
Fakta om undersøgelsen  

 

Senior Online – Det Digitale Danmark set med 65+ øjne 

37 procent af de ældre mellem 65 – 89 år angiver, at de ikke har prøvet at bruge internettet og computer 

svarende til knap 350.000 personer i aldersgruppen 65 – 89 år, mens 63 procent angiver at de har erfaring 

med internettet svarende til knap 600.000 personer i samme aldersgruppe. 

Undersøgelsens tal tydeliggør endvidere, at ældre som oplever størst udfordringer med at bruge internet 

og IT, statistisk set, i hovedtræk er karakteriseret ved følgende: 

• Kvinder er mindre tilbøjelige end mænd til at bruge internettet (Knap 73 % af alle mænd har brugt 

internettet, mens tallet for kvinder er knap 56 %) 

• Enlige bruger internet mindre hyppigt end gifte (lidt over halvdelen af de enlige/enker/enkemænd har 

aldrig brugt internettet, hvor det samme gælder for kun 27 % af de gifte/samboende) 

• Jo ældre man er, des mindre hyppigt er man bruger af internet (80 % i aldersgruppen 85-89 år har aldrig 

været på internettet; samme gælder for 47 % af de 75 – 84 årige og 26 % af de 65 – 74 årige) 

• Jo lavere uddannelse man har, des mindre hyppig og mindre sandsynlig bruger af internet er man 

• Tidligere eller aktuel erfaring med IT og internet fra arbejdslivet, betyder større sandsynlighed for 

IT/internetbrug i seniorlivet 

Undersøgelsen er baseret på resultaterne fra ca. 700 telefoninterviews blandt et repræsentativt udsnit af 

den danske befolkning i alderen 65 - 89 år samt 43 personlige interviews. 

Undersøgelsen og konferencen er betalt af en donation fra VELUX FONDEN.  

”Folketinget vedtog i juni 2012 Lov om offentlig digital post, der gør det obligatorisk for borgere og 

virksomheder at kunne modtage post fra offentlige myndigheder digitalt. Overgangen til digital post bliver 

den 1. november 2013 for alle virksomheder i Danmark, og for borgerne kommer overgangen til at ske den 

1. november 2014.  

Frem mod 2015 forventes det, at 80 pct. af alle breve til borgerne, der kan afsendes digitalt fra de offentlige 

myndigheder også bliver det. Det betyder, at breve fra myndigheder til borgere eller virksomheder, så vidt 

muligt skal sendes digitalt.”  

Uddrag fra ”Baggrunden for Digital Post”, Digitaliseringsstyrelsen.  
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