendelsen i samfundet og internettets udbredelse er 
steget nærmest eksplosivt inden for de sidste 10 år. Dette betyder, at de yngre aldersgrupper, 
til dels som følge af IKT-anvendelse i grundskolen, er ”vokset op” med IKT og internettet.  
 
Blandt de ældre aldersgrupper fra 60 år og opefter er der store andele (40%-74%), som aldrig 
har brugt en computer. 
 
Tabel 3: Aldersgruppernes IKT-færdighedsniveau i Danmark 
 Alder   Niveau 0  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 
16 - 29 År Antal 6 19 135 150 310 
  % 2% 6% 44% 48% 100% 
30 - 39 År Antal 10 41 106 123 280 
  % 4% 15% 38% 44% 100% 
40 - 49 År Antal 21 57 114 87 279 
  % 8% 20% 41% 31% 100% 
50 - 59 År Antal 43 65 89 65 262 
  % 16% 25% 34% 25% 100% 
60 - 69 År Antal 83 50 45 32 210 
  % 40% 24% 21% 15% 100% 
70 eller ældre Antal 151 29 22 2 204 
  % 74% 14% 11% 1% 100% 
Ikke oplyst Antal 2 0 0 0 2 
  % 100% 0% 0% 0% 100% 
  Antal 316 261 511 459 1547 
  % 20% 17% 33% 30% 100% 

Flere mænd med stærke IKT-færdigheder end kvinder 
Blandt mænd er der næsten en dobbelt så høj andel (38%), som ligger på det højeste IKT-
niveau 3, end blandt kvinder (21%). Ligeledes er der blandt kvinder en lidt højere andel 
(23%), som aldrig har brugt en computer, end blandt mænd (17%). 
 
Dog er der flere kvinder med IKT-færdigheder ”på mellemniveauet” end blandt mænd. Såle-
des er der 36% blandt kvinderne på niveau 2, mens den tilsvarende andel blandt mænd er 
30%. 

Mænd er mere teknologisk selvhjulpne end kvinder 
Selvom mænd gennemsnitligt har bedre IKT-færdigheder end kvinder, ligger deres kompe-
tenceniveauer relativt tæt på de fleste typer af IKT-færdigheder. Mænd og kvinder er således 
nogenlunde lige gode til at definere deres informationsbehov og skaffe sig adgang til relevant 
information. 
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Tabel 4: Køn og IKT-færdighedsniveau i Danmark 
   Niveau 0  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 
Mand Antal 130 106 230 291 757 
  % 17% 14% 30% 38% 100% 
Kvinde Antal 185 155 281 167 788 
  % 23% 20% 36% 21% 100% 
Total Antal 315 261 511 458 1545 
  % 20% 17% 33% 30% 100% 
 
Dog er der større afstand mellem mænd og kvinder med hensyn til at være teknologisk selv-
hjulpne. Her scorer mænd gennemsnitligt 17 point højere end kvinder. 
 
Figur 5: IKT-færdigheder hos henholdsvis mænd og kvinder 
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Jo højere uddannelsesniveau, desto stærkere IKT-færdigheder 
Tabellen nedenfor viser, at der blandt borgere med en mellemlang eller en lang videregående 
uddannelse er en stor andel, der har de bedste IKT-færdigheder (niveau 3), (34-52%). Om-
vendt er der i denne gruppe af borgere færre på niveau 1 (10-19%).  
 
Ligeledes er der relativt høje andele, som aldrig har brugt en computer, blandt elev- og lærlin-
geuddannede (28%) og blandt kortuddannede med uddannelse op til 2 år (25%).  
 
Blandt gruppen af borgere, som kun har grundskolen som sidst afsluttede uddannelse, har en 
stor andel (40%) aldrig brugt en computer. En stor del af disse omfatter borgere fra de ældre 
aldersgrupper. 
 
Tabel 5: Uddannelse og IKT-færdighedsniveau  
Sidste afsluttede uddannelse   Niveau 

0 
Niveau 

1 
Niveau 

2 
Niveau 

3 Total 

7.-10. klasse Antal 111 56 65 48 280 
  % 40% 20% 23% 17% 100% 
HF/Student/HH Antal 8 11 61 65 145 
  % 6% 8% 42% 45% 100% 
Elev/lærlingeuddannelse Antal 61 44 74 36 215 
  % 28% 20% 34% 17% 100% 
Kort uddannelse (op til 2 år) Antal 53 36 80 45 214 
  % 25% 17% 37% 21% 100% 
Mellemlang uddannelse (fra 2-4 år) Antal 41 85 165 149 440 
  % 9% 19% 38% 34% 100% 
Lang uddannelse (over 4 år) Antal 25 21 60 113 219 
  % 11% 10% 27% 52% 100% 
Vil ikke svare Antal 16 9 7 2 34 
  % 47% 26% 21% 6% 100% 
Total Antal 315 262 512 458 1547 
  % 20% 17% 33% 30% 100% 
 
Borgere med de stærkeste IKT-færdigheder findes især blandt funktionærer og tjenestemænd 
og blandt de studerende 
Tabel 6 viser, at de borgere, der har de bedste IKT-færdigheder (niveau 3), især findes blandt 
funktionærer og tjenestemænd (43%). Til sammenligning er andelen lavere blandt arbejdere 
(28%). En nærliggende forklaring er, at IKT-anvendelse i højere grad indgår i funktionærer og 
tjenestemænds job. Blandt funktionærer er der således kun 4%, der aldrig har brugt en compu-
ter, mens andelen blandt arbejdere er 12%. 
 
Det er blandt de studerende, elever og lærlinge, at vi finder den største andel med stærke IKT-
færdigheder (50%). Dette afspejler naturligvis alderssammenhængen, idet stort set alle unge 
(92%) ligger på niveau 2 (44%) eller niveau 3 (48%). 
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De svageste IKT-færdigheder forekommer især blandt efterlønnere og pensionister 
Dette afspejler ligeledes alderssammenhængen. Det er blandt de ældre aldersgrupper over 60 
år, at vi finder de største andele med svage IKT-kompetencer. Hovedparten (59%) af efterløn-
nere og pensionister har aldrig brugt en computer. 
 
Tabel 6: Beskæftigelse og IKT-færdighedsniveau  
Beskæftigelse   Niveau 

0  
Niveau 

1 
Niveau 

2 
Niveau 

3 Total 

Selvstændig Antal 13 13 24 28 78 
 % 17% 17% 31% 36% 100% 
Arbejder Antal 40 74 133 94 341 
 % 12% 22% 39% 28% 100% 
Funktionær/tjenestemand Antal 22 73 183 214 492 
 % 4% 15% 37% 43% 100% 
Hjemmearb./hjemmeg. hustru Antal 9 2 7 1 19 
 % 47% 11% 37% 5% 100% 
Studerende, elev, lærling Antal 1 8 77 86 172 
 % 1% 5% 45% 50% 100% 
Efterlønner/Pensionist Antal 227 78 63 19 387 
 % 59% 20% 16% 5% 100% 
Arbejdsløs Antal 2 8 11 9 30 
 % 7% 27% 37% 30% 100% 
Ude af erhverv i øvrigt Antal 1 5 12 2 20 
 % 5% 25% 60% 10% 100% 
Vil ikke svare Antal 0 0 2 4 6 
  % 0% 0% 33% 67% 100% 
Total Antal 315 261 512 457 1545 
 % 20% 17% 33% 30% 100% 
 
Det ses, at kompetenceniveauet på de forskellige typer IKT-færdigheder er meget forskelligt 
hos henholdsvis studerende, borgere på arbejdsmarkedet og blandt arbejdsløse, efterlønnere 
og pensionister. De studerende, dvs. de unge, scorer højest på alle typer IKT-færdigheder. De 
studerende er især bedre end de øvrige grupper til at skabe ny information og til at være tek-
nologisk selvhjulpne. 
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Figur 6: IKT-færdigheder og arbejdsmarkedstilknytning 
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Danske borgeres IKT-færdighedsniveau varierer alt efter deres branchetilhørsforhold 
Danske borgere med de bedste IKT-færdigheder (niveau 3) findes især inden for forretnings-
service (53%), engros og detail (43%), offentlig administration og service (35%) samt frem-
stilling (32%).  
 
Borgere med de svageste IKT-færdigheder forekommer især inden for bygge og anlæg (ni-
veau 0 og 1 udgør her tilsammen 39%), landbruget (niveau 0 og 1 udgør her tilsammen 53%) 
samt transport (niveau 0 og 1 udgør her tilsammen 48%). 
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Tabel 7: Branchetilhørsforhold og IKT-færdighedsniveau  
Branche  Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 
Landbrug Antal 9 8 12 3 32 
 % 28% 25% 38% 9% 100% 
Fremstilling Antal 3 14 24 19 60 
 % 5% 23% 40% 32% 100% 
Bygge og anlæg Antal 22 21 36 33 112 
 % 20% 19% 32% 29% 100% 
Engros og detail Antal 1 4 18 17 40 
 % 3% 10% 45% 43% 100% 
Hoteller Antal 0 4 6 3 13 
 % 0% 31% 46% 23% 100% 
Transport Antal 6 7 7 7 27 
 % 22% 26% 26% 26% 100% 
Offentlig adm. /service Antal 16 57 105 95 273 
 % 6% 21% 38% 35% 100% 
Forretningsservice Antal 5 14 65 95 179 
 % 3% 8% 36% 53% 100% 
Andet, noter Antal 0 2 5 6 13 
 % 0% 15% 38% 46% 100% 
Ved ikke Antal 1 0 0 0 1 
 % 100% 0% 0% 0% 100% 
Total Antal 63 131 278 278 750 
 % 8% 17% 37% 37% 100% 

Jo lavere indkomst, desto svagere IKT-færdigheder 
Blandt borgere med lave årlige husstandsindkomster på eksempelvis 100.000-200.000 kr. 
årligt befinder 43% sig på niveau 0, mens andelen blandt de høje indkomster, f.eks. 500.000-
600.000 kr., kun udgør 6%. 
 
IKT-færdighederne blandt de laveste indkomster på 100.000 kr. og derunder er dog klart bed-
re end blandt borgere med indkomstniveau på 100-000- 300.000 kr. Dette forklares givetvis 
ved, at andelen af unge, som er studerende på SU, er stærkere repræsenteret blandt gruppen af 
borgere med de laveste indkomster. 
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Tabel 8: Husstandsindkomst og IKT-færdighedsniveau i Danmark 
    Niveau 0  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 
Under 100.000 kr. Antal 19 7 13 28 67 
  % 28% 10% 19% 42% 100% 
100-200.000 kr. Antal 105 44 52 44 245 
  % 43% 18% 21% 18% 100% 
200-300.000 kr. Antal 39 47 73 50 209 
  % 19% 22% 35% 24% 100% 
300-400.000 kr. Antal 19 46 73 47 185 
  % 10% 25% 39% 25% 100% 
400-500.000 kr. Antal 20 32 63 52 167 
  % 12% 19% 38% 31% 100% 
500-600.000 kr. Antal 10 30 66 66 172 
  % 6% 17% 38% 38% 100% 
600-700.000 kr. Antal 2 7 26 39 74 
  % 3% 9% 35% 53% 100% 
700-800.000 kr. Antal 1 3 19 31 54 
  % 2% 6% 35% 57% 100% 
800-900.000 kr. Antal 0 2 15 25 42 
  % 0% 5% 36% 60% 100% 
900-1.000.000 kr. Antal 1 2 11 8 22 
  % 5% 9% 50% 36% 100% 
1 million + Antal 0 1 8 23 32 
  % 0% 3% 25% 72% 100% 
Ved ikke Antal 74 32 76 31 213 
  % 35% 15% 36% 15% 100% 
Vil ikke besvare Antal 26 7 16 15 64 
  % 41% 11% 25% 23% 100% 
Total Antal 316 260 511 459 1546 
  % 20% 17% 33% 30% 100% 

4.4. IKT-færdigheders sammenhæng med IKT-vaner 
Dette afsnit analyserer sammenhængen mellem borgernes IKT-færdighedsniveau og deres 
IKT-vaner. 

Borgere med højt IKT-færdighedsniveau bruger computer og internet hyppigst 
Blandt borgere med de bedste IKT-færdigheder (niveau 3) er der en langt højere andel (97%), 
der bruger computer dagligt end blandt borgere på niveau 1 (37%). Det samme mønster gør 
sig gældende med hensyn til borgernes anvendelse af internet (se tabel 9). 

Men nogle borgere har lavt IKT-færdighedsniveau, selvom de bruger computer hyppigt 
Selvom der er en klar sammenhæng mellem IKT-færdighedsniveau og hyppighed i brug af 
computer/internet, så er de 37% daglige brugere blandt borgere på niveau 1 et bevis på, at det 
at bruge computer dagligt ikke i sig selv indebærer nogen garanti for et højt IKT-
færdighedsniveau. 
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Nærmere analyser viser, at de borgere, som har et lavt færdighedsniveau (niveau 1), selvom 
de hyppigt bruger computer/internet, er en ret bred gruppe af danskere karakteriseret ved føl-
gende: 
 
• Alle aldersgrupper er repræsenteret, men der er flest over 40 år 
• Den del af gruppen, som er på arbejdsmarkedet, er typisk funktionærer/tjenestemænd 
• De fleste har en kort eller en mellemlang uddannelse  
• Bruger fortrinsvis computer derhjemme og i mindre grad på arbejdet 
• Brug af computer på arbejdet er afgrænset og specialiseret 
• Bruger fortrinsvis computer til privat brug 
• Bruger primært computer/internet, fordi det er underholdende 
 
Denne karakteristik viser, at der blandt danske borgere findes en ret bred gruppe, som på 
tværs af alder og uddannelsesniveau m.v. har moderate IKT-færdigheder, selvom de bruger 
computer hyppigt. Den umiddelbare forklaring synes at være, at deres brug af IKT har et af-
grænset præg: På arbejdspladsen begrænser den sig til specifikke rutinefunktioner, og der-
hjemme har den fortrinsvis et underholdningsmæssigt formål. En sådan brug af IKT udvikler i 
mindre grad den bredde i kompetencerne, som kendetegner ”digital literacy”.  

Hyppighed varierer efter branche og beskæftigelse 
Borgernes hyppighed af brug af henholdsvis computer og internet varierer en del alt efter bor-
gernes beskæftigelse og branchetilhørsforhold. Andelen, som bruger computer dagligt, er rela-
tivt højest blandt studerende, elever og lærlinge (85%) samt funktionærer og tjenestemænd 
(78%). Omvendt er andelene lavest blandt efterlønnere/pensionister (19%).  
 
Tabel 9: Hyppighed af computeranvendelse i Danmark 
Hyppighed   Niveau 0  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 
Dagligt Antal 0 96 421 442 959 
  % 0% 37% 82% 97% 62% 
2-4 gange om ugen Antal 0 69 63 13 145 
  % 0% 26% 12% 3% 9% 
Ca. 1 gang om ugen Antal 0 34 18 0 52 
  % 0% 13% 4% 0% 3% 
1-2 gange / måneden Antal 0 42 5 1 48 
  % 0% 16% 1% 0% 3% 
Sjældnere Antal 0 21 5 2 28 
  % 0% 8% 1% 0% 2% 
Aldrig Antal 313 0 0 0 313 
  % 99% 0% 0% 0% 20% 
Ved ikke Antal 3 0 0 0 3 
  % 1% 0% 0% 0% 0% 
Total Antal 316 262 512 458 1548 
  % 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabel 10: Hyppighed af internetanvendelse i Danmark 
Hyppighed    Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 
Dagligt Antal 63 370 436 869 
  % 27% 74% 96% 73% 
2-4 gange om ugen Antal 63 100 17 180 
  % 35% 56% 9% 100% 
Ca. 1 gang om ugen Antal 33 18 1 52 
  % 14% 4% 0% 4% 
1-2 gange/måneden Antal 41 7 1 49 
  % 17% 1% 0% 4% 
Sjældnere Antal 21 5 1 27 
  % 9% 1% 0% 2% 
Aldrig Antal 13 0 0 13 
  % 6% 0% 0% 1% 
Ved ikke Antal 2 0 0 2 
  % 1% 0% 0% 0% 
Total Antal 236 500 456 1192 
  % 100% 100% 100% 100% 

Borgere med højt IKT-færdighedsniveau bruger computer flere steder end personer med lavere 
IKT-færdighedsniveau 
Tabel 11 viser, at der blandt danske borgere, som har de bedste IKT-færdigheder (niveau 3), 
er højere andele, som bruger computer flere steder end derhjemme. Blandt borgere på niveau 
3 er der således en mere end dobbelt så høj andel (74%), der bruger computer på arbejdet end 
blandt borgere på niveau 1 (35%).  
 
Ligeledes er der langt flere borgere på niveau 3, der har bærbar computer, som bruges både 
hjemme og på job (43%) end blandt borgerne på niveau 1. Med andre ord er IKT-
færdighederne stærkest hos de borgere, hvor grænsen mellem IKT-anvendelse privat og på 
arbejdet er flydende. 
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Tabel 11: Hvor bruger borgerne computer? 
 Hvor bruger du computer? 
   Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 

Hjemme Antal 221 475 447 1143 
  % 85% 93% 98% 93% 
Hos familie Antal 40 155 250 445 
  % 15% 30% 55% 36% 
På arbejde Antal 91 303 341 735 
  % 35% 59% 74% 60% 
I skole/uddannelsesinstitution Antal 22 83 112 217 
  % 8% 16% 24% 18% 
En bærbar, som bruges både hjemme og på 
job 

Antal 13 112 195 320 

  % 5% 22% 43% 26% 
På bibliotek eller netcafe Antal 31 86 103 220 
  % 12% 17% 22% 18% 
Andre steder, hvor? Antal 12 30 42 84 
  % 5% 6% 9% 7% 
Ved ikke Antal 1 1 1 3 
  % 0% 0% 0% 0% 
Total Antal 261 512 458 1231 
  % 100% 100% 100% 100% 

Jo mere computer bruges på arbejde, desto højere IKT-færdighedsniveau 
Tabel 12 viser, at der blandt borgere på niveau 1 (med det laveste IKT-niveau) er en langt 
højere andel (71%), der mest bruger computer til privat brug end blandt borgere på niveau 3 
(33%). Blandt borgere på niveau 3 er der en mere end dobbelt så høj andel 53 %, der mest 
anvender computer i forbindelse med arbejde end blandt borgere på niveau 1 (23 %). 
 
Tabel 12: Hvad bruges computere mest til? 

Hvor bruger du oftest computer?  
 

   Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 
I forbindelse med arbejde Antal 60 207 245 512 
  % 23% 40% 53% 42% 
I forbindelse med uddannelse Antal 3 39 50 92 
  % 1% 8% 11% 7% 
Forenings- og frivilligt arbejde Antal 9 13 6 28 
  % 3% 3% 1% 2% 
Privat brug Antal 186 247 150 583 
  % 71% 48% 33% 47% 
Ved ikke Antal 4 6 7 17 
  % 2% 1% 2% 1% 
Total Antal 262 512 458 1232 
  % 100% 100% 100% 100% 
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Jo mere åbenhed overfor ny teknologi, desto bedre IKT-færdigheder 
Tabel 13 viser, at der er en tydelig sammenhæng mellem borgernes IKT-færdigheder, og 
hvorvidt de hurtigt tager nye teknologier til sig. Blandt borgere med de svageste IKT-
færdigheder (niveau 1) er der således høje andele, som i begrænset grad (51%) eller slet ikke 
(37%) betegner sig som typen, der hurtigt sætter sig ind i nye IKT-teknologier og anvender 
dem. 
 
Tabel 13: Tilegnelse af ny teknologi 

I hvilken grad er du typen, som hurtigt sætter sig ind i nye IKT-teknologier og anvender 
dem? 

 
    Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 
I høj grad Antal 0 39 208 247 
  % 0% 8% 45% 20% 
I nogen grad Antal 27 229 221 477 
  % 10% 45% 48% 39% 
I begrænset grad Antal 134 213 29 376 
  % 51% 42% 6% 31% 
Slet ikke Antal 97 28 1 126 
  % 37% 5% 0% 10% 
Ved ikke Antal 3 2 0 5 
  % 1% 0% 0% 0% 
Total Antal 261 511 459 1231 
  % 100% 100% 100% 100% 
 
På spørgsmålet om, hvorvidt borgerne kan give eksempler på nye IKT-teknologier, som de er 
begyndt at bruge inden for det seneste år, er der forventeligt også en højere andel (58%), som 
svarer ja på niveau 3 – end på niveau 1 (22%). 
 
Oversigt 3 giver eksempler på, hvilke nye teknologier, borgerne på henholdsvis niveau 1 og 
niveau 3 har sat sig ind i. Eksemplerne illustrerer følgende: 
 
• Borgere med stærke IKT-færdigheder (niveau 3) har et mere avanceret teknologisk niveau 

og kender langt flere af de nyere teknologier. Til sammenligning er der langt flere borgere 
på niveau 1, som indenfor det seneste år har sat sig ind i basale teknologier, såsom ”com-
puter og internet” generelt.  

• Der er en vis tendens til, at borgere på niveau 1 primært sætter sig ind i nye teknologier, 
der vedrører fritidsaktiviteter og underholdning. 

• Borgere på niveau 3 har typisk en mere avanceret IKT-anvendelse i forbindelse med deres 
arbejde.  
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Oversigt 3 
 

Nye teknologier, som danske borgere på niveau 1 og niveau 3  
har sat sig ind i indenfor det seneste år 

 
Borgere med svage IKT-færdigheder 

(niveau 1) 
 

• Computer og internet generelt  
• E-mail 
• Computer, kabaler 
• ”At gå ind på firmaers hjemmesider”  
• Digitalt kamera 
• Mobiltelefon 
• Kameratelefon 
• DVD-optager 
• Bestille billetter via internet 
• Patientsystemer  
• Lagerstyring 
• Søge hus via internet 
• Netbank 
• PDA’er 
• Skype, telefoni over nettet 
• Musik på computer 
• iPod, Mp3-afspiller 

Borgere med stærke IKT-færdigheder 
(niveau 3) 

 
• E-mail over mobil 
• E-rooms, hvor man holder møder 
• ”Har gjort hjemmet trådløst” 
• Trådløse netværk 
• Digital signatur 
• Synkronisering mellem telefon og compu-

ter 
• 3D-programmer, tegne- og visualise-

ringsprogrammer 
• Bluetooth 
• Design af hjemmesider 
• GPS Navigation 
• Håndtering af PBS-filer 
• USB-stik 
• Videoredigering 
• Web-cam 
• Wikipedia 
•  

Borgere med stærke IKT-færdigheder er motiveret af flere grunde 
Tabel 14 viser, at borgere med stærke IKT-færdigheder (niveau 3) i langt højere grad end bor-
gere med svagere IKT-færdigheder (niveau 1) bruger computere/internet, fordi det er nødven-
digt for at følge med på arbejde eller uddannelse (71%) og for at styrke deres færdigheder på 
arbejdsmarkedet (43%). Ligeledes er der en høj andel blandt borgere på niveau 3, der anven-
der computere/internet, fordi det letter deres hverdag (70%). 
 
Borgere med svage IKT-færdigheder (niveau 1) anvender primært computere/internet, fordi 
det er underholdende og spændende (49%).  
 
En væsentlig pointe er, at borgere på niveau 3 har bredere motivation til at bruge compu-
ter/internet end borgere på niveau 1, idet borgere på niveau 3 har højere andel på alle begrun-
delser. Med andre ord: Borgere med de bedste IKT-færdigheder bruger både compute-
re/internet, fordi deres arbejde og arbejdsmarkedet kræver det, og fordi de synes, det er un-
derholdende og spændende.  
 
En gennemgang af borgernes kommentarer viser en tendens til, at borgere med stærke IKT-
færdigheder har en mere omfattende anvendelse af IKT i deres job eller uddannelse. De an-
vender computer/internet i forbindelse med kommunikation med kunder og samarbejdspartne-
re, til planlægning og søgning af information. Anvendelsen af computer/internet er, med andre 
ord, en stor del af det, deres arbejde består i. 
 
Borgere med de bedste IKT-færdigheder (niveau 3) anvender i højere grad også IKT for at 
styrke deres færdigheder på arbejdsmarkedet end borgere med svage IKT-færdigheder (niveau 
1). 
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Mange borgere oplever, at IKT letter hverdagen 
IKT letter hverdagen for mange borgere. Borgerne fremhæver typisk, at IKT letter deres 
hverdag på følgende måder:  
 
• Man kan finde og købe ting på nettet hurtigt og billigt 
• Det mindsker papirbunkerne, både på arbejdet og derhjemme 
• Det letter kommunikationen med venner og familie – herunder invitationer og breve 
• Homebanking sparer tid 
• Hurtigt til at finde bestemte informationer 
• Læse nyheder, se tv og høre radio via nettet 
• Dyrker hobby på nettet 
• Har kontakt med skolen og følger med i børnenes skolearbejde 
 
Andelen, som begrunder deres brug af IKT med, at IKT letter deres hverdag, varierer fra 37% 
blandt borgere med svage IKT-færdigheder (niveau 1) til 71% på niveau 3. 
 

Eksempler på borgernes hverdagsgevinster ved at udnytte gode IKT-færdigheder 
 
Jørgen – Eneste måde at sikre sig en af de gode pladser på campingpladsen 
”Vi havde længe ikke noget behov for at eje en computer og slet intet behov for adgang til internettet. 
Men så fandt vi ud af, at alle de andre campister fik fat i de bedste pladser på campingpladserne ved 
at reservere plads på internettet. I dag har vi også internetadgang og kan nu også reservere plads på 
campingpladser, færger og har da også fundet andre nyttige anvendelser af computeren.”   
 
Bent – Bilen solgt på under 1 time 
”Jeg har altid kørt rundt i brugte biler og skifter dem hyppigt ud. Så bruger jeg lidt tid på at gøre dem i 
stand. Jeg bruger nettet til at sætte bilerne til salg, og for det meste går der ikke lang tid, før bilerne er 
solgt. Jeg kan huske den gang, hvor jeg solgte Ford Fiesta’en. Jeg havde knap nok fået udfyldt an-
noncen og sat billedet ind, før jeg havde køberen i telefonen. Der blev jeg imponeret!”  
 
Thomas – TV2 Sputnik 
”Jeg har lige fået opgraderet udstyret. Så nu er jeg på nettet hver dag. TV2 Sputnik er rigtig godt. Jeg 
ser bl.a. ’Klovn’ på Sputnik. Det koster lidt penge at melde sig til, men så kan man se, hvad man vil. 
Hvis man vil se alle afsnit af de 24 i rap, så kan man det!” 
     
 
TI vurderer, at dette viser, at der blandt borgere med svage IKT-færdigheder er et uudnyttet 
potentiale for at øge andelen, der oplever, at IKT letter deres hverdag. Dette gælder især bor-
gere, som hidtil ikke har brugt computer/internet. 
 
Hvis flere af disse borgere bliver opmærksomme på bestemte anvendelsesområder, hvor IKT 
kan lette deres hverdag, så vil dette kunne udgøre en løftestang for at øge deres IKT-
færdigheder.  
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Tabel 14: Årsager til at anvende computer/internet 
Hvilke af følgende grunde til at bruge computere/internet passer på dig? 

   Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 
Det er nødvendigt for at følge med på arbej-
de eller uddannelse 

Antal 70 290 325 685 

  % 27% 57% 71% 56% 
For at styrke mine færdigheder på arbejds-
markedet 

Antal 34 129 197 360 

  % 13% 25% 43% 29% 
Fordi det letter min hverdag Antal 96 303 321 720 
  % 37% 59% 70% 58% 
Fordi det er underholdende og spændende Antal 129 299 299 727 
  % 49% 58% 65% 59% 
Ingen af dem Antal 32 3 5 40 
  % 12% 1% 1% 3% 
Ved ikke Antal 2 0 1 3 
  % 1% 0% 0% 0% 
Total Antal 261 512 458 1231 
  % 100% 100% 100% 100% 

4.5. Hvordan sker tilegnelsen af IKT-kompetencer? 

Borgere med det højeste IKT-færdighedsniveau er fortrinsvis selvlærte 
Blandt borgere med gode IKT-færdigheder (niveau 3) er der en højere andel (91%), der har 
lært at bruge computer ved selv at prøve sig frem end blandt borgere på niveau 1 (59%). Lige-
ledes er kurser tilbudt af arbejdsplads/uddannelsesinstitution en vigtig læringsvej for en væ-
sentlig andel (48%) af borgerne på niveau 3.  
 
Blandt borgere på niveau 1 er der flere, som lærer IKT-kompetencer i form af instruktion fra 
venner/familie (68%), end blandt borgere på niveau 3 (47%). 
 
Sammenfattende viser dette, at borgere med de bedste IKT-færdigheder primært selv tilegner 
sig IKT-færdigheder, og at de i kraft af deres arbejde modtager instruktion og kurser. Om-
vendt er borgerne med de svageste IKT-færdigheder i højere grad ”afhængige” af instrukti-
on/hjælp fra privatsfæren – dvs. venner og familie. Kurser betalt af det offentlige eller af dem 
selv er også en relativt vigtigere læringsvej for borgere på niveau 1 end blandt borgere på ni-
veau 3. 
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Tabel 15: Tilgang til brug af computer 
Hvordan har du lært at bruge computer?  

Hvilke af de følgende muligheder har været de vigtigste for dig? 
   Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 
Har prøvet mig frem Antal 154 395 417 966 
  % 59% 77% 91% 78% 
Har læst manualer og vejledninger Antal 39 96 138 273 
  % 15% 19% 30% 22% 
Instruktion fra kolleger Antal 56 166 164 386 
  % 21% 32% 36% 31% 
Instruktion fra venner/familie Antal 177 317 213 707 
  % 68% 62% 47% 57% 
Kursus tilbudt af arb./udd.institution Antal 68 220 219 507 
  % 26% 43% 48% 41% 
Kursus tilbudt af det offentlige Antal 27 30 20 77 
  % 10% 6% 4% 6% 
Kursus valgt/betalt af mig selv Antal 37 45 24 106 
  % 14% 9% 5% 9% 
Andet, NOTER Antal 7 5 8 20 
  % 3% 1% 2% 2% 
Ved ikke Antal 1 1 1 3 
  % 0% 0% 0% 0% 
Total Antal 262 512 458 1232 
  % 100% 100% 100% 100% 
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5. Oversigt over målgrupper/segmenter af borgere 
På baggrund af surveyundersøgelsen af borgernes IKT-færdigheder og -vaner har TI gennem-
ført en klyngeanalyse, der opdeler borgerne i segmenter med fælles karakteristika. 
 
Segmenteringen er gennemført med udgangspunkt i borgernes placering på skalaen for samlet 
IKT-færdighed (dvs. niveau 0, 1, 2 og 3). Derefter er der gennemført klyngeanalyse og seg-
mentering på en lang række variable, herunder bl.a. alder, uddannelse, beskæftigelse, IKT-
vaner og holdninger m.v. 
 
Oversigt 4 nedenfor giver et overblik over de segmenter af borgere, som er identificeret på 
baggrund af klyngeanalysen. 
 
Oversigt 4 
”Uden IKT-færdigheder” 

(Niveau 0) 
”De IKT-svage” 

(Niveau 1) 
”De middelgode” 

(Niveau 2) 
”De bedste” 
(Niveau 3) 

”Udenfor arbejdsstyr-
ken og uden IKT-
færdigheder” (15%) 

”De underholdningssø-
gende, teknologisk uin-
teresserede” 
 
Uinteresseret i nye tekno-
logier. 
Bruger kun computer, fordi 
det er sjovt (11%) 
 

”De pragmatisk motive-
rede funktionæ-
rer/tjenestemænd” 
 
Egentlig ikke interesseret 
i IKT/computere, men 
bruger det alligevel, fordi 
det kan hjælpe karrieren 
(16%) 

”De højtuddannede, 
opkoblede funktionæ-
rer” 
 
Bruger i høj grad compu-
ter i forbindelse med 
arbejdet (21%) 

”I arbejdsstyrken, men 
uden IKT-færdigheder” 
(6%) 

”De private og lavfre-
kvente brugere af com-
puter” 
 
Bruger computeren lidt 
privat, men har begrænset 
behov, anledning og inte-
resse for at bruge compu-
ter (2%) 

”De jævne, private bru-
gere” 
 
 
Deres arbejde lægger 
ikke op til anvendelse af 
computere (12%) 

”De dygtige privatister” 
 
Bruger mest computer til 
private formål og fordi det 
er underholdende (4%) 

 ”De mellemuddannede 
IKT-uinteresserede kvin-
der” 
 
Bruger både computer 
som en del af arbejdet og 
derhjemme, men har ikke 
tiden til at blive bedre (4%) 

”De IKT-uinteresserede 
studerende” (4%) 

”De totaldigitale stude-
rende” 
 
Bruger computer/internet i 
alle hverdagens aspekter 
og også for at kunne 
følge med på studiet (4%) 

N=316 N=275 N=500 N=455 

5.1. Segmenter blandt borgere med svage IKT-færdigheder (niveau 1)  
Det største segment er ”De underholdningssøgende, teknologisk uinteresserede”, som udgør 
63% af borgerne på niveau 1 og 11% af alle borgere. De har adgang til internet hjemmefra, 
men typisk ikke på arbejdet. Segmentet omfatter typisk borgere med relativt lavt uddannelses- 
og indkomstniveau, og mange af dem er efterlønnere/pensionister. De bruger computer en 
gang imellem, og da primært, fordi det er underholdende. De relativt sparsomme IKT-
færdigheder de har, har de typisk lært af venner og familie. 
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Det næststørste segment er ”De mellemuddannede IKT-uinteresserede kvinder”, som omfat-
ter 24% af borgerne på niveau 1 og 4% af alle borgere. Hovedparten af dem er kvinder, som 
både bruger computer som en del af arbejdet og derhjemme, men som ikke har tiden til at 
blive bedre. På jobbet bruger de typisk computer til afgrænsede, specifikke funktioner. Dog 
vil de gerne udvikle deres IKT-færdigheder og foretrækker, at det sker gennem kurser betalt 
af arbejdspladsen.  
 
Herudover er der et mindre segment ” De lavfrekvente og private brugere af computer.”, som 
udgør 13% af borgerne på niveau 1 og 2% af alle borgere. Dette segment omfatter fortrinsvis 
lavtuddannede, midaldrende borgere, der sjældent bruger computer, og da kun til privat brug. 
De har typisk ikke adgang til internet – hverken hjemme eller på arbejde. De synes ikke, at de 
har nogen særlig interesse eller anledning til at bruge computer og heller ikke, at de har noget 
behov for at udvikle deres IKT-færdigheder.  Fælles for alle 3 segmenter er, at de i begrænset 
omfang tager nye teknologier til sig.  
 
Oversigt 5 

 
 

Tre typer med svage IKT-færdigheder (niveau 1) 
 

Navn: ”De private og sjældne bru-
gere af computer” 

Bruger computeren lidt privat, 
men har begrænset behov, 
anledning og interesse for at 
bruge computer 

”De underholdningsøgende, 
teknologisk uinteresserede” 

 
Uinteresseret i nye teknologier. 
Bruger kun computer fordi det 
er sjovt 

”De mellemuddannede IKT-
uinteresserede kvinder” 
 
Bruger både computer som en 
del af arbejdet og derhjemme, 
men har ikke tiden til at blive 
bedre 

Baggrunds-
karakteristika 

• Ca. 50 år i gennemsnit 
• Lavt uddannet  
• Findes både blandt arbej-

dere, funktionærer og ef-
terlønnere/pensionister 

 

• Typisk over 50 år 
• Mange er efterlønne-

re/pensionister 
 

• Typisk i 40’erne 
• Mellemlang videregående 

uddannelse 
• Typisk kvinde  

IKT-vaner • Anvender computer sjæl-
dent  

• Internet endnu sjældnere 
• Har ikke adgang til internet 

hjemme eller på arbejde 
• Bruger mest computer 

hjemme og til privat brug 
 

• Anvender computer og 
internet en gang imellem 

• Har adgang til internet 
hjemmefra, men typisk ik-
ke på arbejdet 

• Bruger mest computer til 
privat brug, fordi det er 
sjovt og underholdende 

 

• Anvender computer dagligt 
• Har adgang til internet både 

hjemmefra og på arbejdet 
• En del har også opkobling 

via arbejdspladsens net-
værk 

• Bruger mest computer i 
forbindelse med arbejdet 

 
Hvordan har de 
lært at bruge 
computer? 

• Af venner og familie. 
• Tager i begrænset omfang 

nye teknologier til sig  

• Af venner og familie. 
• Tager i meget begrænset 

omfang nye teknologier til 
sig 

• En blanding af selvlæring, 
instruktion fra kolleger samt 
venner/familie  

Barrierer for at 
styrke IKT-
færdigheder 

• Mangler interesse og 
behov  

 
 

• Mangler interesse og 
behov  

 

• Manglende tid  
 

Hvordan skal 
en evt. styrkel-
se af IKT-
færdigheder 
ske?  

• Helst instruktion fra venner 
og familie 

• Ellers kursus tilbudt af det 
offentlige 

 

• Helst instruktion fra venner 
og familie 

• Ellers kursus betalt af 
borgeren selv 

 

• Helst kursus tilbudt af ar-
bejdsplads/ uddannelsesin-
stitution 

• Kursus tilbudt af det offent-
lige ingen interesse 

• Heller ikke selvbetalt kursus 
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5.2. Segmenter blandt borgere med middelgode IKT-færdigheder (niveau 2) 
Det største segment er ”De pragmatisk motiverede funktionærer/tjenestemænd”, som udgør 
50% af borgerne på niveau 2 og 16% af alle borgere. Det er borgere, som egentlig ikke er 
interesserede i IKT/computere, men som bruger det, fordi deres job kræver det, og fordi det 
kan hjælpe dem i karrieren. De anvender computer dagligt og har adgang til computer og in-
ternet både hjemme og på arbejde. De er hurtige til at tage nye teknologier til sig. De vil gerne 
udvikle deres IKT-færdigheder og foretrækker, at dette sker ved kursus tilbudt af arbejds-
plads. De oplever, at den primære barriere for at udvikle deres IKT-færdigheder er manglende 
tid. 
 
Det næststørste segment er ”De jævne private brugere, hvis arbejde ikke lægger op til anven-
delse af computere”, som udgør 37% af borgerne på niveau 2 og 12% af alle borgere. Grup-
pen omfatter mange arbejdere/timelønnede. De har adgang til computer og internet hjemme-
fra, men typisk ikke på arbejde. Bruger mest computer til privat brug, og fordi det er under-
holdende. 
 
Herudover er der et mindre segment, ”De IKT-uinteresserede studerende”, som udgør 13% af 
borgerne på niveau 2 og 4% af alle borgere. Dette er typisk kvindelige studerende, som bruger 
computer dagligt, men som fortrinsvis gør det, fordi studiet kræver det. De mangler både tid 
og interesse for at udvikle deres IKT-færdigheder. Hvis de skal udvikle deres IKT-
færdigheder, foretrækker de, at det sker i form af et kursus tilbudt af uddannelsesinstitutionen. 
De tager kun i begrænset omfang nye teknologier til sig. 
 
Oversigt 6 

  
Tre typer med middelgode IKT-færdigheder (niveau 2) 

Navn: ”De pragmatisk motiverede 
funktionærer/tjenestemænd” 
 
 
Egentlig ikke interesseret i 
IKT/computere, men bruger det 
alligevel fordi det kan hjælpe karri-
eren. 

”De jævne private brugere, 
hvis arbejde ikke lægger 
op til anvendelse af com-
putere” 

”De IKT-uinteresserede 
studerende” 

Baggrunds-
karakteristika 

• Typisk i 40’erne 
• Typisk funktionæ-

rer/tjenestemænd  

• Aldersmæssigt meget 
blandet gruppe på gen-
nemsnitligt 40 år 

• Omfatter mange arbej-
dere/timelønnede 

 

• Typisk i 20’erne 
• Flest kvinder 

IKT-vaner • Anvender computer dagligt 
• Har adgang til computer og 

internet både hjemme og på 
arbejde 

• En del har også opkobling via 
arbejdspladsens netværk 

• De bruger computer for at 
kunne følge med på arbejdet 
og for at styrke dem selv på 
arbejdsmarkedet 

• De er hurtige til at tage nye 
teknologier til sig 

• Anvender computer 
dagligt 

• Har adgang til computer 
og internet hjemmefra 

• Men typisk ikke på ar-
bejde 

• Bruger mest computer 
til privat brug, og fordi 
det er underholdende 

• Anvender computer 
næsten dagligt 

• Har både adgang til 
computer og internet 
hjemmefra og på ud-
dannelsesinstitution 

• Bruger mest computer i 
forbindelse med uddan-
nelse og for at kunne 
følge med på denne 

• Tager i moderat omfang 
nye teknologier til sig 
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Tre typer med middelgode IKT-færdigheder (niveau 2) 

Hvordan har de 
lært at bruge 
computer? 

• Ved selv at prøve sig frem • Ved selv at prøve sig 
frem 

• Eller ved instruktion fra 
venner/familie 

• Instruktion fra ven-
ner/familie 

• Eller ved selv at prøve 
sig frem 

 
Væsentligste 
barrierer for at 
blive bedre 
 

• Manglende tid  • Tendens til manglende 
interesse og behov  

• Manglende tid og inte-
resse 

Hvordan skal en 
evt. styrkelse af 
IKT-færdigheder 
ske? 

• Helst kursus tilbudt af ar-
bejdsplads  

 
 

• Helst instruktion fra 
venner/familie eller selv-
læring 

• Alternativt kursus betalt 
af borgeren selv 

• Helst kursus tilbudt af 
uddannelsesinstitution 

• Alternativt  
• instruktion fra ven-

ner/familie 
 

5.3. Segmenter blandt borgere med gode IKT-færdigheder (niveau 3)  
Langt det største segment er ”De højtuddannede, opkoblede funktionærer”, som udgør 73% 
af borgerne på niveau 3 og 21% af alle borgere. De er typisk mænd i slutningen af 30’erne, 
højtuddannede og med høj husstandsindkomst. De bruger i udpræget grad computer i forbin-
delse med arbejdet, og mange har mobilopkobling til internet og arbejdspladsens netværk. De 
tager hurtigt ny teknologi til sig. De ser et stort behov for løbende at udvikle deres IKT-
færdigheder for at følge med jobbets krav, og den væsentligste barriere, de oplever for at styr-
ke deres i forvejen gode IKT-niveau, er manglende tid. 
 
Et andet mindre segment er ”De totaldigitale studerende”, som udgør 14% af borgerne på 
niveau 3 og 4% af alle borgere. De bruger computer/internet i alle hverdagens aspekter og 
også for at kunne følge med på studiet. Segmentet omfatter flest mandlige studerende. De ser 
ikke nogen særlige barrierer for at styrke deres IKT-færdigheder. De foretrækker i så fald, at 
det skal ske i form af kursus udbudt af uddannelsesinstitutionen. 
 
Et tredje mindre segment er ”De dygtige, mandlige privatister”, som udgør ca. 13% af bor-
gerne på niveau 3 og 4% af alle borgere. De har et moderat uddannelses- og indkomstniveau 
og bruger mest computer til private formål, og fordi det er underholdende. De har adgang til 
internet hjemme, men typisk ikke på arbejdet. De har primært lært sig selv at bruge computer 
og ved hjælp fra venner og familie. De tager hurtigt ny teknologi til sig og ser ikke nogen sær-
lige barrierer for at styrke deres IKT-færdigheder. De er ikke interesserede i kurser, men fore-
trækker at styrke deres IKT-færdigheder gennem selvlæring eller ved hjælp fra venner og fa-
milie. 
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Oversigt 7 

 
 

Tre typer med gode IKT-færdigheder (niveau 3) 
 

Type: ”De højtuddannede, 
opkoblede funktio-
nærer” 
 
Bruger i høj grad 
computer i forbindel-
se med arbejdet  

”De dygtige, mandlige 
privatister” 
 
 
Bruger mest computer til 
private formål, og fordi det 
er underholdende  

”De totaldigitale studerende” 
 
 
Bruger computer/internet i alle 
hverdagens aspekter og også 
for at kunne følge med på studi-
et 

Baggrunds-
karakteristika 

• Ca. 39 år i gen-
nemsnit 

• Højtuddannede 
• Funktionærer 
• Flest mænd 

(61%) 
• Høj husstands-

indkomst  

• Ca. 40 år i gennemsnit 
• Typisk mænd (75%) 
• Moderat uddannelses-

niveau (ca. 34% har 
kun 7-10. klasse) 

 
 

• Ca. 25 år i gennemsnit  
• Husstandsindkomst typisk 

under 200.000 kr. om året 
• Flest mænd (64%) 

IKT-vaner • Anvender com-
puter dagligt 

• Adgang til inter-
net både hjem-
me og på arbej-
det 

• Mange har mobil 
opkobling til in-
ternet og ar-
bejdspladsens 
netværk 

• Anvender pri-
mært IKT, fordi 
det er nødven-
digt for arbejde 
og karriere 

• Tager hurtigt ny 
teknologi til sig  

• Anvender computer 
dagligt 

• Har adgang til internet 
hjemme, men typisk 
ikke på arbejdet 

• Bruger stort set kun 
computer til privat brug 

• Anvender IKT, fordi det 
er underholdende og 
spændende. 

• Tager hurtigt ny tekno-
logi til sig  

 

• Anvender computer dagligt 
• Adgang til internet både 

hjemme og på arbejdet 
• Bruger både computer i 

forbindelse med uddannelse 
og hverdag i øvrigt 

• Bruger computer/internet for 
at følge med på uddannelse 

• Tager hurtigt ny teknologi til 
sig  

 
 

Hvordan har de lært 
at bruge computer? 

• Har primært lært 
det selv 

• Sekundært ved 
instruktion fra 
kolleger 

• Har primært lært det 
selv 

• Sekundært ved in-
struktion fra ven-
ner/familie 

• Har primært lært det selv 
• Sekundært ved instruktion 

fra venner/familie  

Anvendelse af nye 
IKT-teknologier 

• Tager hurtigt ny 
teknologi til sig  

 

• Tager hurtigt ny tekno-
logi til sig  

 

• Tager hurtigt ny teknologi til 
sig  

 

Væsentligste barri-
erer for at blive 
bedre til at bruge 
IKT 

• Manglende tid  • Ikke nogen særlige 
barrierer 

• Ikke nogen særlige barrierer 

Under hvilke former 
vil de helst styrke 
deres IKT-
færdigheder? 

• Helst kursus 
tilbudt af ar-
bejdsplads 

• Helst selvlæring 
• Ellers instruktion fra 

venner og familie 

• Helst kursus tilbudt af ud-
dannelsesinstitution 
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6. Barrierer for styrkelse af borgernes IKT-kompetencer 
Dette afsnit belyser, hvilke barrierer, der er for at styrke borgernes IKT-færdigheder. I sur-
veyundersøgelsen er samtlige borgere, uanset deres IKT-færdighedsniveau, blevet spurgt, 
hvilke barrierer de oplever for at styrke deres IKT-færdigheder.  
 
Begrebet ”barrierer” er i denne sammenhæng ikke blot udefrakommende forhold, der forhin-
drer borgeren i at forbedre sine IKT-færdigheder. Barrierer omfatter i denne forbindelse også 
borgerens eventuelt manglende motivation og interesse for at styrke sine IKT-færdigheder. I 
surveyundersøgelsen er borgerne derfor blevet spurgt om følgende barrierer:  
 
• Manglende kendskab 
• Manglende tid 
• Manglende behov  
• Andre gør det for mig 
• Manglende interesse 
• Begrænset evne – dvs. vanskeligt ved at finde ud af det 
• Manglende adgang til pc, internet eller relevante computerprogrammer 
• Økonomi – har ikke råd til det. 
• Manglende uddannelses-/kursustilbud 
• Manglende hjælp fra andre (kolleger/familie/underviser m.fl.) 
• Andre årsager (der gives mulighed for åbent svar) 

Borgere med svage IKT-færdigheder angiver manglende interesse og behov som barrierer 
Borgere med svage IKT-færdigheder, dvs. borgere på niveau 1 og borgere, som aldrig har 
brugt en computer, angiver primært manglende interesse eller behov som begrundelse. Blandt 
borgere, som aldrig har brugt en computer, anfører over halvdelen (53%) manglende interesse 
som begrundelse. 25% angiver manglende behov som begrundelse. Blandt borgere, som al-
drig har brugt en computer, angiver en del (13%) også manglende adgang til pc, internet eller 
relevante computerprogrammer som begrundelse. 

Borgere med stærke IKT-færdigheder angiver primært manglende tid som barriere 
Blandt borgere med stærke IKT-færdigheder (niveau 3) angiver den største andel manglende 
tid (42%) som barriere. Nærmere analyser viser, at de oplevede barrierer varierer en del mel-
lem brancherne. Andelen, der angiver manglende interesse som barriere, er især høj inden for 
landbruget (50%) og engros og detail (41%), mens manglende tid især forekommer som bar-
riere blandt ansatte inden for offentlig administration og service (40%) samt forretningsser-
vice (39%). 

Mangel på hjælp og kursustilbud opleves ikke som en barriere 
Kun meget få borgere (2-6%) angiver manglende uddannelses-/kursustilbud som en barriere. 
Dette gælder, uanset om borgerne har svage eller stærke IKT-færdigheder. Ligeledes angiver 
meget få borgere (1-2%) manglende hjælp fra andre (kolleger/familie/underviser m.fl.), som 
en barriere. Sammenfattende vurderer borgerne således ikke, at manglende kurser og hjælp er 
en barriere for at styrke deres IKT-færdigheder.  
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Økonomiske barrierer spiller en meget lille rolle  
Blandt borgere med svage IKT-færdigheder angiver kun 1-2%, at de ikke har råd til det. Fak-
tisk er der lidt flere (6%) blandt borgere med gode IKT-færdigheder, der angiver økonomien 
som en barriere. Dette er givetvis, fordi gruppen omfatter flere studerende med lavere ind-
komst. 

Manglende adgang til teknologi har betydning for en mindre gruppe 
Blandt de borgere, der aldrig har brugt en computer, angiver 13% manglende adgang til pc, 
internet eller relevante computerprogrammer. Fokusgruppeinterview blandt borgere peger på, 
at det, specielt for ældre borgere i denne gruppe, opleves som kompliceret som ”første-
gangskøber” at skulle anskaffe sig computer og sætte sig ind i de mange tilbud og teknologi-
ske muligheder. 
 
Tabel 16: Hindringer for at blive bedre til anvendelse af computer/internet 

Hvad er for dig de væsentligste hindringer for, at du kan blive bedre til at anvende  
computer og internet, end du er nu 

    Niveau 0  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 

Manglende kendskab Antal 35 27 35 15 112 
  % 11% 10% 7% 3% 7% 
Manglende tid Antal 20 67 174 193 454 
  % 6% 26% 34% 42% 29% 
Manglende behov Antal 80 47 58 27 212 
  % 25% 18% 11% 6% 14% 
Andre gør det for mig Antal 4 16 9 4 33 
  % 1% 6% 2% 1% 2% 
Manglende interesse Antal 169 95 116 43 423 
  % 53% 36% 23% 9% 27% 
Begrænset evne Antal 22 29 33 20 104 
  % 7% 11% 6% 4% 7% 
Manglende adgang Antal 41 14 11 8 74 
  % 13% 5% 2% 2% 5% 
Økonomi - har ikke råd til det Antal 7 3 11 26 47 
  % 2% 1% 2% 6% 3% 
Manglende uddannelses-
/kursustilbud 

Antal 5 15 17 16 53 

  % 2% 6% 3% 3% 3% 
Manglende hjælp fra andre Antal 2 5 4 3 14 
  % 1% 2% 1% 1% 1% 
Andre årsager  Antal 53 48 79 69 249 
  % 17% 18% 15% 15% 16% 
Ved ikke Antal 20 19 93 115 247 
  % 6% 7% 18% 25% 16% 
Total Antal 316 261 512 459 1548 
  % 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Flere borgere bemærker, at computermarkedet taler indforstået til den erfarne bruger, der er 
vokset op med alle teknologierne og kender dem. ”Starttærsklen” for uerfarne førstegangskø-
bere kan derfor være væsentlig. 
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6.1. Borgernes oplevede behov for at styrke deres IKT-færdigheder 
Samtlige borgere er i surveyundersøgelsen blevet spurgt, hvorvidt de oplever behov for at 
styrke deres IKT-færdigheder i forbindelse deres arbejdsliv/uddannelse eller dagligdag. 

Jo svagere IKT-færdigheder, desto mindre er det oplevede behov for at styrke dem 
De borgere, som har de svageste IKT-færdigheder (dvs. de, som aldrig har brugt en compu-
ter/niveau 1), er de, som i mindst omfang oplever behov for i fremtiden at styrke deres IKT-
færdigheder i forhold til arbejdslivet.  
 
Det gælder også de borgere, som er på arbejdsmarkedet. Resultaterne kan tolkes således, at 
der blandt borgere med svage IKT-kompetencer er et uerkendt behov for at styrke deres IKT-
færdigheder. 

Jo bedre IKT-færdigheder, desto større er det oplevede behov for at styrke dem 
Omvendt er det paradoksalt nok sådan, at der blandt borgere på arbejdsmarkedet med de bed-
ste IKT-færdigheder (niveau 3) er en betydeligt højere andel (61%), som i høj grad oplever 
behov for at styrke deres færdigheder i fremtiden i relation til deres arbejdsliv. Det er 3 gange 
så høj en andel, som blandt borgere på niveau 1. Forklaringen herpå kan være, at jo bedre 
IKT-færdigheder en borger har, desto bedre indsigt har borgeren også i sine egne mangler og 
udviklingsbehov. Undersøgelsen viser samme resultater med hensyn til borgernes oplevede 
behov for at styrke deres IKT-færdigheder i relation til deres dagligdag. Resultaterne viser det 
samme mønster som ovenfor: Borgere med de bedste IKT-færdigheder oplever det største 
behov for at styrke dem i fremtiden.  

Arten af borgernes behov for at styrke IKT-færdigheder i relation til arbejdslivet varierer efter 
færdighedsniveau 
Oversigt 8 viser de typiske oplevede behov for at styrke deres IKT-færdigheder i relation til 
arbejdslivet hos borgere med henholdsvis svage og stærke IKT-færdigheder. 
 
Oversigten afspejler, at borgere med svage IKT-færdigheder har en mere afgrænset og mindre 
avanceret IKT-anvendelse på deres job end borgere med stærke IKT-færdigheder. Deres be-
hov for en styrkelse af IKT-færdigheder omfatter derfor typisk mere specifikke systemkompe-
tencer i relation til produktionen. Det være sig f.eks. journalsystemer eller lagersystemer. Li-
geledes oplever borgere med svage IKT-færdigheder behov for at styrke deres kendskab til 
basale teknologier inden for Office-pakken. 
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Oversigt 8 
Borgere med svage IKT-færdigheder 

(Niveau 1) 
Borgere med stærke IKT-færdigheder 

(Niveau 3) 
Typiske behov: 
 

• Kalendersystemer, (f.eks. Outlook) 
• Timeregistreringssystemer 
• Lager- og varestyringssystemer 
• Bestillingssystemer 
• Labelling, logistik 
• Journalsystemer 
• Mail og kommunikation 
• Informationssøgning 
• Bedre kendskab til Office-pakken gene-

relt 
 

Typiske behov: 
 

• Følge med udviklingen generelt 
• Databaseteknologier 
• Debatfora 
• Billedbehandling 
• CAD-programmer 
• Budget- og regnskabssystemer 
• Digital signatur 
• Programmering – at lave hjemmesider 
• Specifikke søgemaskiner og fagdatabaser 
• Præsentationsprogrammer 

 
Oversigt 99 viser på tilsvarende måde de 2 gruppers behov for styrkelse af deres IKT-
færdigheder i relation til deres dagligdag i øvrigt. Denne oversigt viser, at borgere med stærke 
IKT-færdigheder har mere avancerede behov for styrkelse af deres IKT-færdigheder, f.eks. 
inden for programmering og det at lave hjemmesider. Dog har begge grupper visse fælles 
træk, f.eks. inden for e-handel og kontakt til det offentlige. 
 
Oversigt 9 
Borgere med svage IKT-færdigheder 

(Niveau 1) 
Borgere med stærke IKT-færdigheder 

(Niveau 3) 
Typiske behov i relation til dagligdag: 
 

• E-mail 
• Netbank 
• Kontakt med det offentlige  
• Digital fotografering og billedredigering 
• Handle på nettet, køb af dagligvarer 
• Computerspil med børnene 
• Informationssøgning generelt 
 

Typiske behov i relation til dagligdag: 
 

• Lave hjemmesider 
• Anvende spam- og anti-virusprogrammer 
• Kontakt med det offentlige 
• Digital signatur 
• Handle på nettet 
• Programmering (f.eks. i HTML) 
• Følge med udviklingen generelt 

Behovet for at styrke IKT-færdigheder varierer på tværs af brancher 
Når de oplevede behov blandt borgerne opdeles efter deres beskæftigelse og branche, viser 
det sig, at andelen, der i høj grad/nogen grad oplever behov for at styrke deres IKT-
færdigheder i relation til deres arbejdsliv, er relativt størst blandt ansatte inden for offentlig 
administration og service (73%) og forretningsservice (74%). Andelen er ligeledes relativt høj 
inden for engros og detail (70%). Derimod er andelen relativt lavere inden for landbruget 
(42%), transport (39%) og bygge og anlæg (50%). 
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Tabel 17: Behov for at styrke IKT-færdigheder i relation til arbejdsliv eller uddannelse 
Behov for at styrke dine IKT-færdigheder i relation til arbejdsliv eller uddannelse? 
    
  I høj 

grad 
I nogen 

grad 

I be-
grænset 

grad 
Slet ikke Ved 

ikke Total 

Landbrug Antal 5 9 9 9 1 33 
 % 15% 27% 27% 27% 3% 100% 
Fremstilling Antal 21 19 11 9 1 61 
 % 34% 31% 18% 15% 2% 100% 
Bygge og anlæg Antal 22 35 18 35 3 113 
 % 19% 31% 16% 31% 3% 100% 
Engros og detail Antal 12 16 9 3 0 40 
 % 30% 40% 23% 8% 0% 100% 
Hoteller Antal 4 3 2 2 1 12 
 % 33% 25% 17% 17% 8% 100% 
Transport Antal 5 6 4 12 1 28 
 % 18% 21% 14% 43% 4% 100% 
Offentlig adm./ service Antal 102 95 37 30 8 272 
 % 38% 35% 14% 11% 3% 100% 
Forretningsservice Antal 87 45 27 17 3 179 
 % 49% 25% 15% 9% 2% 100% 
Andet, noter Antal 8 2 2 1 0 13 
 % 62% 15% 15% 8% 0% 100% 
Ved ikke Antal 0 0 1 0 0 1 
 % 0% 0% 100% 0% 0% 100% 
Total Antal 266 230 120 118 18 752 
 % 35% 31% 16% 16% 2% 100% 
 

6.2. Hvordan ønsker borgerne deres IKT-kompetencer styrket? 
Tabellen nedenfor viser, under hvilke former borgerne på de respektive færdighedsniveauer 
eventuelt ønsker at styrke deres IKT-færdigheder. 

Borgere med gode IKT-færdigheder vil dygtiggøre sig selv på arbejdet 
Tallene viser, at borgere med de bedste IKT-færdigheder (niveau 3) primært ønsker at lære 
det selv (53%) eller via kursus tilbudt af arbejdsplads (46%). Den høje andel, som helst vil 
lære det selv, kan forklares af, at borgere, som har de bedste IKT-færdigheder, typisk angiver 
selvlæring som den vigtigste læringsvej. Kun 3% af borgerne med de bedste IKT-færdigheder 
(niveau 3) foretrækker kurser tilbudt af det offentlige. 
 
 



 56

Tabel 18: Under hvilke former ønsker danske borgere, på de 4 respektive færdighedsniveauer, 
at styrke deres IKT-færdigheder? 
  Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 
Kursus tilbudt af arbejdsplads/ 
uddannelsesinstitution Antal 14 63 190 208 475 

 % 4 23 38 46 31 
Kursus tilbudt af det offentlige Antal 48 46 41 14 149 
 % 15 17 8 3 10 
Kursus valgt/betalt af mig selv Antal 36 55 50 42 183 
 % 11 20 10 9 12 
Instruktion fra kolleger Antal 5 27 78 74 184 
 % 2 10 16 16 12 
Instruktion fra venner/familie Antal 82 108 182 104 476 
 % 26 39 36 23 31 
Selv lært det Antal 31 70 176 242 519 
 % 10 25 35 53 34 
Andet noter Antal 29 5 6 5 45 
 % 9 2 1 1 3 
Ved ikke Antal 118 17 13 3 151 
 % 37 6 3 1 10 
Total Antal 316 275 500 456 1547 
 % 100 100 100 100 100 

Borgere med svage IKT-færdigheder skal hjælpes udefra 
Omvendt mener borgerne med de svageste IKT-færdigheder, (dvs. de, som aldrig har brugt en 
computer/niveau 1), at de foretrækker at udvikle deres færdigheder i form af instruktion fra 
familie og venner (26%), på kurser tilbudt af det offentlige (15%) eller betalt af dem selv. 
Kun 10% af de, som ikke har brugt en computer, foretrækker at lære det selv. 
 
Endelig skal det fremhæves, at en stor del (37%) af de borgere, som ikke har brugt en compu-
ter, svarer ”ved ikke” med hensyn til, hvordan de eventuelt vil styrke deres IKT-færdigheder. 
Deres ”ved ikke”-andel ligger langt over de øvrige grupper af borgere. Dette afspejler, at 
mange af disse borgere ikke synes, at de har behov eller interesse for en styrkelse af deres 
IKT-færdigheder. 
 
Sammenfattende peger resultaterne på, at borgerne med de bedste IKT-færdigheder i højere 
grad mener, at de vil kunne klare sig selv med hensyn til at udvikle deres IKT-færdigheder. 
Omvendt er der blandt borgere med de svageste IKT-færdigheder højere andele, som fore-
trækker at styrke deres kompetencer ved hjælp af kurser og instruktion fra andre. Ligeledes er 
der blandt denne gruppe mange uafklarede spørgsmål med hensyn til, om og hvordan de even-
tuelt ønsker en styrkelse af deres IKT-færdigheder. 
 
Nærmere undersøgelser viser, at det varierer mellem brancherne, under hvilke former borger-
ne foretrækker at få udviklet deres IKT-færdigheder. Ønsket om kursus tilbudt af arbejds-
plads/eller uddannelsesinstitution er relativt størst inden for offentlig administration og ser-
vice (50%) og forretningsservice (47%). Omvendt foretrækker de fleste inden for engros og 
detail at lære det selv (59%). 
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Sammenhæng mellem IKT-færdigheder og brug af offentlige hjemmesider  
Tabellen nedenfor viser, at der blandt borgere med stærke IKT-færdigheder (niveau 3) er en 
større andel, som bruger offentlige hjemmesider (47%) og offentlige webformularer (58%). 
De tilsvarende andele blandt borgere med svage IKT-færdigheder (niveau 1) er kun henholds-
vis 4% og 8%. Dog viser tabellen, at forskellen i brug af offentlige hjemmesider ikke er så 
stor, når man sammenligner borgere på niveau 3 med borgere på ”middelniveau” (niveau 2). 
 
Dette peger på, at en forudsætning for at øge borgernes brug af offentlige hjemmesider er, at 
borgernes kompetenceniveau løftes over et vist minimumspunkt.  
 
Tabel 19: IKT-færdigheder og brug af offentlige hjemmesider og offentlige webformularer 
Stor erfaring/nogen erfaring  Niveau 

0 
Niveau 

1 
Niveau 

2 
Niveau 

3 Total 

Antal 0 69 363 386 818 Brug af offentlige hjemmesider 
% 0% 8% 44% 47% 100% 

Antal 0 27 242 371 640 Brug af offentlige webformularer 
% 0% 4% 38% 58% 100% 

 
 

Eksempler på borgernes hverdagsgevinster ved at udnytte gode IKT-færdigheder 

 
Celinda – Bruger i forbindelse med uddannelse 
”Jeg bruger internettet dagligt i forbindelse med studiet på sygeplejeskolen.” I den forbindelse bruger 
hun internettet til at hente skoledokumenter osv. Derudover bruges internettet til almindelig informati-
onssøgning – nyheder, mails osv. Hun siger: ”Nettet er uundværligt. Jeg skal kunne komme på for at 
hente karakterer, opgaver og skemaændringer. Ellers skal man op på skolen og se det på pc’en der.”  
 
Michael – Bilsyn gjort nemmere 
”I forbindelse med bilsyn har jeg brugt internettet til at bestille tid og undersøge, hvad det er, der skal 
være i orden, for at bilen kan godkendes. Det har fungeret virkelig fint. Ville ønske at flere services på 
nettet fungerede så nemt.” 
 
Ansøgning om børneinstitutionsplads i kommunen 
I Odder Kommune vejleder personen, som tager sig af pladsanvisning til børnepasningsinstitutionerne, 
de borgere, der kommer ind for at søge en plads, om, at det er meget nemmere via nettet og giver 
langt flere muligheder. F.eks. kan borgerne undersøge faciliteterne på de forskellige institutioner, og 
de kan nemt flytte ansøgningen fra en institution til en anden, og de kan løbende se, hvor tæt de er på 
at få deres barn optaget. Det har ført til, at medarbejderen har hjulpet mange med at bestille pinkode 
med det samme og har vist borgerne de muligheder, der var. I kommunen er man oppe på, at 50% af 
alle ansøgninger om plads på daginstitutioner i dag sker over nettet. 
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7. Fremtidens IKT-færdigheder i 2012 
Dette afsnit behandler følgende hovedspørgsmål: 
 
• Hvilket IKT-færdighedsniveau kræves af borgerne i fremtidens vidensamfund anno 2012?  
• Hvor stor en del af danske borgere er på nuværende tidspunkt under det forventede, kræ-

vede fremtidige IKT-færdighedsniveau? 
• Hvordan vil danskernes IKT-færdighedsniveau være i 2012 ved fremskrivning af deres 

nuværende niveau?  

7.1. De fremtidige krav til borgernes IKT-færdighedsniveau i 2012 

Det handler ikke om at spå om teknikkens udvikling 
I 2012 vil der selvfølgelig være nye informationsteknologier, som vi ikke kender i dag, mens 
andre nutidige teknologier til den tid vil være forsvundet. Da teknologien konstant udvikler 
sig, er det uproduktivt at forsøge at forudsige, hvorledes teknologiens udvikling vil påvirke de 
fremtidige kompetencekrav. Digital literacy handler nemlig om, hvorvidt borgeren besidder 
de kognitive kompetencer, som sætter han eller hende i stand til at anvende en teknologi 
 
I stedet er det derfor mere hensigtsmæssigt at vurdere, hvilket færdighedsniveau, der kræves 
på de generiske, kognitive kompetencer, der indgår i begrebet digital literacy. Med andre ord: 
I hvilket omfang skal borgere i 2012 være sikre i at anvende IKT til at kommunikere med 
andre – f.eks. offentlige myndigheder? Hvor sikre skal danske borgere være til at finde be-
stemt information ved hjælp af IKT i 2012? Sådanne vurderinger kan gennemføres uden at 
forsøge at forudsige, hvilken teknologi, som til den tid vil blive brugt til at finde information 
eller til at kommunikere med. 

Ekspertworkshop har vurderet det fremtidige krævede IKT-færdighedsniveau 
Fastlæggelsen af det krævede fremtidige IKT-færdighedsniveau er gennemført af medlem-
merne af en ekspertworkshop med repræsentanter fra forskningsinstitutioner, offentlige myn-
digheder og private virksomheder, der arbejder med IKT-udvikling. Fastlæggelsen er sket 
således, at hver ekspert ved afkrydsning i et skema har angivet, hvilket færdighedsniveau de 
mener, en borger skal have på hver af de 34 indikatorer, der indgår i surveyundersøgelsens 
afdækning af digital literacy. Svarkategorierne går fra 1-4, hvor 1 er ”ingen erfaring/rutine” 
og 4 er ”stor rutine/erfaring” med pågældende IKT-færdighed. Eksperterne har gennemført 
denne afkrydsning særskilt for: 
 
• Borgere i den erhvervsaktive alder (16-66 årige) 
• Borgere udenfor den erhvervsaktive alder 
 
Herefter er de enkelte eksperters besvarelser blevet brugt i gennemsnitsberegninger for det 
fremtidige krævede niveau og indekseret på en skala 0-100.  
 
Resultaterne af eksperternes vurderinger er vist i nedenstående tabel. Tabellen viser, hvor 
mange point fra 0-100 eksperterne mener, at danske borgere som minimum børe have i gen-
nemsnit på de 8 typer IKT-færdigheder og samlet IKT-færdighed.  
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Tabel 20: Eksperternes vurdering af det forventede krævede IKT-færdighedsniveau i 2012 
 Danskere i den erhvervsaktive 

alder 
Danskere udenfor den erhvervsak-

tive alder 
  Krævet ni-

veau i 2012 
Standard- 
afvigelse 

Krævet niveau 
i 2012 

Standard-
afvigelse 

1. Definere informationsbehov 94 13 73 31 
2. Adgang til relevant information 82 11 63 24 
3. Håndtere information 64 16 46 23 
4. Integrere information 57 20 30 19 
5. Evaluere information 79 22 67 26 
6. Skabe ny information 70 19 27 25 
7. Kommunikation og formidling 72 14 45 21 
8. Teknologisk selvhjulpen 78 19 46 27 
IKT-færdigheder (samlet score) 72 13 46 20 
N = 11     
 
Standardafvigelsen udtrykker enigheden mellem de 11 eksperter. Jo mindre standardafvigelse, 
jo større enighed har der været blandt eksperterne omkring det fremtidige niveau. Grundlæg-
gende er der tale om stor enighed blandt eksperterne i forhold til de fremtidige forventninger. 
Særligt er der enighed omkring det forventede krævede niveau i forhold til at definere infor-
mationsbehov samt at få adgang til relevant information. Disse 2 typer færdigheder samt fær-
digheden at evaluere information vurderes som de væsentligste fremtidige IKT-
færdighedskrav.  

7.2. Hvilke danske borgere ligger under det fremtidige IKT-færdighedsniveau 
Tabellen nedenfor giver et overblik over, hvor stor en del af de danske borgere, der på nuvæ-
rende tidspunkt er under og over det forventede krævede fremtidige IKT-færdighedsniveau. I 
tabellen er der taget højde for at eksperternes forventninger er forskellige alt efter om der er 
tale om borgere i den erhvervsaktive alder, hvor den forventede gennemsnitlige IKT-score er 
72 point, eller om borgere udenfor den erhvervsaktive alder, hvor den forventede gennemsnit-
lige IKT-score er 46 point. 
 
Blandt alle danske borgere ligger 71,9% under det forventede fremtidige niveau, mens 28,1% 
af alle danske borgere ligger over det fremtidige forventede niveau. Blandt borgere i den er-
hvervsaktive alder (16-66 år) ligger 68,5% under det fremtidige niveau, mens den tilsvarende 
andel blandt borgere udenfor den erhvervsaktive alder er 90,2%. Det skal bemærkes, at denne 
aldersgruppe omfatter en stor andel (ca. 70%), som aldrig har brugt en computer.  
 
Blandt borgere i den erhvervsaktive alder ligger hovedparten (77-85%) af aldersgrupperne fra 
50-66 år under det fremtidige niveau. Blandt de yngre aldersgrupper fra 16-30 år ligger 54-
59% under det forventede fremtidige niveau. 
 
Der er flere kvinder (77%) end mænd (60%) i den erhvervsaktive alder, som ligger under det 
forventede fremtidige niveau. 
 
Funktionærer/tjenestemænd (60%) og studerende, elever og lærlinge (53%) er de grupper, 
som har den laveste andel, der ligger under det gennemsnitlige fremtidige niveau. 
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Tabel 21: Andel over/under eksperternes gennemsnitlige forventning til, hvor mange point en 
dansker i gennemsnit skal have i 2012 (indeholder IKT-scoren, som den faktisk ser ud i 2006) 
 Andel 

under 
Andel 
over Total 

Danskere i den erhvervsaktive alder (16-66 årige)   
Alder 16 - 29 År 54,9 45,1 100
 30 - 39 År 59,9 40,1 100
 40 - 49 År 73,9 26,1 100
 50 - 59 År 77,4 22,6 100
 60 - 66 År 84,92 15,08 100
 Køn Kvinder (16-66 år) 77,0 23,0 100
  Mænd (16-66 år) 60,1 39,9 100
 Erhverv Efterlønner/Pensionist 91,1 8,9 100
  Selvstændig 63,7 36,3 100
  Arbejder 76,7 23,3 100
  Funktionær/tjenestemand 60,0 40,0 100
  Hjemmearbejdende/hjemmegående hustru 92,8 7,2 100
  Studerende, elev, lærling 53,5 46,5 100
  Arbejdsløs 72,7 27,3 100
  Ude af erhverv i øvrigt 89,9 10,1 100
  Vil ikke svare 32,9 67,1 100
Alle danskere i den erhvervsaktive alder (16-66 årige) 68,5 31,5 100
Danskere udenfor den erhvervsaktive alder (67 år eller ældre)   
Alder 67 eller ældre 90,22 9,78 100
Køn Kvinder (67 år eller ældre) 95,8 4,2 100
  Mænd (67 år eller ældre) 82,8 17,2 100
 Erhverv Efterlønner/Pensionist 90,0 10,0 100
  Selvstændig 100,0 0,0 100
  Arbejder 100,0 0,0 100
  Funktionær/tjenestemand 81,4 18,6 100
  Hjemmearbejdende/hjemmegående hustru 100,0 0,0 100
Alle danskere udenfor den erhvervsaktive alder (67 år eller 
ældre) 

90,2 9,8 100

Alle danskere 71,9 28,1 100
Note: Eksperternes gennemsnitlige forventning til IKT-scoren er henholdsvis 72 point for danskere i den er-
hvervsaktive alder og 46 point for danskere udenfor den erhvervsaktive alder. I beregningerne af hvor store an-
dele, der ligger over/under eksperternes forventning til den gennemsnitlige IKT-score i 2012, er grænserne altså 
forskellige afhængige af hvilke grupper der refereres til, ligesom der er taget højde herfor i beregningen af ande-
lene over eller under for alle danskere over 15 år. 

7.3. Fremskrivning af borgernes IKT-færdigheder 
TI har, med udgangspunkt i borgernes nuværende IKT-færdighedsniveau, gennemført en 
fremskrivning af deres IKT-færdigheder til 2012. Det er en fremskrivning baseret på en ”alt 
andet lige”-forudsætning. Med andre ord: Hvis vi ikke gør noget nyt i forhold til nu, hvordan 
vil borgernes IKT-færdighedsniveau udvikle sig? Fremskrivningen er baseret på følgende 
forudsætninger: 
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• Aldersforskydningen af borgernes IKT-færdigheder fra 2006 til 2012 er beregnet ud fra 

den simple forudsætning, at befolkningen bliver 6 år ældre, således at der kommer en ny 
gruppe af unge i alderen 16-21 år, mens et tilsvarende antal af den ældste del af befolk-
ningen falder væk. Den nye gruppe af 16-21 årige antages at have de samme IKT-
færdigheder, som gruppen havde i 2006.  

• Udbredelsen af IKT-teknologi, hvor flere og flere får adgang til internet og computere, vil 
fortsat stige. Danskernes adgang til computer og internet har været inde i en voldsom ud-
vikling indenfor de seneste 6 år. Tabellen nedenfor vidner om den udvikling. 

 
Tabel 22: Udviklingen i danske borgeres adgang til computer og internet 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Familier med adgang til pc i hjemmet 69 % 70 % 78 % 80 % 84 % 85 % 
Adgang til internettet i hjemmet blandt 
alle familier 

54 % 59 % 66 % 70 % 74 % 78 % 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
Udviklingen er de seneste år blevet mere moderat, og der er grund til at forvente, at stigningen 
for familiers adgang til pc og internet i fremtiden vil flade mere ud. For dog alligevel at tage 
den teknologiske udvikling med i betragtningen fremskrives adgangen til pc og internet frem 
til 2012. Fremskrivningen ekstrapoleres ud fra stigningen i adgangen til pc og internet i 2005 
og 2006.  
 
Figur 7: Borgernes IKT-færdigheder i 2006 sammenlignet med de fremskrevne færdigheder i 
2012 og eksperternes forventninger til borgernes IKT-færdigheder i 2012 
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Figuren viser, at det fremskrevne IKT-færdighedsniveau hos danske borgere i den erhvervsak-
tive alder i 2012 (62 point) vil ligge under det gennemsnitlige niveau (72 point), som eksper-
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terne forventer, vil blive krævet. Danskernes fremskrevne IKT-færdigheder i 2012 ligger un-
der det forventede krævede niveau på alle typer af IKT-færdigheder, specielt med hensyn til at 
kunne bruge IKT til at skabe ny information samt kommunikation og formidling. Derimod vil 
danske borgeres fremskrevne IKT-færdigheder til at skaffe sig adgang til relevant information 
kun ligge 8 point under det krævede gennemsnit i 2012. 
 
Med hensyn til danske borgere udenfor den erhvervsaktive alder ligger disses fremskrevne 
færdigheder (24 point) langt under det forventede krævede gennemsnit i 2012 (46 point). 
 
De nuværende IKT-færdigheder hos borgere udenfor den erhvervsaktive alder (10 point) lig-
ger langt under det forventede krævede fremtidige niveau. Gruppen omfatter mange ældre, 
som aldrig har brugt en computer. Selvom aldersforskydningen betyder, at en del af disse fal-
der fra i 2012, så vil de fremskrevne færdigheder (24 point) for danske borgere udenfor den 
erhvervsaktive alder i 2012 ligge langt under det forventede krævede gennemsnit i 2012 (46 
point). Dette mønster gælder for alle typer IKT-kompetencer. 
 
Figur 8: IKT-færdigheder i 2012 
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8. Barometer for borgernes IKT-færdigheder 
Styrkelsen af borgernes IKT-færdigheder er et vigtigt politisk indsatsområde både nu og i de 
kommende år. Den gennemførte indsats vil dog rejse bl.a. følgende naturlige spørgsmål: 
 

• Virker indsatsen? 
• Bliver borgernes IKT-færdigheder forbedret? Hvor meget? 
• Hos hvilke grupper af borgere bliver færdighederne forbedret? 

 
Disse spørgsmål gør det relevant at etablere en statistisk metode til løbende at følge, hvorledes 
borgernes IKT-færdigheder udvikler sig.  

8.1. Hovedprincipper for IKT-barometer 
I det følgende præsenteres Teknologisk Institut’s forslag til, hvilke hovedprincipper der bør 
tages højde for i et fremtidigt IKT-færdighedsbarometer med formålet løbende at måle dan-
skernes IKT færdigheder. Vores forslag tager udgangspunkt i erfaringerne fra nærværende 
undersøgelse. 

Brug begrebet ”digital literacy” i IKT-barometer 
Da IKT-teknologien udvikler sig hastigt, er det vigtigt, at et IKT-barometers målinger ikke 
blot bliver et teknologisk øjebliksbillede af borgernes fortrolighed med specifikke teknologier, 
der kan være glemt og irrelevante få år efter. TI foreslår derfor, at et IKT-barometer anvender 
begrebet ”digital literacy”, som definerer en række kognitive, generiske IKT-færdigheder, der 
har holdbarhed og sammenlignelighed over tid (se afsnit 2.2 ). At være ”digital literate” bety-
der at kunne søge og finde information, strukturere information og omsætte den til relevant 
viden og at kunne navigere og kommunikere online med andre.  IKT-barometeret skal således 
løbende følge, hvorvidt borgerne besidder de generiske, kognitive færdigheder, som det kræ-
ver at kunne drage nytte af IKT.    

IKT-barometeret bør baseres på repræsentative surveyundersøgelser 
TI foreslår, at IKT-barometeret baseres på årlige surveyundersøgelser, hvor et repræsentativt 
udsnit af danske borgere over 16 år vurderer deres rutine og erfaringer med en række operati-
onelle IKT-færdigheder.  

De operationelle indikatorer skal, så vidt muligt, omfatte gængse teknologianvendelser 
For hver af de generiske kompetencer skal der, som det er gjort i denne undersøgelse, udvik-
les operationelle indikatorer for konkrete IKT-færdigheder, der kan siges at afspejle den gene-
riske kompetence (se eksempel nedenfor).  
 
TI anbefaler, at IKT-barometeret genanvender de 34 operationelle indikatorer, der er anvendt 
i nærværende undersøgelse. 
 
Listen af indikatorer omfatter teknologianvendelser, der er relativt gængse og alment kendte. 
Argumentet herfor er, at hvis der spørges til anvendelser, der ikke er gængse, da vil undersø-
gelsen i højere grad afspejle en teknologianvendelses manglende udbredelsesgrad. F.eks., hvis 
undersøgelsen spurgte borgerne om deres erfaring/rutine med anvendelse GPS-navigation i 
biler. Et resultat, der viser, at kun 10% af borgerne har stærke færdigheder på dette område, 
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ville mere være udtryk for teknologianvendelsens begrænsede udbredelsesgrad end borgernes 
færdigheder. 
 
Generisk kompetence ”At kunne formidle og udveksle information og viden ved hjælp af 

IKT” 
Indikatorer - eksempler • At sende/modtage e-mail 

• At kunne sende vedhæftede filer med e-mail 
• At kunne sende/modtage sms 
• At anvende chat-rooms på nettet 
• At deltage i samarbejds- og projektgrupper over nettet 
• At kunne anvende mail/kalendersystemer til at organise-

re/aftale møder 
• At købe eller sælge varer via danske hjemmesider 
• At købe eller sælge varer på ikke dansksprogede hjemmesider 
• At indtaste oplysninger til det offentlige, f.eks. via en webfor-

mular 
• At bestille/købe billetter over internettet 
• At anvende digital signatur 

 
At anvende digital signatur kan egentlig ikke betragtes som en gængs teknologianvendelse, 
idet den endnu kun har moderat udbredelse blandt borgerne. Men for den digitale signatur 
gælder det særlige forhold, at det politisk er besluttet, at denne skal have gængs udbredelse. 
Derfor kan det være relevant at medtage den som indikator i IKT-barometeret og følge dens 
udvikling. 

Der skal fastlægges fast pointskala for IKT-færdighedsniveauer 
For at kunne følge udviklingen i borgernes IKT færdighedsniveau over tid er det relevant at 
etablere en fast pointskala, der definerer forskellige færdighedsniveauer. Nærværende under-
søgelse har anvendt følgende inddeling af borgernes gennemsnitlige score:  
 

Niveau 3: ”de bedste”: Score fra 71-100 
Niveau 2: ”de middelgode”: Score fra 41-70 
Niveau 1: ”de svage”: Score fra 0-40 
Niveau 0: ”har aldrig brugt computer” 
 

TI foreslår, at denne inddeling anvendes i IKT-barometeret, da nærværende undersøgelse der-
med kan udgøre et første måle- og sammenligningspunkt. Ydermere sikrer denne inddeling, at 
der etableres 4 grupper af respondenter, som hver især har en tilstrækkelig antalsmæssig stør-
relse til at gennemføre statistiske analyser og generaliseringer med hensyn til deres baggrund, 
beskæftigelse og IKT-vaner m.v. 

Borgergruppen, som ikke har brugt computer/internet, skal måles i barometeret 
Nærværende undersøgelse viser, at en væsentlig andel (ca. 20%) af borgerne over 16 år aldrig 
har brugt computer/internet. Derfor bliver det vigtigt, at IKT-baromeret kan følge, hvorvidt 
det lykkes at reducere denne gruppe over tid. Derudover er det relevant at belyse, hvorvidt 
denne gruppe af borgere har adgang til computer/internet hjemme eller på arbejde, og i hvor 
høj grad de har udviklet færdigheder i anvendelse af mobiltelefoner, der også er gængse og i 
stigende grad tilføres funktioner. 
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Mål borgernes anvendelse af og åbenhed overfor ny teknologi  
Anvendelse af computer og internet udgør kun en del af de mange informationsteknologier, 
der findes. Da der hele tiden kommer nye teknologier, vil det at kunne sætte sig ind i nye tek-
nologier være en vigtig fremtidig kompetence.  
 
Derfor kan det være relevant, at IKT-barometeret afdækker, i hvilket omfang borgerne tager 
forskellige former for informationsteknologi til sig, det være sig mobiltelefoni, IP-telefoni, 
digital billedbehandling, trådløst internet m.v. Problemet er dog, at listen over mulige nye 
teknologier, der kan spørges til, er meget lang og hele tiden vil ændre sig. En enkel løsning 
kan derfor være, at IKT-barometeret stiller borgerne dette spørgsmål: 
 

Kan du give eksempler på nye informationsteknologier, du er begyndt at bruge 
indenfor det sidste år? 
 
 Ja 
 Nej 
 
Hvis ja, hvilke? 
 
 

Dette spørgsmål vil dels gøre det muligt at følge udviklingen i %-andelen, som svarer ja/nej – 
og dels give kvalitativ information om, hvilke teknologier forskellige grupper af borgere ty-
pisk nævner. 

Følg den internationale udvikling og anvendelse af IKT-test 
Endelig bør det bemærkes, at deciderede test af IKT-færdigheder er et område under udvik-
ling, og at testresultater metodisk er at foretrække for resultater, der hviler på borgernes egne 
angivelser af deres rutine og erfaringer med f.eks. en række operationelle IKT-færdigheder1. 
 
I OECD-regi foregår der i disse år et forberedende arbejde om testbaserede målinger af voks-
nes kompetencer på nye områder, herunder IKT-færdigheder. I det såkaldte PIAAC-initiativ 
(Programme for the International Assessment of Adult Competencies) er det således hensig-
ten, at gøre brug af den IKT-færdighedstest, som det amerikanske Educational Testing Ser-
vice har udviklet. EU-Kommissionen deltager i det forberedende arbejde, og det er sandsyn-
ligt, at der vil blive deltagelse fra alle EU-landene, i det mindste en del af PIAAC-initiativet. 
 
Videnskabsministeriet og IT- og Telestyrelsen bør holde kontakt til Undervisningsministeriet 
om dette initiativ og følge det. Det er således sandsynligt, at det i løbet af nogle få år vil være 
muligt at indhente testbaserede informationer om borgernes IKT-færdigheder.  
 

  
 

                                                 
1 Jf. Danish Technological Institute, SKOPE and RAND Europe, ”Developing a Strategy for the Direct Assessment of Adult 

Skills”, Analysis for the European Commission, 2004, og Danish Technological Institute, ”Feasibility Study on Adult 
Skills Assessment”, Analysis for the European Commission, 2006. 
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8.2. Oversigt over IKT-barometer 
Oversigten nedenfor viser TI’s forslag til hovedelementer i IKT-barometeret. 
 
Oversigt 10 

TI’s forslag til hovedelementer i IKT-barometeret 
 
Socioøkonomiske baggrundsdata  
Alder, køn, beskæftigelse, uddannelsesniveau, indkomst, geografisk tilhørsforhold (kommune). Disse 
oplysninger skal muliggøre afdækning af, hvorledes IKT-færdighederne udvikler sig hos borgere opdelt 
på de nævnte baggrundsvariable.  
 
Adgang til computer/internet 
%-andel af borgerne, som har adgang til computer/internet derhjemme og/eller på arbejdet/studiet. 
 
Hyppighed i brug af computer/internet 
%-andel af borgerne, som bruger computer/internet dagligt, 2-4 gange om ugen, en gang om ugen, 1-2 
gange om måneden eller sjældnere. 
 
%-andel af borgere, som ikke har brugt computer/internet 
Sammenligning af andel med nærværende undersøgelse. 
 
Borgernes gennemsnitlige score opdelt på de 8 generiske færdigheder i digital literacy 
Herunder ”at definere informationsbehov”, ”at kunne skaffe sig adgang til relevant information”, ”at ska-
be ny information”, ”at kunne kommunikere information ved hjælp af IKT” m.v. Barometeret kan hermed 
vise, indenfor hvilke typer af IKT-færdigheder, der er sket en tilvækst. 
    
Borgernes samlede gennemsnitlige IKT-færdighedsniveau 
Gennemsnitsscore sammenlignet med gennemsnit i nærværende undersøgelse. 
 
Borgernes bevægelse mellem færdighedsniveauer 
%-andel af borgerne, som befinder sig på henholdsvis niveau 0, 1, 2, 3 og 4 i forhold til nærværende 
undersøgelse. 
 
Borgernes åbenhed overfor ny teknologi 
%-andel af borgerne, som kan nævne eksempler på nye teknologier, de er begyndt at anvende inden-
for det seneste år. 
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9. Gevinster og omkostninger ved bedre IKT-færdigheder 
Målet med denne del af analysen er at skabe et overblik over de økonomiske gevinster og 
omkostninger, der er forbundet med at satse på bedre IKT-færdigheder blandt borgere og 
medarbejdere. Vi analyserer først de mulige økonomiske gevinster ved en bedre anvendelse af 
IKT i landets virksomheder under den antagelse, at der er en klar sammenhæng mellem IKT-
færdigheder og god anvendelse af IKT. 
 
Herefter analyserer vi de økonomiske omkostninger ved forskellige strategier for at opnå bed-
re IKT-færdigheder blandt borgere og medarbejdere. Analysen af henholdsvis økonomiske 
gevinster og økonomiske omkostninger gør det muligt at estimere forholdet mellem omkost-
ninger og gevinster ved bedre IKT-færdigheder gennem opstillingen af forskellige cost-
benefit-scenarier. 
 
Analysen indregner, så vidt det har været muligt, direkte og indirekte økonomiske omkostnin-
ger og gevinster. Derimod indregnes ikke gevinster og omkostninger, som ikke umiddelbart 
kan opgøres i økonomiske termer, f.eks. bedre personlig livskvalitet som følge af bedre IKT-
færdigheder eller lignende. 

9.1. De økonomiske gevinster ved bedre IKT-anvendelse 
TI har i efteråret 2006 gennemført en undersøgelse blandt danske virksomheder, der skal be-
lyse de potentielle økonomiske gevinster ved bedre IKT-færdigheder blandt medarbejdere. 

Metode: Fokus på tidsbesparelser og bedre kvalitet i produktionsprocesser 
Udgangspunktet for undersøgelsen har været den grundlæggende antagelse, at øgede IKT-
færdigheder og øget IKT-anvendelse kan medføre 2 typer af økonomiske gevinster:  
 
• For det første effektivitetsforbedringer i form af mere effektive og mindre tidskrævende 

produktionsprocesser. 
• For det andet kvalitetsforbedringer, der kan gøre et højere prisniveau muligt ved den sam-

me ressourceindsats i produktionsprocessen, eller som – hvis der er tale om en offentlig 
virksomhed – vil øge borgeres eller politiske beslutningstageres betalingsvilje i forhold til 
den ydelse eller det produkt, der leveres. 

 
For at belyse disse forhold har vi taget udgangspunkt i nogle af de principper, som i dag ligger 
til grund for målingerne af virksomheders administrative byrder i en række EU-lande, herun-
der Danmark. 

Virksomhederne har vurderet den mulige tidsbesparelse ved god brug af IKT 
Konkret betyder det, at vi har bedt adspurgte virksomheder om – for en vigtig produk-
tionsenhed – at angive tidsforbruget i forbindelse med produktion af én enhed af produktet 
samt at angive, hvor megen tid, der ville kunne spares ved produktionen af én enhed, hvis alle 
medarbejdere i virksomheden gjorde den bedst mulige brug af den informations- og kommu-
nikationsteknologi, som p.t. er til rådighed i virksomheden, i produktionen af den pågældende 
enhed. 
 
Ligeledes har vi spurgt virksomhederne om den potentielle tidsbesparelse i forbindelse med 
interaktion med kunder eller brugere ved produktionen af én enhed, hvis alle virksomhedens 
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kunder, brugere eller samarbejdspartnere gjorde den bedst mulige brug af den informations- 
og kommunikationsteknologi, som p.t. er til rådighed i virksomheden. 
 
 
Boks 1: Post Danmarks kvalifikationskatalog 
 
 

Post Danmark har udarbejdet et omfattende kvalifikationskatalog over påkrævede færdigheder, 
herunder IKT-færdigheder, hvoraf de fleste er på brugerniveau, i forhold til forskellige stillingsty-
per. 
 
Hver stilling i Post Danmark er på denne måde beskrevet med en række kvalifikationskrav fra 
kvalifikationskataloget. Tilsvarende har hver medarbejder en kompetenceprofil. Idéen er, at de 
krævede færdigheder for en stillingstype skal svare til personens faktiske færdigheder – hvis de 
ikke gør det, skal medarbejderen opkvalificeres.  
 
Færdighederne i både stillingsprofilen og personprofilen bliver skaleret på 5 niveauer, og der er 
tale om dynamiske profiler, fordi både stillingsindhold og medarbejdernes færdigheder løbende 
ændrer sig.  
 
Kvalifikationskataloget gør de forventede færdigheder synlige og indebærer, at behovet for kom-
petenceudviklingen bliver klarere for både virksomheden og den enkelte medarbejder. Kompe-
tenceudviklingen bliver derfor mere målrettet. Redskabet anvendes også ved rekruttering. Kvalifi-
kationskataloget er opdelt i personlige kvalifikationer og faglige kvalifikationer. IKT udgør et af de 
faglige kvalifikationsområder, som igen er opdelt på en række underkategorier. IKT opdeles på 
følgende områder: 

 
• MS Office 
• Postale standardsystemer 
• SAP 
• IKT-udviklingsværktøjer 
• Øvrige applikationer 

 

- og har anslået den økonomiske værdi af kvalitetsforbedringer 
Endelig har vi spurgt virksomhederne om den mulige kvalitetsforbedring i forbindelse med 
den bedst mulige brug af eksisterende IKT i frembringelsen af den enkelte virksomheds ydel-
ser, og bedt virksomhederne om at angive en økonomisk værdi af denne kvalitetsforbedring2. 

Tidsbesparelser kan omsættes i økonomisk gevinst 
På baggrund af informationer fra den enkelte virksomhed om antallet af ansatte i virk-
somheden og virksomhedens årlige lønsum kan der herefter, med udgangspunkt i en række 
antagelser, udregnes en samlet potentiel økonomisk gevinst per år ved den bedst mulige brug 
af eksisterende informations- og kommunikationsteknologi i den enkelte virksomhed3.  

                                                 
2 For private virksomheder angives kvalitetsgevinsten som den procentsats, hvormed prisen på den valgte produktionsenhed 

kunne hæves ved en højere kvalitet som følge af bedre IKT-anvendelse, uden at salget af antal enheder ville falde. For of-
fentlige virksomheder angives kvalitetsgevinsten som den procentuelle øgede betalingsvilje eller bevillingsvilje, som en 
bedre kvalitet kan forventes at medføre. 

3 Det antages, at oplysningerne om tidsbesparelser og kvalitetsgevinster i produktionen af den valgte enhed er gældende for 
den samlede virksomheds produktion. Der kan herefter beregnes et samlet antal potentielt sparede arbejdstimer for virk-
somheden. Værdien af tidsbesparelser beregnes som det sparede antal timer multipliceret med virksomhedens gennemsnit-
lige timeløn. Værdien af kvalitetsgevinsten beregnes som den beregnede procentuelle kvalitetsgevinst multipliceret med 
virksomhedens omsætning. 
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Resultaterne fra 14 brancher kan anvendes til at estimere et landsresultat 
Undersøgelsen bygger på en repræsentativ stikprøve på 445 virksomheder i 14 forskellige 
brancher. Ved at ekstrapolere fra stikprøveresultaterne til totalpopulationen kan der udregnes 
en samlet potentiel økonomisk gevinst for hver af de 14 brancher og for de 14 brancher sam-
let. De 14 brancher repræsenterer i alt 86% af det samlede antal beskæftigede i Danmark4. 
  
Hvis det antages, at resultaterne fra de 14 brancher er gældende for alle brancher, kan der be-
regnes en samlet potentiel økonomisk gevinst per år ved den bedst mulige anvendelse af eksi-
sterende informations- og kommunikationsteknologi for det danske samfund. 
 
Boks 2: Forskel i åbningstider (service) og omkostninger ved forskellige transakti-
onsformer, beregnet af Greve Kommune  
 
 
Digital henvendelse: Åbningstid = 24 timer Omkostninger per transak-

tion = X 
 

Telefonisk henvendelse: Åbningstid = 12 timer Omkostninger per transak-
tion = 4X 
 

Personlig/skriftlig  
henvendelse: 

Åbningstid = 7 timer Omkostninger per transak-
tion = 20X  

Resultaterne skal tolkes varsomt – men de udgør et velbegrundet bud 
Resultaterne fra beregningen af den potentielle gevinst ved den bedst mulige anvendelse af 
IKT skal naturligvis tolkes varsomt. Oplysningerne fra virksomhederne om den mulige tids-
besparelse og kvalitetsgevinst ved den bedst mulige anvendelse af eksisterende IKT er vurde-
ringer og ikke sikre oplysninger. Beregningerne hviler desuden som nævnt på en række anta-
gelser. I det omfang antagelsernes ikke er relevante for danske virksomheders reelle forhold, 
rejser det også tvivl om, hvor realistiske resultaterne er.  
 
Det er dog vores samlede vurdering, at beregningerne er et relevant bud på de potentielle 
økonomiske gevinster, hvis medarbejderne i danske virksomheder ville gøre den bedst mulige 
brug af eksisterende informations- og kommunikationsteknologi i produktionsprocessen. 

- og gevinsterne ved kvalitetsforbedringer undervurderes måske endda 
Den anvendte metode til estimering af værdien af kvalitetsforbedringer tenderer endog sand-
synligvis imod at undervurdere gevinsterne. Metoden forudsætter, at respondenterne omsætter 
kvalitetsforbedringer til en økonomisk gevinst i form af prisforhøjelser eller øget betalings- 
eller bevillingsvilje. 
 
Særligt i den offentlige sektor kan det være problematisk at forudsætte en direkte sammen-
hæng mellem kvalitetsforbedringer og bevillinger – ofte vil sammenhængen være fraværende 
eller måske endda omvendt. Kvalitetsforbedringer i undervisningssektoren som følge af bedre 
brug af IKT kunne f.eks. føre til, at bevillingerne begrænses ud fra en tankegang om, at målet 
er at levere en vis kvalitet billigst muligt. Det kan ikke udelukkes, at respondenterne har taget 
sådanne forhold i betragtning i deres vurderinger af den økonomiske værdi af kvalitetsforbed-
ringer. 

                                                 
4 Danmarks Statistik, Statistikbanken. Generel firmastatistik efter gruppering, enhed, branche (27-grp.) og tid. Tabel GF3. 
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I den private sektor kan det ikke udelukkes, at respondenterne har taget konkurrencesituatio-
nen i betragtning i deres vurdering af den økonomiske værdi af kvalitetsforbedringer – f.eks. 
ved at gå ud fra, at konkurrenter hurtigt vil matche kvalitetsforbedringer, hvorfor den mulige 
prisforhøjelse som følge af kvalitetsforbedringer begrænses. Fra et samfundsøkonomisk per-
spektiv spiller det dog ingen rolle, om konkurrencesituationen indebærer et nedadgående pres 
på prisændringer som følge af kvalitetsforbedringer. Den samfundsmæssige nytte af kvalitets-
forbedringer består, uanset om den privatøkonomiske gevinst begrænses af konkurrencen. 

Virksomhederne selv peger på, at resultaterne er relevante 
At beregningerne nedenfor er et relevant bud på de potentielle økonomiske gevinster, hvis 
medarbejderne i danske virksomheder ville gøre den bedst mulige brug af eksisterende infor-
mations- og kommunikationsteknologi, understøttes i høj grad af de adspurgte virksomheder 
selv. Interviewene med virksomhederne blev således gennemført ved hjælp af et computer-
understøttet system, der gjorde det muligt umiddelbart at konfrontere respondenterne med de 
beregninger, som blev gennemført på baggrund af respondenternes egne oplysninger.  
 
Ved afslutningen af interviewet fik respondenterne derfor muligheden for at forholde sig til 
vores estimat af den enkelte virksomheds potentielle økonomiske gevinster. Tabellen neden-
for viser respondenternes vurdering af den beregnede økonomiske gevinst i den enkelte virk-
somhed. 
 
Som det fremgår, vurderer tydeligt over halvdelen af respondenterne, at det beregnede beløb 
cirka passer. Knap hver femte vurderer, at det beregnede beløb er for højt, mens 9% vurderer, 
at beløbet er alt for højt. Modsat er der 4%, der vurderer, at det beregnede beløb er for lavt.  
 
Hvis respondenternes vurderinger anvendes som målestok for de beregnede resultater, peger 
de umiddelbart på, at de beregnede resultater er nogenlunde realistiske, men at de måske sam-
let set angiver den øvre grænse for de potentielle økonomiske gevinster ved den bedste mulige 
anvendelse af eksisterende IKT. 
 
Tabel 23: Respondenternes vurdering af den beregnede økonomiske gevinst for den enkelte 
virksomhed 

Vurdering Antal virksomheder Andel (%) 
Alt for højt 39 9 % 
For højt 84 19 % 
Passer cirka 269 61 % 
For lavt 18 4 % 
Alt for lavt 1 0 % 
Ved ikke 34 8 % 
Total 445 100 % 
Spørgsmålsformulering: ”Hvordan vurderer du det beløb, der er beregnet?”. 

- og hovedparten af virksomhederne føler sig sikre på de svar, de har afgivet 
Resultaternes gyldighed understøttes også af respondenternes egen angivelse af, hvor sikre de 
har følt sig på de svar, de har afgivet med hensyn til mulige tidsbesparelser og værdien af kva-
litetsforbedringer. Jf. tabel 24, så angiver over 77% af respondenterne, at de er meget sikre 
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eller ret sikre på de svar, de har angivet. 18% angiver, at de er lidt usikre, mens kun 3% angi-
ver, at de føler sig meget usikre på de afgivne svar. 
 
Tabel 24: Respondenternes sikkerhed i angivelsen af tidsbesparelser og værdi af kvalitetsfor-
bedringer 

Vurdering Antal virksomheder Andel (%) 
Meget sikker 169 38% 
Noget sikker 175 39% 
Lidt usikker 81 18% 
Meget usikker 15 3% 
Ved ikke 4 1% 
Total 444 100% 
Spørgsmålsformulering: ”Hvor sikker føler du dig på de svar, du har afgivet med hensyn til mulige tidsbesparel-
ser og værdi af kvalitetsforbedringer?” 

Store økonomiske gevinster ved bedst mulig anvendelse af IKT i de 14 brancher 
Tabel 25 viser de samlede beregnede potentielle gevinster fordelt på brancher og virksom-
hedsstørrelse. Stikprøveresultaterne er i tabellen omregnet til et samlet brancheresultat. Det er 
sket ved at multiplicere den vægtede gennemsnitlige økonomiske gevinst per år for hver en-
kelt virksomhed inden for den enkelte branche med det samlede antal virksomheder i bran-
chen. Den vægtede gennemsnitlige økonomiske gevinst per år er den gennemsnitlige økono-
miske gevinst per virksomhed, når der tages højde for fordelingen af virksomheder i forskelli-
ge størrelseskategorier i totalpopulationen, dvs. alle virksomheder i den enkelte branche. 
 
Tabel 25: Samlet potentiel økonomisk gevinst ved bedst mulig brug af IKT 

Branche Branchen i alt
(mia. kr.)

Finans og forsikring 13,3 
Forretningsservice 13,1 
Engroshandel 8,9 
Jern- og metalindustri 8,2 
Bygge og anlæg 5,0 
Detailhandel og reparationsvirksomhed 3,7 
Foreninger, kultur og renovation 3,6 
Transport 3,2 
Sociale institutioner 3,1 
Offentlig administration 2,6 
Hotel og restaurant 1,2 
Sundhedsvæsen 0,9 
Føde-, drikke-, tobaksvareindustri 0,6 
Undervisning 0,6 
Alle 14 brancher 68,0 

 
Der nogle klare forskelle på den potentielle årlige økonomiske gevinst ved den bedst mulige 
anvendelse af IKT i de forskellige brancher. Størst er den økonomiske gevinst i finans- og 
forsikringssektoren og inden for forretningsservice, mindst i fødevareindustrien, undervis-
ningssektoren og i sundhedsvæsenet. 
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Gevinsten er også relativt lav inden for hotel- og restaurationsbranchen og i offentlig admini-
stration. I finans- og forsikringssektoren er den potentielle økonomiske gevinst estimeret til 
mere end 13 mia. kr. årligt. Inden for forretningsservice er den estimerede økonomiske ge-
vinst ved bedst mulig anvendelse af IKT lige over 13 mia. kr. årligt. Engroshandlen og jern- 
og metalindustrien kan, ifølge beregningerne, realisere en årlig økonomisk gevinst på hen-
holdsvis næsten 9 mia. kr. og godt 8 mia. kr. 
 
Den samlede potentielle økonomiske gevinst årligt for de 14 brancher er i alt beregnet til: 
 

68,0 Mia. kr. 
 

Dette svarer til 4,4% af det danske bruttonationalprodukt (2005)5. 

Samlet gevinst for Danmark ved bedst mulig anvendelse af IKT er næsten 80 mia. kr. 
Der kan på baggrund af branchetallene estimeres en samlet potentiel gevinst for det danske 
samfund, hvis alle beskæftigede gjorde den bedst mulige brug af eksisterende informations- 
og kommunikationsteknologi i produktionsprocessen og til kvalitetsforbedringer. 
 
Hvis altså resultatet beregnet på baggrund af brancher, som repræsenterer 86% af den samlede 
danske beskæftigelse, antages at gælde for hele den danske beskæftigelse, kan den samlede 
potentielle økonomiske gevinst ved den bedst mulige anvendelse af IKT beregnes til: 
 

79,1 mia. kr. 
 

Dette svarer til 5,1% af det danske bruttonationalprodukt (2005). 

Den potentielle økonomiske gevinst per medarbejder i 14 brancher 
Den samlede potentielle økonomiske gevinst i den enkelte branche er påvirket af, hvor mange 
virksomheder, der er i den enkelte branche, og hvor mange ansatte de har. I sammenligningen 
af de potentielle økonomiske gevinster på tværs af brancher giver det derfor mening at foku-
sere på den potentielle besparelse per medarbejder. Resultaterne af denne beregning er angivet 
i tabel 26. 
 
De potentielle økonomiske gevinster per medarbejder ved bedst mulig brug af IKT er størst i 
finans- og forsikringssektoren, i forretningsservice og i den offentlige administration. Den 
gennemsnitlige gevinst per medarbejder på tværs af de 14 brancher er estimeret til kr. 43.388 
per år. 

                                                 
5 Kilde: www.danmark.dk, fakta om Danmark. 
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Tabel 26: Årlige økonomiske gevinster per medarbejder ved bedst mulig brug af IKT 
Branche I alt  

(kr. per medarbejder) 
Forretningsservice 94.705 
Finans og forsikring 58.105 
Offentlig administration 56.442 
Sociale institutioner 49.897 
Foreninger, kultur og renovation 47.606 
Jern- og metalindustri 43.630 
Sundhedsvæsen 41.696 
Undervisning 40.638 
Engroshandel 37.940 
Detailhandel og reparationsvirksomhed 36.937 
Transport 23.975 
Hotel og restaurant 23.149 
Bygge og anlæg 19.562 
Føde-, drikke-, tobaksvareindustri 10.024 
Alle brancher 43.388 

Størst gevinst i virksomhedernes eksterne kontakt og interne produktion 
Som nævnt er den samlede potentielle økonomiske gevinst ved den bedst mulige brug af IKT 
estimeret som summen af værdien af tidsbesparelser i den interne produktionsproces, i den 
eksterne produktionsproces og den økonomiske værdi af kvalitetsforbedringer. 
 
Tabel 27: Typer af økonomiske gevinster ved bedst mulig brug af eksisterende IKT (mia. kr.)  

Branche 

Interne 
produktions-
proces 
 

Værdi af  
kvalitets-
forbedringer i 
produktionen 

Eksterne 
produktions-
proces 
 

Forretningsservice 3,7 2,8 6,6 
Engroshandel 2,1 2,0 4,9 
Jern- og metalindustri 2,5 0,9 4,8 
Finans og forsikring 5,1 3,7 4,5 
Detailhandel og reparationsvirksomhed 1,0 0,0 2,7 
Bygge og anlæg 0,6 2,1 2,3 
Offentlig administration 0,7 0,1 1,8 
Transport 0,4 1,1 1,6 
Foreninger, kultur og renovation 1,4 0,6 1,6 
Sociale institutioner 0,8 1,0 1,2 
Føde-, drikke-, tobaksvareindustri 0,2 0,0 0,4 
Sundhedsvæsen 0,3 0,1 0,4 
Hotel og restaurant 0,2 0,7 0,4 
Undervisning 0,2 0,1 0,3 
Alle 14 brancher 19,3 15,3 33,5 
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Tabel 27 viser fordelingen af de potentielle årlige gevinster fordelt på de 3 typer af gevinster. 
Tallene indikerer, at den største økonomiske gevinst er at finde i den eksternt orienterede pro-
duktionsproces, dvs. kontakten med kunder, leverandører og samarbejdspartnere.  
 
Af den samlede økonomiske gevinst på 68 mia.. kr. hidrører godt 33 Mia. kr. fra den eksternt 
orienterede produktionsproces, mens godt 19 mia. kr. kan føres tilbage til tidsbesparelser i den 
interne produktionsproces. Godt 15 mia. kr. kan føres tilbage til værdien af kvalitetsforbed-
ringer. Tidsbesparelser i den eksterne kontakt i forbindelse med produktionen udgør 49% af 
de samlede gevinster, mens tidsbesparelser i den interne produktion udgør 28%. 
 
 
Boks 3: Satsning på IKT-færdigheder i Greve Kommune 
 
 
Greve Kommune har de seneste 5 år arbejdet strategisk med digital forvaltning og digitalisering 
med det mål at effektivisere interne arbejdsgange og udvikle digitale løsninger til borgerne. 
 
Det strategiske fokus har betydet, at kommunen har satset på udvikling af medarbejdernes IKT-
færdigheder. For 5-6 siden fik alle medarbejdere et IKT-fagligt løft ledsaget af den besked, at Greve 
Kommune vil digitalisering. Bl.a. blev medarbejderne med den borgerrettede kontakt i Service-
centret sidemandsoplært i brug af internettet, og alle medarbejdere fik et pc-kørekort. 
  
Resultaterne var dog ikke gode nok. I 2003 blev 8 medarbejdere derefter sendt af sted på ½ års 
uddannelse for at blive digitale ambassadører. Dette betød et skridt i den rigtige retning, da disse 
medarbejdere efterhånden begyndte at tænke i digitale muligheder og løsninger – og i det hele 
taget at betragte digitalisering som noget positivt.  
 
Omkring 2005 blev der herefter indført et LEAN-tankesæt i Servicecentret. Dette var et stort skridt i 
den rigtige retning: En række medarbejdere er begyndt at forholde sig kritisk til de daglige processer 
og rutiner – med stor betydning for forandring og effektivisering gennem IKT. 
 
I dag har stort set alle medarbejdere gode basisfærdigheder i IKT, og efterhånden er det kun kom-
munens folkeskolelærere, der får grundlæggende, almene IKT-kurser, som f.eks. almene basiskur-
ser i Word og pc-kørekort. At det stort set ikke længere er nødvendigt at give medarbejdere kurser i 
almene basisfærdigheder skyldes dels, at de nuværende medarbejdere er blevet opgraderet, dels 
at IKT-niveauet for nye medarbejdere generelt er langt højere i dag end tidligere.  
 
IKT-kompetenceudviklingen er i dag mere differentieret og mere specialiseret – og drejer sig i høje-
re grad om uddannelse og oplæring i forhold til spydspidsprojekter.  
 

9.2. Omkostninger forbundet med bedre IKT anvendelse 
Beregningerne af de potentielle økonomiske gevinster bygger på virksomhedernes vurderin-
ger af tidsbesparelser og kvalitetsforbedringer, hvis virksomhedens medarbejdere gjorde den 
bedst mulige brug af eksisterende informations- og kommunikationsteknologi i virksomhe-
den. 
 
Spørgsmålet er, hvad der skal til, for at medarbejderne gør den bedst mulige brug af IKT, og 
hvor store omkostningerne kan forventes at være, hvis medarbejderne skal bringes til at gøre 
bedst mulig brug af eksisterende IKT. 



 75

Antagelse: IKT-færdighedsniveau 3 giver god anvendelse af IKT 
Beregningerne nedenfor hviler på den antagelse, at der er en direkte sammenhæng mellem 
den enkeltes IKT-færdigheder og hans eller hendes brug af IKT i sin arbejdssituation. Vi har i 
forbindelse med modelberegningerne lagt til grund, at et gennemsnitligt IKT-færdigheds-
niveau på niveau 3 med hensyn til de 34 generiske IKT-færdigheder i surveyundersøgelsen 
blandt borgerne er et relevant mål, hvis der skal gøres god anvendelse af IKT i produktions-
processen. 

Regneenhed: Pc-kørekortet – men kortet er ikke nødvendigvis den bedste indsats 
I beregningen af omkostninger ved bedre IKT-færdigheder i befolkningen har vi desuden 
gjort brug af pc-kørekortet som den grundlæggende enhed. Det gælder med hensyn til anta-
gelser om tidsforbrug og andre former for omkostninger ved bedre IKT-færdigheder. 
 

 
Boks 4: Post Danmark satser på målrettede IKT-kompetenceløft  

 
 

Post Danmark har erfaret, at det ikke er en god investering generelt at tilbyde medarbejderne et 
pc-kørekort – der er ikke et tilstrækkeligt stort behov herfor, og udbyttet er ikke tilstrækkeligt 
stort. Virksomhedens behov er ikke, at medarbejderne har et pc-kørekort, men snarere at de 
har et godt kendskab til f.eks. Word eller Excel på det ene eller det andet niveau.  
 
Post Danmark oplever derimod et stort udbytte af IKT-opkvalificering af medarbejdere i forhold 
til specifikke færdigheder, hvor virksomheden tager initiativ til kompetenceudviklingen ud fra en 
behovsvurdering. Et eksempel herpå er kompetenceudvikling af de medarbejdere, der indtaster 
løn i regnskabssystemer.  
 
Der er dog områder, hvor den mere almene IKT-kompetenceudvikling har skabt gode resultater. 
Det gælder f.eks. medarbejderne på posthusene, hvor et grundlæggende Office-kursus eller lig-
nende har givet den enkelte medarbejder et basalt færdighedsløft, et større overskud til at ser-
vicere kunderne bedre, en generel større fortrolighed med IKT og større nysgerrighed for at 
prøve nyt og gøre ting anderledes. 

 
 
Det skal understreges, at vi ikke herved forudsætter eller argumenterer for, at pc-kørekortet 
nødvendigvis er den mest relevante eller effektive måde at hæve arbejdsstyrkens IKT-
færdigheder på. Mange andre former for uddannelsesindsatser kan være relevante. Ikke desto 
mindre giver pc-kørekortet os et godt grundlag for at kunne estimere omkostninger ved at 
hæve forskellige grupper til niveau 3 med hensyn til IKT-færdigheder. Niveau 3 forudsætter, 
at man, som minimum, har ”en vis erfaring og rutine” med hensyn til de 34 generiske IKT-
færdigheder – og pc-kørekortet sigter netop mod at sikre, at den person, som er indehaver af 
et pc-kørekort, har en vis erfaring og rutine på 8 forskellige felter6, der i ret høj grad er sam-
menfaldende med de 34 generiske IKT-færdigheder, der indgår i surveyundersøgelsen blandt 
borgerne. 

 

 
                                                 
6 IT-kendskab, styresystemer, tekstbehandling, regneark, database, præsentation, internet og e-mail. 
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De samlede omkostninger afhænger af ambitionsniveauet 
Tabel 28 gengiver de estimerede samlede omkostninger ved at hæve forskellige befolknings-
gruppers IKT-færdigheder til niveau 3. Der opereres i tabellen med to forskellige omkost-
ningsscenarier: Et højomkostningscenario og et lavomkostningsscenario, jf. boksen nedenfor. 
 
Tabel 28: Estimerede samlede omkostninger ved at hæve forskellige befolkningsgrupper til IKT 
færdighedsniveau 3, 2006 
 I alt mia. kr.  

(lavt omkostningsniveau) 
I alt mia. kr. 

(højt omkostningsniveau) 
Hele befolkningen 15+ 80,4 122,3
Hele befolkningen 15-66 61,5 103,4
Hele arbejdsstyrken 15-66 47,2 83,2
 
Dyrest er det at hæve kompetencerne i hele befolkningen over 14 år. Det skyldes dels, at der 
er flere personer i denne gruppe end i de øvrige grupper, dels at der er langt flere personer på 
niveau 0 blandt de ældre end i den øvrige befolkning. Det antages, at det er betydeligt dyrere 
at hæve en person på færdighedsniveau 0 til niveau 3, end det er at hæve en person fra niveau 
1 til 3 og 2 til 3, jf. boksen nedenfor. 
 

Boks 5: 2 omkostningsmodeller for individuelle IKT-kompetenceløft 
 
Estimeringen af de samlede omkostninger ved IKT-kompetenceløft af den danske befolkning i 
tabel 28 hviler på to forskellige sæt af antagelser. 
 
Lavomkostningsmodel, personer i arbejde 

  Kr. 

  
 
 

Pc-
kørekort-
forløb 

Direkte 
produkti-
onstab 

Indirekte 
produktions-
tab 

I alt  
per pers. 

Niveau 0 til niveau 3: 30.000 28.579 7.145 65.724 
Niveau 1 til niveau 3: 15.000 14.289 3.572 32.862 
Niveau 2 til niveau 3: 7.500 7.145 1.786 16.431 

 
Højomkostningsmodel, personer i arbejde 

  Kr. 

   

Pc-
kørekort-
forløb 

Direkte 
produkti-
onstab 

Indirekte 
produktion-
stab 

I alt  
per pers. 

Niveau 0 til niveau 3: 30.000 57.158 28.579 115.737 
Niveau 1 til niveau 3: 15.000 28.579 14.289 57.868 
Niveau 2 til niveau 3: 7.500 14.289 7.145 28.934 

 
 

 
I begge modeller antages det, at prisen for et standardundervisningsforløb med henblik på pc-
kørekort udgør kr. 15.000 og involverer 65 konfrontationstimer og 65 forberedelsestimer, 
samt at standardforløbet vil være relevant for personer, der som udgangspunkt befinder sig på 
IKT-færdighedsniveau 1. For begge modeller antages det også, at der vil være behov for det 
dobbelte antal undervisnings- og forberedelsestimer for personer, der som udgangspunkt be-
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finder sig på niveau 0, og det halve antal for personer, der udgangspunkt befinder sig på ni-
veau 2. 
 
I lavomkostningsmodellen antages det, at 50% af den tid, der medgår til gennemførelse af 
undervisningsforløb, er tabt produktionstid (det direkte produktionstab), samt at der er behov 
for en opfølgende arbejdspladsrelateret indsats for at omsætte læring i praksis, svarende til 
25% af den tid, der er medgået til undervisningstimer (det indirekte produktionstab). 
 
I højomkostningsmodellen antages det, at 100% af den tid, der medgår til gennemførelse af 
undervisningsforløb, er tabt produktionstid (det direkte produktionstab), samt at der er behov 
for en opfølgende arbejdspladsrelateret indsats for at omsætte læring til praksis, svarende til 
50% af den tid, der er medgået til undervisningstimer (det indirekte produktionstab). 
 
Den anvendte timesats i beregningen af værdien af direkte og indirekte produktionstab, er den 
vægtede gennemsnitstimelønsats for ansatte i den private sektor, stat, amt og kommuner i 
2005 (Danmarks Statistik, Statistikbanken). 
 
I beregningen af omkostningerne ved at hæve kompetenceniveauet blandt personer udenfor 
arbejdsstyrken medregnes der ikke direkte og indirekte produktionstab. 
 
Hvis hele befolkningen over 14 år i år 2006 skal hæves til niveau 3, estimeres det, at omkost-
ningerne hertil vil være mellem 80,4 og 122,3 mia. kr. Det er mindre omkostningskrævende 
kun at hæve hele befolkningen i den arbejdsduelige alder (15-66) til niveau 3. Her estimeres 
de samlede omkostninger til mellem 61,5 og 103,4 mia. kr. 
 
Mindst omkostningskrævende er det at hæve arbejdsstyrken (dvs. beskæftigede og arbejdssø-
gende i alderen 15-66 år) til niveau 3. Hvis hele arbejdsstyrken fra 15-66 år skal løftes til 
IKT-færdighedsniveau 3, estimeres de samlede omkostninger at være mellem 47,2 og 83,2 
mia. kr. De relativt lavere omkostninger i denne model skyldes dels, at en del personer i al-
dersintervallet 15-66 år ikke er i arbejdsstyrken, dels at der i gruppen af personer udenfor ar-
bejdsstyrken er relativt flere end i gruppen af personer i arbejdsstyrken, der som udgangs-
punkt er på IKT-niveau 0. 

9.3. Cost-benefit-scenarier ved indsatser for bedre IKT-færdigheder 
På baggrund af estimeringen af henholdsvis gevinster og omkostninger ved bedre IKT-
færdigheder i forskellige befolkningsgrupper kan der nu opstilles alternative cost-benefit-
scenarier. 

Cost-benefit-scenarier bygger på en række antagelser 
Beregningen af nettogevinster (dvs. omkostninger minus gevinster) afhænger af en række 
antagelser. Blandt de vigtigste er antagelser om: 
  
• Effekten af investeringer i IKT-færdigheder for medarbejdernes anvendelse af IKT i ar-

bejdslivet. 
• Den tidsmæssige udstrækning af denne effekt. 
• Effekten på IKT-færdigheder i befolkningen af den demografiske udvikling og den tekno-

logiske udvikling og dermed udviklingen i omfanget af påkrævet opkvalificering over tid. 
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• Fordelingen af gevinsteffekten af investeringer i IKT-færdigheder på grupper med forskel-
ligt færdighedsniveauer i udgangssituationen. 

• Den tidsmæssige placering af investeringer i opkvalificering og af gevinster fra opkvalifi-
cering. 

• Tilbagediskonteringsraten, dvs. den faktor, som anvendes til at beregne nutidsværdien af 
fremtidige omkostninger og gevinster. 

• Den anvendte tidshorisont. 
 

 
Boks 6:  Effektiviseringer i Post Danmark som følge af IKT-investeringer og IKT-
kompetenceudvikling 

 
 
Post Danmark har en stigende omsætning og et positivt resultat, hvilket tilskrives, at virk-
somheden fortsat bliver mere effektiv. Effektiviseringen skyldes ikke mindst investeringer i 
IKT og IKT-kompetenceudvikling, der har gjort det muligt at reducere omkostningerne. 
 
Området for sortering af post er et eksempel, hvor investeringer i teknologisk udstyr og IKT-
kompetenceudvikling med hensyn til betjening og brug af den nye teknologi har gjort det 
muligt at omlægge hele sorteringsarbejdet. Dette har medført store besparelser i form af en 
personalereduktion på cirka 6.000 årsværk i perioden fra 1998 og frem til i dag. 

 

Effekten af bedre IKT-færdigheder kan opfattes som en blivende effekt 
Med hensyn til de to første typer af antagelser, så hviler de beregnede cost-benefit-scenarier 
på den antagelse, at en investering i bedre IKT-færdigheder vil have en permanent, positiv 
effekt på arbejdsstyrkens produktivitet. Det vil sige, at tidsbesparelser og kvalitetsforbedrin-
ger som følge af bedre anvendelse IKT-færdigheder ikke vil aftage over tid efter en indsats, 
der har hævet arbejdsstyrkens IKT-færdigheder og dens anvendelse af IKT i produktionen. 
 
Vi vurderer, at denne antagelse er realistisk: Informationerne fra den kvalitative del af under-
søgelsen af borgernes IKT-færdigheder peger på, at når først en person er blevet ”IKT-
kompetent”, vil denne person løbende kunne opdatere og vedligeholde sine IKT-færdigheder 
på egen hånd. 
 
Bedre IKT-færdigheder kan, med udgangspunkt i disse antagelser, opfattes som et positivt 
udbudssidechok, et teknologistød, der påvirker økonomiens produktionsfunktion, så output 
øges ved et givet input, jf. figur 9. 

To alternative antagelser om effekten af IKT-uddannelse på IKT-anvendelse 
Gevinstberegningerne i afsnit 9.1 hviler som nævnt på virksomhedernes vurderinger af effek-
ten, hvis alle medarbejdere gjorde ”den bedst mulige brug af eksisterende IKT” i den enkelte 
virksomhed. I beregningen af omkostningerne ved at hæve befolkningens IKT-færdigheder i 
afsnit 9.2 er vi gået ud fra, at den påkrævede ressourceindsats svarer til, at befolkningen – 
eller udvalgte delgrupper i befolkningen – får hævet deres IKT-færdighedsniveau til det, som 
vi har kaldt niveau 3 i vores undersøgelse af borgernes IKT-færdigheder. 
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Figur 9: Illustration af effekten af et positivt teknologichok 

 
Y = Output, L = Arbejdskraft, MPL = Arbejdskraftens marginale produktivitet 
 
Det er en optimistisk antagelse, at en uddannelsesindsats med denne ressourceindsats vil føre 
til realiseringen af 100% af den samlede potentielle gevinst. Vi opererer derfor også med en 
mindre optimistisk antagelse, nemlig hvor 75% af den samlede potentielle gevinst realiseres 
som resultat af uddannelsesindsatsen. 

Opkvalificeringseffekterne varierer for personer i og udenfor arbejdsmarkedet 
Omkostningerne ved IKT-opkvalificering må som nævnt i afsnit 9.2 antages delvist at afhæn-
ge af, om den enkelte er i arbejde eller ej. I beregningerne af omkostninger ved IKT-
opkvalificering har vi således indregnet en værdi af direkte og indirekte produktionstab for 
personer, som er i arbejde. Direkte og indirekte produktionstab medregnes derimod ikke for 
personer udenfor arbejdsstyrken samt arbejdsløse. 
 
Effekterne af bedre IKT-færdigheder må ligeledes antages at hænge sammen med, om den 
opkvalificerede person er i arbejde eller ej. I estimeringen af de potentielle økonomiske ge-
vinster ved IKT i afsnit 9.1 stammer en stor del af gevinsten således fra effektivitetsstigninger 
samt kvalitetsforbedringer i den interne produktionsproces. Disse typer af gevinster realiseres 
kun af personer i arbejde. 
 
Effektiviseringsgevinster i den eksternt rettede produktionsproces, dvs. i kontakten med kun-
der, samarbejdspartnere eller brugere, afhænger dog ikke på samme måde af, om kunder eller 
brugere er i arbejde eller ej. Der vil for eksempel være effektiviseringsgevinster i den offentli-

Positivt 
teknologichock 

Y = Y0(L) 

Y = Y0(L) 

LL0 0 

Y 

Hældning = MPL 
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ge sektor, hvis flere afleverer deres selvangivelse via internettet, uanset om de borgere, der 
afleverer via nettet, er pensionister eller i arbejde. 
 
Dette forhold er indregnet i cost-benefit-scenarierne. I det optimistiske sæt af antagelser om 
sammenhængen mellem IKT-opkvalificering og IKT-anvendelse har vi således antaget, at den 
fulde gevinst (dvs.100% af den samlede potentielle økonomiske gevinst) ved bedre IKT-
færdigheder kun realiseres, hvis alle voksne (16 år eller derover) opkvalificeres til IKT-
færdighedsniveau 3. Hvis kun alle i den arbejdsduelige alder (16-66) opkvalificeres til IKT-
færdighedsniveau 3, antages det, at 95% af den fulde potentielle gevinst kan realiseres, dvs. 
langt størstedelen af gevinsten realiseres, selv om kun personer i den arbejdsduelige alder 
opkvalificeres. Hvis kun alle i arbejdsstyrken (dvs. beskæftigede og arbejdssøgende i alderen 
16-66) opkvalificeres, antages det, at 90% af den fulde potentielle gevinst kan realiseres. Det 
vil sige, at selv hvis kun alle i arbejdsstyrken opkvalificeres, antages det, at klart størstedelen 
af gevinsten realiseres. 
 
I pessimistiske sæt af antagelser om sammenhængen mellem IKT-opkvalificering og IKT-
anvendelse antager vi, at 75% af den potentielle økonomiske gevinst kan realiseres, hvis alle 
voksne opkvalificeres til IKT-færdighedsniveau 3, mens den tilsvarende procentsats er 70%, 
hvis alle i den arbejdsduelige alder opkvalificeres, og 65%, hvis kun alle i arbejdsstyrken op-
kvalificeres. 

Effekten af den demografiske og teknologiske udvikling er indregnet 
Da unge gennemsnitligt har langt bedre IKT-færdigheder end ældre, vil de potentielle gevin-
ster ved en IKT-opkvalificeringsindsats alt andet lige mindskes over tid, da en stadigt lavere 
andel af befolkningen vil skulle opkvalificeres stadigt mindre. Samtidig vil omkostningerne 
ved en IKT-opkvalificeringsindsats mindskes som følge af denne demografiske effekt. 
 
Samtidigt må befolkningens gennemsnitlige IKT-færdigheder forventes at hænge positivt 
sammen med stadigt større udbredelse af informations- og kommunikationsteknologi. Denne 
teknologieffekt betyder alt andet lige, at andelen af befolkningen med færdighedsniveau 0 vil 
falde over tid, og at en større andel over tid vil befinde sig på færdighedsniveau 3 og derfor – 
ifølge vores antagelser – ikke vil have behov for opkvalificering. 
 
Såvel estimaterne af gevinster og benefits over tid tager højde for såvel demografieffekten 
som teknologieffekten. Teknologieffekten er estimeret ved at fremskrive udbredelsen af ad-
gang til pc og internet fra 2006 til 2012, og respondenternes IKT-færdighedsscore fremskrives 
over tid som funktion af teknologiudbredelsen. 

Fordelingen af opkvalificeringseffekter på færdighedsniveauer er indregnet 
Den demografiske og teknologiske fremskrivning betyder således en forskydning i befolknin-
gen i retning af færre personer på IKT-færdighedsniveau 0 og flere på færdighedsniveau 3. 
Dette betyder alt andet lige, at den potentielle gevinst ved en satsning på bedre IKT-
færdigheder mindskes, da befolkningen til en vis grad ”af sig selv” bliver bedre til at anvende 
IKT. 
 
Hvor stor den potentielle økonomiske gevinst er i de enkelte år fremover afhænger herefter 
dels af, hvor stor en andel af befolkningen eller de enkelte befolkningsgrupper, der som ud-
gangspunkt befinder sig på forskellige IKT-færdighedsniveauer, dels af, hvor stor en del af 
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den økonomiske gevinst ved opkvalificering antages at stamme fra opkvalificering fra niveau 
0, niveau 1 eller niveau 2 til niveau 3. 
 
I estimeringen af benefits fra opkvalificeringsindsatsen har vi antaget, at opkvalificering af 
gruppen af personer med IKT-færdighedsniveau 0 til IKT-færdighedsniveau 3 repræsenterer 
55% af den samlede potentielle gevinst, og opkvalificering af personer fra niveau 1 til niveau 
3 35% og opkvalificeringen af personer fra niveau 2 til niveau 3 10% af den potentielle ge-
vinst. 

Den tidsmæssige placering af investeringer og gevinster har betydning 
I udviklingen af cost-benefit-scenarier er den tidsmæssige placering af investeringer og gevin-
ster ligeledes af stor betydning. I estimeringen af den samlede nettogevinst indenfor en given 
tidshorisont påvirkes resultatet dels af, hvor hurtigt gevinsterne følger efter en given investe-
ring, dels vil nutidsværdien af benefits, gevinster og nettogevinst påvirkes af, hvor langt ude i 
fremtiden gevinster og omkostninger falder, jf. nedenfor. I de beregnede cost-benefit-
scenarier er vi gået ud fra følgende investeringsplan: 
 
Tabel 29: Antaget investeringsplan, investeringer i højere IKT-færdigheder 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I alt
Investeringsgrad 0,05 0,2 0,3 0,2 0,15 0,1 1
 
Det vil sige, at den antagne investering i højere IKT-færdigheder fordeles over en 6-års perio-
de, med hovedparten af investeringen placeret i den midterste del af perioden. Det antages 
f.eks., at 5% af den samlede investering foretages i 2007 og 30% i 2009. 
 
Vi har desuden antaget, at gevinsterne ved investeringer i IKT-færdigheder viser sig året efter 
investeringsåret, dvs. gevinsterne fra investeringerne i opkvalificeringer i 2007 viser sig i 
2008 osv. 

Fremtidige omkostninger og gevinster er diskonteret til en nutidsværdi 
Fremtidige omkostninger eller gevinster må diskonteres ud fra princippet om nutidsværdi. En 
indtægt af en bestemt nominel størrelse om 5 år er således mindre værd end den samme no-
minelle indtægt i dag, eftersom indtægten i dag vil kunne forrentes. I cost-benefit-scenarierne 
diskonteres fremtidige omkostninger og gevinster med en rentefod på 6%. I cost-benefit-
analyser er det omdiskuteret, hvilken rentefod, der skal anvendes til beregning af nutidsværdi-
en af omkostninger og gevinster. Jo højere rentefod, jo mindre vejer fremtiden, jo lavere ren-
tefod, jo højere vejer fremtiden. Finansministeriet anbefaler, at man opererer med en rentefod 
på 6%.7 

Store nettogevinster ved opkvalificering af befolkningens IKT-færdigheder 
Tabel 30 gengiver resultaterne af en række forskellige cost-benefit-scenarier. Det pessimisti-
ske scenario er udarbejdet på baggrund af antagelser om en høj omkostning per person ved 
opkvalificering af IKT-færdigheder samt en forholdsvis svag sammenhæng mellem IKT-
færdigheder og IKT-anvendelse, hvilket indebærer, at maksimalt 70% af den samlede potenti-
elle gevinst realiseres. 
 

                                                 
7 Finansministeriet, 1999. Vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger. 
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Tabel 30: Nettogevinster ved alternative cost-benefit-scenarier, investering i IKT-færdigheder 
Netto-benefit (mia. kr., nutidsværdier) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I alt  
Pessimistisk scenario   
Alle i 16+ opkvalificeres -5,9 -18,6 -16,3 8,4 21,2 29,9 18,7
Alle 16-66 opkvalificeres -5,0 -15,5 -12,6 9,4 20,8 28,5 25,7
Alle 16-66 i arbejdsstyrken opkvalificeres -4,1 -12,6 -9,7 9,8 19,8 26,7 30,0
Realistisk scenario   
Alle i 16+ opkvalificeres -3,9 -11,3 -6,4 14,4 25,2 32,3 50,4
Alle 16-66 opkvalificeres -3,0 -8,2 -2,7 15,4 24,8 31,0 57,4
Alle 16-66 i arbejdsstyrken opkvalificeres -2,3 -6,1 -0,7 15,2 23,6 29,0 58,7
Optimistisk scenario   
Alle i 16+ opkvalificeres -3,9 -10,4 -2,1 23,0 36,2 44,6 87,5
Alle 16-66 opkvalificeres -3,0 -7,2 1,5 24,0 35,8 43,3 94,4
Alle 16-66 i arbejdsstyrken opkvalificeres -2,3 -5,4 2,7 22,3 32,6 39,1 89,1

Basisår: 2007. Diskonteringsrate 6%. 
 
Det optimistiske scenario bygger tilsvarende på en antagelse om relativt lave omkostninger 
per person ved opkvalificering af IKT-færdigheder samt en antagelse om en stærk sammen-
hæng mellem IKT-færdigheder og IKT-anvendelse, dvs., at maksimalt 100% af den potentiel-
le økonomiske gevinst ved bedre IKT-anvendelse kan realiseres, hvis hele befolkningen op-
kvalificeres til IKT-færdighedsniveau 3. 
 
Endelig er det realistiske scenario opstillet med udgangspunkt i en antagelse om relativt lave 
opkvalificeringsomkostninger og en relativt svag sammenhæng mellem IKT-færdigheder og 
IKT-anvendelse. Som betegnelsen indikerer, er det vores vurdering, at dette scenario er det 
mest realistiske af de 3 scenarier. 
 
Fælles for de 3 typer af scenarier er det, at der er en tydeligt positivt netto-benefit fra investe-
ringer i opkvalificering af borgernes IKT-færdigheder. Selv det pessimistiske scenario giver 
en positivt netto-benefit på mellem 18,7 og 30,0 mia. kr. (nutidsværdi), afhængigt af, om hele 
eller dele af den voksne befolkning opkvalificeres. Det optimistiske scenario giver tilsvarende 
positive netto-benefits på mellem 87,5 og 94,4 mia. kr. (nutidsværdi).  
 
I det realistiske scenario er nettogevinsten mellem 50,4 og 58,7 mia. kr. (nutidsværdi). Dette 
svarer til mellem 3,25% og 3,78% af det danske bruttonationalprodukt i 2005 og er et resultat 
af en investering på mellem 37,7 mia. kr. og 60,7 mia. kr. (nutidsværdi). 
 
Tabel 31: Afkastningsgrader i det realistiske scenario  

 Alle 16+ Alle 16-66 
Alle 16-66 i 

arbejdsstyrken
Investering 60,7 46,4 37,7
Netto-benefit 50,4 57,4 58,7
Afkast (%) 83,0 123,7 155,8
 
Jf. tabel 31 er afkastet af investeringen i IKT-opkvalificeringen i det realistiske scenario over-
ordentlig godt. Selv hvis det antages, at alle voksne skal opkvalificeres til IKT-færdig-
hedsniveau 3, så er afkastningsgraden (netto-benefit i forhold til omkostninger) over 80%. Det 
tydeligt bedste afkast opnås dog, hvis investeringen fokuseres på de 16-66 årige, der er i ar-
bejdsstyrken. Her udgør netto-benefit over 150% af de medgåede omkostninger. 
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Det skal i denne forbindelse også tages i betragtning, at tidshorisonten i de opstillede scenarier 
er begrænset til tidsrummet 2006-2012. Vi har, som nævnt, antaget, at produktivitets- og kva-
litetseffekterne af bedre IKT-anvendelse som følge af bedre IKT-færdigheder er permanente. 
Hvis denne antagelse er holdbar, og hvis der fortsat opereres med en diskonteringsrate på 6%, 
så vil nettogevinsten blive større, hvis gevinster og benefits fra et længere tidsrum indregnes.  
 
De indregnede antagelser om periodisering af gevinster og omkostninger kan illustreres for én 
af de oplistede beregninger, nemlig den med den største afkastgrad. I dette scenario opkvalifi-
ceres alle, der ikke som udgangspunkt er på IKT-færdighedsniveau 3, over en periode på 6 år, 
i overensstemmelse med investeringsplanen i figuren nedenfor. 
 
Figur 10: Udviklingen i gevinster, omkostninger og netto-benefits. Realistisk scenario, opkvali-
ficering af alle 16-66 i arbejdsstyrken, som ikke har niveau 3 i IKT-færdigheder 
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Med den antagne investeringsplan og antagelsen om, at gevinsterne ved IKT-opkvalificering 
viser sig 1 år efter investeringen, er der en positivt netto-benefit fra 2010, hvis investeringen 
startes i 2007. Herefter vokser den positive netto-benefit markant. 
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Boks 7: Betydelige digitaliseringsgevinster i Greve Kommune 

 
 
Greve Kommune har en begrundet formodning om, at kommunens digitaliseringssatsning 
har kunnet betale sig. Der er både sket en reduktion i lønsummen, og nye opgaver er blevet 
absorberet, uden at det har medført flere årsværk eller yderligere ressourcer.  
 
I administrationen har kommunen over de sidste 10 år fået flere opgaver, svarende til 70-80 
årsværk, men kommunen har ikke ansat det tilsvarende årsværk. I stedet har den samtidige 
digitalisering – både internt og eksternt i forhold til borgerbetjeningen – bevirket en større 
grad af effektivitet, som har absorberet disse årsværk. Og kompetenceudviklingen af medar-
bejderne har været en nødvendig investering i den sammenhæng. 
 
Sammenlignet med 5 andre kommuner på Sjælland, som Greve Kommune indgår i et 
benchmarking-projekt med, har Greve Kommune i dag en relativ ”slank” administration. I 
kommunen er man ikke i tvivl om, at digitalisering og IKT-kompetenceudvikling har været en 
vigtig medvirkende årsag. 
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10. Målgrupper, udfordringer og initiativer 

10.1. Hovedmålgrupper og udfordringer 

Danskerne, som aldrig har rørt en computer (niveau 0) 
 
Udfordringen 
I dag består størstedelen af denne målgruppe af ældre mennesker. Frem til 2012 vil denne 
gruppe altså alene på grund af den demografiske udvikling skønsmæssigt blive reduceret fra 
20% til cirka 15% af den samlede befolkning over 16 år, da ”nye ældre” vil have erhvervet 
IKT-kompetencer på arbejdsmarkedet.   
 
Det er dog stadig relevant at gøre en indsats rettet mod de mennesker, som ikke benytter en 
computer, da der allerede i dag er tegn på, at denne målgruppe er dårligere stillet som aktive 
deltagere i vidensamfundet end de mennesker, der har jævne til stærke IKT-færdigheder. Der 
findes allerede i dag i det danske samfund såvel som globalt en række foranstaltninger, som 
favoriserer mennesker med IKT-færdigheder. Borgere, der har adgang til internettet og formår 
at søge information via søgemaskiner og anvende specifikke internetservices, kan f.eks. siges 
at have betydeligt bedre muligheder for at anskaffe sig viden, spare penge (f.eks. køb af billi-
ge flybilletter, IP-telefoni) og spare tid (f.eks. netbank). Dette gælder naturligvis også nye, 
elektroniske offentlige services, der kun kan tilgås via internettet. 
 
For den del af gruppen, der stadig er i den erhvervsaktive alder og aldrig har rørt en computer, 
er det endvidere en væsentlig udfordring, at disse mennesker allerede er dårligere stillet på et 
arbejdsmarked, hvor flere og flere job indeholder en større eller mindre grad af IKT-
anvendelse, og hvor det at stille sig til rådighed på arbejdsmarkedet, hvis man ikke har et job, 
kræver, at man lægger sit CV på Jobnet. Der er selvfølgelig personer på arbejdsformidlingen, 
der hjælper de arbejdsløse med at lave et CV og lægge det ud, men alt andet lige vil arbejdslø-
se med IKT-færdigheder være bedre stillet i jobsøgningen end de personer, der ikke har IKT-
færdigheder, også fordi en stor del af jobsøgningsprocessen foregår på nettet i dag. Udviklin-
gen på arbejdsmarkedet betyder også, at der vil blive efterspurgt flere kompetencer end i dag. 
Det vil også være nødvendigt at få løftet de, der er svagest til IKT på arbejdsmarkedet.  
 
Hvordan motiveres denne gruppe? 
Denne målgruppe er ikke motiveret for at udvikle deres IKT-færdigheder. De er enten ikke 
opmærksomme på – eller opfatter ikke – deres manglende evner som et problem – de ser in-
gen begrænsninger. 
 
For at motivere denne gruppe er det altså nødvendigt at formidle klare og tydelige billeder af, 
hvad de går glip af, og hvordan deres situation vil blive forværret i de kommende år, hvis ikke 
de begynder at anvende IKT og udvikler IKT-færdigheder. Denne formidling bør rettes mod 
løsning af dagligdagsproblemer, såsom bestilling af bøger på biblioteket, bestilling af plads på 
campingpladser og lignende samt anvendelse af identificerbare rollemodeller, dvs. personer, 
der er i målgruppen, og som vil kunne tale entusiastisk om fordelene ved anvendelse af IKT. 
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Eksempler på borgernes hverdagsgevinster ved at udnytte gode IKT-færdigheder 
 
Svend – En ny dimension på fugleforeningslivet 
Svend har været med i en lokalafdeling af Dansk Ornitologisk Forening i mange år og har en stor li-
denskab i at observere og fotografere fugle. Med lokalafdelingens hjemmeside har han nu også fået 
en mulighed for at rapportere om de observationer, han gør på sine ture i naturen. Det sker også, at 
han tager et godt billede af en spændende fugl, som han får lagt ud på hjemmesiden. Internettet har 
givet en spændende dimension til Svends fritidsinteresse. 
 
Borgernes billedarkiv 
Odder Kommune tilbyder en facilitet, hvor borgere kan bidrage med deres billeder af steder i kommu-
nen og få dem vist på kommunens hjemmeside. Det er der rigtigt mange borgere, der har benyttet sig 
af, og det betyder, at der i dag er et permanent billedarkiv af flotte billeder af forskellige steder i kom-
munen, som kan benyttes af alle (blot ikke kommercielt) og som jævnligt benyttes til artikler på kom-
munens hjemmeside. Find arkivet på: http://www.oddernettet.dk. 
 
Inger – En billigere vaskemaskine 
”Jeg har fundet ud af, at man faktisk mange gange får bedre rettigheder ved køb på nettet. Man får 
f.eks. en fornuftig returret, der ikke altid findes ved køb i butikkerne. Hvis man ønsker at se varen an 
før køb, kan man bare føle på varerne i butikken, og så købe dem på nettet. Jeg har købt en vaske-
maskine på internettet. Jeg undersøgte mulighederne vidt og bredt på nettet og sparede 5000 kr. på 
en vaskemaskine”. 
 
Anni - Toner til printeren 
”Jeg køber toner til printeren på nettet. Det er fint, jeg sparer en masse penge på tonerne. Kravet er, at 
man betaler over nettet, og toneren kommer så dagen efter med posten. Det er nemt og sparer tid og 
penge”. 
 
Bjørn – Netradio 
”Jeg bruger computeren til at lytte til netradio. Man kan vælge mellem mange forskellige kanaler, og 
jeg finder altid et interessant program at lytte til”. 
 
Henning – Internettet er et uundværligt værktøj i slægtsforskning 
Henning er pensionist og slægtsforsker. Han har allerede sporet hans familie helt tilbage til 1700-tallet. 
Det har været en spændende rejse igennem tiden. Internettet har været uundværligt i hans søgen 
efter nye spor i familietræet. Via internettet har Henning adgang til Rigsarkivet, landsarkiverne og ad-
skillige lokale arkiver og foreninger. Det giver både adgang til nødvendige data og muligheder for at 
drøfte søgningen med andre slægtsforskere.   
 
 
Hvilke barrierer er der for at udvikle denne gruppes IKT-færdigheder? 
Da denne gruppe aldrig har rørt en computer, er det sandsynligt, at mange af dem slet ikke 
ejer en computer, dvs. for en stor del af denne gruppe vil det kræve en anskaffelse af en com-
puter og en internetopkobling, hvilket for de fleste er teknisk svært at overskue og kun for et 
lille mindretal økonomisk uoverkommeligt.  
 
En stor del af denne gruppe består af ældre mennesker, for hvem det at lære IKT vil kræve en 
tålmodig, pædagogisk tilgang. Flere af de borgere, som har deltaget i undersøgelsen, giver 
udtryk for, at når man som ældre starter med at lære computeren at kende, har man brug for 
en intensiv, personlig vejledning, der ofte skal gentages et par gange for at indøve de nødven-
dige rutiner. Oplæring af ældre i IKT-færdigheder kræver derfor et særligt læringsmiljø, hvor 
underviserne skal være tålmodige, og hvor der lægges op til, at de ældre kan støtte hinanden.     
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Endelig skønnes det, at en stor del af denne gruppe mangler fundamentale læse-, skrive- og 
regne-færdigheder, hvilket gør det vanskeligt dels at udvikle IKT-færdighederne og dels at få 
fuldt udbytte af de IKT-færdigheder, der udvikles. Det kræver gode læse-, skrive- og regne-
færdigheder at omsætte IKT-færdigheder til løsningen af konkrete dagligdagsopgaver. F.eks. 
kan man ikke producere et CV uden at kunne skrive og læse, og kan man ikke producere en 
CV-fil, kan man ikke lægge sit CV på den webbaserede jobdatabase. 

Danskerne med dårlige til jævne IKT-færdigheder (niveau 1 og 2) 
 
Udfordringen 
I dag omfatter denne gruppe cirka halvdelen af danskere på 16 år og derover. Den demografi-
ske udvikling alene samt den generelle udbredelse af computere og internetforbindelser vil 
gøre, at denne gruppe fortsat vil repræsentere godt og vel halvdelen af danskere i alderen 16 
år og ældre i 2012.  
 
En stor del af denne målgruppe skønnes i dag at have for dårlige IKT-færdigheder til at kunne 
deltage i og bidrage til vidensamfundets udvikling. Mange i målgruppen har en meget snæver 
IKT-anvendelse enten på arbejdet eller derhjemme. På arbejdet anvender de måske et enkelt 
computerprogram, som de til gengæld anvender hele dagen lang (f.eks. laboranter, der anven-
der et laboratorieregistreringsprogram, en produktionstekniker, der arbejder med det samme 
interface til en maskine hele dagen lang). Andre anvender sjældent computer på arbejdet, og 
når de kommer hjem, bruges computeren primært til underholdning og spil. Det betyder, at de 
kun føler sig sikre i at udføre et begrænset antal IKT-aktiviteter og er meget usikre på flere af 
de andre. 
 
Undersøgelsen af de mulige gevinster i 14 forskellige brancher ved forbedring af medarbej-
dernes IKT-færdigheder viser, at der er et stort potentiale for øget produktivitet og produkt-
kvalitet, der kan realiseres, såfremt der gøres en indsats for, at medarbejderne får styrket deres 
IKT-færdigheder væsentligt.  
 
En stor del af gruppen med dårlige til jævne IKT-færdigheder anvender netop IKT på arbej-
det, og mange af dem er ansat i brancher, hvor virksomhederne giver udtryk for, at de, såfremt 
deres medarbejdere bliver bedre til at anvende IKT, kan øge produktiviteten betragteligt.  
 
Det kan endvidere forventes, at mange af de personer i den erhvervsaktive alder med dårlige 
eller jævne IKT-færdigheder, som i dag ikke har et IKT-indhold i deres job, kan se frem til at 
deres job i fremtiden også vil få integreret IKT-opgaver (som følge af øget automatisering og 
digitalisering af arbejdsprocesser). 
 
Hvordan motiveres denne målgruppe? 
Der er en række undergrupper i denne målgruppe, som har specifikke behov og forudsætnin-
ger. Når denne målgruppe skal motiveres til at udvikle deres IKT-færdigheder, er det vigtigt 
at fokusere på deres specifikke behov og forudsætninger for at lære IKT-færdigheder.  
 
I de brancher, hvor jobanskaffelse og -fastholdelse fremover blandt andet vil være afhængig 
af, at arbejdstagere med svage eller moderate IKT-færdigheder udvikler og forbedrer disse 
færdigheder, er det centralt, at disse arbejdstagere motiveres af deres arbejdsgivere, fagfore-
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ninger og arbejdsformidlingen m.m. til at gøre en indsats for at udvikle deres IKT-
færdigheder. 
 
De personer med svage til moderate IKT-færdigheder, som hverken i dag eller i fremtiden vil 
have et IKT-indhold i deres job af nævneværdig betydning, men som anvender IKT derhjem-
me, vil være sværere at motivere til at forbedre deres IKT-færdigheder. Disse personer skal 
overbevises om, at der er konkrete fordele, de kan opnå ved at træne nye IKT-færdigheder. Da 
mange af disse personer benytter computeren som underholdningsmedie, vil det bl.a. være 
oplagt at motivere disse med, at de vil kunne have det sjovt samtidig med, at de øger deres 
IKT-færdigheder.  
 
Hvilke barrierer er der for at udvikle denne gruppes IKT-færdigheder? 
Der er først og fremmest en stor andel af personerne med dårlige til jævne IKT-færdigheder, 
der ikke mener, at de har behov for at udvikle deres IKT-færdigheder. De mener at klare sig 
fint med det niveau, de har i dag. Denne manglende erkendelse blandt målgruppen er natur-
ligvis en væsentlig barriere for at udvikle disse personers IKT-færdigheder. Det vil kræve 
særdeles overbevisende argumenter (f.eks. fra arbejdsgivere eller kommunen) for at få dem 
involveret i træning af IKT-færdigheder. 
 
Ifølge de kvalitative undersøgelser (interview med borgere, virksomheder og offentlige insti-
tutioner, der har mange digitale og ikke-digitale brugere) er der endvidere mange personer i 
denne målgruppe, som er bekymret for deres IT-sikkerhedssituation. Det afholder mange af 
dem fra internettransaktioner, der kræver, at de afgiver private oplysninger, kreditkortdata og 
anvender digital signatur eller andre certifikater. Disse bekymringer, og dermed den begræn-
sede anvendelse af computeren og internettet, betyder også, at de ikke udvikler deres IKT-
færdigheder.  
 
Ligesom i målgruppen, der aldrig har rørt en computer, vil der også være en del af denne mål-
gruppe, der har læse-, skrive- og regneproblemer og derfor vil få det vanskeligt ved dels at 
udvikle IKT-færdigheder og dels at få fuldt udbytte af de IKT-færdigheder, der udvikles, hvad 
enten det er i arbejdsmæssige eller private sammenhænge. 
 
Eksisterende læringstilbud er ikke tilpasset de specifikke behov, som denne målgruppe har. 
Traditionelle IT-kurser kan kun i mindre grad dække behovet. Der er behov for udvikling af 
læringstilbud, som er tilpasset de forskellige konkrete anvendelser på jobbet eller i hjemmet.  

Danskerne med de stærke IKT-færdigheder (niveau 3) 
 
Udfordringen 
I dag omfatter denne del cirka 30% af danskere på 16 år og derover. Den demografiske udvik-
ling alene samt den generelle udbredelse af computere og internetforbindelser vil gøre, at den-
ne gruppe vil vokse til at repræsentere 32% af danskere på 16 år og derover i 2012.  
 
Men, hvis det danske samfund og de danske private og offentlige virksomheder skal indfri det 
potentiale, som analysen af potentielle økonomiske gevinster har vist er muligt ved at forbed-
re danskernes IKT-færdigheder, så skal denne gruppe vokse ganske betydeligt i størrelse. 
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Det kræver, at de personer, som i forvejen har de bedste IKT-færdigheder, fortsætter med at 
udvikle sig og trækker de mindre gode op blandt de bedste.  
 
Hvordan motiveres denne målgruppe? 
Denne gruppe benytter computeren meget hyppigt og er i forvejen motiveret til at lære nyt og 
er også god til at sætte sig ind i nye teknologier. Mange i målgruppen erkender et behov for at 
skulle udvikle deres IKT-færdigheder fremover. Målgruppen skal motiveres med forslag til 
nye IKT-færdigheder, der kan spare disse personer tid eller hjælpe dem til at løse deres hver-
dagsproblemer.  
 
Hvilke barrierer er der for at udvikle denne gruppes IKT-færdigheder? 
  
Den væsentligste barriere for udvikling af denne målgruppes IKT-færdigheder er tid. Disse 
personer mangler simpelthen tiden til at lære nye færdigheder.  
 
Eksisterende læringstilbud kan ikke udrette meget i forhold til denne målgruppe. Målgruppen 
vil efterspørge læring i små portioner og helst serveret af en kollega eller som små selvlæ-
ringsøvelser. Sådanne læringstilbud findes ikke som hyldevarer. De skal udvikles ad hoc, ofte 
af arbejdsgivere eller IT-leverandører.  
 
I forhold til de bedste IT-brugere vil erhvervslivet og de enkelte virksomheder ikke have inte-
resse i at give folk flere kompetencer end dem, de skal bruge til at varetage de opgaver, de har 
på arbejdspladserne. Virksomhederne vil derfor ikke have nogen incitamenter for at gøre de 
gode brugere bedre. 

Mulige initiativer rettet mod de specifikke målgrupper 
Dette afsnit beskriver en række politiske initiativer, der bidrager til, at danskerne dels bliver 
motiveret til at udvikle IKT-færdigheder, og dels at der gøres en indsats for at udvikle dan-
skernes IKT-færdigheder. Vi har prioriteret initiativerne i forhold til, hvor stor en effekt vi 
forventer, de vil have på den samlede forbedring af danskernes IKT-færdigheder. Vi har i 
analysen identificeret følgende 11 delmålgrupper: 
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”Uden IKT-færdigheder” 

(Niveau 0) 
”De IKT-svage” 

(Niveau 1) 
”De middelgode” 

(Niveau 2) 
”De bedste” 
(Niveau 3) 

(A) ”Udenfor arbejds-
styrken og uden IKT-
færdigheder” (15%) 
 
Ingen interesse eller 
behov for at udvikle 
IKT-færdigheder. 

(C) ”De underhold-
ningssøgende, tekno-
logisk uinteressere-
de” 
 
Uinteresseret i nye tek-
nologier. 
Bruger kun computer, 
fordi det er sjovt (11%) 
 

(F) ”De pragmatisk 
motiverede funktio-
nærer/tjenestemænd” 
 
Egentlig ikke interesse-
ret i IKT/computere, 
men bruger det allige-
vel, fordi det kan hjæl-
pe karrieren (16%) 

(I) ”De højtuddanne-
de, opkoblede funkti-
onærer” 
 
Bruger i høj grad com-
puter i forbindelse med 
arbejdet (21%) 

( B) ”I arbejdsstyrken, 
men uden IKT-
færdigheder” (6%) 

(D) ”De private og 
lavfrekvente brugere 
af computer” 
 
Bruger computeren lidt 
privat, men har be-
grænset behov, anled-
ning og interesse for at 
bruge computer (2%) 

(G) ”De jævne, priva-
te brugere” 
 
 
Deres arbejde lægger 
ikke op til anvendelse 
af computere (12%) 

(J) ”De dygtige priva-
tister” 
 
Bruger mest computer 
til private formål, og 
fordi det er underhol-
dende (4%) 

 (E) ”De mellemuddan-
nede IKT-
uinteresserede kvin-
der” 
 
Bruger både computer 
som en del af arbejdet 
og derhjemme, men har 
ikke tiden til at blive 
bedre (4%) 

(H) ”De IKT-
uinteresserede stude-
rende” (4%) 

(K) ”De totaldigitale 
studerende” 
Bruger compu-
ter/internet i alle hver-
dagens aspekter og 
også for at kunne følge 
med på studiet (4%) 

N=316 N=275 N=500 N=455 
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10.2. Initiativer, der skal motivere målgrupperne til at udvikle IKT-færdigheder 
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Relevant for: 
(A) Uden for arbejdsstyrken og uden IKT-færdigheder 
(B) I arbejde, men uden IKT-færdigheder 
(D) De private og lavfrekvente brugere af computere 
(E) De mellemuddannede IKT-uinteresserede kvinder 
(F) De pragmatisk motiverede funktionærer/tjenestemænd 
(G) De jævne, private brugere 
(H) De IKT-uinteresserede studerende 
(I) De højtuddannede opkoblede funktionærer 
 

Initiativ 1  
 
Informere om gevinster og fordele ved anvendelse af IT 
Give eksempler, der informerer og anskueliggør, hvilke fordele og gevinster den enkelte bor-
ger kan få ved at anvende IT.  
 
Metoder kan være: 

 Kendte mennesker som rollemodeller. 
 Identificerbare rollemodeller fra de enkelte målgrupper, der fortæller om, hvilke ge-

vinster og fordele de har opnået. 
 Eksempler på behov, der kun tilfredsstilles ved brug af computeren eller internettet. 

 
Medierne, der anvendes, bør inkludere tv, trykte medier og formidling via interessenter med 
tæt kontakt til borgerne og eventuelt via offentlige-private partnerskaber/samarbejde med IT- 
leverandører, telekommunikationsleverandører, computerblade m.m.  
 
Specifikt i forhold til bestemte målgrupper: 
A og B: Både de, der er uden for arbejdsstyrken og i arbejdsstyrken, men uden IKT-
færdigheder: Eksemplerne bør tage udgangspunkt i konkrete situationer og forklare disse 
grupper: ”Hvad skal det nytte”. 
 
D: ”De private og lavfrekvente brugere af computer”.  

 Synliggørelse af konkrete udbytter af øget anvendelse. 
 
E: ”De mellemuddannede uinteresserede kvinder”. Gevinster og fordele kan være: 

 Bedre jobmuligheder ved udvikling af IKT-færdigheder 
 Interessante muligheder med IKT og internettet. 
 Værdifulde digitale alternativer til traditionelle måder at løse problemer på. 
 Spændende oplysninger man kan få på nettet. 

 
F: ”De pragmatisk motiverede funktionærer/tjenestemænd”.  

 Informere om de tidsbesparende muligheder 
 Gøre opmærksom på, hvordan tilegnelse af øgede IKT-færdigheder vil øge borgerens 

værdi på arbejdsmarkedet. 
 
G: ”De jævne, private brugere” 

 Informere om fordele og gevinster i en arbejdssammenhæng 
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H: ”De IKT-uinteresserede studerende” 

 Informere om kravene på fremtidens arbejdsmarked 
 
I: ”De højtuddannede, opkoblede funktionærer” 

 Når IT-Borger.dk og Borger.dk er færdigudviklet og af en vis kvalitet, vil disse to ser-
vices være oplagte eksempler, der kan lære og vejlede denne gruppe på en sådan må-
de, at der spares tid. 
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Relevant for: 
(A) Uden for arbejdsstyrken og uden IKT-færdigheder 
(B) I arbejde, men uden IKT-færdigheder 
(C) De underholdssøgende, teknologisk uinteresserede 
(D) De private og lavfrekvente brugere af computere 
(E) De mellemuddannede IKT-uinteresserede kvinder 
 
 

Initiativ 2  
 
Brug tv-mediet 
Tv-mediet har allerede været brugt som lærings- og motiveringsredskab i forbindelse med 
udvikling af IKT-færdigheder. Spørgsmålet er bare, om det har været brugt rigtigt. DR’s ud-
sendelser ”Klikstart” og andre private tv-kanalers IKT-uddannelsesprogrammer har dels lig-
get på utilgængelige tidspunkter, dels manglet tilstrækkelig underholdningsværdi til at kunne 
appellere til målgrupperne. Tv har et enormt motivationspotentiale, såfremt information, bru-
gertips og læring umiddelbart kan omsættes af borgerne. Danmarks Radio og TV2 har med 
held inspireret mange til at fortsætte deres engagement på internettet i forbindelse med, og i 
forlængelse af tv programmer ved at bringe nyttig og passende information og tips i forbin-
delse med tv programmer. Med udgangspunkt i ovenstående initiativ anbefales en forbedret 
anvendelse af tv-mediet ved at bringe de gode eksempler og rollemodellerne ud i stuerne hos 
borgerne. F.eks. ville Den nationale IT-konkurrence – hvilken landsdel er bedst til at hånd-
tere IKT-mulighederne a la den nationale intelligenstest – være en mulighed. 
 
I forbindelse med lanceringen af Borger.dk, vil anvendelse af det nye digitale tekst-tv også 
kunne kombineres som en introduktion til digitale offentlige services og informationer på 
internettet.  
 
Specifikt i forhold til målgrupper 
Niveau 0 og niveau 1: Underholdende og engagerende tv kan være en udmærket ”eye opener” 
til IKT og de muligheder, IKT tilbyder den enkelte. Små korte tips og informationer vil kunne 
inspirere borgerne til at kaste sig ud i mediet, fordi man direkte kan oplyse om specifikke, 
meget målrettede, fordele og muligheder. 
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Relevant for: 
(B) I arbejde, men uden IKT-færdigheder 
(C) De underholdningssøgende, teknologisk uinteresserede 
(D) De private og lavfrekvente brugere af computere 
(E) De mellemuddannede IKT-uinteresserede kvinder 
 (G) De jævne, private brugere 
(H) De IKT-uinteresserede studerende 
 

Initiativ 3  
 
Formidling af kravene på fremtidens arbejdsmarked. Globalisering og fremtidens ar-
bejdsmarkedskrav har været hyppigt diskuteret i de senere år, men hvad indebærer det egent-
lig for den enkelte? Et incitament til at uddanne sig og udvikle nye færdigheder er at kende 
kravene på fremtidens arbejdsmarked, ikke bare generelt og abstrakt, men også mere direkte 
og personligt. 
 
Hvilke krav til IKT, såvel som til almindelige læse-, skrive- og regnefærdigheder, vil man i 
fremtiden blive mødt med? Hvad er det krævede niveau for forskellige typer arbejde i fremti-
den, og hvad kan den enkelte borger gøre selv for at imødekomme og forberede sig på de 
krav, vedkommende vil blive mødt med? At en jobfunktion på nuværende tidspunkt ikke har 
et IKT-indhold, er ikke ensbetydende med, at denne situation vil fortsætte uændret. Oplysning 
om præcist, hvad man kan forvente af krav til enkelte faggrupper og jobfunktioner vil gøre 
kravene nærværende og vedkommende for den enkelte.  
 
Specifikt i forhold til målgrupper 
Det er vigtigt, at formidlingen er tilpasset de enkelte målgrupper, og at de forskellige erhverv 
og stillinger beskrives i forhold til, hvordan IKT-indholdet i arbejdsopgaverne vil udvikle sig 
fremover. Dette kan formidles i samarbejde med fagforeninger og andre relevante aktører. 
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Relevant for: 
(C) De underholdningssøgende, teknologisk uinteresserede 
(D) De private og lavfrekvente brugere af computere 
(E) De mellemuddannede IKT-uinteresserede kvinder 
(F) De pragmatisk motiverede funktionærer/tjenestemænd 
(G) De jævne, private brugere 
(H) De IKT-uinteresserede studerende 
 

Initiativ 4  
 
Oplysning om IT-sikkerhed 
Mange borgere er meget utrygge ved IT-sikkerheden og usikre i forhold til, hvordan de skal 
forholde sig fornuftigt i forhold til IT-sikkerhed. Denne usikkerhed medfører, at mange be-
grænser deres anvendelse af forskellige digitale tjenester, fordi de ikke kan overskue konse-
kvenserne for deres IT-sikkerhed. 
 
Oplysning om, hvordan man sikrer sig, og hvad der er ”sikker adfærd”, vil kunne medføre 
øget tryghed og sikkerhed for disse grupper og give øget lyst til at gå i gang med nye pro-
grammer og elektroniske tjenester. 
 
Modsat den information om IT-sikkerhed, der i øjeblikket gives og som handler om alle de 
ting, der er farlige, skal oplysning om IT-sikkerhed i stedet være oplysninger om, hvordan 
man skal forholde sig, og om, hvad der er sikkert. I denne forbindelse vil aflivning eller kvali-
ficering af en række myter om IT-sikkerhed være tiltrængt. 
 
Pjecer, der står gratis fremme, og hvor sammenhængen for borgeren er ”computerrelevant”, 
f.eks. i computerforretninger og andre steder, hvor der sælges IT eller IT-relaterede service-
ydelser, ved bibliotekets computere og skærmene i borgerservicecentrene, vil nok have størst 
effekt, men initiativet bør suppleres af et uddannelsesinitiativ. 
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Relevant for: 
(C) De underholdningssøgende, teknologisk uinteresserede 
(D) De private og lavfrekvente brugere af computere 
(E) De mellemuddannede IKT-uinteresserede kvinder 
 (F) De pragmatisk motiverede funktionærer/tjenestemænd 
(G) De jævne, private brugere 
(H) De IKT-uinteresserede studerende 
 

Initiativ 5  
 
Oplysning om digital signatur 
Erhvervelse og installation af en digital signatur er en barriere for mange. Problemstillingen 
omkring digital signatur knytter sig også til den generelle usikkerhed omkring IT-sikkerhed. 
For at gøre borgerne fortrolige med digital signatur vil koblingen af digital signatur med en 
fysisk genstand, som f.eks. et borgerkort/sygesikringskort med indlejret digital signatur, der 
kan afspilles i et cd-romdrev, være en måde at koble det relativt abstrakte begreb ”digital 
signatur” med noget, borgeren kender i forvejen. 
 
Det er endvidere relevant at informere borgerne om, hvilke mange fordele de får med den 
digitale signatur. Hvilke muligheder giver det? Det kan overvejes at knytte forskellige inci-
tamenter til øget anvendelse af den digitale signatur, herunder økonomiske, første i køen 
m.m.  
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Initiativ 6  
 
Formidling af mulige gevinster til virksomhedsledere, fagforeninger og andre relevante 
interessenter med henblik på at stimulere en indsats for forbedring af medarbejderes IKT-
færdigheder (på baggrund af den økonomiske gevinstanalyse).  
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Relevant for: 
(A) Uden for arbejdsstyrken og uden IKT-færdigheder 
(B) I arbejde, men uden IKT-færdigheder 
(C) De underholdssøgende, teknologisk uinteresserede 
(D) De private og lavfrekvente brugere af computere 
(E) De mellemuddannede IKT-uinteresserede kvinder 
 (F) De pragmatisk motiverede funktionærer/tjenestemænd 
(G) De jævne, private brugere 
(H) De IKT-uinteresserede studerende 

Initiativ 7  
 
Proaktiv indsats fra kommunerne 
Kommunerne er oftest indgangen til offentlig service for borgere i Danmark, derfor vil det 
være naturligt, hvis kommunerne også var proaktive i motiveringen af borgerne til at bruge 
offentlige elektroniske services. Medarbejdere indenfor kommunerne med borgerkontakt vil 
derfor være et naturligt udgangspunkt, når elektroniske offentlige servicetilbud skal introdu-
ceres for borgerne. 
 
Medarbejdere i kommuner bør derfor gå forrest i anvendelsen af de digitale muligheder. I 
Odder Kommune har alle medarbejdere en digital signatur og alle har en e-boks. Herudover 
træner de løbende hinanden i, hvad man kan bruge internettet til, således at de som borgere 
kan fungere som rollemodeller, når de vejleder deres medborgere. 
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Relevant for: 
(A) Uden for arbejdsstyrken og uden IKT-færdigheder 
(B) I arbejde, men uden IKT-færdigheder 
(C) De underholdssøgende, teknologisk uinteresserede 
(D) De private og lavfrekvente brugere af computere 
(E) De mellemuddannede IKT-uinteresserede kvinder 
 (F) De pragmatisk motiverede funktionærer/tjenestemænd 
(G) De jævne, private brugere 
(H) De IKT-uinteresserede studerende 
(I) De højtuddannede, opkoblede funktionærer 
(J) De dygtige privatister 
(K) De totaldigitale studerende 

Initiativ 8  
 
Lad den offentlige sektor motivere ved at styrke kvaliteten af det offentlige udbud 
Både centralt i den offentlige sektor og decentralt i kommunerne bør der være fokus på at 
motivere så mange af borgerne som muligt til at anvende IT til indberetninger og udvekslin-
ger med offentlige institutioner foruden at motivere dem til anvendelse af de mange forskel-
lige private services.  Det bør gøres ved at: 
 

• Præmiere offentlige virksomheder, der er bedst til, i procent, at få flest nye brugere af 
deres webservices pr. år. 

• Man måler webaktivitet: F.eks. ved at der i det offentliges resultatkontrakter indgår 
mål for, hvor mange, der skal betjenes online i forhold til offline. 

• Man laver good/best practice-eksempler indenfor offentligt design af websider, som 
andre offentlige myndigheder kan lære af. 

• Man gør det obligatorisk for offentlige hjemmesider at følge W3C-konsortiets e-
tilgængelighedskriterier. 

• Forbedre brugervenligheden af offentlige hjemmesider og webformularer. 
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Relevant for: 
(A) Uden for arbejdsstyrken og uden IKT-færdigheder 
(B) I arbejde, men uden IKT-færdigheder 
(C) De underholdssøgende, teknologisk uinteresserede 
(D) De private og lavfrekvente brugere af computere 
(E) De mellemuddannede IKT-uinteresserede kvinder 
 (F) De pragmatisk motiverede funktionærer/tjenestemænd 
(G) De jævne, private brugere 
(H) De IKT-uinteresserede studerende 
(I) De højtuddannede, opkoblede funktionærer 
(J) De dygtige privatister 
(K) De totaldigitale studerende 

Initiativ 9  
 
Reduktion af fysisk åbningstid i den offentlige sektor 
Der, hvor de digitale services har opnået et højt servicekvalitetsniveau, kunne man reducere 
åbningstider for de borgere, som burde kunne udføre deres interaktioner med det offentlige 
via internettet.  
 
F.eks., at indmeldelse af barn i daginstitution eller skole kun kan ske i et bestemt tidsrum, 
men at det kan ske via internet 24 timer i døgnet, og at der i øvrigt følger flere informationer 
med om den enkelte institution. 
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Relevant for: 
(A) Uden for arbejdsstyrken og uden IKT-færdigheder 
(B) I arbejde, men uden IKT-færdigheder 
(C) De underholdssøgende, teknologisk uinteresserede 
(D) De private og lavfrekvente brugere af computere 
(E) De mellemuddannede IKT-uinteresserede kvinder 
 

Initiativ 10  
 
Uvildig hjælp og vejledning til at anskaffecomputer og computerprogrammer 
Forbrugerstyrelsen og Forbrugerrådet er garanter for uvildig vejledning. De bør involveres i 
udarbejdelsen af en trykt vejledning, der kan sendes ud med forbrugerbladet TÆNK, place-
res de mange steder, hvor borgerne tilegner sig IKT-færdigheder (på biblioteker, skoler, 
VUC, AOF, på rådhuset, via fagforeninger m.m.). Vejledningen bør være en trin for trin-
gennemgang af de overvejelser, borgeren bør gøre sig i forbindelse med et køb af en compu-
ter, programmer og internetopkobling. Det er vigtigt, at dette materiale ikke blot bliver place-
ret på hylder i de relevante institutioner, men at undervisere, bibliotekarer, vejledere m.v. 
bliver instrueret i at få det ud til de personer, som har brug for det. Materialet kan på den 
måde også være grundlag for undervisningsforløb eller personlig vejledning, således at pæ-
dagoger/vejledere/bibliotekarer ude i regionerne og kommunerne kan hjælpe de borgere, der, 
udover det trykte materiale, har behov for at drøfte deres overvejelser med en person, de har 
tillid til. Dette materiale findes allerede tilgængeligt på nettet (www.forbrug.dk), men det er 
for utilgængeligt for de borgere, nemlig dem, der ikke har en computer, og som reelt har 
brug for det i dag. 
 
Specifikt i forhold til målgrupper 
  
A og B 
Mange i disse to grupper har ingen IKT-færdigheder og ejer ikke en computer.  De føler sig 
meget usikre i en situation, hvor de skal anskaffe sig en computer og relevante programmer. 
 
C, D og E 
Disse tre målgrupper med svage IKT-færdigheder vil specielt kunne drage nytte af vejled-
ning ved anskaffelse af computerprogrammer og specielt anskaffelse af sikkerhedsprogram-
mer (antivirus og antispam m.m.). 
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Relevant for: 
(B) I arbejde, men uden IKT-færdigheder 
(C) De underholdssøgende, teknologisk uinteresserede 
(D) De private og lavfrekvente brugere af computere 
 

Initiativ 11  
 
Støtte til de virksomheder og fagforeninger, som igangsætter IT-uddannelse for med-
arbejdere, der ikke har, eller kun har svage, IKT-færdigheder  
Virksomhederne og medarbejderne vil typisk ikke alle være motiveret, fordi mange i medar-
bejdermålgruppen ikke anvender IT til at kunne løse deres arbejdsopgaver i dag, men det er 
sandsynligt, at mange af disse job vil indeholde IT-elementer fremover. Der bør derfor gives 
støtte i form af f.eks. puljemidler til uddannelsestiltag, der har følgende formål: 
 

• At involvere medarbejderne i udvikling af job, således at effektiviseringer og forbed-
ringer kan skabes ved at introducere IKT-anvendelse i de arbejdsopgaver, som udfø-
res af medarbejdergrupperne i dag. Endelig at udvikle medarbejdernes IKT-
færdigheder således, at de kan varetage disse ændrede job inklusiv IKT-anvendelsen. 

• Udvikling af IKT-færdigheder, der tillader løsning af konkrete fritidsopgaver 
og/eller deltagelse i informationssamfundet ved f.eks. at træne medarbejderne i at 
kommunikere elektronisk med venner og bekendte. Medarbejderne bør selv vælge, 
hvilke konkrete IKT-anvendelser de ønsker at lære for at sikre deres engagement. 

 
 Specifikt i forhold til målgrupper 
  
B 
Det vil være hensigtsmæssigt (som supplement til initiativet) at overveje muligheder for tek-
nisk og behovsmæssig vejledning ved køb af computer for den del af målgruppen, som ikke 
ejer en computer, for at disse personer kan følge op på uddannelsestiltagene med træning og 
anvendelse derhjemme. Det vil være relevant at knytte dette initiativ til initiativ 12, således 
at læse-, skrive- og regneproblemer ikke forhindrer gode resultater med udvikling af IKT-
færdigheder.  
 
C og D 
Også i forhold til disse målgrupper vil det være relevant at knytte dette initiativ til initiativ 
12, således at læse-, skrive- og regneproblemer ikke forhindrer gode resultater med udvikling 
af IKT-færdigheder. 
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Relevant for: 
(B) I arbejde, men uden IKT-færdigheder 
(C) De underholdssøgende, teknologisk uinteresserede 
(D) De private og lavfrekvente brugere af computere 
 

Initiativ 12  
 
Koble træning af IKT-færdigheder til træning i læse-, skrive- og regnefærdigheder 
Omkring 150.000 danskere skønnes at have så alvorlige problemer med at læse, skrive og 
regne, at det er en barriere for at få og holde job. Det vil være særdeles relevant at koble 
fremtidige IKT-læringstilbud meget tæt til regeringens målsætning og initiativ, der har til 
formål at sikre, at 40.000 kursister årligt kommer på jobnære læse-, skrive- og regnekurser.  
Læse-, skrive-, regnefærdigheder er en nødvendig forudsætning for at opnå ”digital literacy”, 
og digital literacy vil på samme måde i større og større grad blive en væsentlig forudsætning 
for at kunne fastholde et job i fremtiden. Der tales om, at ”digital literacy” er den fjerde nød-
vendige færdighed for at kunne fungere på job eller i samfundet. 
 
Koblingen kan ske ved, at flere af øvelserne vil kunne udføres på en computer (f.eks. læse-
øvelser med oplæsningshjælp, regneøvelser i dertil indrettede programmer og senere i regne-
ark, skriveøvelser med forskellige hjælpemidler). Det nye DICTUS-program kan f.eks. an-
vendes til at hjælpe personer med læse- og skrivebesvær. Det er dog vigtigt, at denne kobling 
mellem IKT-træning og læse-, skrive- og regnetræning sættes fornuftigt sammen, således at 
IT-anvendelsen ikke betyder, at deltagerne ikke lærer de basale læse-, skrive- og regnefær-
digheder. 
 
Specifikt i forhold til målgrupper 
 Der bør tages hensyn til, at nogle (B) aldrig har rørt en computer, medens andre (C og D) 
har begrænset erfaring med IKT-anvendelse, således at læringstilbud kører i forskellige tem-
pi.  
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Relevant for: 
(C) De underholdssøgende, teknologisk uinteresserede 
(D) De private og lavfrekvente brugere af computere 
(E) De mellemuddannede IKT-uinteresserede kvinder 
 (F) De pragmatisk motiverede funktionærer/tjenestemænd 
(G) De jævne, private brugere 
(H) De IKT-uinteresserede studerende 
(I) De højtuddannede, opkoblede funktionærer 
(J) De dygtige privatister 
 

Initiativ 13  
 
Uddannelse af personale, som på rådhuset og i de forskellige borgerservicefunktioner 
er ansvarlige for den daglige betjening af borgerne 
Personalet bør uddannes til at kunne vise borgerne, hvordan indberetninger af flytning, an-
søgning om børneinstitutionsplads og flere andre interaktioner kan gennemføres via nettet og 
med hvilke fordele. I Greve og Odder Kommuner er det lykkedes personalet at hjælpe bor-
gerne med at blive oprettet i de relevante systemer, medens de viser dem funktionerne, mu-
lighederne og fordelene. I den forbindelse kan de inddrage historier om borgerrollemodeller, 
som har haft stor glæde af de pågældende digitale services.  Det vil tage ekstra tid at behand-
le den pågældende borgers sag, men til gengæld er der stor sandsynlighed for, at borgeren 
fremover klarer flere ting hjemmefra via computeren. Det tyder resultater fra Odder Kom-
mune på. 
 
Specifikt i forhold til målgrupper 
Det vil primært være borgere, der er i færd med at stifte familie eller har stiftet hjem og fami-
lie, der vil være relevante. Studerende (H og K) er ikke så langt i deres liv, at de har hyppige 
besøg hos borgerservice, og de er mere tilbøjelige til at benytte de digitale løsninger allige-
vel, når de er klar. Heller ikke de borgere, der ikke har rørt en computer før, vil være blandt 
de primære målgrupper for dette initiativ. 
 
Omkostninger  
Omkostningen vil blive udlignet af besparelsen, der opnås ved, at færre personer belaster det 
kommunale personale med fysiske henvendelser. 
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Relevant for: 
(A) Uden for arbejdsstyrken og uden IKT-færdigheder 
(B) I arbejde, men uden IKT-færdigheder 
(C) De underholdssøgende, teknologisk uinteresserede 
(D) De private og lavfrekvente brugere af computere 
(E) De mellemuddannede IKT-uinteresserede kvinder 
 (F) De pragmatisk motiverede funktionærer/tjenestemænd 
(G) De jævne, private brugere 
(H) De IKT-uinteresserede studerende 
(I) De højtuddannede, opkoblede funktionærer 
(J) De dygtige privatister 
 

Initiativ 14  
 
En uddannelsesmæssig indsats til forhindring af SPAM, VIRUS m.m. 
Specielt de kvalitative analyser tyder på, at mange ikke udvikler deres IKT-færdigheder til-
strækkeligt, fordi de er bekymret for sikkerheden. Det afholder dem fra at lære IKT-
anvendelser, hvor de skal benytte følsomme persondata. En analyse foretaget af Alsted Re-
search i 2005 fandt, at det kun var 28% af de usikre brugere, der var trygge ved sikkerheden 
på internettet og 45% af de habile brugere. Ikke-brugerne var ikke blevet spurgt af Alsted 
Research, men det skønnes, at andelen af borgere, som aldrig har rørt en computer og som 
vil være trygge ved sikkerheden på nettet, vil ligge lavere end 28%.  
 
Der er behov for en meget koncentreret uddannelsesmæssig indsats, der uddanner borgerne i 
at forhindre SPAM, virus og andre former for internetkriminalitet samt i anvendelse af digi-
tal signatur. Denne indsats kunne passende gøres tilgængelig som interaktive læringstilbud 
på den nye IT-borgerportal, men der bør også foregå målgruppetilpasset undervisning i data-
stuer på biblioteker, AOF, VUC m.m., da ikke alle i målgruppen vil kunne finde og anvende 
disse læringstilbud uden hjælp. Fordelingen af digital signatur på postnumre viser netop, at 
landdistrikterne er langt bagud med udbredelsen af signaturen i forhold til byområderne.  Det 
tyder på, at der er behov for en substantiel indsats ude i kommunerne og i de lokale samfund 
for at lære folk om, hvordan de kan beskytte sig digitalt og få mere ud af en sikker tilgang til 
digitale transaktioner. Endvidere vil der være behov for at kunne støtte disse læringstiltag 
med mulighederne for at drøfte specifikke sikkerhedsspørgsmål og behov i borgergrupper og 
ad hoc-grupper. 
 
Specifikt i forhold til målgrupper 
Dette initiativ forventes at være relevant for alle borgermålgrupper, men de svageste vil be-
nytte sig af læringstilbud via formelle kurser, medens de dygtige vil lære det på egen hånd 
eller via ressourcer på nettet. 

 



 106

 
N

iv
ea

u 
0 

N
iv

ea
u 

1 

N
iv

ea
u 

2 

N
iv

ea
u 

3 

A C F I 

B D G J 

 E H K  

Relevant for: 
(A) Uden for arbejdsstyrken og uden IKT-færdigheder 
(B) I arbejde, men uden IKT-færdigheder 
(C) De underholdssøgende, teknologisk uinteresserede 
(D) De private og lavfrekvente brugere af computere 
(E) De mellemuddannede IKT-uinteresserede kvinder 
 (F) De pragmatisk motiverede funktionærer/tjenestemænd 
(G) De jævne, private brugere 
(H) De IKT-uinteresserede studerende 
(I) De højtuddannede, opkoblede funktionærer 
(J) De dygtige privatister 
 

Initiativ 15  
 
Lær dig IKT og få adgang til flere oplevelser, medens du sparer penge, tid og besvær  
Et folkeligt uddannelsestilbud, der lærer borgerne, hvordan de får andel i de mange overbe-
visende fordele ved at bruge computeren på nettet. Omdrejningspunktet for læringstilbudde-
ne kunne være et forum på den nye portal IT-borger.dk, hvor ganske almindelige danskere 
kan beskrive IKT- og internetanvendelser, der har betydet væsentlige fordele for dem i deres 
arbejde, fritid eller blot i kommunikationen med andre. Det elektroniske forum bør suppleres 
af relevante korte kurser i de mest populære og effektive IKT-anvendelser, som desuden er 
tilpasset de forskellige målgrupper. Disse kurser arrangeres af biblioteker, AOF, VUC, fag-
foreninger m.m. 
 
Indhold kunne f.eks. være: 
 

• Hvordan en borger har sparet penge og opnået en bedre kommunikation med søsteren 
i Thailand ved at benytte IP-telefoni. Borgerens fortælling kan blive fulgt af under-
visning i, hvordan man sætter IP-telefoni op og anvender det. 

• Hvordan en borger har brugt sundhed.dk til at skabe et overblik over en given syg-
dom, som et familiemedlem er ramt af og derigennem har fundet frem til en interes-
segruppe på nettet og effektive behandlingsformer – fulgt af undervisning i, hvor og 
hvordan man finder og anvender sundhedsinformation på nettet. 

 
Specifikt i forhold til målgrupper 
De forskellige målgrupper vil være interesseret i forskellige temaer og anvendelser, og det er 
vigtigt, at tiltagene rammer præcist i forhold til, hvilke behov og interesser, målgrupperne 
har. 
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Relevant for: 
(C) De underholdssøgende, teknologisk uinteresserede 
(D) De private og lavfrekvente brugere af computere 
(E) De mellemuddannede IKT-uinteresserede kvinder 
 (F) De pragmatisk motiverede funktionærer/tjenestemænd 
(G) De jævne, private brugere 
(I) De højtuddannede, opkoblede funktionærer 
(J) De dygtige privatister 
 

Initiativ 16  
 
Et initiativ til øget situations- og opgavebestemt IKT-oplæring på arbejdsmarkedet 
(IKT-kompetenceplanlægning og -udvikling) 
Både den kvalitative og den kvantitative analyse tyder på, at sidemandsoplæring og ”kolle-
gaoplæring” på arbejdspladsen er en særdeles god idé, hvis man skal styrke borgernes og 
medarbejdernes IKT-færdigheder. Endvidere er det vigtigt med en god helpdesk og super-
brugerorganisation for, at medarbejderne løbende får mulighed for at få opdateret deres IKT-
færdigheder i specifikke problemfyldte situationer. Staten/det offentlige kunne indsamle og 
formidle gode praksisser om IKT-kompetenceplanlægning og -udvikling. En anden mulighed 
vil være at engagere ”Oplæringskonsulenter”, der kunne understøtte læringsprocesser på den 
enkelte arbejdsplads – ved at komme og fortælle om fordelene ved bedre IKT-færdigheder, 
ved at stimulere til diskussion om dette på arbejdspladsen og ved at understøtte processer, 
hvor der sættes system i behovsafklaring og kollegaoplæringen, f.eks. reserveres en time om 
ugen til IKT-sidemandsoplæring. IKT-oplæringskonsulenterne kunne aflægge besøg hver 
måned i en opstartsperiode for at holde gang i systemet. 
 
”Oplæringskonsulenterne” kunne også arbejde med virksomhedernes ledelse, f.eks. med at 
udvikle planer/strategier for IKT-opkvalificering, herunder eventuelt belønninger eller løntil-
læg, hvis medarbejderne opnår højere IKT-kompetencer eller gennemgår forløb med kolle-
gaoplæring eller lignende. 
 
Specifikt i forhold til målgrupper 
Dette initiativ er rettet mod private og offentlige virksomheder og mod brancher, hvor store 
dele af medarbejderne allerede anvender IT, men hvor der, jf. den økonomiske analyse, er 
potentiale for store gevinster, såfremt der gøres en systematisk indsats for at forbedre medar-
bejdernes IKT-færdigheder. Initiativet er derfor ikke rettet mod studerende (H og K) eller 
ikke-IT brugere (A og B). 

 



 108

 
N

iv
ea

u 
0 

N
iv

ea
u 

1 

N
iv

ea
u 

2 

N
iv

ea
u 

3 

A C F I 

B D G J 

 E H K  

Relevant for: 
(A) Uden for arbejdsstyrken og uden IKT-færdigheder 
(B) I arbejde, men uden IKT-færdigheder 
(C) De underholdssøgende, teknologisk uinteresserede 
 

Initiativ 17  
 
Styrkelse og tilpasning af læringstilbud for ældre borgere 
Dette initiativ handler om at udnytte de bedste erfaringer fra undervisningen af ældre i IT fra 
datastuer, kurser på biblioteker og i AOF-regi. Der udkommer en analyse af ældre og IT-
undervisningen på datastuer først i 2007, og det anbefales, at rapportens resultater inddrages 
i planlægningen af fremtidens træning af ældre i IT. Det gælder om at lancere meget overbe-
visende og specifikke læringstilbud, der kan vække de ældres interesse og behov og som 
samtidig er tilpasset de læringsmæssige forudsætninger, de ældre har. Læringstilbuddene må 
gerne være sjove og underholdende. TI’s analyse viser at borgerne vil være mere tilbøjelige 
til at opsøge læringstilbuddene hvis de er underholdende og sjove foruden at give færdighe-
der.  
 
Specifikt i forhold til målgrupper 
Grupperne A og B har meget ringe forudsætninger for at kunne udtrykke deres behov, me-
dens C, på baggrund af nogen erfaring med IT, er lidt bedre stillet. For alle 3 grupper gælder 
det, at forslag til IKT-anvendelser skal være særdeles attraktive for overhovedet at lokke 
målgrupperne hen til kurserne.  



  TEKNOLOGISK
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Relevant for: 
(F) De pragmatisk motiverede funktionærer/tjenestemænd 
(G) De jævne, private brugere 
(I) De højtuddannede opkoblede funktionærer 
(J) De dygtige privatister 
(K) De totaldigitale studerende 

Initiativ 18  
 
Udbred kendskab til hjælpefunktioner 
Alle kan blive bedre, men tiden vil ind imellem være en begrænsning for udvikling af yderli-
gere færdigheder. Viden om, hvor man kan finde præcise og nyttige oplysninger, der kan løse 
meget specifikke ”her og nu”-problemer, vil være meget kærkommen for de interesserede og 
bedre brugere. Hjælpefunktioner kan have forskellig karakter, f.eks.: 
 

 Programspecifikke hjælpefunktioner ud over, hvad udbyderne selv tilbyder, f.eks. IT-
borger.dk 

 Borgerrelaterede digitale offentlige services. Borger.dk og Sundhed.dk er eksempler 
på portaler, der indeholder information om, hvor man kan finde specifikke services. 
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10.3. Prioriterede indsatser 
Der skelnes i rapporten mellem initiativer med formålet at motivere borgerne og initiativer 
med formålet at udvikle borgernes IKT-færdigheder. Nedenfor har vi prioriteret initiativerne i 
forhold til, hvilken effekt vi forventer, de vil have på målgruppen og på udvikling af borger-
nes IKT-færdigheder. 

Initiativer, der skal motivere borgerne til at udvikle deres IKT-færdigheder 

Initiativ Beskrivelse Effekt/målgruppe 
 
Prioritering 
 

1 Informere om gevinster og fordele ved an-
vendelse af IKT via trykte og digitale medier 
samt ved bl.a. at anvende rollemodeller 

Høj effekt på flere af 
de væsentligste mål-
grupper 

HØJ 

2 Brug tv-mediet, det nye interaktive tv og 
tekst-tv til, på en underholdende måde, at 
motivere borgerne til ”Vild med IKT” eller 
”IKT-færdighedskonkurrence” 

Medium/høj effekt på 
niveau 0 og 1  

MEDIUM 

3 Formidling af IT-kravene på fremtidens ar-
bejdsmarked og i forhold til specifikke job i 
samarbejde med fagforeninger og andre 
relevante aktører 

Høj effekt på flere af 
de væsentligste mål-
grupper 

HØJ 

4 Oplysning om IT-sikkerhed og sikker adfærd 
via pjecer, som placeres på relevante loka-
tioner 

Medium effekt på 
niveau 1 og 2 

MEDIUM 

5 Oplysning om digital signatur, eventuelt for-
midlet via et letgenkendeligt medie som kort 
eller cd-rom 

Medium effekt på 
niveau 1 og 2 

MEDIUM 

6 Formidling af mulige gevinster til virksom-
hedsledere, fagforeninger og andre relevan-
te interessenter ved forbedrede IKT-
færdigheder 

Ingen direkte effekt, 
men nyttig afledt 
effekt 

MEDIUM/HØJ 

7 Proaktiv indsats fra kommunerne – lad med-
arbejderne i kommunerne gå forrest ved, at 
de tager deres egen medicin og bliver rolle-
modeller 

Høj langsigtet effekt 
på stor andel af mål-
grupper 

MEDIUM (der er 
allerede indsatser 
undervejs) 

8 Lad den offentlige sektor motivere ved at 
styrke kvaliteten af det offentlige udbud og 
måle borgernes anvendelse af netservices 

Høj langsigtet effekt 
på stor andel af mål-
grupper 

MEDIUM (der er 
allerede indsatser 
undervejs) 

9 Reduktion af fysisk åbningstid i den offentli-
ge sektor. Kræver, at de webbaserede ser-
vices fungerer rigtigt godt 

Medium effekt på 
borgere med ingen 
eller svage færdig-
heder 

LAV/MEDIUM 
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Initiativer til udvikling af borgernes IKT-færdigheder  

Initiativ Beskrivelse Effekt/målgruppe 
 
Prioritering 
 

10 Uvildig hjælp og vejledning til anskaffelse af 
computer og computerprogrammer – drevet af 
materiale fra Forbrugerstyrelsen og formidlet 
af lokale undervisere og vejledere 

Høj effekt på mål-
gruppen uden eller 
med svage IKT-
færdigheder 

MEDIUM 

11 Støtte til de virksomheder og fagforeninger, 
som igangsætter IT-uddannelse for medar-
bejdere, der ikke har, eller kun har svage, 
IKT-færdigheder 

Medium/høj effekt på 
niveau 0 og 1 

MEDIUM 

12 Koble træning af IKT-færdigheder til træning i 
læse-, skrive- og regnefærdigheder, således 
at borgere også lærer den fjerde grundfær-
dighed  

Høj effekt på de er-
hvervsaktive med de 
svageste IKT-
færdigheder 

HØJ 

13 Uddannelse af personale, som på rådhuset og 
i de forskellige borgerservicefunktioner er 
ansvarlige for den daglige betjening af bor-
gerne med henblik på, at de kan instruere 
borgerne i brugen af netbaserede services 

Høj effekt på de væ-
sentligste målgrup-
per 

HØJ 

14 En uddannelsesmæssig indsats til forhindring 
af spam, virus m.m. via interaktive lærings-
moduler på nettet og relevant undervisning i 
lokale organisationer 
 

Medium effekt på 
alle målgrupper 

MEDIUM 

15 Lær dig IKT og få adgang til flere oplevelser, 
medens du sparer penge, tid og besvær med 
udgangspunkt i et forum på den nye IT-
borgerportal suppleret med tilpassede læ-
ringsforløb i lokale institutioner 

Medium/Høj effekt 
på alle målgrupper 

MEDIUM/HØJ 

16 Et initiativ til øget situations- og opgavebe-
stemt IKT-oplæring på arbejdsmarkedet (IKT-
kompetenceplanlægning og -udvikling). Initia-
tivet rettes mod virksomheder og organisatio-
ner 

Høj effekt på ar-
bejdsstyrken 

HØJ 

17 Styrkelse og tilpasning af læringstilbud for 
ældre borgere med udgangspunkt i de bedste 
erfaringer fra datastuer og bibliotekskurser 

Medium effekt på 
den ældre målgrup-
pe 

LAV/MEDIUM. 

18 Udbred kendskab til hjælpefunktioner via por-
taler 

Høj effekt på allere-
de dygtige borgere 

LAV/MEDIUM 
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11. Bilag 
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11.1. Bilag 1: Borgerfortællinger 
 
”Hans” 
 

Fakta 
Alder:  83 
IKT-niveau:  1 (lavt – 28 point ud af 100) 
Beskæftigelse: Pensionist 
Uddannelsesniveau:  Lang uddannelse 
IKT-anvendelse: 2-4 gange om ugen, mest til privat brug 
 

Barnebarnet Rasmus hjælper morfar med pc’en 
”Hej morfar, så er jeg kommet”, råber barnebarnet Rasmus ude fra entreen. ”Jeg skal nok sæt-
te din maskine op for dig”. Hans vinker glad til Rasmus inde fra stuen. Hans kone har sat kaf-
fe frem, og han har været ved bageren og købt kage, fordi Rasmus skulle komme. Det er altid 
dejligt at få barnebarnet på besøg, og nu har de også fundet endnu en anledning, for Rasmus 
hjælper sin morfar med computeren. Det var Rasmus, der købte computeren, og det var ham, 
der installerede den inde i arbejdsværelset. Når der er problemer, så hjælper Rasmus, og han 
sørger også for, at computeren er i tiptop stand. 

Computeren binder generationerne sammen, synes Hans 
Den giver børnebørn og bedsteforældre noget sammen ud over familiemiddage og så højti-
derne. Hans har brug for Rasmus, for uden ham ville han aldrig have fået den maskine inden 
for dørene. Hans’s datter Lise kan ikke hjælpe så meget, hun får også hjælp af Rasmus, så det 
er rigtigt rart, at de unge mennesker er så dygtige. 

Hans er pensionist 
Han var på den samme virksomhed i 30 år og fulgte stille og roligt med udviklingen, som den 
nu skred frem. Først kom de store edb-maskiner, der klarede meget specielle opgaver, senere 
kom nye til, og til sidste røg skrivemaskinen ud til fordel for et system med meget faste 
skærmbilleder, som man skulle gå ind på og rapportere i. Der var en del at lære efterhånden, 
men det var meget fast, hvad man skulle, og hvor man skulle det. 

internettet har givet nye fritidsinteresser 
Hele det rotteræs er Hans nu sluppet fra, og selv om han holdt meget af sit arbejde og stadig 
savner kollegaerne, var det alligevel rigtigt rart at kunne slippe for at blive tvunget til at skulle 
lære nyt. Sådan tænkte Hans, da han holdt op, men han kunne godt se, at det der internet var 
noget spændende noget, specielt, da han hørte om, at man kunne bruge det til slægtsforskning.  
 
Slægtsforskning er en ny interesse, som Hans fik, efter at han var holdt op med at arbejde. 
Hans var til flere foredrag om emnet, der fascinerer ham dybt, og han skulle jo også have no-
get at tumle med, så hans kone Marie også fik lidt fred ind imellem. Hans havde også læst, at 
det var muligt få svar på en masse spørgsmål på det der internet, og det ville jo være fantastisk 
sådan bare at kunne spørge. Derfor hjælper Rasmus ham.  
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Sådan tænder du maskinen morfar 
Rasmus har lært sin morfar, hvor man skal tænde for maskinen. Han har også vist ham tekst-
behandlingsprogrammet Word, og hvilket ikon man skal klikke på for at spørge på internettet. 
 
”Jeg har taget en ny blækpatron med til dig, og jeg skal også lige opgradere din virusbeskyt-
telse”, siger Rasmus. ”Jamen, vi skal da lige have en kop kaffe og en kage først,” siger Hans. 
”Kom Marie, Rasmus er kommet”, kalder Hans til sin kone ude i køkkenet. De får sig en kop 
kaffe, og Hans fortæller, at han har fundet mere interessant om Da Vinci-mysteriet, som han 
med stor fryd læste sidste år. ”Jeg spurgte om nogle af de forskellige munkeordner, der ud-
springer af Skt. Augustin, men det meste af det, man finder, er vel løgn”. Hans fortæller også, 
at han har bestilt en bog på biblioteket om den munkeorden, han fandt, ”og det er smart, at 
man kan det, for jeg kan ikke lide at skulle læse lange sider på internettet”. 
 
Lidt senere går Hans og Rasmus ind i arbejdsværelset. Rasmus tænder for computeren, instal-
lerer ny blækpatron og tryller lidt med maskinen. Hans står bag ham og ser på, men han sy-
nes, at det går rigeligt stærkt, og han er ikke sikker på, at han selv ville kunne gøre det. ”Det 
er imponerende, hvordan børnebørnene lærer det fantastisk hurtigt”, tænker han. 

Hans skriver breve og Googler adresser 
Senere samme aften tænder Hans igen for maskinen. Han skal have skrevet et brev, så han 
åbner Word. Det skal se pænt ud, så Hans gør, som Rasmus har lært ham og udvælger om-
hyggeligt sin Arial-skrifttype og sætter skriftstørrelsen noget op. ”Det er også irriterende, at 
man skal sætte den hver gang”, tænker han. Han åbner også for internettet, for han skal finde 
en adresse og sætte ind i sit brev. Internettet starter altid med Google, og her kan man spørge, 
så Hans skriver i adresselinien på Internet Explorer: ”Hvor er Landsarkivet i Viborg”. Åh nej 
tænker han, jeg skal også have et ”question mark” med, så han retter det, han har skrevet, til 
”Hvor er Landsarkivet i Viborg?”. ”Question mark”, det kalder Rasmus det; der er meget at 
lære af de unge. ”Sådan”, tænker han og trykker på Google-søgeknappen. Der kommer en 
masse frem på skærmen. ”Her er noget med kurser på Landsarkivet i Viborg fra Slægtshisto-
risk Forening i Århus, og der står ’kontakt os’, der tror jeg, jeg klikker. Nej, det var ikke rig-
tigt, her kan man kun skrive en besked til dem”. Hans klikker sig tilbage igen. Nederst på si-
den står der: ”(Denne side er sakset fra Landsarkivets hjemmeside)”. Hans klikker på linket 
og kommer til Statens Arkiver, Landsarkivet for Nørrejylland. ”Viborg ligger i det gamle 
Nørrejylland, og Landsarkivet er finansieret af staten”, tænker Hans, ”nu er jeg på rette vej”. 
Der er også et menupunkt med åbningstider. Det klikker Hans på. ”Der står det sgu!”  

Mon oplysningerne på nettet passer? 
Hans er overrasket over, at han fandt adressen så hurtigt. Han skriver omhyggeligt navn, 
adresse og telefonnummer på Landsarkivet i Nørrejylland ned på et stykke papir og går tilba-
ge til sit brev, hvor han skriver adressen ind. Der stod godt nok også noget om åbningstider 
inde på siden, men Hans vil gerne være helt sikker på, at de nu også passer, så han overvejer, 
om han skal skrive en e-mail til Landsarkivet, eller om han bare skal ringe derop i morgen for 
lige at checke, inden han tager toget til Viborg – det er jo en lang vej. Han kan også nå at gøre 
det, inden han går i banken, for han bruger ikke Netbank, selvom banken har fortalt ham om 
muligheden. 
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Husk at gemme, så tingene ikke bliver væk 
Hans får skrevet sit brev færdigt og printer det ud. ”Åh, jeg skal huske at gemme”, tænker 
han. Det gør han så og klikker på det lille billede, som Rasmus kalder ”disketten”. Da han 
gemmer, ser han også det dokument, han skrev på forleden med sin rejseberetning fra turen i 
sommer; han skal lige til at trykke på navnet, men kommer så i tanke om, at han er ved at 
gemme, og at han skal have klaret det først. En ting ad gangen.  

Det er let at miste overblikket, men tålmodighed betaler sig 
Hans får gemt sit dokument og klikker så på ”Åben dokument”. Han kan ikke lige finde rejse-
beretningen igen, så han åbner også to andre dokumenter. Nu er der rigtigt mange vinduer 
åbne, og Hans kan ikke rigtigt finde rundt i dem. Han bliver en smule panikslagen. ”Er det nu 
forsvundet, alt hvad jeg skrev forleden?”, tænker han. Et efter et får han lukket vinduerne, 
indtil han kun har den rigtige rejseberetning tilbage. ”Tingene har det med at blive væk derin-
de”, tænker han. Nogle gange tager det lang tid for Hans at finde frem til det, han leder efter, 
men han har lært, at tålmodighed betaler sig, og hvis han bare tager den med ro og er lidt stæ-
dig, så finder han de fleste ting igen, både sine dokumenter og så alt det der ude på internettet. 

Hvad skal Hans gøre uden barnebarnet Rasmus 
Hans slukker til sidst for sin maskine. Tålmodighed er en god ting, men hvad gør han nu, når 
Rasmus tager 1 år til USA som udvekslingsstudent? Måske skulle man prøve med et kursus? 
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Morten 
 

Fakta 
Alder:  35 
IKT-niveau:  1 (lavt – 35 point ud af 100) 
Beskæftigelse: Jern- og metalarbejder 
Uddannelsesniveau:  Mellemlang uddannelse 
IKT-anvendelse: Dagligt, mest til privat brug 
  

Morten holder kontakten til vennerne ved lige med mobiltelefonen 
”Yes!, 3-1 til Viborg”, jubler Morten til sin kammerat René, som han har i røret på sin mobil-
telefon. ”3-1, det var sgu’ da godt gået”. Efter en aftale om at mødes lørdag lægger Morten 
røret på. Han skal også lige sende et par sms’er med en Viborg-joke til et par af arbejdskam-
meraterne, som han har et udestående væddemål med om Viborgs chancer. 

Morten besøger den elektroniske udgave af Den Blå Avis dagligt 
Morten er lige kommet ind af døren. Hans kone Susanne er til gymnastik med pigerne, så der 
er lige et lille åndehul, inden de kommer hjem. I den ene hånd har han mobilen og i den anden 
værktøjskassen, for der var stadig et par lister ovenpå, der skal sømmes fast. Ombygningen 
ovenpå har han og svigerfar klaret over det sidste år. Nu brokker Susanne sig gudskelov ikke 
længere over brædderne i forhaven og de 120 liter maling på trappen ovenpå.    
 
Malingen har han fået rigtigt billigt via Den Blå Avis på internettet, som han besøger dagligt. 
Den Blå Avis er et af dagens faste holdepunkter, så Morten tænder lige for computeren, der 
står i åbningen mellem køkkenet og stuen. Han er stadig på udkik efter noget stillads til, når 
de skal i gang med gavlen og så et par andre ting.  

Morten betaler stadig sine regninger på posthuset – for er det nu helt sikkert at bruge Netbank? 
Morten har købt sig adgang til kontaktoplysninger på DBA, for det nytter jo ikke noget at 
finde et godt stillads på Bornholm, når man selv bor i Jylland. Adgangen blev købt med et 
girokort på posthuset. Det der med netbank er han sgu stadig ikke helt til, man ved jo heller 
ikke, hvor sikkert det er, og så kender Susanne og Morten efterhånden dem nede i banken ret 
godt, for først købte de huset, og så skulle de jo have penge til ombygningen. 

Man skal bruge sin sunde fornuft, når man læser nyheder på nettet 
Nu Morten er i gang, så skal han også lige se, hvordan det gik med Chelsea mod Liverpool. 
Morten går ind på et par forskellige aviser på internettet. Han vil også lige tjekke stillingen i 
ishockey-ligaen. En overskrift fanger Mortens interesse, han klikker, overskriften pirrer hans 
nysgerrighed – han skal lige se det her. Det er et nyt sted, han ikke har været før. Han klikker 
videre og havner på Danmarks Radios hjemmeside, hvor der står noget om et mord begået på 
et værtshus i nærheden for 2 år siden. ”Det var ligegodt satans”, tænker Morten efter at have 
læst de første 5 linier af historien, men når DR skriver det, så er der rimelig sikkerhed for, at 
oplysningerne passer. Morten synes dog, at han tit bliver nødt til at sætte sit eget filter på, når 
han læser ting på nettet, men man skal jo også bruge sin sunde fornuft. 
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Sikkerhedsspørgsmål og spam gør Morten nervøs 
Pludselig toner en systemmeddelelse frem på skærmen. Bare det nu ikke er noget med sikker-
hed. Det der med sikkerhed og spam kan godt gøre ham nervøs. Morten bliver også frustreret, 
når maskinen beder en om at gøre noget, og når man så gør det, at det så stadig ikke virker.  

Man bruger da en skruetrækker til at rette systemfejl, ikke? 
Han griner lidt og mindes den gang, han hev sin stjerneskruetrækker frem for at se ind i dyret. 
Det fandt han nu hurtigt ud af ikke var det rigtige at gøre, og det var jo godt, at han havde en 
arbejdskammerat, der kunne hjælpe ham dengang. Ikke fordi Morten ikke er kommet videre 
siden skruetrækkerepisoden, faktisk har han samlet en ekstern harddisk.  

Morten er kun tryg ved at handle på dansksprogede sider 
Åh nej, nu er han havnet på en side på engelsk. Engelske hjemmesider er han heller ikke sær-
ligt tryg ved, det kan godt være svært, det der med det engelske sprog, derfor holder han sig til 
de danske sider. Sådan har han det også med at handle på nettet. Der er tryghed ved at købe på 
de danske sider, en tryghed han ikke mener er der, hvis man køber noget på udenlandske 
hjemmesider. 

Computeren er en tidsrøver 
Der er nu gået tre kvarter, og Morten hører Susanne åbne hoveddøren. Pigerne larmer, 3 ind-
købsposer bliver sat lige indenfor døren. ”Fik I luftet strutskørterne?”, spørger Morten sine 
døtre. ”Altså faaar”, svarer den ældste. ”Har du tændt for ovnen, som du lovede?”, spørger 
Susanne. ”Nej…”. Den var svipset, det er også den tidsrøver af en computer, der har hugget 
den sidste time fra Morten. Han har heller ikke fået sat de lister på. Pigerne smider sig foran 
fjernsynet, Susanne går i gang med at lave mad, og Morten går ovenpå og sætter de sidste 4 
lister fast. 
 
Efter middagen lister Morten igen hen til computeren. Han åbner Championship Manager, et 
spil, hvor man er manager for et foldboldhold. I går aftes røg der 2 timer med det spil, men 
når man først er kommet i gang, så kan det være ret svært at lukke igen. 

Pigernes skole bruger nettet til at informere og kommunikere med forældrene 
Susanne har fisket en seddel frem fra den yngstes skoletaske, der står noget om IT-
undervisning for fjerdeklasserne. Der er også en anden seddel med noget, der hedder 
”Forældreintra”. ”Der kommer da også mere og mere af den slags”, siger Morten til Susanne. 
De følger vejledningen og kommer ind på skolens intranet for forældre. ”Det er godt nok 
smart”, siger Morten, ”men de forventer da også, at stort set alle kan bruge internettet, og de 
lægger også mere og mere derud. Sådan noget som det her er da lavet for alle dem, der sidder 
på kontorer og er ved en pc hele tiden og har adgang til internettet. Det er jo ikke os alle 
sammen”.  

Morten vil gerne på et af fagforeningens IT-kurser, men det er svært at få plads 
Morten klør sig lidt i nakken. Egentlig ville han gerne lære mere om at bruge IT. Faktisk ville 
et kursus være godt, og han søgte også et kursus gennem fagforeningen, men det er jo næsten 
umuligt at få, hvis man da ikke lige sidder i bestyrelsen eller sådan noget. Det er bare svært at 
argumentere for et IT-kursus i forbindelse med arbejdet, når ens arbejde består af at bygge 
kraner. ”Jeg ser jo kun på en computer, når en tekniker en sjælden gang skal vise mig en 
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CAD-tegning af en kran”, tænker Morten. Nå, men det går jo nok, man skal jo bare kaste sig 
ud i det. Tidsrøveren her har jo allerede slugt flere timer af hans dag.  
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Kirsten 
 

Fakta 
Alder:  54 
IKT-niveau:  1 (lavt – 32 point ud af 100) 
Beskæftigelse: Tandlæge 
Uddannelsesniveau:  Lang uddannelse 
IKT-anvendelse: Dagligt, mest til privat brug 
 

Kirsten holder kontakten til sin lillebror i USA via internettet og Skype 
”Det siger du ikke”, råber Kirsten. Hun kan se ham på skærmen i det lille videovindue, og han 
laver en overdreven bevægelse for at illustrere, at hun altså ikke behøver at råbe så højt. Godt 
nok er der mange kilomenter imellem dem, han sidder i Boston lige nu, men det virker altså 
næsten som en telefon. Bare med den forskel, at det i realiteten er gratis. Hun har ikke selv 
fået sit lille kamera til at virke, det må vente til Mathias kommer på besøg næste gang, så han 
kan ikke se hende. Og det er egentlig meget rart, som hun sidder her med morgenhår i mor-
genkåbe. Og hun har ikke helt vænnet sig til headset’et, som Mathias også har købt til hende. 
 
”Ja, den er god nok. Du skal være faster for anden gang. Hvis alt går, som det skal, bliver det i 
starten af maj. Og vi regner med at komme hjem på ferie i august”. Kirsten får tårer i øjnene. 
Hendes mindste lillebror, som engang var en lille bange unge, der altid blev drillet af de store 
drenge, er selv blevet stor. Han bor og arbejder i USA og har mødt Cathrine og skal altså nu 
være far for første gang.  

Skype kan ikke give et knus 
Sikken en nyhed at få via Skype en søndag morgen. ”Ha’ det godt søster. Jeg skal i seng nu. 
Vi tales ved”. Han vinker et par gange og sender et fingerkys, inden vinduet forsvinder. En 
pludselig følelse af vemod skyller igennem hende. Man er virkelig rigtigt meget voksen, når 
ens mindste lillebror skal være far. Og kører i Camaro og tjener kassen. Og så kan man ikke 
engang give ham et knus. Det er en ting, som Skype ikke kan klare.  
 
Bror og søster har altid været tæt på hinanden. Den yngste og den ældste. Og hun frygtede, 
hvad der ville ske, da han tog jobbet derovre. Men selvom de kun ses en 2-3 gange om året, 
føles det ikke sådan. For med Messenger og Skype, og selvfølgelig mails, taler de egentlig 
mere sammen, end de gjorde før han rejste.  

Nevøen Mathias har hjulpet Kirsten i gang med at bruge pc’en 
Og Kirsten har lært det hele undervejs. Langsomt, og med en masse problemer, men er nu der, 
hvor det virker. Sådan da. Takket være lille Mathias. Som ikke er så lille endda. 14 år og hen-
des første nevø, som har hjulpet hende i gang.  
 
Mathias ligner en, der altid har haft et tastatur i hånden, men han er sød og så god til at forkla-
re langsomt og forståeligt. Hvilket betyder, at Kirsten ikke behøver at læse manualer, hvilket 
hun hader og derfor aldrig ville gøre alligevel.  
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iPod’en har næsten afløst Kirstens cd’er 
Hun kigger på iPod’en, der står i sin dock og lader op. Hun ville have forsvoret, at hun nogen-
sinde skulle have sådan en dims ind i sit liv, indtil Mathias demonstrerede den. Og nu er den 
komplet uundværlig og har efterhånden afløst alle cd’erne, der egentlig lige så godt kunne 
blive pakket væk. For sælges skal de altså ikke.  

Kirsten prøver musikken på nettet, før hun køber 
Hun har fundet ud af, hvordan man kan finde prøver på cd’er, som man kan hente helt gratis 
for derefter at bestemme sig til, om den er værd at købe. ”Og, det er helt lovligt”, forsikrede 
Mathias med et smil for derefter at antyde, at han da også kendte steder, hvor alt var tilgænge-
ligt om end måske ikke helt lige så lovligt. Kirsten havde grinet af ham og bestemt afvist tan-
ken om den slags.  
 
Hun tænder for iPod’en, der husker positionen fra i går, og Ella Fitzgerald fortsætter, hvor 
hun slap. Ikke meget større end en pakke cigaretter og cirka 1000 cd’er på. Komplet uforståe-
ligt og fantastisk på samme tid.  

Kirsten aner ikke, hvordan man åbner en vedhæftet fil i mailprogrammet 
Kirsten åbner sit mailprogram, men kommer undervejs til at klikke på det forkerte ikon, så 
vinduet forsvinder. Der går lidt tid, inden hun genfinder vinduet, som er minimeret.  
 
Intet rigtigt interessant, men et par reklamer for koncerter, som hun abonnerer på. Og dog. 
Nederst opdager hun en mail fra en kollega, som har hjulpet hende med at lave en indbydelse 
til hendes fødselsdag, som skal holdes om et par måneder. En ordentlig fest havde hun tænkt 
sig. I haven med salsa og fakler og soul food.  
 
Men Kirsten aner ikke, hvordan hun får fat i forslaget, som åbenbart på en eller anden måde er 
med i mailen, så hun opgiver. Det må de tale om i morgen. Hun er aldrig rigtigt kommet i 
gang med tekstbehandling og billeder og alt det der. Selvom det måske kunne være meget 
smart, så gider Kirsten ikke rigtigt. Og på klinikken er der jo folk, som hjælper og assisterer.  

Nettet bruges til at læse hurtige nyheder 
Hun åbner sin browser og finder sine foretrukne, som Mathias har lagt ind. Læser pol.dk og 
BBC’s nyhedstjeneste, inden hun skifter til Google’s nyhedsside, som er noget af det smarte-
ste. Hele verdens nyhedsmedier samlet på én side. Mere eller mindre. Læser et par artikler og 
lukker for pc’en.  
 
Går ud i køkkenet og tænder for espressomaskinen. Åbner havedøren og lader morgenluften 
strømme ind. Og går et øjeblik senere ud og sætter sig på bænken i solskinnet. Med kaffe og 
den rigtige avis. Og med iPod’en i lommen.  
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Julie 
 

Fakta 
Alder:  27 
IKT-niveau:  3 (højt – 82 point ud af 100) 
Beskæftigelse: Uddannelsessøgende 
Uddannelsesniveau:  Kort uddannelse 
IKT-anvendelse: Dagligt  
  

Teknologi skal gøre livet nemmere, og det skal være nemt at bruge den 
Det er torsdag aften i Julies lejlighed i Århus. Den lille sover endelig, og Julie sætter sig til 
rette i sofaen med en kop te på bordet foran sig. I skødet har hun sin lille bærbare pc, som hun 
tænder, og gennem døren til arbejdsværelset kan hun høre sin mand, Mikkel, og hans bedste 
kammerat udbryde i dæmpet begejstringsråb. De har siddet derinde i et par timer og spillet 
Tourspillet på den stationære pc.  

Trådløst netværk betyder, at Julie og Mikkel kan være på nettet på samme tid 
Julie nyder derfor, at hun kan flytte den bærbare rundt i lejligheden, som det passer hende. 
F.eks. derved at hun lige nu checker sin mail i sofaen, ligesom hun i morges loggede på sko-
lens system fra køkkenet, mens havregrøden til den lille småkogte. 
 
Det var Mikkel, der fik ideen med det trådløse netværk, som muliggør disse ting, og det var 
også ham, der fik det sat op og installeret korrekt. Julie var helt med på ideen om et lednings-
løst netværk, især fordi det er så praktisk. Men hun gider ikke rode med routere og andre tek-
niske anordninger i halve nætter. Det gør Mikkel, og han er faktisk god til det med maskiner 
og dimser.  
 
Julies holdning til deres ny trådløse netværk er typisk for hendes måde at vurdere teknologi 
på: ”Det skal gøre mit liv lettere, og det skal være nemt.” 

Julie er næsten lige så afhængig af mailen som af mobilen 
Julie har det på samme måde med mail og hendes øvrige kommunikationssystemer. Hun er 
næsten lige så afhængig af mailen som af mobilen, selvom hun med sine snart tredive år er en 
af de sidste, der voksede op uden pc hjemme. Den kom først til i hendes teenageår. Men mai-
len er så smart og gør Julies liv lettere. F.eks. derved at hun om morgenen kan få et overblik 
over, om der er aflysninger eller ændringer i dagens program på skolen. Derfor savner hun 
nogle gange, at den enkle og effektive kommunikation, som hun har med skolen, også kunne 
fungere i andre sammenhænge. 

Julie forstår ikke, hvorfor den digitale signatur ikke kan bruges til alle webservices 
Hun har en digital signatur, og hun bruger den faktisk. Til Skat og SU. Og hun synes også, at 
det var vældig fint, at hun kunne bruge den, da hun var på barsel og derfor jævnligt kunne 
checke sin babys plads på ventelisten til daginstitutionen. Derfor virker det fuldstændigt tåbe-
ligt, at hun i alle mulige andre sammenhænge skal huske brugernavne og kodeord til webser-
vices. Brugernavne, som hun glemmer, hvis hun ikke anvender dem ofte nok. Og som hun 
derfor skal rekvirere igen. Det er spild af tid, og det hader Julie.  
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Julie bruger pc’en konstant lige fra studiet til ugens tilbud til ”venindesnak” 
Når hun arbejder ved sin bærbare pc, er hun hurtig og effektiv. Hun anvender konstant inter-
nettet, herunder især Google og andre søgemaskiner, og hun handler med stor fornøjelse on-
line. Hun bruger samtidigt Word til alle mulige skriveopgaver og ikke mindst Excel til mate-
matik på skolen samt til familiebudgettet, som hun er ansvarlig for.  
 
”Yes,” lyder det fra arbejdsværelset, da drengene åbenbart har foretaget sig et eller andet 
smart i spillet. Julie smiler. Hun har lige undersøgt næste uges tilbudsaviser, der er tilgængeli-
ge på internettet, før de bliver omdelt og har fundet ud af, at der er tilbud på bleer. Hun sender 
en mail til Mikkel med link til tilbuddet, for det er ham, der skal handle i morgen. Og hun ved, 
at han også altid checker sin mail over morgenkaffen.  
 
Hun har også lige været på Messenger med en veninde, som fortalte at hun har lagt en profil 
op på en dating hjemmeside. Julie er imod den slags. ”Du aner jo ikke, hvad der gemmer sig 
bag de profiler, du møder. Jeg mener, der kan jo sidde alle mulige psykopater”. Men veninden 
er rolig. ”Det er jo næsten det samme på et diskotek klokken tre om natten”. 
 
Julie sukker for sig selv. Hun har ikke den slags problemer. Tværtimod havde hun nær sagt. 
Det er ved at være sent, og hun skal tidligt og på skolen. Det er heldigvis også Mikkel, der 
skal aflevere i morgen, så hun kan komme hurtigt ud ad døren. 
 
Hun lukker den bærbare ned. Mærker, hvor varm den egentlig er på undersiden. Tænker på 
om det mon egentlig er sundt at sidde med den for længe. Ryster tanken af sig. Lægger den 
ned i tasken. Slår et smut forbi arbejdsværelser og kigger uinteresseret på spillet, der er ved at 
være slut for denne gang. Og gør sig klar til at gå i seng.  
 
Da hun stille er kravlet ind under dynen og lige er ved at falde i søvn, spiller hendes mobilte-
lefon, der ligger på sengebordet, pludselig Jingle Bells i alt sin polyfoniske afskyelighed.  
 
”For satan Mikkel”, hvisler hun. Han har selvfølgelig haft fat i hendes nye mobil og hentet 
ringetonen ned, så det nu er den, der bliver spillet, når der kommer en SMS.  
 
Den lille vågner lige netop ikke, men vender sig gryntende i sengen. Julie griber ud efter tele-
fonen og læser beskeden. En ligegyldig joke fra en veninde, der ikke har børn.  
 
”Hun kunne sgu da bare have sendt mig en mail i stedet. Det er billigere og vækker ikke hele 
familien”.  



 123

Betina 
 

Fakta 
Alder:  36 
IKT-niveau:  3 (højt – 94 af 100) 
Beskæftigelse: Funktionær 
Uddannelsesniveau:  HF/student/HH 
IKT-anvendelse: Dagligt (på arbejde og hjemme)  
 

 
 
Det er tirsdag formiddag i København. Over tårnene skinner solen fra en skyfri himmel, og i 
gaderne er det som om, at foråret for første gang kigger flygtigt frem. Skikkelserne, der haster 
af sted, som de altid gør det på dette tidspunkt i byen, bevæger sig lidt lettere på trods af de 
tunge vinterfrakker, som de fleste har på.  

Betina holder sjældent hel fri 
Men det er kun den 14. februar, og det er helt udsædvanligt, at Betina er på vej hjem fra ar-
bejde, for hun er typen, der næsten altid er på jobbet, og som altid kommer sent hjem. Hun 
kan næsten ikke huske, hvornår hun sidst var hjemme en hverdagsformiddag.  
 
Hun parkerer sin lille fikse bybil foran opgangen og nyder, at det for en gang skyld er nemt at 
finde en plads. Åbner bagagerummet, tager sin arbejdstaske og sin bærbare pc og haster mod 
døren. Med ryggen vendt mod bilen hører hun den klassiske lyd, som hun elsker. Lyden, som 
bilen kvitterer med, når hun bevæger sig mere end 2 meter væk, og som betyder, at den låser 
sig selv. Hun skal ikke engang tænke over det. Men det gør hun. For bilen er ny og lækker, og 
lige præcis detaljen med den automatiske lås er det hele værd.  

Betina er hurtigt på nettet med hjemmets trådløse netværk 
Hun haster op ad trappen, låser sig ind, smider tasken på bordet i køkkenet og har allerede 
åbnet den bærbare pc, som hurtigt booter og med det samme finder det trådløse netværk. 
Flygtigt tænker hun over, at ville være rigtigt smart, hvis hoveddøren var ligeså automatisk 
som bildøren.  
 
Fra køleskabet tager hun en lille flaske kildevand, som hun sætter på bordet ved siden af 
pc’en. Hun forsvinder ind i kontoret og er straks tilbage med et ringbind under armen. Hun 
logger hurtigt ind på Windows og starter helt uden at tænke over de to browservinduer med et 
hurtigt genvejstastetryk. I det ene vindue finder hun hurtigt netbankens site og i det andet sin 
webbaserede mailkonto.  

Betina køber alt på nettet – også ny bolig 
”Det er også irriterende”, tænker hun, ”at Frederik ikke kunne huske det”.  
 
De er ved at handle bolig. En ny lejlighed med mere plads. Den gamle er solgt. Den hun sid-
der i lige nu. Hendes gamle. Som hun elskede, da hun flyttede hjemmefra, og som hun stadig-
væk elsker, men som hun altså nu skal forlade.  
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De fandt den nye på nettet. Eller rettere hun gjorde. På det her smarte site, hvor alle ejen-
domsmægleres boliger er samlet ét sted, og hun lavede aftalen med mægler og med banken og 
det hele via sin browser.  

Fandt ny billigere bank på nettet 
Frederik er ikke helt med, når hun for alvor sætter fart på, og han var også imod, da de valgte 
at skifte til den nordjyske lokalbank. ”Jamen, de har de bedste priser”, havde hun insisteret. 
”Og vi går alligevel aldrig i banken rent fysisk. Den kunne for min skyld ligge på Nordpolen. 
Det er ganske ligegyldigt”.  
 
Og Frederik, der havde været kunde i den samme bank, lige siden han som lille havde fået sin 
første sparrebøsse, der lignede en pingvin, var modstræbende blevet overbevist, og nu var alt 
klappet og klart. Næsten.  

Betina har aldrig mødt sin nye bankrådgiver personligt 
For selvfølgelig manglede de lige Frederiks seneste årsopgørelse, som han selvfølgelig ikke 
lige havde online. Så derfor er hun styrtet hjem for at få fat i den for at kunne sende tallene op 
til Hans, den nordjyske bankrådgiver, som hun aldrig har mødt og kun talt med i telefon en 
håndfuld gange. Og det kun fordi han ikke må bruge Messenger på jobbet. På grund af en 
eller anden sikkerhedsregel.  
 
Betina sukker. Skriver tallene i mailen og lover at faxe en kopi af dokumentet, når hun er til-
bage på kontoret om en times tid. Hun sender en kopi af mailen til ejendomsmægleren, så han 
ved, at alt er OK, og at papirerne er klar.  

Skønt Betina elsker alt digitalt, mener hun ikke, at den digitale signatur er sikker nok 
Hun ved godt, at ejendomsmæglerkæden, som en af de første i Danmark, understøtter digital 
signatur. Så man kan logge ind og følge med i sagsgangen og sende sikre mails og alt det der. 
Men hun vil ikke have en digital signatur. Den er ganske enkelt ikke sikker nok. Den kan af-
lyttes, og før man ved af det er ens identitet stjålet. ”Digital signatur holder ikke”, som hun 
plejer at sige til venner, der spørger hende til råds. 
 
Hun ved godt, at det er blevet lidt af en fiks idé. Men hun kunne ikke skjule sin fryd, da der 
for nyligt var historier i pressen om, at det med et par konventionelle spam-programmer var 
muligt at aflure en digital signaturs logon-koder.  

Betina er vild med at dele sin viden og oplevelser med andre  
Hun skal lige til at lukke pc’en, da en ny mail dukker op. Den er fra en pige i Argentina, som 
Betina har mødt online. De udveksler erfaringer omkring deres hjemmesideprojekter, hvor de 
begge arbejder med Flash på relativt højt niveau. Det er et af Betinas hobbyprojekter; én af de 
ting hun gerne vil være god til; at bygge flotte sites. Ikke så meget for at arbejde med det pro-
fessionelt, men mere fordi hun er vild med ideen om at dele sin viden og sine oplevelser med 
andre.  

På kontoret bruges Betina som superbruger – også selv om det ikke er hendes job 
Hun vælger at vente med at svare på mailen. Lukker pc’en og lægger vandflasken i tasken. På 
vej ned ad trappen ringer hendes mobil, og hun ser, at det er fra kontoret, inden hun svarer.  
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”Jeg kan simpelthen ikke få den her opstilling til at se pæn ud i Word”, lyder den skingre 
stemme i den anden ende”. Jeg ved godt, at det ikke er dit job, men gider du ikke godt kigge 
forbi, når du kommer tilbage”. ”Selvfølgelig”, svarer Betina, mens bilen automatisk åbner for 
centrallåsen. Hun smiler. Tager solbrillerne på for første gang i lang tid. Og kører af sted.  
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Anette  
 

Fakta 
Alder:  36 
IKT-niveau:  2 (45 af 100) mellemniveau 
Beskæftigelse: Arbejdsløs 
Uddannelsesniveau:  HF/student/HH 
IKT-anvendelse: Dagligt  
 

Anette er enlig mor til Sofie på 4 år 
Anette kommer træt ind ad døren og hænger overtøjet på denne, er træt, hun har lige afleveret 
sin lille datter, Sofie, hos faren, som hun aldrig har boet sammen med. Anette fik Sofie for fire 
år siden, og hun er en solstråle i Anettes liv, selv om det kan være svært at få det hele til at 
hænge sammen, når man er alenemor, nyuddannet og endnu ikke i job. 

Beskeder fra pc’ens system kan få Anette til at gå i total panik 
Anettes computer er allerede tændt, det har den faktisk været siden formiddagen, for når hun 
ikke bruger den, så falder den bare i søvn. I morges havde hun faktisk tændt og slukket for 
den, fordi der havde været en underlig besked fra systemet med et underligt spørgsmål, som 
fik Anette til at gå totalt i panik. ”Er der kommet virus ind her, jamen jeg har da ikke gjort 
noget, det var da bare, fordi jeg ville prøve at få det der program, der kan brænde cd’er til at 
virke!”. Med bankende hjerte havde Anette rodet rundt i 1 time for til sidst at slukke maski-
nen, tage sig en kop te, og så ellers krydse fingre, da hun tændte den igen. Der var ikke flere 
problemer, men det der cd fik hun altså ikke til at virke. 

Når Anette prøver noget nyt, prøver hun sig frem, og hvis det ikke ser farligt ud, klikker hun ja 
Anette oplever ind imellem, at hun prøver på noget nyt, der så er svært. Hun er tit meget ban-
ge i starten, men hvis det ikke ser farligt ud, så klikker hun ja og prøver sig frem. Sådan var 
det også med Messenger, som en af hendes venner, Charlotte, havde sagt, at hun skulle prøve. 
Faktisk følte Anette sig lokket til at prøve, da Charlotte havde spurgt: ”Hvorfor har du ikke 
Messenger?”. Der følte Anette sig rigtig gammeldags, men nu har hun fået det og bruger det, 
så selv om hun er dødtræt, skal hun lige hen og se, hvem af vennerne, der er på.  
 
Okay, det var kun Peter, Sebastian og Julie, men nu er hun jo online, så der går ikke mere end 
10 sekunder, før Julie spørger, om hun vil med i biffen på tirsdag. Anette chatter tilbage med, 
at der har hun Sofie igen, så det kan ikke lade sig gøre. Julie siger også, at hun har sendt Anet-
te en e-mail med en mp3-fil med noget rigtig, rigtig god musik, som hun synes, at Anette bare 
skal høre. Det skal Anette lige have set efter, så hun åbner sin e-mail, hvor der ligger 20 be-
skeder. ”Det meste er jo spam”, tænker Anette, så hun slukker for computeren for at gå ud og 
lave aftensmad. 

Anette bryder sig ikke om at bestille ting på nettet, der involverer penge, for hvem kan man 
stole på? 
Indholdet i køleskabet er ikke særligt spændene, for Anette har ikke fået købt ind endnu, og 
hun vidste jo, at Sofie ikke ville være her de næste par dage. Hun hørte forleden om, at man 
bare kan bestille pizza over nettet og så få det leveret til døren, men Anette er ikke glad for at 
give sine fortrolige oplysninger med penge og sådan noget ud på nettet. Faktisk synes Anette, 
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at det er vildt uoverskueligt at vurdere, hvem man kan stole på, når det gælder internettet og 
penge.  
 
Hun synes, hun kan stole på sin netbank, og hun har da også lavet selvangivelsen over compu-
teren, men det der med at sende pengeoplysninger til en restaurant, det er for farligt. 

Anette synes, at det er træls at læse på skærmen og printer meget ud, for hun er bange for at 
miste data 
Anette tager overtøjet på og trasker ned i supermarkedet for at tanke lidt op til køleskabet. På 
vej ud ad døren finder hun et stykke papir, hun har skrevet ud fra internettet, hvor der er en 
opskrift. Anette bruger printeren meget, og hun skriver meget ud. Hun synes, det er træls at 
læse på skærmen, for så har man ikke materialet hos sig, efter computeren er slukket. Hun 
gemmer heller ikke noget fra nettet, det er altså bedst at skrive ud. Det kan være svært at finde 
tilbage til de steder, hvor hun har været, så derfor er det godt at printe ud, så mister hun ikke, 
hvad hun har fundet. Anette er faktisk rigtigt bange for at miste data. 

Anette klarer sin computer selv – selv om hun ofte krydser fingre og håber, at det går godt 
Efter at Anette er kommet hjem og har fået sig noget nemt, men sundt, at spise, tænder hun 
for computeren igen. Der var jo nogle e-mails, hun skulle kikke igennem. Alle de der spam-
mails dem åbner Anette ikke – dem sletter hun bare. I starten var hun meget bange for dem, 
men, hvis det ikke ser farligt ud, så åbner hun da gerne vinduer på internettet eller mails og 
prøver sig frem. Alt i alt klarer hun sin computer selv, selv om hun ofte krydser fingre og hå-
ber det går godt. 

Anette føler sig heldig, hver gang noget lykkes på nettet 
Av, der var en e-mail fra Charlotte om den rejse, de har bestilt til London. Den var billig, men 
det er altså strengt, at man skal booke over nettet, men sådan er samfundsudviklingen jo. Selv 
om Anette har brugt computere i 8 år og haft adgang til internettet i knapt 5 år, så føles det 
stadigt heldigt, hver gang noget lykkes.  
 
Anette kender ikke forskellen mellem en fil og en mappe 
Når hun er på internettet, lukker hun det altid pænt efter sig, inden hun åbner et Word-
dokument, og hun lukker altid Word, inden hun går på internettet. Da Anette skulle finde rej-
sen til London, gemte hun de internetsider, hun fandt, i hver sin fil. Bagefter sendte hun dem 
til Charlotte i en e-mail. Det var faktisk noget værre rod, for egentlig ville hun gerne sætte 
dem sammen, men det gik ikke rigtigt. ”Nogle gange udfordrer jeg mig selv”, tænkte hun, da 
hun havde fået lagt alle siderne i hver sin fil i en fil. Charlotte fortalte hende bagefter, at hun 
havde lagt dem i en mappe.  

Anette ønsker gratis niveauopdelte IT-kurser – ikke kun på begynderniveau 
Det ville altså være rart, hvis de havde nogle gratis kurser, altså ikke på begynderniveau, sna-
rere niveauopdelte, tænker Anette – ”måske de har sådan noget på biblioteket?”. Hvis det er 
en samfundsudvikling, så må det også være en samfundsopgave, mener hun, og man skal jo 
også lære fra sig til sine børn, så man er jo nødt til at hoppe med på vognen. 
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Allan 
 

Fakta 
Alder:  39 
IKT-niveau:  2 (55 af 100) mellemniveau 
Beskæftigelse: Arbejdsløs 
Uddannelsesniveau:  Kortuddannet 
IKT-anvendelse: Dagligt  
  

Allan tænder for computeren, så snart han kommer inden for døren 
Det er søndag eftermiddag. Over tagene hviler januars tunge grå skyer i det tiltagende tus-
mørke, og Allan låser sig ind i sin lejlighed. 
 
”Noget af en forandring”, tænker han netop hjemvendt fra en uge i Stavanger, hvor himlen var 
krystalklar af frost, og hvor luften føltes ren og sund.  
 
Han stiller sin lille kuffert i entreen, hænger frakken på dens vanlige plads på knagen ved si-
den af døren og tager de halvvåde sko af, som han stiller på en gammel avis, der altid ligger i 
entreen til netop dét formål i vintersæsonen.  
 
På gulvet foran brevsprækken ligger ugens post. Allan samler bunken op, går videre ind i stu-
en, hvor han først tænder lyset over det lille spisebord. Derefter trykker han på startknappen 
på sin pc og går ud i køkkenet. Hans pc er ikke just splinterny, så den er temmelig lang tid om 
at starte.  
 
5 minutter efter vender Allan tilbage med en kop varm Nescafé i hånden, som han stiller på 
bordet. Pc’en er klar med logonskærmen, og Allan indtaster sit kodeord og sætter sig ved spi-
sebordet. Han sorterer hurtigt ugens post i 2 bunker. I den ene ligger alle reklamer og ugeavi-
ser og i den anden ugens breve. 

Allan kan godt lide at have orden i sagerne og placerer metodisk udskrifterne fra banken i 
ringbind 
Allan kan godt lide at have orden i tingene og åbner metodisk brevene et efter et og placerer 
dem i et af de ringbind, som næsten altid ligger på spisebordet. Det meste er udskrifter fra 
banken og den slags ting. Uinteressante, men alligevel vigtige, syntes Allan, der nyder følel-
sen af at have sat alle papirerne på deres rette pladser. Så er der orden i sagerne.  

Allan har virusprogram på sin pc for sikkerhedens skyld, og fordi han fik så meget spam-mail 
Allan rejser sig og går hen til pc’en, der står på et lille arbejdsbord ved vinduet. Han sætter 
sig, stiller kaffen ved siden af og tager fat om musen. På skærmen ser han en besked, som har 
noget med virus at gøre. Instinktivt bliver han en smule urolig, men opdager, at der blot er tale 
om en besked fra hans nyindkøbte antivirusprogram, som fortæller, at det er ved at opdatere 
listen over kendte vira. Programmet blev købt, fordi et par venner mente, af det var en nød-
vendighed, og fordi han oplevede så meget spam i sin indbakke.  
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Allan vil gerne vide mere om sikkerhed, men det hele er så uoverskueligt – hvad er firewalls for 
eksempel? 
Allan kan ikke lide ideen om, at fremmede kan trænge ind i hans pc udefra og kigge ham over 
skulderen, og han gør, hvad han kan for at beskytte sine personlige data. ”Jeg ville gerne vide 
noget mere om alt det der med sikkerhed”, tænker han, mens han starter sit mailprogram. 
”Men, det er så uoverskueligt. Der er så mange forskellige muligheder, både med virus og 
spam, og det nyeste han har hørt om handler om firewalls, hvilket han ikke ved, hvad er”.  

Allan er bevidst om sine usikre IKT-kundskaber 
Allan er helt bevidst om sine usikre IKT-kundskaber, men har besluttet sig for at tage tingene 
i små doser. Han ville egentlig gerne i gang med at rode med billeder fra digitalkameraet for 
at kunne beskære og den slags, men han syntes, at sikkerhed må være det vigtigste. De andre 
ting må komme senere.  

Allan har forsøgt at tage et pc-kørekort, men det var for svært for ham, så nu vil han være sin 
egen lærer 
Han har været i gang med pc-kørekort, men det var faktisk for svært for ham, og tempoet var 
alt for højt. Derfor har han besluttet sig for at være sin egen lærer fremover. Og så har han 
heldigvis et par gode venner, der er ret gode til pc'er. 
 
Mailprogrammet arbejder stadig, og lige da det er færdigt med at hente listen over indkomne 
beskeder, ringer Allans mobil. Lettere irriteret over at blive afbrudt tager han den fra læder-
etuiet i bæltet og svarer.  
 
Det er hans bedste ven, Ole, der ringer. ”Hvad så gamle dreng, fik du spist noget myseost?”. 
Ole ved. at Allan, der ellers ikke er kræsen, hader al slags ost. ”Hej”, svarer Allan. ”Ja, det 
kunne du li’. Næh, vi havde egentlig travlt hele ugen. Og det ser ud til, at min far har fået al-
ting på plads”. 
 
Ole fortæller, at han egentlig ringer, fordi han har sendt Allan et link på mail om et godt tilbud 
på en farveprinter, som han ved, at Allan længe har ønsket sig. Og Ole ville så lige sikre sig, 
at mailen var nået frem. For tilbuddet gælder kun i morgen, så det handler om at være hurtig.  
 
De taler lidt frem og tilbage, og Allan beslutter sig for at vente med printeren.  

Allan foretrækker at gøre tingene på den måde, han kender, og bruger altid telefonen, når det 
er vigtigt 
Men situationen irriterer Allan. Det der med, at der ligger en vigtig mail og venter på ham, 
som han ikke kan se, før han kommer hjem. Derfor er mail måske nok smart, men ikke så 
smart. Derfor bruger Allan altid telefonen, hvis det virkeligt er vigtigt.  
 
Ole sagde godt nok noget med, at han faktisk ville kunne læse sin mail, selvom han var i Nor-
ge, men det virker ikke specielt sikkert, så Allan foretrækker at gøre tingene på den måde, han 
kender.  

Allan er altid i tvivl om forskellen på en fil og en mappe, og tingene bliver ofte væk for ham 
Allan retter opmærksomheden mod pc’en og kigger på listen over indkomne mails. Han ser 
straks beskeden fra Ole og klikker på den. Smiler for sig selv, da han læser Oles let genkende-
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lige, morsomme skrivestil og bliver på ny nysgerrig omkring printeren. I mailen står et link til 
en hjemmeside i et varehus, og Allan klikker på det. Han ved, at der er noget med links i 
mails, som kan være usikkert, men vel ikke, hvis det kommer fra Ole? På skærmen åbnes et 
nyt vindue, og et skærmbillede spørger, om han vil gemme eller åbne filen. Allan vil ingen af 
delene og vælger at lukke for at vende tilbage til sit mailprogram. Han er altid i tvivl om det 
der med filer og mapper og oplever ofte, at tingene bliver væk.  

Allan bruger e-boks – og printer indholdet ud til sine ringbind 
Blandt de indkomne mails er der en besked om et nyt dokument i e-boksen. Allan noterer på 
et stykke papir, hvem beskeden er fra og løber hurtigt de resterende mails igennem, som næ-
sten alle sammen er spam. Han kan godt lide tanken om e-boks, men er alligevel irriteret over, 
at han selv skal sørge for at printe tingene til ringbindet. Det virker ikke rimeligt, når han end-
nu ikke har den der printer.  

Allan Googler priserne på printeren endnu en gang for en sikkerheds skyld og sørger for at 
skrive priserne ned 
Allan lukker mailprogrammet og starter sin browser for lige at checke priserne på den der 
printer én gang til. Han kender edbpriser.dk, men foretrækker altid at starte med at søge fra 
Google. Han finder et par priser og noterer adresserne og telefonnumrene på butikkerne på det 
samme stykke papir som før. Og opdager med det samme, at den pris, Ole havde set, klart var 
lavere. 
 
Bør egentlig begynde at pakke kufferten ud, tænker Allan, men kaster sig alligevel over et 
enkelt spil Minesweeper, og da han rejser sig 1 time senere, er mørket faldet på, og han er øm 
i ryggen.  

”Computeren er en tidsrøver,” tænker Allan 
”Det er en tidsrøver”, tænker han og kommer i tanke om, at det er søndag, og køleskabet er 
tomt og beslutter sig for at hente en pizza rundt om hjørnet.  
 
”Og i morgen tager jeg ud og kigger på den der printer. Må lige ringe til Ole og få at vide en 
gang til, hvor det var, han havde set den billigt”.  
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Tommy 
 

Fakta 
Alder:  39 
IKT-niveau:  2 (55 af 100) – mellemste niveau  
Beskæftigelse: Arbejder 
Uddannelsesniveau:  Mellemlang uddannelse (2-4 år) 
IKT-anvendelse: Dagligt (ikke i forbindelse med arbejde) 
 
 
Det er nat og udenfor kører enkelte biler af sted, og fra tid til anden dukker en fodgænger op. 
Lysene i boligblokkens vinduer er efterhånden ved at være slukket, men til højre for opgang 4 
er der som sædvanligt lys. Et dæmpet blåligt skær skinner ud igennem natten.  
 
Tommy er ikke gået i seng. Han havde godt nok den intention for flere timer siden. Men først 
skulle han lige se det seneste afsnit af Klovn på Sputnik, og derefter var der lige spillet på 
XBOX’en, der trak.  

Tommy nyder friheden ved at kunne se tv på pc’en, når han vil – og betaler gerne ekstra for det 
Tommy nyder at kunne se tv, når han har lyst. Det virker helt tåbeligt at vente, til det behager 
TV2, eller hvem det nu er, at genudsende det interessante program. Det er langt mere tiltalen-
de selv at kunne vælge. At det så koster lidt, som det gør med Sputnik, betyder mindre. Det 
afgørende er friheden.  

Tommy elsker at surfe på nettet, men ender næsten altid de samme steder 
Kæresten, som han kærligt og konsekvent omtaler hende, har insisteret på at få sin egen bær-
bare. Fordi han hele tiden blokerer med sine spil og tv-programmer og alt det andet.  
 
Alt hans surferi. For Tommy elsker at surfe rundt uden så meget mål – men bare med følelsen 
af at lade sig rive med. Men det er nu mest de samme baner, han bevæger sig i.  
 
Biler, spil, tv-programmer og poker. Han har sine faste sites, hvor han læser nyheder, checker 
annoncer og den slags.  
 
Og han har efterhånden lært at anvende Google, selvom ideen om en søgemaskine stadigvæk 
er kompliceret og svær at forstå.  

Tommy bruger næsten kun sin pc til internettet  
På de 2 maskiner ligger der da også Office-pakken og så videre. Men det er mest kæresten, 
der bruger dem. Tommy er ikke typen, der skriver meget, og regneark og den slags interesse-
rer ham ikke. Måske mere billedbehandling og den slags, men selv det har han svært ved at 
komme i gang med, og han kan heller ikke helt se ideen.  
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Kæresten ved meget mere om IKT end Tommy – hun er skrap med pc’er og tal 
Kæresten arbejder faktisk med databaser på sin skole, men Tommy har intet med pc’er at gøre 
i sit arbejde. Så, alt hvad han kan er noget, der sker privat. Og han ved da godt, at hun kan 
løbe fra ham, hvis det skal være. Men det er lige meget. Hun kan løbe lige så hurtigt, som hun 
vil. De har ikke kendt hinanden så længe, og hun er det bedste, der er sket i lang, lang tid. De 
er et godt match. Hun er skrap med pc’er og tal og alt det der, og få kan justere en motor eller 
grille en oksemørbrad som Tommy.  

Tommy er nærmest besat af sikkerhed og er bange for hackere, så han overbeskytter sin pc 
med firewalls, antivirusprogrammer og antispyware-scannere m.m. 
Og hun siger, at alle hans ideer om sikkerhed og hackere er grebet ud af den blå luft.  
 
”Jamen, jeg så det”, insisterer han. ”En eller anden hackede sig ind på den gamle pc. Overtog 
styringen og var på vej ind på et eller andet betalingssite, hvor jeg sikkert ville blive bon’et 
for 100 kr. i minuttet”. 
 
”Jamen, der er ikke minuttakster på en ADSL. Det, du taler om, var kun aktuelt dengang folk 
havde modemmer, der så pludseligt ringede op til et sted i udlandet”. 
 
”Visse vasse, skat. Jeg så, hvad jeg så, og derfor har jeg nu alle mine vigtige data på et SD-
kort, som kun sidder i maskinen, når jeg skal bruge dem. Og 2 firewalls og antiviruspro-
grammer, for ikke at tale om mine nye antispyware-scannere. Og så naturligvis din far, der 
har lukket porte og konfigureret routeren”. 
 
”Jamen, så er det da klart, at du synes, at den nye maskine er langsom. Den laver jo ikke andet 
end at scanne og overvåge”. 
 
Tommy gaber. Natten er mørk, men han nyheder stilheden. Nyder visheden om, at hun ligger 
og sover inde ved siden af.  
 
Lukker XBOX’en og gør sig klar til at gå i seng. Men skal lige checke pokersitet en sidste 
gang.  
 
Det lysner udenfor, da han endelig kryber ind under dynen.  
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11.2. Bilag 2: Liste over deltagere i workshops m.m.  
Aktivitet Navn Organisation 
Ekspertworkshop Leif Jonasson Bonnier Publications, Computer for alle 

Ekspertworkshop Jan Damsgaard CBS 

Ekspertworkshop Kim Viborg Andersen CBS 

Ekspertworkshop Lars Tonø Dansk IT 

Ekspertworkshop Monica Løland De Samvirkende Invalideorganisationer

Ekspertworkshop Tina Regelsen Den Digitale Borger 

Ekspertworkshop Jarl Kjærbøll Eniro 

Ekspertworkshop Peter Holsøe Forsknings- og innovationspolitikken 

Ekspertworkshop Leif Limkilde Bloch HK Privat 

Ekspertworkshop Bente Andreasen IT- og Telestyrelsen 

Ekspertworkshop Jan Overgaard IT- og Telestyrelsen 

Ekspertworkshop Kirsten Panton Microsoft 

Ekspertworkshop Claus Sølvsteen Peytz & Co. 

Ekspertworkshop Michael Tøttrup Prosa 

Ekspertworkshop Bue Vester Andersen De Samvirkende Invalideorganisationer 

Fokusgruppeinterview Annette Falberg COOP 

Fokusgruppeinterview Torben Weber Andersen Klasselotteriet 

Fokusgruppeinterview Jarl Kjærbøll Enrio 

Fokusgruppeinterview Peter Jensen  Enrio 

Fokusgruppeinterview Carsten Folke Møller TV2 

Fokusgruppeinterview Søren Engelbrecht SAS 

Fokusgruppeinterview Nicolai Porsbo DR 

Fokusgruppeinterview Michael Ljungberg Køge Bibliotek 

Fokusgruppeinterview Michael Christoffersen Køge Bibliotek 

Fokusgruppeinterview Birgitte Lolan Ravn Sundhed.dk  

Fokusgruppeinterview Ghita Thiesen Jobnet Danmark 

Fokusgruppeinterview Brian Andersen Høje Taastrup Kommune 

Informant interview Morten Emery Den Blå Avis 

Informantinterview Sebastian Engelbrecht Jubii 

Informantinterview Flemming Wilkenschild Jensen Danske Bank 

Informantinterview Annette Falberg COOP 

Informantinterview Kenneth Andersen Bilbasen 

Informantinterview Claus Buur Odder Kommune 

Informantinterview Niels Hansen DMI 

Informantinterview Birgitte Lolan Ravn Sundhed.dk 

Informantinterview Annette Aggerholm Vejle Handelsskole 
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Aktivitet Navn Organisation 
Informantinterview Carsten Grage CPR Register 

Valideringsworkshop Leif Jonasson Bonnier Publications, Computer for alle 

Valideringsworkshop Monica Løland De Samvirkende Invalideorganisationer

Valideringsworkshop Jarl Kjærbøll Eniro 

Valideringsworkshop Leif Limkilde Bloch HK Privat 

Valideringsworkshop Michael Tøttrup Prosa 

Valideringsworkshop Bue Vester Andersen De Samvirkende Invalideorganisationer 

Valideringsworkshop Jan Overgaard IT- og Telestyrelsen 

Valideringsworkshop Knud Erik Hilding-Hamann Teknologisk Institut 

Valideringsworkshop Søren T. Jakobsen Teknologisk Institut 

Valideringsworkshop Jens Henrik Haahr Teknologisk Institut 

Virksomhedscase Kim Søndergaard Post Danmark 

Virksomhedscase Jan Michelsen Greve Kommune 

Virksomhedscase Juri Bo Christensen Greve Kommune 

Økonomisk ekspert Niels Dengsøe Danmarks Miljøundersøgelser 

 
 
 
 


