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Aalborg, September 15, 2021  

  

To whom it may concern  

Danish Association for Science and Technology Studies 

 

This bachelor’s thesis titled “Livet i gråzonen: digital marginalisering af ældre borgere i Covid-19 

vaccinationsindkaldelsen“ (Life in the grey zone: digital marginalisation of elderly citizens in the 

Covid-19 vaccination invitation) gives a unique insight into the social aspects and consequences of 

digitalisation among elderly citizens in Denmark during the Covid-19 vaccination process. By 

ethnographically exploring standardising technologies and human-technology relations, insight into 

how elderly citizens in Denmark experience e-governance both negatively and positively is presented 

and analysed in a well-argued manner.  

 

Taking the case of digital invitations to Covid-19 vaccines as an example, the thesis examines how 

the relation between state and citizens changes as public services become digitized.  

By conducting ethnographic interviews with elderly relatives, barriers for e-governance use are 

demonstrated through alternative methods for using standardising technologies, such as the 

necessity of help from relatives. On the other hand, expert interviews provide an insight into how e-

governance in the Covid-19 vaccination invitation process is intertwined with ambitions in broader 

strategies for digitalisation, where citizens are categorised as either digital or non-digital. 

By using reenactment videos and relatives as informants one experiences a rich feeling of getting up 

close to these citizens’ positive and negative interpretations of and experiences with e-governance 

technologies. Combining this with expert interviews creates a nuanced picture of Danish e-

governance in the Covid-19 vaccination process. 

 

It is argued that elderly citizens experience barriers when the state is digitally embodied which leads 

to a reliance on help from relatives, an example of digital marginalisation. This is further illuminated 

in the Covid-19 vaccination invitation process, where standardising technologies are circumvented in 

an ad hoc manner creating a digital divide in the form of a grey area, where elderly citizens neither 

become digital nor non-digital. Finally, the thesis calls for the importance of developing focus areas 

that take the consequences of introducing technology and digitalisation into account, so that no 

citizen is left out of the public sector and unable to interact with public goods and services. 

 

Considering the above, I suggest that the group of students behind the BA thesis is invited to submit 

their thesis for publication in the DASTS thesis series. 

 

Kindly, 

 

 

 

 

 

Astrid Oberborbeck Andersen 

Associate Professor of Techno-anthropology 
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Abstract:

Background: Denmark steadily moves towards

digitalisation, and standardising technologies

are central in the Covid-19 vaccination invitation

process. Digitalisation, a danish approach to e-

governance, has certain implications for citizens

of nations and the meeting with the state.

Methods: We conducted four semi-structured

interviews with experts in danish digitalisation

and three semi-structured interviews containing

reenactment activities with elderly citizens.

Results: A thematic analysis of generated da-

ta shows digital marginalisation in the Covid-19

vaccination invitation. Relatives and acquainten-

ces play a central role in creating an alterity rela-

tion between citizens and the state, and citizens

find themselves in a grey area between a binary

division of citizens as digital or non-digital.

Conclusion: We deduce three areas of focus that

can contribute to future e-governance that may

manage the nuances in citizens’ meetings with

the state, and take into consideration the grey

area between the binary understanding of digi-

tal and non-digital citizens.
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Abstract:

Baggrund: Danmark udvikler sig stadig mod di-

gitalisering, og standardløsninger spiller her en

central rolle i Covid-19 vaccinationsindkaldel-

sesprocessen. Digitalisering, en dansk tilgang til

e-governance, har visse implikationer for natio-

nens borgere og mødet med det offentlige.

Metoder: Vi har foretaget fire semi-strukturerede

interviews med eksperter i dansk digitalisering

og tre semi-strukturerede interviews indehol-

dende reenactment aktiviteter med ældre borge-

re.

Resultater: En tematisk analyse af genererede

data belyser digital marginalisering i Covid-

19 vaccinationsindkaldelsen. Pårørende indtager

en central rolle ved at skabe en alterity relation

mellem borgere og det offentlige, og borgere be-

finder sig i en gråzone mellem en binær opdeling

af borgere i digitale eller ikke-digitale.

Konklusion: Vi finder tre fokusområder, som

kan bidrage til fremtidig e-governance, der

håndterer nuancerne i borgeres møde med det

offentlige og varetager gråzonen mellem den bi-

nære forståelse af digitale og ikke-digitale borge-

re.
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Summary

This bachelor’s thesis in Techno-Anthropology investigates the marginalisation elderly citizens may

experience when engaging with standardised technologies. The starting point of the thesis is the ca-

se of the Covid-19 vaccination invitation-process, a critical case in e-governance, which presented as

essential for combating the Covid-19 pandemic. The aim of this project is to understand the different

facets of digital marginalisation that present themselves in the Covid-19 vaccination invitation process,

and how these may be prevented.

A problem statement, operationalised throught three research questions, is developed by perfor-

ming document analysis on development and strategy documents from www.digst.dk, the website

of the Danish Agency For Digitisation. This document analysis is supplemented with a scoping lit-

terature review of academic literature into the field of e-governance and digital divides, so the three

research questions enable examination of digital divides in Danish e-governance. To answer the re-

search questions seven semi-structured interviews have been conducted. Four online interviews have

been conducted with experts, with knowledge of the structural and systemic aspects of e-governance,

while three interviews with elderly citizens have been conducted. The citizen interviews contain ree-

nactment activities and have been filmed and treated as field data, wherein elderly citizens were asked

to find side effects of the Covid-19 vaccine using standardised technologies in e-governance.

Findings from the seven interviews have been analysed by entangling the post-phenomenological

concept of human-technology relations and standardising technologies, a concept originating in feminist

STS. This culminates in a thematic analysis in three parts – the meeting with e-governance among

elderly citizens through embodiment and alterity human-technology relations, the digital marginali-

sation existing in the Covid-19 vaccination invitation process through standardised technologies that

marginalise elderly citizens who are neither digital nor non-digital by way of a cyborg-relation. Finally,

the possible areas of focus that may contribute to more inclusive e-governance in the Covid-19 vacci-

nation process. These areas of focus found through thematic analysis are discussed in terms of their

relevance for e-governance in general, and how they may be applied to future research.

This thesis concludes that elderly citizens feel compelled to use standardised technologies in e-governance

because of the lack of physical options, and that relatives and acquaintences may embody the sta-

te in cases of digital marginalisation caused by the lack of an alterity relation. Digital marginalisa-

tion happens, when the nuances of elderly citizens’ interaction with e-governance is not realised in

e-governance, where citizens are conceived of in a binary sense as either ”digital” or ”non-digital”.

This creates a marginalisation, where elderly citizens, who are digital in some ways, but not others,

v
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have to grapple with the digital presuppositions of e-governance, that may not be well understood.

This is described as a grey area, that can be seen as a digital divide excluding elderly citizens from par-

ticipating fully in e-governance. By focusing on the areas ”Flexibility in solutions and solution choices

in the vaccination invitation”, ”Relatives’ and acquaintences’ role in individual focused standardising

technologies in e-governanced” and ”Support of elderly citizens – before, during and after vaccination

invitation”, we argue that more inclusive e-governance in Denmark may be accomplished.



Indledning

Alle danske borgere har et forhold til Digtal Post, e-Boks og NemID, da det er services, som mange

af os bruger næsten hver dag, og som giver os adgang til et møde med det offentlige, hvad end det

gælder sundhedsjournaler, SU-lån eller forskudsopgørelser. Men hvad betyder det, at vi møder det

offentlige gennem disse servicer? Hvordan former digitalisering vores møde med det offentlige; det,

der i forskningen kaldes ”e-governance”, hvor borgerettet offentlig forvaltning medieres digitalt?

For langt de fleste danskere, så er e-governance status quo. I dag fødes danskere ind i en tid, hvor

danskeres første interaktion med det offentlige kommer til at være med digitale servicer, hvorvidt de

sjældent kommer til at overveje om dette kunne være anderledes. Men vi har i forbindelse med flere

projekter, som er udført i løbet af vores bachelor i Teknoantropologi, set eksempler på, at NemID, Di-

gital Post og andre standardløsninger i e-governance utilsigtet spænder ben for nogle mennesker. Der

findes en form for anspændthed i mødet med e-governance – mennesker, som møder det offentlige

digitalt, men som ikke føler sig tilpasse ved dette møde, for hvem status quo ikke er lig med egenrå-

dighed, individualitet og effektivitet, som digitalisering, en dansk tilgang til e-governance, ellers ofte

promoveres ved. Som den interviewede ældre borger, Jørgen, siger om udviklingen mod mere digitali-

sering: ”Jeg synes det er noget svineri”. E-governance er ikke neutralt, når borgere nærmere oplever en

mangel på egenrådighed og på det frie valg. E-governance er kun blevet en større skikkelse i det dan-

ske samfund under Covid-19 pandemien, hvor coronapas, vaccinationsindkaldelse og sundheds-apps

har fået pladser på første række til bekæmpelse af pandemien.

Det er netop denne anspændthed i mødet med e-governance, som dette projekt prøver teknoan-

tropologisk at undersøge som et socio-teknisk problem gennem dialog med både ældre borgere og

dem, der udformer dansk e-governance. Det var dog ikke skæbnen, at disse mennesker skulle inklu-

deres. I takt med projektets opstart i januar 2021, hvor den danske Covid-19 vaccinationsproces kort

tid forinden var påbegyndt, blev det i medierne klart, at nogle e-governance services og standarder

faktisk gjorde det sværere for ældre borgere at deltage i vaccinationsprocessen. Dette gjorde os nys-

gerrige på netop denne problemstilling, og på netop disse mennesker – mennesker, som vi også selv

kender som pårørende, hvorfor vi også ser på disse udfordringer med en vis bekymring. Vi har i det-

te projekt interviewet projektmedlemmers ældre pårørende for at forstå, hvordan deres møde med

e-governance i vaccinationsindkaldelsesprocessen former deres adgang til både vaccinen, information

herom, såvel som yderligere offentlige services. I forbindelse med disse tre interviews har alle ældre

pårørende beskrevet, at de ikke ville kunne hjælpe os, fordi de ikke var gode til at bruge Digital Post

eller NemID, selvom det var hele pointen med at tale med dem. Når en borger møder det offentlige

gennem e-governance, et fænomen, som i dag er nærmest omnipræsent i samfundet, bliver ansvarlig
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for at bruge disse servicer og samtidigt ikke har kompetencerne til selvstændig brug af disse, tyde-

liggøres problemerne med den strategi, der eksisterer i det offentlige. Det kan have konsekvenser for

borgere, da de kan være begrænsede i at få fat i en livsvigtig vaccine, informationer om deres økono-

miske situation eller at komme i kontakt med kommunen. De negative konsekvenser for de ældre og

andre borgere i samfundet er dog ikke hensigten fra det offentlige. Som digitaliseringslederen, vi har

interviewet, fortæller, så burde dette ikke ske, og i stedet burde digitalisering bidrage til, at vi ”bliver

lidt mere menneskelige”, hvor teknologien frigiver ressourcer til os mennesker, hvorved vi mennesker

kan bruge mere tid sammen med andre mennesker. Dette illustrerer tydeligt et centralt spørgsmål i den

teknoantropologiske faglighed – frigør teknologier os? Hvordan frigør teknologier os, og gør os mere

menneskelige? Hvordan fastlåser de os, og dermed fratager det, som er vigtigt for os?

Dette projekt er et kritisk case-studie, og derfor vil nogle mene, at dets skæbne er at blive et øje-

bliksbillede; at vi ikke kan generalisere med resultaterne herfra. Vi er uenige. Dette projekts mission

er at illustrere, hvordan e-governance i form af digitalisering kan fastlåse borgere i vaccinationsindkal-

delsesprocessen, og hvordan e-governance dermed ikke er neutral, men i sig bærer forventninger og

udfordringer. Det fører naturligt til et vigtigt spørgsmål om, hvordan teknologien låser nogen fast, og

hvad der skal til for at sikre, at mennesker ikke bliver låst fast for på den måde at skabe et grundlag

for en bedre relation til det offentlige i fremtiden. Dette er nogle af de spørgsmål vi vil besvare i dette

projekt, hvilket vi vil gøre med afsæt i Aalborg Universitets model for problembaseret læring, hvilket

har formet projektrapportens struktur. Dette kommer til udtryk ved, at første kapitel er en problema-

nalyse, hvortil litteratur fra Digitaliseringsstyrelsen og akademisk litteratur har dannet grundstenene

for projektetrapportens problemafgrænsning, hvortil kapitel 1 afsluttes med følgende problemformu-

lering:

Dansk e-governance består af digitale standardløsninger, som søger at omfavne den brede befolkning.
Med udgangspunkt i Covid-19 vaccinationsindkaldelsen som et eksempel på en akut problemstilling

inden for e-governance, hvor det offentlige system sættes under pres, vil vi undersøge, hvordan digital
marginalisering af ældre borgere synliggøres i en krisetid, og hvorledes denne digitale marginalisering

kan forudgribes i udformningen af fremtidig e-governance.

Efterfølgende vil et metode-kapitel beskrive projektets videnskablige afsæt, hvilket efterfølges af

tre analyseafsnit, som munder ud i en diskussion, hvortil vi afslutter projektrapporten med en kon-

klusion. Igennem projektrapporten bliver kilder citeret i chicago-style som (forfatter, årstal [sidetal]).

Kilderne er blevet administreret med RefWorks, og et komplet overblik over samtlige kilder brugt i

projektrapporten kan findes i bibliografen efter konklusionen.



TAN6 Kapitel 1

Problemanalyse

Formålet med dette kapitel er at kortlægge e-governance i en samfundskontekst, som udspringer fra

det initierende problem: ”Hvilke potentialer og risici, for udsatte grupper, skabes ved standardisering

af statens login- og mailtjenester, NemID og e-Boks?”. For at belyse dette er der udført en dokumen-

tanalyse af statslige dokumenter, tilgængelige på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, for at belyse

det offentliges syn på og rationaler for e-governance. Yderligere er der foretaget et litteraturstudie af

forskning omhandlende e-governance, for at skabe en forskningsbaseret ”state of the art” forståelse

af e-governance. Dette vil afslutningsvis danne grundlaget for en problemformulering, som søger at

undersøge problematikker ved e-governance.

1.1 Digitaliseringen af det offentlige Danmark
I dette afsnit vil vi redegøre for digitalisering af det offentlige Danmark med udgangspunkt i dette pro-

jekts initierende problem. Vi har valgt at foretage en dokumentanalyse med afsæt i arkivdata tilgæn-

gelige på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, digst.dk, for at skabe indsigt i det offentliges tilgang

til e-governance. Dette er med udgangspunkt i Ventresca og Morh’s forståelse af dokumentanalyse

som en metode, der skaber en basis for at kunne definere nøglespørgsmål, stifte et vidensgrundlag

og understøtte debat om kendte systemer (Ventresca og Mohr 2002, s. 806). Dokumentanalysen består

af at afgrænse med udgangspunkt i de kategorier, som vi fandt relevante for projektets ramme, hvor

vi derefter systematisk gennemgik de tilknyttede sider for at tilegne os et vidensgrundlag om de of-

fentlige myndigheders egen beskrivelse af dansk e-governance. Resultatet af processen fremlægges i

dette afsnit og lægger grundlaget for, hvordan vi kan analysere og diskutere det offentliges tilgang til

e-governance i kontekst af vores projekt.

Vi undersøger først de sidste 15 års digitaliseringsstrategier af offentlige forvaltning, for at belyse

myndighedernes politiske rationaler for digitalisering i dag. Herefter redegør vi for statens digitale

standardløsninger til login- og mailtjenester og undersøger yderligere de bagvedliggende faktorer, der

gør sig gældende i udviklingsprocesserne af deres efterfølgere. Dette med baggrund i digitaliseringsty-

relsens dokumentering af de digitale tjenester og udviklingensprocesserne heraf, der ligger tilgængelig

på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. Til sidst vil vi redegøre for problemer ved Covid-19 vaccina-

tionsindkaldelsen og belyse, hvordan borgere i dag konkret bliver indkaldt, dette for at kigge på en

aktuel problemstilling omhandlende digitalisering i Danmark.
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1.1.1 Danske digitaliseringstrategier i det 21. århundrede
Siden 2001 har der været fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, hvor stat, kommuner og regioner i

fællesskab har fremdrevet den offentlige digitalisering i Danmark (Regeringen, KL og Danske Regioner

Maj 2016, s. 13). De individuelle strategier og dertilhørende teknologier er beskrevet i figur 1.1.

Figur 1.1: Historisk gennemgang af digitaliseringsstrategier fra (Regeringen, KL og Danske Regioner Maj 2016, s. 13)

Med udgangspunkt i figur 1.1 synliggøres udviklingen i det offentlige digitale Danmark. Her ses

det, at digitaliseringen har fokus på offentligt samarbejde og infrastruktur, hvortil statsdefinerede stan-

darder til identifikation, e-mail og kommunikation er centrale i den digitale infrastruktur. Fokusset på

digital infrastruktur skaber på mange måder grundstenen for de første strategier, hvortil strategiernes

individuelle fokus karakteriseres af deres respektive titler. Det kan ses, at der er sket et skift fra, at skul-

le udvikle fælles infrastruktur, hvilket understreges i titlerne til strategierne Digitalt Samarbejde (2001),
Effektiv behandling og intern digitalisering (2004), samt strategienFælles Infrastruktur (2007), og til, at der i

de to nyeste strategier, Digital kommunikation (2011) og Et Stærkere Og Mere Trygt Digitalt Samfund (2016)
er sat fokus på, hvordan det nu digitaliserede samfunds borgere bruger teknologierne. Dette udtrykkes

ved titlerne, hvor der er fokus på kommunikation og tryghed, hvilket også understreges i strategien

fra 2016 ved, at der er fokus på brugervenlighed og tillid til systemerne (Regeringen, KL og Danske

Regioner Maj 2016, s. 21).

Med udgangspunkt i den nyeste strategi, Et Stærkere Og Mere Trygt Digitalt Samfund (2016), bliver

grundlaget for det politiske ønske om digitalisering formuleret af den daværende regering (Regerin-

gen, KL og Danske Regioner Maj 2016). Strategien starter ud med at sammenligne digitaliseringens

med industrialiseringen gennem det 20. århundrede. Dette gøres ved at beskrive, hvordan bilen og au-

tomatiseringer inden for fødevareindustrien har ført til mere fleksibilitet og handlerum (Regeringen,

KL og Danske Regioner Maj 2016, s. 4), hvilket de også argumenterer for, at digitaliseringen af det

offentlige Danmark har ført og vil føre til. Yderligere beskrives digitaliseringen af offentlige services
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som en naturlig del af den fremtidige udvikling i Danmark, samt at borgere og offentlige medarbej-

dere naturligt og nærmest problemfrit bruger disse løsninger (Regeringen, KL og Danske Regioner

Maj 2016, s. 6). Generelt tegnes der et billede af, at digitalisering styrker den offentlige service gennem

ensartethed og systematik (Regeringen, KL og Danske Regioner Maj 2016, s. 30), da dette skulle skabe

en mere sammenhængende offentlig sagsbehandling af borgere, hvilket skal være med til at forbed-

re velfærdsydelserne (Regeringen, KL og Danske Regioner Maj 2016, s. 28). Dette sikres gennem krav

til digitaliseringen, som udarbejdes situationsspecifikt med de respektive myndigheder, for at sikre

tilgængeligheden af de konkrete services, så også eksempelvis handicappede kan bruge dem (Rege-

ringen, KL og Danske Regioner Maj 2016, 24). Yderligere argumenterer strategien for, at digitalisering

kan bruges som katalysator til at nedbryde silotænkning i det offentlige, da digitalisering fordrer sam-

arbejde på tværs af myndigheder, og derved skaber nytænkning af processer og arbejdesgange i det

offentlige (Regeringen, KL og Danske Regioner Maj 2016, s. 12). Der er dog også en kritik af digitale

velfærdsservices i strategien fra 2016, da de selv peger på, at nogle digitale løsninger mere afspejler

myndighedernes interne behov og organisering, fremfor at afspejle borgernes behov i samfundet (Re-

geringen, KL og Danske Regioner Maj 2016, s. 10).

1.1.2 Offentlige digitale standarder
For at forstå, hvilke tendenser der er i dansk offentlig digitalisering, vil vi nu redegøre for den danske

digitale infrastruktur. Denne bygger på forskellige standard IT-løsninger, hvortil vi har valgt at foku-

sere på NemID, Digital Post og deres efterfølgere, som beskrevet i vores initierende problem. Vi forstår

standard IT-løsninger som statsligt styrede IT-løsninger, der bruges af borgerne på tværs af det danske

samfund i forskellige sektorer.

NemID Det offentliges digitale standardløsning, NemID, blev lanceret d. 1. juni 2010 som et sikkert

fælles login til offentlige services, banker og private tjenester gennem en to-faktor autentifikationsløs-

ning (NemID). NemID er udviklet af leverandøren, DanID, et datterselskab til Nets A/S. NemID består

af et bruger-ID, en adgangskode og engangskoder. Engangskoderne kan både fås i form af papkort, mo-

bilapp, nøgleviser eller en hardwareversion på et USB-stik (Om løsningen - NemID). Det er i Danmark

obligatorisk at have NemID, og offentlige myndigheder kan forlange, at borgere bruger NemID til at

tilgå deres digitale selvbetjeningsløsninger (NemID Privat - NemID). Som udgangspunkt skal personer,

der er fyldt 15 år og har et dansk CPR-nummer, have et NemID (NemID Privat - NemID). Borgere kan

blive undtaget fra at have NemID, hvis de opfylder visse krav såsom manglende adgang til computer,

hjemløshed eller kognitiv funktionsnedsættelse (Hjælp og fritagelse fra Digital Post). Ifølge Digitalise-

ringsstyrelsen har 5,2 millioner borgere NemID pr. d. 9. februar, 2021 (Tal og statistik). NemID er baseret

på teknologien kaldet Public Key Infrastructure (PKI), som er grundlaget for sikker kommunikation og

udveksling af personfølsom data mellem borger og myndigheder (Teknologien bag NemID). NemID kan

derfor forstås som indgangen til offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, såsom Digital Post.
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Digital Post Med baggrund i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 vedtog Folketin-

get i 2012 Lov om Offentlig Digital Post, hvilket har gjort det obligatorisk for borgere og virksomhe-

der at have Digital Post (Digitaliseringsstyrelsen), hvor hensigten har været, at det skulle blive slut

med fysisk brevpost fra offentlige myndigheder (Baggrund for Digital Post). Danmarks offentlige digi-

tale postløsning kaldes Digital Post, og bliver leveret af e-Boks A/S. Digital Post er en fællesoffentlig

infrastrukturløsning, som skal sikre, at borgere og virksomheder har én digital postkasse, hvorved sik-

ker kommunikation mellem borger, virksomhed og det offentlige kan finde sted (Om løsningen). Af

Digitaliseringsstyrelsen fremgår det, at 4,9 millioner danske borgere over 15 år er omfattet af Lov om

Offentlig Digital Post, hvoraf 4,5 millioner er tilmeldt Digital Post, yderligere er 357.607 borgere fritaget

pr. d. 9 februar, 2021 (Tal og statistik). Fritagelse forekommer ved, at borgeren anmoder om fritagelse og

opfylder visse kriterier såsom kognitiv funktionsnedsættelse, fysisk funktionsnedsættelse, manglen-

de adgang til computer, sproglige barrierer eller lignende (Digitaliseringsstyrelsen og Landsforening

august 2019).

1.1.3 Tendenser i udviklingen af dansk digitalisering
I dette afsnit undersøger vi tendenser i offentlige myndigheders udvikling af digitalisering, for at for-

stå, hvordan borgeres brug af digitalisering er funderet i en systemisk udvikling af selvsamme teknolo-

gier. Centralt i udviklingen af offentlige IT-løsninger i dansk digitalisering er, at de alle skal i offentligt

udbud på baggrund af lovkrav om konkurrenceudsættelse. Dette omfatter dermed både NemID og

Digital Post. e-Boks A/S stod for udviklingen af den første og anden version (DP2) af Digital Post.

Kontrakten for Digital Post udløb september 2020, hvorefter Netcompany A/S vandt et nyt udbud på

baggrund af, at deres tilbud havde det bedste forhold mellem pris og kvalitet (Digitaliseringsstyrelsen).

Løsningen fra Netcompany forventes at tages i brug november 2021 (Hvorfor kommer der en ny løsning?).
Yderligere udløb kontrakten med Nets omhandlende NemID i 2019, hvorefter Nets A/S vandt et nyt

udbud om at levere den nye løsning, kaldet MitID. Løsningen indføres i løbet af sommeren 2021 (Part-
nerskab om MitID). Både den nye generations Digital Post og MitID vil blive bygget op fra bunden.

Digitaliseringsstyrelsen dokumenterer både processen for udbud og den efterfølgende udvikling af

løsningerne, hvoraf dele af dette er tilgængeligt på deres hjemmeside (Digitaliseringsstyrelsen; Status
på MitID-projektet). Der er dog primært litteratur tilgængeligt om udviklingen af de kommende løsnin-

ger, hvilket er grunden til, at vi har taget afsæt i disse. Af denne dokumentation bliver det tydeligt, at

information om udviklingen af MitID og næste generations Digital Post har forskellige fokuspunkter,

hvilket tyder på, at løsningerne adskiller sig, og dermed er udviklet situationsspecifikt, som digitali-

seringsstrategien fra 2016 også lægger op til (Regeringen, KL og Danske Regioner Maj 2016, s. 24). For

at kunne give et indblik i og forståelse af disse udviklingsprocesser vil der blive redegjort for, hvordan

Digitaliseringsstyrelsen beskriver udviklingen af næste generations løsninger, samt give et overblik

over, hvilken information der stilles til rådighed gennem Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.
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Udvikling af næste generations Digital Post Udviklingen af den næste Digitale Post-løsning fin-

der sted i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, kommunerne og regionerne, hvor formålet ifølge

Digitaliseringsstyrelsen er at sikre brugervenlighed og sikkerhed (Om det nye Digital Post). Digitalise-

ringsstyrelsen beskriver et øget fokus på særligt udsatte grupper i udviklingen af næste generations

Digital Post (Hensyn til særlige grupper), og uddyber dette ved at nævne, at Netværk for Digital In-

klusion inddrages i udviklingen heraf (Hensyn til særlige grupper). Netværket er faciliteret af Digita-

liseringsstyrelsen (Netværkets Formål) og består af organisationer, der repræsenterer udsatte borgere,

hvortil eksempelvis Ældre Sagen, SAND (de hjemløses landsorganisation) og Danske Handicaporga-

nisationer er medlemmer (Netværkets medlemmer). Netværkets fire referater fra 2018 viser dog, at disse

møder ikke direkte er rettet mod udviklingen af næste generations Digital Post, men derimod funge-

rer det mere som et forum for digitalisering generelt (Netværksmøder). Den tilgængelige information

på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside om næste generations Digital Post handler primært om nye

funktioner og ændringer, samt hvordan de kommer til at berøre brugere, virksomheder og myndighe-

der. Især er der fokus på nye funktionaliteter rettet mod at give virksomheder og myndigheder større

ejerskab over løsningen gennem brugerdefinerbare moduler, samt hvordan virksomheder og myndig-

heder bedst kobles på løsningen (Informations- og netværksmøder). Informationen om informations- og

netværksmøder omhandlende næste generations Digital Post har fokus på, at informere myndigheder

og leverandører om den nye løsning i god tid. Møderne fungerer som et forum for erfaringsudveksling

om omstillingsopgaverne ved implementeringen af næste generations Digital Post (Implementering af
Næste generation Digital Post). Dette viser, at myndigheder og virksomheders opkobling på løsningen

har været centralt i udviklingen, hvortil vi anskuer, at der eksisterer et begrænset fokus på borgerind-

dragelse.

Udvikling af MitID Den næste generation af login til selvbetjening i det offentlige udvikles i et fæl-

lesskab med de danske banker og de offentlige myndigheder (Fremtidens NemID hedder MitID). Navnet

”MitID” er valgt på baggrund af en workshopbaseret proces med udvalgte interessenter og er ment til

at skulle signalere et fokus på den individuelle bruger og deres behov (Nyt navn og logo). Information

tilgængelig på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside om udviklingen af løsningen består i høj grad af

input fra et interessentforum, hvor et udvalg af interesseorganisationer er inviteret af Digitaliserings-

styrelsen på baggrund af interesse for løsningens udvikling (Dialog med interessenter). Modsat den tidli-

gere beskrevne information, som er tilgængelig om næste generations Digital Post, er referater af disse

interessentmøder tilgængelige gennem Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. Referaterne indeholder

information om, hvilke emner der diskuteres, samt spørgsmål og svar der er rettet mod udviklingen af

den nye løsning. Interessenterne, som deltager ved disse møder, består af repræsentanter fra en række

organisationer, der repræsenterer slutbrugere og erhvervsorganisationer, i samme forstand som ved

Netværk for Digital Inklusions inddragelse i udviklingen af næste generations Digital Post (Dialog med
interessenter). Eksempler på deltagende organisationer er Ældre Sagen, Danske Handicaporganisatio-
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ner, Foreningen Danske Døvblinde og Rådet for Socialt Udsatte (Møde i interessentforum 21. marts 2018).
Formålet med at inddrage disse i udviklingsprocessen beskrives som værende at sikre størst mulig

anvendelighed af løsningen (Dialog med interessenter). Dette udsagn kommer til udtryk gennem refe-

raterne fra møderne, hvor begreber som ”brugervenlighed” og ”inklusion” bliver bragt op løbende af

organisationerne, samt input til udviklingen og implementering. Eksempelvis foreslår Ældre Sagen i

forbindelse med migrering af borgere fra NemID til MitID at benytte metoder såsom nudging for at

undgå at tabe brugere i processen (Møde i interessentforum 21. marts 2018). Til samme møde påpeger

SAND, at migrering må foregå i et så ikke-teknisk sprog som muligt for også at undgå at miste brugere

(Møde i interessentforum 21. marts 2018). Eksempler som disse medvirker til, at udsatte grupper såsom

ældre, hjemløse og handicappede bliver repræsenteret i udviklingen og implementeringen. Borgere fra

de udsatte grupper deltager dog ikke direkte i møderne, men bliver derimod repræsenteret gennem

deres respektive organisationer. Desuden bliver begrebet brugervenlighed nævnt i et af møderne som

et grundprincip for udviklingen af MitID på samme niveau som modularitet og sikkerhed. Yderligere

påpeger udviklerne, at der vil forekomme inddragelse af målgrupper gennem brugervenlighedstests i

udviklingsfasen (Møde i interessentforum 21. marts 2018).
Når Digitaliseringsstyrelsen lægger vægt på, at disse referater og informationer er baseret på in-

teressentmøder i udvikling af MitID, syner det, at interesseorganisationerne har spillet en betydelig

rolle i udviklingen af løsningen. Det tyder på, at lignende møder fandt sted ved udviklingen af Digital

Post, men da informationen om disse hverken er lettilgængelig eller deskriptiv, som ved udviklingen

af MitID, kan dette forstås som at have haft mindre betydning. Netværk for Digital Inklusion næv-

nes som inddraget i processen, dog uden yderligere information om fremmøde, omtalte emner eller

spørgsmål. Tilgængelig information om møder omhandlende den næste generations Digital Post kan

karakteriseres som værende rettet mod relevante virksomheder og myndigheder, samt give et forum

til erfaringsdeling. Det er ikke tydeligt, hvilke afholdte møder der er rettet direkte mod udviklingen af

næste generations Digital Post, og deltagende interessenter nævnes ikke. Så når Digitaliseringsstyrel-

sen ikke fremviser dokumentation for metode og ikke beskriver yderlige om, hvordan brugere inddra-

ges i udviklingen af næste generations Digital Post, tyder det på en mindre grad af borgerinddragelse

gennem slutbrugerrepræsenterende organisationer i udviklingen af denne løsning. Dette kan medvir-

ke til, at der er perspektiver, som ikke bliver inkluderet i udviklingen, og derved vil brugeres behov

ikke komme til udtryk i udviklingsprocessen. I kontrast til dette er information om interessentmøder

i udviklingen af MitID tilgængelig og veldokumenteret, hvilket tyder på en anderledes vægtning af

inddragelse af slutbrugerrepræsentanter i udviklingen.
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1.1.4 Dansk digitalisering i en krisesituation
For at illustrere konsekvenserne ved digitaliseringen af det offentlige, vil vi rette blikket mod Covid-19

vaccinationindkaldelsesprocessen, da denne proces har stor offentlig bevågenhed og påvirker diverse

grupper i det danske samfund (Vaccination mod COVID-19), og derfor kan vise, hvordan digitaliserin-

gen af det offentlige udmønter sig i praksis. Her ses det, at der fra start er opstået problemer, hvilket har

præget mediebilledet i Danmark. Eksempelvis skriver Danmarks Radio, at der er store problemer for

borgere over 85 år, da systemet, hvor vaccinationstiderne skulle bestilles, i perioder ikke havde nogle

tider, der kunne bestilles, hvilket ikke var tydeligt for borgerne og derfor skabte stor frustration (Olsen

februar 2021). Yderligere beskrives det, at de ældre borgere ikke har kompetencer til at bestille disse

tider, hvilket i værste tilfælde kan betyde, at nogle ældre borgere ikke bliver vaccineret. Dette skaber

problemer for det danske vaccinationsprogram, hvilket påvirker planlægningen af vaccinationspro-

grammet. Problemerne stopper dog ikke her, for Version2 kan yderligere berette, at tekniske problemer

i bookingsystemet har betydet, at nogle borgere ikke har haft mulighed for at bestille en vaccinations-

tid. Grunden til dette er, at systemet kræver, at begge vaccinationstider bestilles samtidigt, men i Region

Syddanmark var der problemer med, at kun den første tid kunne bestilles (Olifent februar 2021). Disse

problematikker har skabt frustration og forvirring for ældre borgere, som ikke har kunnet formå at be-

stille en tid til vaccination, og her har især Ældre Sagen været fremtrædende i at fortælle om de ældre

borgeres problemer. Interesseorganisationen fortæller, at de højest prioriterede risikogrupper særligt

har brug for klar information og hjælp til bestilling af vaccinationstider. De påpeger, at mange ældre

borgere ofte er fritaget for Digital Post, hvorved det bliver et problem at få hjælp, da information til vac-

cination ofte findes digitalt (Ældre Sagen). Yderligere beskriver Ældre Sagen, at informationsmaterialet

er af en karakter, som for mange er svært at forstå (Ældre Sagen), samt at bookingsystemet ikke sikrer

den nødvendige brugervenlighed, hvilket medvirker til, at mange giver op i tidsbestillingsprocessen

(Ældre Sagen marts 2021a). Selvom det er muligt for dem, som er fritaget for Digital Post og NemID,

at ringe og bestille tid, har dette ofte ikke kunnet lade sig gøre på grund af lange telefonkøer (Kraft og

Laursen februar 2021). Mange giver op på telefonkøerne, og ofte er der ikke flere tider til dem, som

kommer igennem (Kraft og Laursen februar 2021). Ældre Sagen opfordrer kommuner og regioner til at

være mere aktive med at hjælpe folk til at få et lokalt vaccinationstilbud (Ældre Sagen marts 2021a) og

har d. 16. januar 2021 sendt et brev til Sundhedsstyrelsen vedrørende udfordringer ved vaccinations-

processen (Ældre Sagen januar 2021b). Brevet er udarbejdet på baggrund af henvendelser om dårlige

indkaldelsesprocesser, samt at det skaber forvirring, spørgsmål og bekymring blandt de ældre borgere.

Disse eksempler på problematikker giver et indblik i konsekvenserne af digital vaccinationsindkal-

delse rettet mod ældre borgere. Derfor vil der nu blive redegjort for, hvordan vaccinationsindkaldel-

sesprocessen fungerer i praksis for på den måde at skabe indsigt i, hvad borgerne møder, når de skal

bestille en vaccinationstid.
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Indkaldelse til vaccination I Danmark foregår indkaldelse til Covid-19 vaccination hovedsageligt

gennem e-Boks, og derved gennem Digital Post. Borgere, som er fritaget Digital Post, vil få besked via

brevpost eller gennem en kommunal instans, eksempelvis gennem en plejebolig (Sundhedsstyrelsen

november 2020b). Indkaldelsen er baseret på en prioritering af 12 forskellige risikogrupper. De første

grupper, der skal vaccineres, består især af ældre borgere over 65 år og sundhedspersonale (Sund-

hedsstyrelsen december 2020a). Udredelsen af disse grupper sker på baggrund af en visitation, som

tager udgangspunkt i; alder baseret på CPR-nummer; plejebolig; egen læge eller arbejdsplads (Sund-

hedsstyrelsen november 2020b). Brevet fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, som indkal-

der til vaccination, beskriver, at den indkaldte selv skal bestille tid til vaccination ved at logge ind på

www.vacciner.dk med sit NemID. Det er også muligt at bestille tid telefonisk, hvis borgeren ikke har

NemID, dog henvises der i brevet til www.vacciner.dk for yderligere information (se bilag A). I brevet

henvises der også til en anden hjemmeside, hvis den indkaldte har spørgsmål til eller vil vide mere

om, hvordan vaccinationen foregår samt bivirkninger, og hvem vaccinen er godkendt til. Der bliver

yderligere henvist til et telefonnummer og en e-mailadresse med henblik på at vejlede til tidsbestilling.

Som tidligere nævnt forekommer der problemer ved at bestille tid telefonisk på grund af de lange køer,

og det kan derfor være svært at få svar på spørgsmål. Borgere, som er fritaget for Digital Post, er stadig

nødsaget til at bruge digitale standardløsninger for at få adgang til mere information om selve vacci-

nen og tidsbestilling. Dette ses også ved en tidlig tidsplan for vaccination fra Sundhedsstyrelsen, hvori

det nævnes, at en eventuel rykker vil blive udstedt digitalt eller gennem arbejdspladsen, hvis borgeren

ikke dukker op til anden vaccination (Sundhedsstyrelsen november 2020b). Ældre Sagen påpeger, at

det er et problem, at ansvaret ligger hos den enkelte borger også dem, som har mest brug for hjælp,

og at der endnu ikke er et system, der understøtter borgere med særlige behov (Ældre Sagen). I denne

forstand bliver det en udfordring at være fritaget for Digital Post, da mange i de første risikogrupper

ikke har kompetencerne eller mulighederne for at tilgå digital information og ender med at opgive vac-

cinationsbestillingen. Dette er yderligere problematisk, idet vaccinationsprocessen skal foregå hurtigt,

hvilket gør tid til en vigtig faktor (Ældre Sagen).

1.2 Scoping review af e-governance litteratur
For at afgrænse og kontekstualisere problemfeltet udføres en eksplorativ struktureret litteratursøgning

i søgedatabasen Scopus, hvortil afrapporteringen er i form af et scoping review. Denne litteratursøg-

ning har til formål at fremsøge ”state of the art” litteratur om digitalt marginaliserede borgere i en

e-governance sammenhæng, og er med til at identificere videnshuller i forskningslitteraturen, hvortil

de identificerede tendenser undersøges i dette projekt. Dette afsnit starter ud med en fremlæggelse

af den metodiske søgestrategis tilrettelæggelse og udførelse, hvorefter de fundne tendenser i scoping

reviewet fremlægges.
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1.2.1 Søgestrategi i scoping review
Søgestrategien for litteratursøgningen har taget udgangspunkt i følgende fire trin:

1. Identificering og konkretisering af emner relateret til problemfeltet.

2. Opsætning af specifikke søgeord i en bloksøgning, se tabel 1.1.

3. Trunkering og frasesøgning af og med søgeord.

4. Ekskludering af fremsøgt litteratur gennem tre udvælgelsesrunder, se figur 1.2.

For at identificere emner relateret til problemfeltet, diskuteredes problemfeltets facetter i gruppen

med udgangspunkt i den eksisterende viden, som vi besad om problemfeltet, og det initierende pro-

blem. Her skal søgeordene passe til de forskellige aspekter af det initierende problem, hvoraf vores

indledende forståelse af problemfeltet præger ordvalgene for udforskningen af søgeordene i relation

til det initierende problem. De identificerede emner og søgeord kædes sammen i en bloksøgning med

synonymer, nærsynonymer, modsætninger, forkortelser og specifikke teknologier relateret til emnet,

som kan ses i tabel 1.1 (Aarhus Universitet 2021a). Hertil trunkeres nogle af søgeordene med asterisker

i slutningen af ordene, mens frasesøgning benyttes ved sammensatte søgeord. Ved selve søgningspro-

cessen i databasen, Scopus, blev emnerne på tværs af blokkene i bloksøgningen opdelt med AND, og

hver af søgeordene inden for de enkelte blokke opdelt med OR (Aarhus Universitet 2021a).

Ord 1 Ord 2 Ord 3 Ord 4 Ord 5 Ord 6 Ord 7 Ord 8

Emne 1 ”Digital Post” ”Nem-ID” ”e-Boks” ”Public Key Infrastructure” ”Digital Identifi*” PKI ”Digital infrastructure”

Emne 2 e-litera* ”Electronic litera*” ”Digital marginali*” Marginali* ”Digital divi*” ”Digital competen*” Inclusion Exclusion

Emne 3 ”E-govern*” Digitalization Technocra* Participa*

Tabel 1.1: Oversigt over søgeord i bloksøgningen

Den anvendte søgedatabase, Scopus, er blevet valgt på baggrund af sin brede database af peer-

reviewed litteratur, og idet Aalborg Universitetsbibliotek har abonnement på Scopus, hvilket giver

adgang til størstedelen af fremsøgte materialer i databasen (Aalborg Universitet, n.d.). Scopus’ brede

database inkluderer litteratur inden for videnskabsfelterne naturvidenskab, teknologi, medicin, sam-

fundsvidenskab, humaniora og kunstvidenskab (Elsevier, n.d.), hvilket giver et godt grundlag for en

eksplorativ litteratursøgning. Udførelsen af en eksplorativ litteratursøgning bidrager til den indleden-

de fase af vores projektskrivning, da vi her kan skærpe projektfokusset med begrænset viden om forsk-

ningsområdet. Ydermere understøtter dette den teknoantropologiske tilgang til bred viden inden for

og indsigter i forskellige forskningsområder, der krydser ind over det givne problemfelt. Den ekspl-

orative litteratursøgning har dannet grundlaget for dette scoping review, hvor vi har kortlagt fremsøgt
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”state of the art” litteratur og fundet videnshuller inden for problemfeltet. Litteratursøgningen og sco-

ping reviewet har dermed været med til at sætte konteksten for forskningsområdet, hvori forskellige

typer af litteratur og studier er blevet inkluderet (Aarhus Universitet 2021b).

Litteratursøgningen gav d. 10. februar 319 resultater, som inkluderer litteratur udgivet fra år 1995-

2021, hvoraf den anvendte litteratur er udgivet fra år 2002 og frem. I vores litteratur finder vi et bredt

spænd af videnskabelige discipliner, som beskæftiger sig med e-governance, hvor IKT, ”political sci-

ence” samt socialvidenskab er særligt repræsenterede. Dermed ser vi også mange forskellige viden-

skabsteoretiske positioner i form af positivisme, socialkonstruktivisme, kritisk realisme og dertilhø-

rende metodiske overvejelser af både kvantitativ og kvalitativ natur. Dette lader os ”scope” feltet e-

governance, så vi kan undersøge mulige spændingspunkter for den e-governance i Danmark, som vi

har beskrevet tidligere. Dokumenttyperne inkluderet i litteratursøgningen er artikler, bøger, bogkapit-

ler, reviews, konferencebind og -artikler, hvoraf den anvendte litteratur har skullet være tilgængelig on-

line. Gennem tre udvælgelsesrunder er den fremsøgte litteratur henholdvis blevet ekskluderet baseret

på titel, abstract og gennemlæsning (Frandsen et al. 2014). Eksklusionen har fundet sted på baggrund

af det initierende problem, hvor der er læst efter indhold i relation til dette i den fremsøgte litteratur.

Disse tre udvælgelsesrunder førte til i alt 50 udvalgte stykker litteratur, hvoraf ni stykker fremsøgt

litteratur er blevet ekskluderet på baggrund af utilgængelighed, der enten har været manglende onli-

ne adgang eller manglende adgang gennem Aalborg Universitetsbiblioteks abonnement på Scopus. n

referer i figur 1.2 til antal artikler, som den givne udvælgelserunde starter ud med.
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Scopus

n=319

Primær udvælgelse

n=319

Sekundær udvælgelse

n=126

Tertiær udvælgelse

n=70

Udvalgte

artikler

n=50

Ekskludering af 193

artikler baseret på titel

Ekskludering af

56 artikler base-

ret på abstract

Ekskludering af

20 artikler baseret

på gennemlæsning

Figur 1.2: Illustration af eksklusion af litteratur i litteratursøgningen

1.2.2 Scoping reviewets tendenser
Med udgangspunkt i de 50 relevante stykker litteratur beskriver og kortlægger vi, gennem scoping

reviewets resultater, relevante tendenser set i ”state of the art” litteratur. I dette scoping review er en

tendens relevant, hvis den relaterer sig til emner beskrevet i afsnit 1.1, hvis den illustrerer problemstil-

linger, som findes i flere områder af digitalisering, eller hvis tendensen viser en mangel i litteraturen.

Dette fører til identifikationen af følgende tre tendenser vist sig at være inden for vores problemfelt:

• En ændret relation mellem staten og borgere

• Digitale skel som udfordring for e-governance

• Formindskelse af digitale skel ved participation

En ændret relation mellem staten og borgere De artikler, som vi har fundet i vores scoping review,

beskriver forskellige definitioner af e-governance, hvilket peger på forskellige tolkninger af begrebet,

hvortil vi bredt definerer e-governance som borgerrettet offentlig forvaltning medieret digitalt. Dette

kobler sig op på den danske forståelse af digitalisering, men begrebet e-governance skærper fokusset

på den borgerrettede offentlige forvaltning, der er medieret digitalt. Derfor undersøger vi litteraturens

beskrivelser af e-governance og dets relation til borgere bredt, så vi kan afdække forskellige interessan-

te fokuspunkter. I takt med, at digitalisering af offentlige services udbredes, rejses spørgsmål om ansvar
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og placeringen af dette, hvortil en forandring samtidig ses i relationen mellem staten og borgerne og

en fortsat svækket tillid til aktørerne interagerende i e-governance.

Ifølge Dwivedi, Weerakkody og Janssen 2011 implementeres e-governance med formålet om at stil-

le offentlige services og informationer til rådighed for borgerne elektronisk, og har til hensigt at bringe

services og procedurer tættere på borgere (Papadopoulos og Kanellis 2011), hvilket tydeligt kan relate-

res til tendenserne beskrevet i afsnit 1.1. E-governance, eksempelvis i form af digitaliseringsprocesser,

er under stadig udvikling, og er et koncept, som eksisterer og interagerer i forskellige samfundssek-

torer. Mange lande benytter sig af digitaliseringsreformer og e-governance, og det gøres gennem for-

skellige strategier, hvoraf landenes tilgange er præget af stor forskellighed (Dwivedi, Weerakkody og

Janssen 2011). Effektiviteten af forskellige landes digitaliseringsstrategier undersøges af İnel 2019 ved

Data Envelopment Analysis (DEA), der er en kvantitativ analysemetode, hvor numeriske værdier fra et

indeks vedrørende digitaliseringsfremgang i EU-lande bruges til modellering af, i hvor stor grad inve-

sterede ressourcer bidrager til effektivisering gennem digitalisering. Her scorer Danmark højest blandt

EU-lande, og Danmark er derved blandt de lande i EU, hvor e-governance er mest effektivt. Derfor

er det interessant at forstå, hvordan effektiv e-governance ændrer relationen mellem stat og borger. I

Schou og Hjelholt 2018 argumenteres det, at diskurserne omhandlende dansk, politisk beslutningstag-

ning på digitaliseringsområdet har ændret sig fra at handle om bæredygtighed, lighed, deltagelse og

demokrati, til at handle om økonomiske rationaler. Disse økonomiske rationaler har siden år 2000 været

præget af effektivitet, fleksibilitet, innovation, konkurrenceevne og en statslig tankegang om borgere

som ”citizens-as-customers” (Schou og Hjelholt 2018).

Ifølge Fairweather og Rogerson 2006 advokerer myndighederne for e-governance med hovedargu-

mentet om at kreere en overordnet bedre hverdag for både borgere, ansatte og staten. For borgernes og

de ansattes vedkommende beskrives e-governance som adgang til selvbetjening samt informationer

uden for kontortiderne, hvortil der fra statslig side fokuseres på de potentielle besparelser, idet mange

services gennem e-governance omlægges til selvbetjeningsløsninger. Besparelserne sker ofte gennem

automatisering og dermed en nedskæring af menneskelig interaktion, hvoraf mange borgere er pålagt

brug af teknologi og tillæringen af nye kompetencer, for at kunne tilgå offentlige services, da der er

mangel på andre valgmuligheder (Dwivedi, Weerakkody og Janssen 2011).

I den fremsøgte litteratur kan der observeres en tendens til, at e-governance ændrer mødet mellem

stat og borger, idet der ændres, hvilke kompetencer, som alle aktører bør besidde i dette digitale møde

(Lindgren et al. 2019). Dette kan lede til en mindsket tilgængelighed for nogle borgere, der ikke inde-

haver sådanne ressourcer eller kompetencer, hvilket er med til at skabe en forskydning i lighed mellem

borgeres adgang til det offentlige (Lindgren et al. 2019). Schou beskriver en skævvridning af ansvar i

relationen mellem borgere og staten, hvor det administrative ansvar lægges over på borgeren gennem

digitale selvbetjeningsløsninger, og det derved forventes, at borgeren bliver ”self-responsibilized” gen-

nem digitale teknologier (Schou og Pors 2019; Schou og Hjelholt 2018). Flere forfattere beskriver, at en

stat, som implementerer e-governance, også bærer et andet stort administrativt ansvar, da borgere ofte
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er sårbare overfor statens beslutninger om e-governance. En given stats ansvar omhandler databeskyt-

telse, sikkerhed, brugervenlighed og lige adgang til offentlige services. I vores scoping review finder

vi flere eksempler på litteratur, som beskriver, at der opstår moralske forpligtelser for staten ved brug

af borgervendt e-governance, fordi staten har en monopolstilling, og fordi det moralske grundlag for

staten er at tjene borgere (Fairweather og Rogerson 2006; Dwivedi, Weerakkody og Janssen 2011; Schou

og Hjelholt 2018).

Problemstillinger om tillid i forskellige områder af e-governance belyses af Papadopoulos og Kanel-

lis 2011, hvoraf relationen mellem stat og borger, og relationen mellem stat, borger og IKT (Informations-

og kommunikationsteknologi) præges af fortsat svækket tillid fra borgere til staten (Papadopoulos og

Kanellis 2011). Tilliden fra borgere til staten kan styrkes gennem IKT uddannelse af borgere og poli-

tisk transparens i beslutninger om brug af IKT til e-governance (Papadopoulos og Kanellis 2011; Behl

et al. 2017). Tilliden fra stat og borgere til IKT kan ifølge Papadopoulos og Kanellis 2011 styrkes gen-

nem, at borgere kræver, at produktudviklerne opgiver detaljer om sikkerheds- og tillidsaspekterne ved

produkterne i lægmandstermer. Hertil vurderes det, at stat, borgere og IKT i fællesskab kan bidrage

til gensidig positiv feedback, og derved vil der ske en styrkelse af tilliden til IKT, som et middel til

muliggørelsen af digital borgerdeltagelse i e-governance (Papadopoulos og Kanellis 2011).

Digitale skel som udfordring for e-governance I dette scoping review ses det, at begrebet digital
divides bruges til at beskrive forskellene mellem de grupper, som effektivt kan bruge nye digitale tek-

nologier, og dem, der ikke kan (Hustad og Vassilakopoulou 2021). Vi oversætter dette til digitale skel,
og vil referere til processen, hvorved digitale skel realiseres over for individer ved digital marginali-
sering. Dette kan eksempelvis være ældre borgere eller flygtninge og forskellige grupper, der alle vil

opleve digitale skel på forskellige måder, hvilket kan ses som forskellige ”digital divides” (Hustad og

Vassilakopoulou 2021).

Ifølge Dwivedi, Lal og Williams 2009 kræver et lands succesfulde udbredelse af e-governance, at

landet kan formindske digitale skel. Dette kan gøres ved et fokus på lige tilgængelighed af ressourcer

uanset kompetencer inden for IT, hvor velfærdsstater som Danmark bør være i en fordelagtig position

til at minimere digitale skel. Spørges Haefner og Sternberg 2020 og Reddy 2020, kræver formindskelse

af digitale skel et fokus på regionale faktorer, såsom socio-økonomiske tilstande og digitale kompe-

tencer, hvortil fokus ikke udelukkende kan være på den tekniske infrastruktur. Samtidig følger lande

ofte, i grove træk, samme udviklingsbane mod digitalisering. Peña-López 2010 beskriver en korrela-

tion mellem en udvikling mod digitalisering, og forvaltning ved e-governance, og økonomisk vækst

samt øget fokus på politiske digitaliseringsinitiativer, som kan bidrage til formindskelsen af digitale

skel. Dette kan ses som ”techno-utopian optimism” eller ”tekno-utopisme”, som vi ser på tværs af den

fremsøgte litteratur i (İnel 2019; Hesson og Al-Ameed 2007; Behl et al. 2017; Roßnagel et al. 2020), for,

at forvaltning ved e-governance kan krydse digitale skel ved at fokusere på at forsyne udsatte grupper

med digitale teknologier (Ochara, Wapota og Abrahams 2019, s. 383), som noget af forskningen der-
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med også er kritisk overfor, eksempelvis Chambers 2020; Hustad og Vassilakopoulou 2021; Park 2017;

Schou og Pors 2019; Schou og Hjelholt 2018.

Chambers 2020 og Tammpuu og Masso 2019 argumenterer for, at ulighed i samfundet påvirker di-

gitale skel, ved at allerede eksisterende offline ulighed overføres til digitalisering, men digitalisering

kan også føre til nye former for digital marginalisering (Schou og Pors 2019). I et studie af digitale skel

blandt aboriginere i Australien ses det, at ”there appears little consideration given to the process of tran-

sition clients experience as transactional interactions are reshaped through digitisation” (O’Sullivan og

Walker 2018, s. 503). Når digitale skel og digital marginalisering skal formindskes, så er overgangen

fra offline til online derved central. Dette bekræftes af Breit og Salomon 2015 i studie af e-governances

rolle i selvbetjening i det norske pensionssystem, som foreslår, at fremtidig forskning skal øge fokus på

implikationerne af digitalisering på kvaliteten af offentlige ydelser. Shrewsbury 2002 pointerer, at en

separation mellem kvalitetssøgende brug af IT og brug baseret på ”hype” omkring IT vil føre til bedre

service for ældre borgere, som ellers er omfattet af digitale skel. På denne basis kan det forventes, at

digitale skel altid vil være en udfordring for e-governance.

Begrebet digital capital beskriver evnen til at interagere med digitale teknologier og ligger dermed

tæt op ad digitale skel. Digital eksklusion, der kan ses som værende en del af digitale skel, ses også som

”contextually dependent. This means that everyone’s situation is different and there is no one-size-fits-

all solution” (Park 2017, s. 7). Yderligere lægges der også stor vægt på brugskontekst i forskningen

af mobile informationssystemer (Middleton, Scheepers og Tuunainen 2014). Hvorvidt Digital Post op-

fattes som en god service, afhænger ifølge offentligt ansatte, der er medlemmer af HK, af borgerens

situation (Berger, Hertzum og Schreiber 2016).

Formindskelse af digitale skel ved participation Formindskelsen af digitale skel er en meget om-

diskuteret tendens i vores fundne litteratur, hvilket beskrives som værende ”critical for sustainable

digitalized societies” (Hustad og Vassilakopoulou 2021, s. 12). I forskningen er der ikke decideret enig-

hed om, hvordan digitale skel formindskes bedst, men fokus er især på sociale kontekster, som e-

governance bruges i. Derfor er det relevant at undersøge, hvordan digitale skel formindskes, og hvilke

mangler i litteraturen, som er at finde her.

Digital inklusion og participatoriske metoder er ofte brugte metoder til formindskelse af digitale

skel. Inklusion skal ses som en del af en bredere proces, hvor både digital, social og politisk inklusion

(blandt andre) indgår, og hvor fællesskabet skal styrkes (Kidd og Lee 2010). Participation fra regerin-

gens side i form af borgerinddragelse kan skabe ”collaborative decision making by including the voice

of the people” (Pham og Massey 2018, s. 329). Inddrages borgerne ved brug af digitale teknologier, så

kan dette både skabe nye muligheder for participation i offentlige henseender og nye applikationer af

e-governance, men kan dog i visse tilfælde forstærke nuværende barrierer, som beskrives i to litteratur

reviews af Afzalan og Muller 2018 og Dwivedi, Lal og Williams 2009. Formindskelse af digitale skel

ses også i form af citizen science, hvor borgere kan bidrage til forskningen inden for IKT, hvilket kan
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styrke læring såvel som bidrage til større selvtillid i brugen af IT (Levy og Germonprez 2017). Dette

må ses som en mulighed for at formindske digitale skel, hvilket, vi mener, lægger op til, at borgere

bør inddrages i forskningen i dag, så bedre applikationer af e-governance kan udvikles, såvel som et

personligt udbytte for borgeren kan opnås.

En måde, hvorpå formindskelsen af digitale skel kan finde sted, er gennem læring om IT. Dette kan

ske gennem ”community-centered technology training”, hvor borgeres læring i et Detroit-baseret pro-

jekt (DCTP) sker på basis af lokale erfaringer og på tværs af demografier (Greig 2018), mens program-

mer rettet mod digitalt marginaliserede grupper, såsom ældre borgere, også viser positive effekter i et

litteratur review (Hustad og Vassilakopoulou 2021). Det bør noteres, at interpersonelle faktorer, såsom

læring gennem pårørende (Hustad og Vassilakopoulou 2021) og samarbejde mellem ”at-risk youth”

og ældre borgere (Shrewsbury 2002, s. 201), kan være meget fordelagtige for især ældres digitale kom-

petencer. Ifølge Hustad og Vassilakopoulou 2021 kan borgeres digital marginalisering også undgas

ved læring og undervisning på borgernes arbejdsplads, hvorved det for ældre borgere kan være med

til at mindske digital marginalisering efter pension. Disse faktorer er dog blevet stærkt begrænsede

som følge af Covid-19 og den tilhørende samfundskrise, hvor personlig, fysisk kontakt har været be-

grænset, da ældre borgere ofte vil være i risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de får Covid-19

(COVID-19: Personer i øget risiko). Derfor kan det antages, at især ældres møde med den digitale vacci-

nationsindkaldelse er blevet påvirket af samfundssituationen, og der bør tages højde for digitale skel

under samfundskriser.
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1.3 Problemafgrænsning og -formulering
Vi har i afsnit 1.1 skitseret, hvordan politiske hensigter har manifesteret sig i danske digitaliseringsstra-

tegier, hvortil et fokus ligger på at digitalisere det danske samfund med det rationale, at digitalisering

vil styrke den offentlige service. Til dette formål er der blevet udarbejdet nogle fælles offentlige stats-

styrede standarder, herunder Digital Post og NemID. Her ses det, at størstedelen af den danske befolk-

ning bruger løsningerne, men at der er en væsentlig mængde borgere, som er fritaget for de digitale

løsninger. For at forstå disse standarder har vi undersøgt udviklingsrationalerne heraf. Standarderne er

udviklet situationsspecifikt, hvortil det generelt ses, at udsatte borgere repræsenteres gennem interes-

seorganisationer, hvilket medvirker til, at borgere ikke direkte inddrages. Det kan ses, at der er opstået

problemer i Covid-19 krisen med henblik på vaccinationsindkaldelsesprocessen og kommunikationen

herom i forbindelse med borgeres brug af digitale løsninger. Særligt ældre borgere har ikke nødven-

digvis kompetencerne til at booke en tid og kan dermed vurderes til ikke at være blevet understøttet af

digitaliseringen.

Yderligere har vi i afsnit 1.2 gennem ”state of the art” litteratur undersøgt akademiske tendenser,

som relaterer sig til emnerne belyst i afsnit 1.1, omhandlende digitalisering og e-governance i Dan-

mark. Vi vurderer på baggrund af tendensen, ”En ændret relation mellem e-governance og borgere”,

at e-governance har resulteret i en økonomiske rationalisering af interaktionen mellem borger og stat,

hvortil offentlige services ønskes bragt tættere på borgeren, men samtidig ugunstigt skubber udsatte

borgere længere væk, og derved skaber en ulighed i adgang. I scoping reviewet har vi set, at skævvrid-

ningen i relationen mellem stat og borger fordrer en forstærket moralsk ansvarlighed hos staten i deres

brug af e-governance i en tid, hvor tilliden mellem aktørerne interagerende i e-governance er svæk-

ket. På basis af tendensen ”Digitale skel som udfordring for e-governance”, kan det ses, at relationen

mellem borger og stat udfordres af digitale skel. Digitale skel har mange nuancer, hvorfor borgeres

perspektiv skal forstås lokalt og situationsspecifikt. Samtidig er ”one-size-fits-all” løsninger på basis af

tekno-utopisme problematiske, og teknologi-”hype”, hvor IT anvendes ukritisk og universelt, modar-

bejder e-governance og skaber, og opretholder, digitale skel. Sidste tendens beskrevet i ”Formindskelse

af digitale skel ved participation” viser dog, at digitale skel er dynamiske og kan krydses, dette blandt

andet i form af participation på forskellige måder. Dette kan både ske fra regeringens side såvel som

forskningens side. Læring og uddannelse er også konstruktivt til at mindske digitale skel, hvori sociale

faktorer spiller en afgørende rolle. Disse tre tendenser findes i litteratur, som er både geografisk og

metodisk divers, og er dermed ikke begrænset til enkelte områder eller samfundssituationer.

Selvom løsningsforslag til inklusion af digitalt marginaliserede borgere fremstilles i scoping reviewet,

er disse løsninger ikke inkorporeret i digitaliseringsstrategierne. Der kan ses en vis grad af tekno-

utopisme i regeringens digitalisering, idet alternativer til digitale løsninger er begrænsede og min-

dre tilstrækkelige. Selvom participation skitseres som en frugtbar tilgang til formindskning af digitale

skel, har den danske regering ikke inddraget borgere direkte i udviklingsprocessen af standarderne,
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men har i stedet benyttet borgerrepræsentation. Digitale skel skal her forstås lokalt, og digital mar-

ginalisering skal formindskes gennem situationsspecifik læring og inklusion, fra politisk såvel som

andre sider. Samtidig har digitalt marginaliserede borgere oplevet problemer med den danske vaccina-

tionsindkaldelsesproces til Covid-19 vaccinen grundet eksempelvis besværlige processer, manglende

kompetencer og begrænset adgang, som har medvirket til digitale skel. På baggrund af dette har vi

udarbejdet følgende problemformulering:

Dansk e-governance består af digitale standardløsninger, som søger at omfavne den brede befolkning.
Med udgangspunkt i Covid-19 vaccinationsindkaldelsen som et eksempel på en akut problemstilling

inden for e-governance, hvor det offentlige system sættes under pres, vil vi undersøge, hvordan digital
marginalisering af ældre borgere synliggøres i en krisetid, og hvorledes denne digitale marginalisering

kan forudgribes i udformningen af fremtidig e-governance.

For at operationalisere denne problemformulering og strukturere besvarelsen af denne har vi ud-

arbejdet følgende forskningsspørgsmål:

• Hvorfor bliver ældre borgere digitalt marginaliseret af dansk e-governance?

• Hvordan har digital marginalisering af ældre borgere skabt og tydeliggjort digitale skel, gennem

standardløsninger i vaccinationsindkaldelsen?

• Hvordan kan udfordringer med vaccinationsprocessen fundet i dialog med ældre borgere bidra-

ge med fokusområder til mere inklusiv fremtidig e-governance?
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Metode

Dette projekt er karakteriseret som et case-studie, hvortil vi undersøger e-governance i Covid-19 vac-

cinationsindkaldelsesprocessen, der illustrerer dansk e-governance i en samfundskontekst, hvilket for-

mer vores metodiske tilgang. Vi ser vaccinationsindkaldelsesprocessen som en kritisk case, hvor karak-

teristika for fund i casen kan anvendes i andre kontekster (Flyvbjerg 2006). Vaccinationsindkaldelses-

processen består af forskellige standardløsninger i e-governance, der bruges som middel i krisetiden,

og derfor vil det være forventeligt, at det offentlige har tillid til, at disse standardløsninger er et sikkert

middel til massevaccination. På baggrund af dette mener vi, at udfordringer og problemer fundet i

casen også gør sig gældende uden for casen i en større samfundskontekst. For at undersøge den valgte

case vil vi bruge resultater fra dokumentanalysen i afsnit 1.1 og scoping reviewet i afsnit 1.2 i sam-

menhæng med afholdte, case-specifikke interviews med ældre borgere og e-governance eksperter til at

belyse udfordringer ved e-governance uden for en krisetid. Hermed udvider vi vores fokus fra vores

case til at inkludere samfundskonteksten beskrevet i problemanalysen.

Denne case-studie tilgang er med til at forme den metodiske behandling af vores forskningsspørgs-

mål og måden, hvorpå data genereres i dette projekt. Vi vil analysere vores genererede data, som inde-

holder data fra dokumentanalysen, scoping reviewet samt ekspert- og borgerinterviews, hvilket vi kal-

der datakorpus (Braun og Clarke 2006). Datakorpusset danner grundlag for analysen og lader os udvide

vores fokus fra case-specifikt til en bredere samfundskontekst. For at besvare forskningsspørgsmålene

bruger vi vores datakorpus som illustreret i figur 2.1.
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Hvorfor bliver ældre bor-

gere digitalt marginalise-

ret af dansk e-governance?

Hvordan har digital margina-

lisering af ældre borgere skabt

og tydeliggjort digitale skel,

gennem standardløsninger

i vaccinationsindkaldelsen?

Forskningsspørgsmål 1 Forskningsspørgsmål 2 Forskningsspørgsmål 3

Hvordan kan udfordringer med

vaccinationsprocessen fundet

i dialog med ældre borgere

bidrage med principper til mere

inklusiv fremtidig e-governance?

Datakorpus Datakorpus
Resultater fra forsk-

ningsspørgsmål 1 og 2

INDUKTIV TEMATISK ANALYSE

Forståelse for, hvad digital

marginalisering består af

Identifikation af digitalt mar-

ginaliserende aspekter i vacci-

nationsindkaldelsesprocessen

Et sæt af principper for, hvor-

dan e-governance udfordres i

vaccinationsindkaldelsesprocessen

Figur 2.1: Illustration af sammenhængen mellem forskningsspørgsmål og analyseret data

I figuren illustreres det, hvordan besvarelsen af forskningsspørgsmål 1 via vores tidligere beskrevne

datakorpus er med til at informere de analyserede data til forskningsspørgsmål 2, hvor fund fra begge

forskningsspørgsmål samt datakorpusset bruges til at besvare forskningsspørgsmål 3. Ved at gøre dette

åbner tredje forskningsspørgsmål op for et refleksivt og sammenfattende afsnit over vores analytiske

fund, der formuleres som fokusområder, og hvordan fokusområder fundet i vaccinationsindkaldel-

sen og den dertilhørende proces kan afhjælpe relateret digital marginalisering. Afslutningsvist vil vi

diskutere, hvordan disse fokusområder kan bidrage tilfremtidig e-governance.

2.1 Videnskabsteoretisk positionering
For at besvare vores forskningsspørgsmål og problemformulering beskrevet i afsnit 1.3, vil vi beskrive,

hvordan den viden, som vi er kommet frem til gennem vores genererede empiriske data, kan forstås.

Vores tilgang til viden, som er fundet gennem datagenereringen, er først og fremmest sket gennem

problembaseret læring (PBL), en tilgang til projektarbejde karakteristisk for Aalborg Universitet. Som

teknoantropologer i en PBL kontekst har vi et ønske om at arbejde interventionistisk, hvorved vi for-

søger at forstå og bidrage til, at forholdene i verden forbedres. Dette kommer til udtryk ved, hvordan

projektet er opdelt i problemanalyse, metode, analyse, diskussion og konklusion. Projektets bidragen-

de tilgang kan da ses som performativ, da vi med vores metoder og perspektiver kan bidrage til at ”enact

social worlds, rather than to simply describe them” (Sciannamblo, Lyle og Teli 2018, s. 459), hvorved

vi gennem vores genererede data er med til at konstruere et narrativ om, hvad e-governance består af,

og hvordan det kan problematiseres. Performativiten kommer til udtryk i tredje forskningsspørgsmål,

hvor vi fremlægger fokusområder for e-governance ved at reflektere over mulige fremtidige sammen-
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sætninger af e-governance, og hvordan disse er mere inklusive og dermed bidrager til fremtiden. Hertil

har vi fokus på at lære om komplekse problemer med afsæt i virkelighedens problematikker, navnligt

dansk e-governance og digital marginalisering, hvilket illustreres i problemanalysen. Desuden arbejder

vi i dette projekt inden for, hvad der i samfundsforskning kaldes den forstående forskningstype (Laun-

sø, Rieper og Olsen 2011), hvor vi har til formål at forstå og fortolke menneskers specifikke meninger,

motiver og intentioner i deres situationsspecifikke kontekst inden for dansk e-governance. Vi vil bru-

ge denne forstående forskningstype til performativt at udarbejde fokusområder, som kan bidrage til

fremtidig e-governance.

Vi har en induktiv tilgang, idet vi genererer vores empiriske data med udgangspunkt i proble-

manalysen og forskningsspørgsmålene, for derefter at undersøge de empiriske datas indhold. Her-

med har vi taget udgangspunkt i vores genererede data, og forsøgt at forklare og analysere mønstre

med vores videnskabsteoretiske positionering. I dette projekt har vi ikke indtager én specifik viden-

skabsteoretisk position, men derimod har en eklektisk tilgang. Vi forstår vores videnskabsteoretiske

positionering som entangled, hvormed forskellige videnskabsteoretiske positioner sammenfattes i et

perspektiv, som ellers ikke ville kunne dækkes af de separate, alenestående perspektiver (Sciannam-

blo, Lyle og Teli 2018). Vi mener, at vores videnskabsteoretiske entanglements er fordelagtige, da vi

dermed kan undersøge det aktuelle problem nærmere med udgangspunkt i Don Ihdes beskrivelse af

human-technology relations fra postfænomenologi og ved brug af Susan Leigh Stars begreb om standar-
dizing technologies i et feministisk STS-perspektiv. Denne videnskabsteoretiske positionering tillader os

at forstå dansk e-governance, som entangled af menneskers livskontekst, den samfundspolitiske til-

stand og teknologiske løsninger. På baggrund af en forståelse om, at vores data er entangled, har vi

valgt at anskue interaktionen mellem borger og staten gennem en postfænomenologisk videnskab-

steoretisk positionering, med udgangspunkt i Don Ihdes beskrivelse af menneske-teknologi relationer

(”human-technology relations”), som beskrevet i ”A Field Guide to Postphenomenology” af Verbeek

og Rosenberger 2015. Vi har valgt at anskue e-governance som et socio-teknisk fænomen, som påvirker

den måde, hvorpå borgeren interagerer med verden. Hertil forstås, at teknologiers betydning formes

gennem de relationer mennesker skaber med dem, og medierer dermed menneskers forhold til ver-

den. Herved benytter vi postfænomenologi til at belyse, hvordan relationen til teknologier knyttet til

e-governance, transformerer borgeres møde med staten. Som anden del af vores entangled videnskab-

steoretiske positionering benytter vi standardløsninger (”standardizing technologies”) fra Susan Leigh

Star, navnlight hendes forståelse af standarder til at belyse, hvordan standardløsninger har tendens til

at være ekskluderende for udsatte grupper og kan skabe cyborgs, som ikke passer ind i standardiserede

kategorier (Star 1991; Star og Lampland 2009). Dette lader os forstå marginalitet som mangefacetteret

og opnå en nuanceret forståelse af digital marginalisering på baggrund af standardløsninger og ikke

bare en ”celebration of the fact of human/nonhuman mingling” (Star 1991, s. 43). Dette tillader os at

forstå menneske-teknologi relationer i sig selv som et marginaliserende aspekt standardløsningerne i

e-governance.
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2.2 Empirisk datagenerering
Vi har i dette projekt genereret empirisk data ved at lave semi-strukturerede interviews med syv infor-

manter. Tre af disse har været ældre borgere, mens de resterende fire har været eksperter, hvoraf denne

terminologi er funderet i deres samfundsmæssige position i forhold til e-governance. En oversigt over

informanterne kan ses i tabel 2.1.

Informant Type af informant Metoder

25. marts Vaccinationsprogramskoordinator Ekspert Semi-struktureret interview over Zoom,

transskription

26. marts Digitaliseringskonsulent Ekspert Semi-struktureret interview over Zoom,

transskription

26. marts Sekretariatschef Ekspert Semi-struktureret interview over Zoom,

transskription

1. april Ingrid Borger Semi-struktureret og reenactment video,

feltnoter

4. april Jørgen Borger Semi-struktureret og reenactment video,

feltnoter

4. april Gertrud Borger Semi-struktureret og reenactment video,

feltnoter

8. april Digitaliseringsleder Ekspert Semi-struktureret interview over Zoom,

transskription

Tabel 2.1: Kronologisk oversigt over interviews

Med alle vores informanter har vi lavet semi-strukturerede interviews. Denne interviewform lader os

definere samtaleemner, mens det samtidig er muligt at forholde sig dynamisk til de udtalelser, som

informanterne kommer med under disse interviews (Bernard 2004). Interviewene fokuserer på emner

relevante for dette projekts problemformulering fremlagt i afsnit 1.3, hertil er individuelle interviewgu-

ides udarbejdet til samtlige ekspertinterviews. I vores interviewguides har grand-tour spørgsmål til for-

mål at kortlægge generelle forståelser og praksisser, mens mini-tour spørgsmål bidrager til en fokuseret

indsnævring af emner nævnt i grand-tour spørgsmål (Spradley 1979). Eksempler og erfaringer spørges

også ind til for at relatere mere generelle indsigter til mere specifikke forståelser og oplevelser blandt

informanterne.

Gennem vores interviews søger vi at udøve etnografisk diplomati, der som begreb sætter fokus på

at gøre vores anvendte antropologiske metoder etisk forsvarlige (Navne og Segal 2018). Dette gør vi

blandt andet ved, at informanter bliver interviewet, mens de er i valgfrie omgivelser enten digitalt, ved

eksperter, eller med hjemmebesøg, ved ældre borgere. Valgfriheden imødekommer det faktum, at pro-

jektet er udarbejdet under national lockdown, hvor mange har arbejdet hjemmefra, men har også gjort,

at vi er kommet til informanter på deres præmisser. Derudover bestræber vi os på at være så trans-
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parente som muligt omkring brugen af udtalelser, ved i starten at give en introduktion af projektets

formål så informanterne kan deltage i projektet med så megen viden som muligt. Eksempelvis gjorde

vi det klart som forberedelse til interviewene for de interviewede borgere, at vi bruger deres udtalelser

og handlinger som udtryk for deres oplevelser og erfaringer med e-governance og ikke som udtryk for

deres evner i brugen af IT.

2.2.1 Ekspertinterviews
Vores ekspertinterviews består af interviews med en digitaliseringskonsulent fra en interesseorganisa-

tion og en sekretariatschef i et offentligt råd (som vi samlet vil referere til som interessevaretagere), samt

to medarbejdere i regionerne i Danmark, en digitaliseringsleder og en vaccinationsprogramskoordina-

tor, som begge har været associeret med vaccineudrulningen (som vi vil referere til som forvaltere). Vi

forstår disse informanter som ”eksperter”, idet de arbejder med e-governance på forskellig vis i de-

res professionelle liv, og derfor har de særlig viden om de bagvedliggende faktorer i udarbejdelsen af

e-governance. Ved at interviewe eksperter får vi viden omkring strukturer, processer og rationaler i

e-governance, og da fænomenet e-governance til dels konstrueres af disse mennesker, hvilket er med

til at viden i dokumentanalysen udfoldes case-specifikt 1.1. Digitaliseringskonsulenten og sekretari-

atschefen er blevet kontaktet, da deres respektive organisationer har været involveret i udviklingen af

digitaliseringsinitiativer, som beskrevet i afsnit 1.1.3. Digitaliseringslederen og vaccinationsprogram-

skoordinatoren er fundet igennem gruppens kontakter i regioner i Danmark. Her er der blevet henvist

til forskellige aktører med en central rolle i vaccinationsindkaldelsesprocessen, så vi har kunne videre-

formidle vores ønsker og dermed er blevet sat i kontakt med førnævnte medarbejdere.

Disse ekspertinterviews er blevet afholdt i programmet Zoom, som lader os foretage interviews på

afstand. Zoom er fordelagtigt, idet informanterne allerede har stiftet bekendtskab med programmet til

digitalt arbejde, hvilket har medvirket til øget fleksibilitet i afholdelsen af interviewene. For at sørge

for sikkerhed i de gældende interviews har vi fulgt Aalborg Universitets guidelines for brug af Zoom,

hvilket inkluderer at bruge universitetets instans af Zoom på www.aau.dk.zoom.us og låsningen af

links med kodeord (Vejledninger for AAU Zoom). Alle ekspertinterviews er blevet optaget med Zooms

optagefunktion, og den optagede video bliver kun gemt lokalt på optagerens computer, hvilket over-

holder GDPR-regulering. Brugen af Zoom muliggør udførelsen af interviews på trods af lockdown.

Hvert ekspertinterview forløber ved en kort velkomst og hilsen fra det gruppemedlem, der har haft

kontakten til eksperten. Selve interviewet baseres på en interviewguide og udføres af den person, som

har haft mest fagspecifik viden om området, da denne person har bedre mulighed for at stille fokuse-

rede, målrettede opfølgende spørgsmål. Til sidst er der en spørgerunde fra andre gruppemedlemmer,

som under selve interviewet har haft slukket for deres mikrofoner og kameraer. På denne måde undgås

afbrydelser og distraheringer, og yderligere kan disse gruppemedlemmer fokusere på, hvilke spørgs-

mål kunne være interessante at få svar på. Et interview med en ekspert tog udgangspunkt i en upræcis

interviewguiden, da vi havde misforstået informantens arbejdsområde. Dette gjorde, at der skulle flere

22

www.aau.dk.zoom.us


TAN6 Gruppe 2 Kapitel 2

opklarende spørgsmål til, og at tiden til mere dybdegående spørgsmål i den udarbejdede interviewgu-

ide blev begrænset.

2.2.2 Borgerinterviews
Som illustreret i tabel 2.1 interviewer vi tre ældre borgere. Disse borgere interviewes for at skabe ind-

sigt i deres oplevelser med e-governance samt for at forstå, hvordan e-governance relaterer sig til vac-

cineindkaldelsen og dertilhørende problemer som beskrevet i afsnit 1.1.4. De tre borgere har alle en

alder mellem 75-80 og har forskellige erfaringer med IT i forbindelse med forskellige erhverv samt om-

gangskredsens brug af IT. De ældre borgere er udvalgt på baggrund af gruppemedlemmernes relation

til dem, hvoraf vi ikke har opsat udvælgelseskriterier på forhånd, og efter at have udført interviews

har vi indset, at vi har fået et tilfældigt udsnit af de ældre borgere i forhold til projektets scope.

Disse borgere er pårørende til medlemmer i projektgruppen, og er derfor blevet udvalgt på bag-

grund af personlig kontakt. Det er værd at nævne, at der ikke aktivt er blevet kigget efter ældre borgere,

som bruger (eller ikke bruger) digitale teknologier, men derimod har det vist sig, at alle interviewede

borgere oplever udfordringer i brugen af digitale teknologier til e-governance. Borgerne beskrev i den

indledende kontakt, hvordan de digitale udfordringer var en barriere for denne empiriske datagenere-

ring, da flere følte, at de ikke kunne bidrage med noget i vores interviews grundet deres begrænsede

digitale evner. Vi mener, at udfordringerne, som de ældre borgere beskriver i den indledende kontakt,

er relevante for dette projekt, da vi ser borgerne som eksperter i deres egne oplevelser af og erfarin-

ger med e-governance. Dette betyder, at vi skal bruge etnografisk diplomati, for at borgerne frit kan

beskrive oplevede udfordringer uden at skulle tænke over, hvorvidt disse udfordringer ville blive op-

fattet som manglende ekspertise. Med forståelsen af borgere som eksperter får vi indsigt i, hvordan der

interageres med e-governance og standarderne heri, og hvordan borgerne ser deres egen rolle i den-

ne interaktion. Samtidig kan vi påpege mulighederne ved at inkludere ældre borgeres ekskluderede

stemmer.

Det faktum, at de interviewede borgere er pårørende, har visse implikationer for vores metodiske

tilgang. Blichfeldt 2007 beskriver, hvordan det at interview pårørende er fordelagtigt, når livskontekst

er relevant. Kendskab til livskontekst, og dennes sammenfiltring med e-governance, er vigtig i vores

interviews, da det har understøttet opfølgende spørgsmål og gør det let at opbygge rapport i relatio-

nen grundet kendskab til præferencer hertil, hvilket skaber et trygt rum for de pårørende. Livskontekst

har vist sig vigtig for os, eksempelvis, når Jørgen nævner ”Tove”, en pårørende, som hjælper ham med

NemID og e-governance standardløsninger. Idet Jørgen er pårørende til gruppemedlemmet, som har

foretaget interviewet, så har der været forståelse for Toves rolle som ven i Jørgens liv, hvor hun sam-

men med sin mand hjælper Jørgen med gøremål i dagligdagen. Dette har gjort vores borgerinterviews

mere flydende, og sørger samtidig for, at borgerne ikke skal bruge energi på at fortælle om deres livs-

kontekst. Opbygningen af rapport ses eksempelvis, idet vi i interviewets start nævner for borgerne, at

de altid kan stoppe interviewet, hvis de har mistet energien, fordi vi kender borgerne godt nok til at
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vide, at dette kan blive en relevant problematik under et interview. Idet de interviewede borgere er på-

rørende, er vi bevidste om et ønske om socialt samvær, hvilket vi ser som en mulighed for at give noget

tilbage som en tak for interviewet (Jöhncke 2018). Dette sociale samvær har vist sig at være en relevant

analytisk pointe, hvilket vi kalder reciprocitet i analysen, da samtlige borgere har udtrykt, hvordan

reciprocitet i form af socialt samvær er en vigtig rolle i e-governance, eksempelvis siger Ingrid:

”Hun har snakket med min svigermor, Lone, som har mindet hende om, at Amanda og jeg

kom i dag, og at Amanda kunne hjælpe.” [...] Amanda og jeg er nærmest kun lige kommet

ind ad døren, før Ingrid tager fat i sin iPad og siger, at hun har noget, som Amanda skal

hjælpe med.”

(Feltnote fra interview m. Ingrid)

Samtidig kan vi bidrage med endnu mere, eksempelvis i forbindelse med interviewet med Ingrid.

Hun havde ventet til besøget med at bestille Covid-19 vaccinen, som hun for nyligt var blevet tilbudt,

og ville gerne have hjælp til dette – hjælp, som hun kunne få i forbindelse med interviewet. Denne

hjælp blev da også til feltnoter, da de blev noteret in situ, og er dermed gået hen og blevet data i sig

selv.

Interviewene med de ældre borgere er struktureret med udgangspunkt i tell-, make-, enact-tilgangen

fra participatorisk design, hvor vi benytter tell- og enact-aktiviteterne under interviewene til at genere-

re forskellige typer af viden (Brandt, Binder og Sanders 2013). Tell-aktiviteten leder os ind i en længere

samtale, hvor der tales om oplevelser med e-governance, holdninger til teknologier og brugsforståelser

og -praksisser. Herefter laves en enact-aktivitet, hvor borgerne prøver at finde frem til bivirkningerne

ved Covid-19 vaccinen ved hjælp af deres valgte device, i alle tilfælde en tablet, samt vaccinebrevet i

bilag A. Dette gøres gennem aktiviteten reenactment videoer, der fungerer som en enact-aktivitet, som

er videoptagede situationer, der imiterer borgernes interaktion med e-governance standardløsninger

gennem vaccinationsindkaldelsen. Ved at gøre dette, så kan vi få indsigter i, hvordan informanterne

møder mulige udfordringer ved e-governance, og hvad der tænkes om disse (Pink og Mackley 2014).

Borgerinterviews og dermed reenactment videoerne er blevet udført i de ældre borgeres hjem, idet

e-governance standardløsninger bliver brugt i hjemmet. Borgerne har under interviewene selv sat de

fysiske rammer for, hvor interviewet skulle udføres, hvortil Gertrud gerne ville sidde i sit orangeri og

ved sit spisebord i spisestuen, Ingrid i sit sofaarrangement i stuen og Jørgen ved sit spisebord i køkke-

net. Det er i hjemmet, hvor vi kan se menneske-teknologi relationen udspille sig, og dermed få indsigt

i, hvordan denne relation spiller ind i den digitale marginalisering, som derved opleves i hjemmet. Re-

enactment videoerne lader os også se, hvordan det, de gør, hænger sammen med det, de siger, hvilket

ellers ville have krævet etnografiske indsigter, traditionelt fundet i feltarbejde, og som dermed havde

været svære at indsamle grundet projektets tidslige placering under en pandemi. Ved brug af tell- og

enact-aktiviteter får borgerne mulighed for at deltage og bidrage med perspektiver, som ikke har været
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foruddefineret i interviewguides, hvor vi som teknoantropologer også kan deltage ved eksempelvis at

hjælpe med udfordringer i brugen af IT, hvilket er interessant både metodisk såvel som analytisk.

2.3 Databehandling
I dette projekt bestræber vi os efter at behandle indsamlet data i overensstemmelse med GDPR-lovgivning

for at beskytte vores informanters persondata. Eftersom afholdte borgerinterviews blev optaget med

henblik på at foretage reenactment videos, havde vi brug for en måde hvorpå disse kunne deles mellem

gruppens medlemmer. Til dette benytter vi os af DeiC Filesender, som anbefalet af AAU. Programmet

er en sikker måde at sende store filer, som fungerer ved, at logge ind gennem WAYF, uploade og invite-

re medlemmer gennem mail, til at kunne downloade filerne selv. Filerne kan krypteres med password,

og bliver automatisk gjort utilgængelige efter en bestemt tidsramme. På den måde har alle gruppens

medlemmer sikkert kunne gemme videoerne offline.

I forbindelse med vores interviews vælger vi at anonymisere informanters udtalelser. Vi har vurde-

ret, at det har gjort sig mest relevant aktivt at anonymisere udtalelser fra eksperter, da de har offentlige

stillinger, og repræsenterer en organisation eller institution. Deres arbejdsplads er dermed også nem

at finde, skulle deres udtalelser benyttes imod dem. I de afholdte borgerinterviews fremgår der ikke

følsomt persondata, og i kraft af, at de ikke repræsenterer andre end dem selv og er svære at finde,

mener vi, at deres udtalelser er anonymiseret på forhånd ved kun at oplyse om fornavn her.

2.3.1 Organisering af vores datamateriale
I vores behandling af data genereret fra interviews har vi taget udgangspunkt i følgende spørgsmål:

• Hvor komplet bør transskriptionen være for at fuldføre forskningsprocessen?

• Hvor mange detaljer skal inkluderes?

• Hvordan sikrer vi en korrekt transskription?

(Clark et al. 2017, s. 1754)

Vi har transskriberet alle ekspertinterviews, hvor formål har været at lære om deres positioner,

og hvad de selv fandt vigtigt og relevant at fortælle om. Vores tilgang til transskribering har været

indholdsfokuseret (content-focused), hvorved vores fokus har været på indholdet af det sagte, frem for

bogstavelige tendenser i sprog. Til dette skabte vi en protokol for fremgangsmåden hvori det ind-

gik, hvilke detaljer vi undlod at transskribere. Det medfører, at pauser, vokaliseringer såsom grin ikke

indgår i vores analytiske undersøgelsesobjekt, og inkluderedes dermed ikke i transskriptionen. Hvert

interview blev opdelt i tidsintervaller, og disse blev uddelt og transskriberet af gruppens medlemmer.

For at sikre, at transskriptionerne er korrekte, er de senere gennemgået i fællesskab med skærpet fokus

på ord, der er svære at høre.
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Vi har valgt at inkorporere borgerinterviews i form af feltnoter. Detter bunder i, at vi anskuer disse

interviews som feltarbejde, da de er tæt knyttet til vores reenactment videoer. Formålet med feltno-

ter har været at tage udgangspunkt i observationer, handlinger, stemning og opfattelser, hvortil dette

knytter sig til performativitet, da vi ser viden baseret i brugen af e-governance standardløsninger som

central. Eksempelvis tillader det os at kunne videreformidle, hvordan ældre borgere benytter deres de-

vices, hvornår de støder ind i problemer, hvad de gør efterfølgende, og hvordan de giver udtryk for

deres holdning til e-governance.

2.3.2 Kodning af vores data
I dette projekt koder vi vores empiriske data med det formål at skabe et sammenligningsgrundlag og

overblik over vores empiri. Selve kodningsprocessen har været præget af Braun og Clarkes’ metode

thematic analysis, som kan beskrives som en bred, kvalitativ tilgang til kodning af data, med udgangs-

punkt i at identificere mønstre og derefter definere forskellige temaer (Braun og Clarke 2006).

Et vigtigt aspekt af tematisk analyse som tilgang er, at definere, hvornår noget er et tema. Temaer

baserer sig på gennemgående koder, der indfanger noget vigtigt i data i relation til forskningsspørgs-

mål. Da vi arbejder kvalitativt er der ikke ét svar på, hvor gennemgående en kode bør være, før den

tæller som et tema. Vi har derfor måtte argumentere for, hvornår en gennemgående kode havde bety-

deligt relevans for at indgå i et tema. Rammeværket for dette er udarbejdet efter borgerinterviewenes

afholdelse, hvortil gruppen i fællesskab gjorde sig bekendt med den genererede data. Dette mundede

ud i en skriftlig brainstorm, hvor udpegede pointer, mønstre og fælles træk kunne videreføres til koder,

hvis de besad en vis betydning og var gennemgående. Eksempelvis er ”Pårørende til hjælp” et oplagt

eksempel på en kode, da dette var et gennemgående mønster i alle borgerinterviews, hvilket også er

beskrevet i afsnit 2.2.2, når Ingrid beskriver socialt samvær som vigtigt. Vi påbegynder kodningspro-

cessen ved at udpege to personer til opgaven, én, som havde afholdt borgerinterviews, og én, som ikke

havde, hvortil hver person benytter hver sine forudaftalte koder. Dette medvirker til et såkaldt dob-

belt blik, hvorved vi kan skabe yderligere indsigt i den genererede data, ved at kunne se de samme

situationer gennem forskellige vidensmæssige udgangspunkter (Mogensen og Dalsgård 2018).

Det er vigtigt at erkende, at kodning ikke kan foregå i et ”epistemological vaccuum” (Braun og

Clarke 2006, s. 12), og vores koder og temaer indeholder ikke mening i sig selv, men bliver konstrue-

ret performativt fra vores perspektiv og afgrænsning. Derfor er vi opmærksomme på vores teoretiske

position og afgrænsning. Koderne har været baseret på hvordan vi søger at besvare vores forsknings-

spørgsmål, hvilket har medført, at de er præget af vores videnskabsteoretiske tilgang. Hvad, vi har

kodet efter, har dermed været baseret på, hvordan vi forstår teknologien i en social kontekst gennem

menneske-teknologi relationer, og hvordan ældre borgeres brug af standarder kan belyse en form for

ekskludering. Vi valgte at have forskellige fokuspunkter til kodning af borgerinterviews og eksper-

tinterviews. Hos borgere har vi skærpet fokus efter hvordan de tilgår og opfatter e-governance, hvor

deres problematikker eksisterer, og deres holdninger til at skulle bruge digitale løsninger. Til eksper-
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tinterviews med forvaltere har vi kodet efter udviklingsrationaler, procedurer samt, hvordan brugerfe-

edback opfattes, hvilket vi ikke forventer interessevaretagere og ældre borgere har viden om. Dette har

til formål, at de to perspektiver skal kunne supplere hinanden for at kunne give et større perspektiv på

teknologi-menneske relationer samt udvikling og brug af standardløsninger.

Vores induktive tilgang har formet kodningen af vore genererede data, idet vi har været datanære,

hvorved koderne danner basis for vores tematiske analyse, hvilket er illustreret i tabel 2.2:

Koder til borgere Koder til eksperter

Borgernes positive oplevelser af e-governance Borgernes positive oplevelser af e-governance

Borgernes negative oplevelser af e-governance Borgernes negative oplevelser af e-governance

Borgernes motivation for at være digitale Procedurer, rationaler og projektorganisering

Borgernes forhold til staten Alternative løsninger, når borgere er digitalt udfordrede

Udfordringer i at finde bivirkninger Holdninger til e-governance

Pårørende til hjælp Italesættelse af standarder

Stadier i brugerrejsen Pårørende til hjælp

Materialitet i brugerrejsen Inddragelse af borgernes perspektiver

Pårørende til hjælp under reenactment

Tabel 2.2: Oversigt over koder brugt i kodningen af empirisk data

Vi kodede for udtalelser og pointer, som relaterer sig til vores analytiske afgrænsning. Til dette be-

nytter vi os af et fælles Google Docs-dokument med transskriptionerne, som kan ses i figur 2.2. Trans-

skriptionerne blev delt ind i tilsvarende overskrifter for overblikkets skyld, og koderne blev skrevet i

form af highlightede kommentarer. Ved en opsummering kunne diskussion om disse skabe en mere

nuanceret forståelse af udtalelserne, og dermed skabe mere præcise koder.
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Figur 2.2: Udsnit af kodet transskription i Google Docs

2.3.3 Analysestrategi
Efter koderne var udarbejdet kunne vi begynde at søge efter temaer ved at gruppere koder sammen,

og vurdere, om de var gennemgående nok, og havde stor nok betydning. I denne proces overvejede vi

relationerne mellem koderne, og hvordan disse relationer kunne forme et bredere tema. Vores tilgang til

at identificere temaer har været, hvad Braun og Clarke 2006 beskriver som en induktiv tilgang. Herved

forstås temaer som værende tæt koblet til dataen, frem for teoretisk interessante. Dermed har vores

tilgang til kodning ikke været at tilpasse dem vores analytiske ramme, men rettere at lade koderne

skabe et udgangspunkt for, hvordan vi strukturerer vores data og dermed udgangspunkt for vores

tematiske analyse. Efter kodningen af vores data har vi sat disse sammen i en række temaer, hvor

flere forskellige koder har bidraget til forståelsen af et tema, for at udarbejde en tematisk analyse.

En tematisk analyse lader os forholde os fleksible og åbne for uventede indsigter i vores data (Braun

og Clarke 2006), hvilket også muliggøres med vores interviewmetode. I vores tematiske analyse bliver

vores datakorpus, som beskrevet indledningsvis i kapitel 2, brugt til alle dele af analysen, da vores case-

tilgang er karakteriseret ved en kobling af digital marginalisering i Covid-19 vaccinationsindkaldelsen,

fundet ved interviews og strukturelle aspekter af e-governance, som er beskrevet i kapitel 1.

Et vigtigt aspekt af tematisk analyse er grundighed i den analytiske proces (Braun og Clarke 2006).

Vi søger at opnå dette ved at forstå et tema som et fænomen, som flere datakilder i vores datakorpus

diskuterer, mens temaer også skal bidrage til besvarelsen af forskningsspørgsmål. Vi mener vores gene-

rerede empiriske data bidrager ligeligt i den tematiske analyse, og vi har udvist samme systematik, når

vi går tilbage og revurderer, om data tilknyttet et tema er substantielle og stadig har et gennemgående

mønster. Hvis disse ikke er tilsvarende, er de efterfølgende justeret. Da kodningsprocessen var ovre,

stod vi tilbage med relevante temaer, som danner grundlaget for videre analyse.
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Temaerne identificeret som resultat af vores kodningsproces er blevet koblet på projektets forsk-

ningsspørgsmål, da dette bidrager til strukturering af analysen. Et eksempel på dette kan ses nedenfor

i figur 2.3, hvor en række temaer er blevet koblet på vores tredje forskningsspørgsmål. Som tidligere

beskrevet er dette tredje forskningsspørgsmål mere refleksivt i natur og omhandler, hvordan projektets

dialog med ældre borgere bidrager til udfordringer i e-governance i forbindelse med vaccinationsind-

kaldelsen, og hvordan dette illustrerer mere strukturelle udfordringer. Derfor er temaerne koblet på

dette forskningsspørgsmål også mere refleksive og betegner sammenfattede perspektiver i vores data,

hvilket er illustreret i figur 2.3.

For at visualisere vores tematiske analyse benytter vi os af programmet, Miro, som et visuelt red-

skab til at strukturere koder og temaer. På billede 2.3 ses projektets tredje forskningsspørgsmål som den

orange firkant og det centrale element for temaerne. De større firkanter er hovedtemaer, hvor de min-

dre er relaterede undertemaer. Pilene mellem viser hvordan disse relaterer til hinanden, og teksten på

pilene er enten koderne, som ligger til grund for temaerne, eller tilkendegiver informanter. Cirklerne er

de udtalelser, hvis kode ligger til grund for temaet. Ved hjælp af Miro er analysen udarbejdet i fælles-

skab, hvor forskellige perspektiver på den kodede, empiriske data kunne deles og derefter indskrives

for at strukturere skrivningen af analysen. Visualiseringen af analysen i Miro er dermed et værktøj til

kommunikeringen af analysen, både til den skriftlige proces, såvel som en formidling af vores resul-

tater. Visualiseringen af temaer og genererede data tilknyttet til vores forskningsspørgsmål kan ses i

bilag B.
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Figur 2.3: Det tredje forskningsspørgsmåls visualisering i Miro
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Ældre borgeres møde med e-governance

Med udgangspunkt i, hvorfor dansk e-governance marginaliserer ældre borgere, rettes fokusset i dette

kapitel på de ældre borgeres møde med e-governance. Dette gør vi ved at belyse, hvorfor og hvordan de

ældre borgere bruger standardløsninger i e-governance, samt e-governances marginalisering af ældre

borgere ved at mindske de ældre borgeres egenrådighed samt belyse, de ældre borgeres pragmatiske

møde med e-governance med hjælp fra deres pårørende.

3.1 Ældre borgeres forståelse af e-governance
De ældre borgere, vi har talt med, er alle i en eller anden grad digitale, hvortil vi undersøger, hvorfor

og hvordan de er det, og hvilken motivation der ligger grund for dette. Disse fokuspunkter bruges til

at belyse ældre borgeres møde med dansk e-governance, hvortil vi benytter menneske-teknologi rela-

tioner til at belyse, hvordan relationen mellem borgere og stat kommer til udtryk i e-governance som

fænomen.

Ældre borgeres brug af standardløsninger i e-governance er mangefacetteret, da ældre borgere er en

del af en divers gruppe. De tre ældre borgere, som vi har interviewet, har haft vidt forskellige tilgange

til standardløsningerne og har brugt det meget forskelligt. Fællestrækkene ved de ældre borgere ses,

når vi spørger ind til, hvordan de bruger NemID og andre standardløsninger. Når vi spørger ind til

standardløsninger i e-governance, nævner de som det første deres digitale forhold til banken, da det er

her, at brugen af NemID primært fører dem hen. For de ældre borgere har digitaliseringen medvirket

til, at regninger og kontooversigter er blevet tilgængeligt fra hjemmet, hvortil de synes, at betaling af

regninger er blevet lettere gennem det digitale. Selvom nogle ting bliver lettere for de ældre borgere

ved digitaliseringens udbredelse, kan de stadig løbe ind i udfordringer. Gertrud og Ingrid viser begge

gåpåmod og stor velvillighed over at prøve kræfter med standardløsninger i e-governance, men hvis

det bliver for udfordrende, og de føler sig usikre, spørger de om hjælp fra pårørende. De er begge to

pensionerede ældre borgere, der modtager digital post i e-Boks, vi har et generelt indtryk af, at de er

trygge i at bruge e-Boks. Gertrud beskriver, at hun i tilfældet med vaccinationsbookingen selv bookede

to vaccinationstider på trods af, at det var udfordrende.
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”Hun beskriver sig selv som rimelig ferm til at bruge IT. Men hun synes det var besværligt

at bestille en vaccinetid, og flere pårørende sagde proaktivt, at de nok skulle komme og

hjælpe med det. Hun bestilte selv vaccinetiderne, men det var svært for hende. [...] Gertrud

fortæller, at hun altid prøver sig ad selv først med digitale ting, men når hun ikke er sikker

beder hun om hjælp.”

(Feltnote fra interview m. Gertrud)

Denne forskellige brug af standardløsninger i e-governance ses også ved deres brug af NemID. In-

grid har NemID nøgleappen og Gertrud bruger en NemID dongle, hvorved de har begge let ved at

bruge det men synes, at NemID nøglekortet er vanskeligt. Freddy har kun NemID som nøglekort, men

han bruger det ikke selv, da han i stedet får hjælp af sin nabo, Tove, når det skal bruges. Det er gennem

vores interview blevet tydeligt, at Freddy, i modsætning til Ingrid og Gertrud, ikke føler samme be-

kvemmelighed i brugen af standardløsninger. Bankerne kræver ikke NemID for at få en kontooversigt,

men påkræver NemID ved betaling af regninger, hvilket også former den måde de ældre borgere bru-

ger det på, og da Freddy har brug for hjælp til brugen af NemID, kan han ikke selv betale regninger,

men har brug for naboens hjælp. Yderligere fortæller de alle, at de i starten har haft brug for hjælp til at

bruge teknologierne, hvor Ingrid og Gertrud begge til start havde problemer med NemID og e-Boks,

men gennem vejledning fra pårørende har lært, hvordan det bruges, og nu føler sig komfortable ved

at bruge NemID og e-Boks. Gertrud fortæller også, ”at hun er ”lidt med på beatet, og ikke er helt lost”,

fordi hun var så heldig, at før hun gik på pension nåede at benytte IT på sin arbejdsplads” (Feltnote fra

interview m. Gertrud). Her ses et eksempel på, hvordan brug af IT på arbejdspladsen har understøt-

tet Gertrud i sine digitale kompetencer, da hun før sin pension arbejdede som folkeskolelærer. Dette

belyses også i scoping reviewets sidste beskrevne tendens i afsnit 1.2.2, hvor brug af IT på arbejdsplad-

sen beskrives som et vigtigt værktøj til at mindske digitale skel blandt ældre borgere, der er gået på

pension.

Ingrid og Gertrud modtager digital post, mens Freddy er fritaget for det, hvilket har afspejlet, hvor-

dan de har modtaget vaccinationsindkaldelsen. Freddy har holdt øje med sin postkasse i dagene op til,

at han modtog brevet, hvorimod de andre har holdt øje med deres telefoner for at se, om de har fået

en NemSMS omhandlende modtagelse af digital post i e-Boks. Deres holdninger til digital post er et

udtryk for diversiteten blandt ældre borgere. Ingrid er glad for ikke at modtage en masse breve, da

hun derved slipper for en masse papir. Gertrud ville ønske, at hun fik fysisk post og særligt det post,

der har med ”tal og pengesager” at gøre, da hun synes, det er lettere at sammenligne og holde overblik

ved brug af papir. Yderligere kan hun også skrive noter og understrege på papir, hvilket hjælper hende

med at huske, hvad hun skal have hjælp til.

De ældre borgere, som vi har interviewet, er alle digitale, omend i forskelligt omfang, da mødet

med det offentlige er konstrueret som e-governance på baggrund af digitaliseringsstrategierne, som

beskrevet i afsnit 1.2.1. Den offentlige forvaltning bliver i stigende grad digital, og for borgerne be-
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tyder det, at deres møde med det offentlige medieres digitalt, hvortil menneske-teknologi relationen

embodiment relations kan bruges til at forstå denne mediering.

”With the notion of “embodiment relations,” Ihde points to the mediation of those techno-

logies which transform a user’s actional and perceptual engagement with the world. When

a technology is “embodied,” a user’s experience is reshaped through the device, with the

device itself in some ways taken into the user’s bodily awareness.”

(Verbeek og Rosenberger 2015, s. 14)

I dag er det offentliges kropsliggørelse (embodiment) digital, hvor den tidligere var kropsliggjort

fysisk. Tidligere skete mødet med det offentlige gennem et møde med mennesker i offentlige bygnin-

ger, hvilket gjorde, at staten var cementeret i fysiske objekter og mennesker. I dag er mødet med det

offentlige digitalt, hvilket gør, at danske borgeres relation til staten er funderet i mødet med e-Boks

og andre standardløsninger i e-governance. Dette betyder, at mødet med staten er transformeret fra

et fysisk møde til, at borgeres interaktion med og opfattelse af staten nu er kropsliggjort i borgeres

devices såsom telefoner, tablets og computere. Hertil kan vi gennem vores interviews og reenactment

videoer se, hvordan staten medieres gennem standardløsninger i e-governance, når borgere sidder ved

spisebordet, i stuen eller i haven, som kan ses i figur 3.1. Når borgere har den offentlige forvaltning

tilgængeligt ved hånden, bliver det offentlige derved kropsliggjort som en del af hjemmet.

3.2 Standardløsningers påvirkning af ældre borgere
Gennem interviews med de ældre borgere har vi fundet frem til, at de alle er digitale på forskellige må-

der og i forskellige grader. De har alle det til fælles, at de har vanskeligt ved at være digitale uden hjælp

fra andre, og på denne måde mister de deres egenrådighed over den digitale tilstedeværelse. Behovet

for hjælp bliver forstærket gennem den manglende tilstedeværelse af fysiske offentlige institutioner,

hvor de ældre borgere fortæller, at de følte sig mere vante og kompetente.

Fra strategierne præsenteret i afsnit 1.1.1 kan vi se, at der er et skærpet fokus på selvstændigheden

og den øgede individualitet, som e-governance er tiltænkt at skabe for borgerne, hvori der udtrykkes

valgmuligheden om enten at være digital eller ikke-digital. Dette er optegnet binært i sort og hvidt,

da valgmuligheden kun forefalder fritagelse for Digital Post, hvortil to ud af vores tre ældre borgere

ikke er fritaget for Digital Post, men stadig har store udfordringer ved at være digitale og ønsker, at

der var flere alsidige valgmuligheder end de to fremsatte. Heraf udtrykker de ældre borgere et savn til

udbredelsen af fysiske institutioner, hvortil de eksemplificerer det gennem fraværet af banker, hvor alle

informanterne italesætter det som værende præget af frustrationer og udfordringer. Ingrid beskriver

det således:
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Figur 3.1: Skærmbillede af reenactment aktiviteten, hvor Gertrud er ude for at hente sit NemID

”Ingrid beskriver, at hun nok i starten har haft svært med brugen af NemID, men at hun

har fint styr på det nu. Hun synes, at det bliver nemmere for hende med NemID i forhold til

at være i kontakt med sin bank, fordi bankerne ikke har den samme fysiske tilstedeværelse

længere. Hun ville ønske, at der lå nogle flere små banker rundt omkring, da hun skal

transportere sig til Aalborg fra Mou, hvis hun vil fysisk i banken.”

(Feltnote fra interview m. Ingrid)

Ved dette savn vises behovet for noget udover digitaliserede institutioner for de ældre borgere,

der ikke er fritaget for at være digitale. Fraværet af fysiske institutioner bliver dog mere udbredt end

ved bankerne, da det offentlige digitaliseres og ud fra det økonomiske rationale for digitaliseringsom-

rådet i Danmark fører dette ofte til nedskæringer af fysiske institutioner, som også beskrevet i afsnit

1.2.2. Med digitaliseringen følger også en forventning fra det offentlige om, at borgerne bliver ”self-

responsibilized” (Schou og Hjelholt 2018, s. 78). Udfordringerne og frustrationerne forbundet med det-

te fravær står i skarp kontrast til formålet med e-governance beskrevet i afsnit 1.1.1 og 1.2.2, som er at

bringe services og procedurer tættere på borgerne, hvortil de ældre borgere oplever, at services bliver
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ført længere væk fra dem. Der opstår derved en diskrepans mellem hensigten med digitalisering og vir-

keligheden blandt de ældre borgere, da borgerne mister selvstændighed og egenrådighed, da de ikke

længere selv kan gå ned til en fysisk institution for at interagere med det offentlige, så borgeren bliver

”self-responsibilized”. Baggrunden for denne problematik udfolder Star og Lampland 2009 gennem

en beskrivelse af problematikker forbundet med standardisering af det offentlige, hvilket beskrives

således:

”[...] standard forms are also relative in their impact, meaning, and reach into individual

and organizational lives. Standards, and the actions surrounding them, do not occur acon-

textually. [...] Thus, what is benignly a standard for one person at one time may be a barrier,

or even a life-threatening occurrence, for another”

(Star og Lampland 2009, s. 7)

Standarder opfattes af og påvirker dermed mennesker forskelligt alt efter konteksten, som menne-

skene befinder sig i. I Ingrids tilfælde forudsætter digitaliseringen, at hun skal benytte sig af standard-

løsningen NemID for at komme i kontakt med det offentlige eller banken. For Ingrid er det derved

godt, at hun har evnerne til at bruge NemID, selvom hun ”[ikke, red.] føler sig vant til det digitale,

og hun føler sig tvunget ind i det” (Feltnote fra interview m. Ingrid), da disse evner gør hende ”self-

responsibilized”. Ingrid befinder sig derved yderligere i en skærpet kontekst, hvor standardløsninger

er det eneste, der muliggør hendes kontakt med offentlige institutioner og dermed formidler og vare-

tager standardløsningerne Ingrids mulige selvstændighed. I og med, at Ingrid føler sig tvunget ind og

uvant i det digitale, bliver interaktionen gennem standarden, NemID, hverken på hendes vilkår eller

hjemmebane, fordi digitalisering fratager hende de fysiske institutioner.

Udover at føle sig tvunget ud i det digitale, har de ældre borgere også store udfordringer ved at væ-

re digitale, fordi de blandt andet; ikke forstår at benytte de devices, der understøtter standardløsninger;

bliver frustrerede over ikke at kunne forstå strukturen af eksempelvis e-Boks; eller ikke forstår formid-

lingen af informationerne i eksempelvis vaccineindkaldelsen. Når adgangen til det offentlige anskues

som en proces med flere skridt, hvori første skridt er at låse teknologien op, andet skridt er at benytte

NemID, tredje skridt er at skabe overblik over e-Boks og fjerde er at forstå de fundne informationer,

tydeliggøres de mulige problematikker. Skridtene i processen skaber kompleksitet i brugerrejsen, og

derved bliver standarderne i processens skridt barrierer for de ældre borgeres adgang til det offentlige

(Star og Lampland 2009). I reenactment videoen, der foregår i Freddys køkken, kan vi både se og høre

nogle af udfordringerne ved brug af devices, hvor Freddy bruger en tablet:

”Freddy åbner coveret til sin iPad og trykker på hjemknappen [...] Freddy trykker på knap-

pen igen, og siger ”hvad hulen er det her [red.]”, fordi iPad’en ikke vil låse op. Tredje gang

han trykker kommer Siri frem, fjerde gang han trykker kommer Siri frem igen og siger: ”Det
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fik jeg ikke lige fat i, kunne du prøve at sige det igen?” [...] Victor griber nu ind og forsøger

at hjælpe Freddy med at få låst iPad’en op.”

(Feltnote fra interview m. Freddy)

I dette forsøg på at logge på sin iPad ser vi, at Freddy ikke formår at trykke på hjemknappen, som

den er tiltænkt, for at låse iPad’en op, hvilket er hans hensigt. Freddy forstår ikke det feedback, han

får fra iPad’en, og iPad’en forstår ikke, hvad Freddy vil, hvilket fører til, at et gruppemedlem hjælper

med at låse iPad’en op. Her mangler iPad’en forståelsen for menneskelige handlinger og Freddy den

tekniske forståelse, før han kan bruge sit device, hvilket låser op for næste skridt i processen, der skal

give ham adgang til standardløsninger i e-governance. Freddys interaktion med sin iPad viser en ty-

delig udfordring i første skridt med brugen af teknologien. Dette skridt er ikke en del af de offentlige

strategiers fortælling om en brugerrejse, da brug af devices er fraværende i den offentlige digitali-

seringsstrategi (Regeringen, KL og Danske Regioner Maj 2016) og udviklingsprocesserne beskrevet i

afsnit 1.1.2, hvori brugerrejsen ud fra et offentligt perspektiv starter ved brugen af NemID. Dette ty-

deliggør problematikker i den offentlige forvaltning, da der mangler fokus på, hvordan teknologier

medierer deres forvaltning, og hvordan ældre borgere har brug for en mere menneskelig forvaltning,

som ofte faciliteres af pårørende, i dette tilfælde gennem det interviewende gruppemedlem. Med dette

udgangspunkt kan forståelsen for, hvad Ihde kalder alterity relations, bruges til at skabe en forståelses-

ramme for vigtigheden i at anskue teknologier med udgangspunkt i borgeres behov for en menneskelig

forvaltningsinteraktion:

”With the notion of “alterity relations,” Ihde refers to devices to which we relate in a manner

somewhat similar to how we interact with other human beings.”

(Verbeek og Rosenberger 2015, s. 18)

Det ses herved, at et gruppemedlem agerer den menneskelige forvaltning, som Freddy har behov

for, for at kunne benytte teknologien, hvorved teknologien ikke formår i sig selv at skabe en alterity

relation. Denne menneskelige relation er nøglen til, at Freddy får adgang til standardløsninger, hvilket

forudsætter, at han skal have menneskelig hjælp, som ikke er kropsliggjort i det offentliges mediering

gennem iPad’en eller beskrevet i det offentliges fortælling om brugerrejsen i digitaliseringsstrategier-

ne. For yderligere at uddybe disse problematikker, kan vi gribe fat i et eksempel fra processens fjerde

skridt, hvori vaccinationsindkaldelsen i sin standardiserede form udløser problemer for de ældre bor-

gere. Problemer med standardiseringen af brevet ses eksempelvis, da vi spørger Ingrid, om hun vil

finde frem til information om bivirkninger ved vaccinen.

”Hun har ikke læst hele brevet, og er ikke klar over, at der står noget om bivirkninger i

brevet. Hun bruger lang tid på at læse i mailen, og scroller en del, og virker til at hun måske
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har svært ved at orientere sig [...] Victor guider hende meget, men hun har stadig svært

ved at finde rundt i brevet [...] Hun konstaterer, at der står noget om, at der er information

om bivirkningerne i en pjece, ”men det er jo ikke det brev” hun læser i, konstaterer hun.

Hun finder aldrig frem til linket, hvor hun kan finde bivirkningerne, selvom Victor læser

sætningen op, hvor der står, at hun kan finde dem på en hjemmeside. Men hun forstår ikke

konceptet om en URL, og derfor virker det ikke logisk for hende.”

(Feltnote fra interview m. Ingrid)

Ingrid finder det udfordrende at forstå de informationer, der bliver formidlet i vaccinationsind-

kaldelsen, omhandlende oplysninger om bivirkningerne ved vaccinen gennem en URL, som kan ses i

figur 3.2.

Figur 3.2: Sektion med oplysninger om bivirkninger i Covid-19 vaccinationsindkaldelsen med URL

Her ses det igen, at et gruppemedlem træder til for at hjælpe hende, men da hun ikke forstår konceptet

med en URL, bliver denne standard en stor udfordring for hende i adgangen til offentlige services.

Vaccinationsindkaldelsen er et standardiseret brev, hvilket er problematisk for Ingrid, fordi det gør, at

hun bliver forhindret i at tage et oplyst valg om vaccinationen ved ikke at have adgang til informa-

tion om bivirkningerne. Dette viser tydeligt, at standarder potentielt kan kreere en ”life-threatening”

barriere for Ingrid, grundet den manglende adgang til information om vaccinebivirkningerne (Star og

Lampland 2009, s. 7). Vaccinationsindkaldelsen har et ”alterity-style interface”, fordi det er digitale in-

formationer, der efterligner menneskelig kommunikation (Verbeek og Rosenberger 2015, s. 18). Hvortil

denne offentlige forvaltning gennem en alterity relation i dette brev ikke er nok i Ingrids tilfælde, da

der stadig er behov for menneskelig interaktion i processen, hvilket ses, når det interviewende gruppe-

medlem bliver nødt til at hjælpe med reenactment aktiviteten. I indkaldelsen benyttes nogle standarder,

såsom den nævnte URL, der er med til at skabe en barriere, der forhindrer Ingrid i på egen hånd at bli-

ve oplyst om bivirkningerne ved vaccinen, og dermed ekskluderer hende fra adgang til helbredsviden.

Uden denne menneskelige interaktion i det offentlige, giver standardløsninger ikke de ældre borgere

muligheden for at være ”self-responsibilized”, når de navigerer i standardløsningerne i e-governance,

og bliver på den måde digitalt marginaliseret ved at være afhængige af hjælp fra andre.
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3.3 Pårørendes mediering af e-governance
Som belyst i forrige afsnit, har de interviewede ældre borgere svært ved at bruge e-governance og kan

derfor have svært ved at klare sig selv, hvorfor de søger hjælp hos andre. Gennem vores empiriske da-

tagenerering er det blevet tydeligt, at denne hjælp kommer fra pårørende. Dette afspejler også scoping

reviewets sidste tendens, beskrevet i afsnit 1.2.2, hvortil vi belyser, at pårørende har en central rolle i at

mindste digitale skel. Et eksempel på denne pårørendehjælp, bliver belyst i den efterfølgende feltnote:

”Amanda [barnebarn, red.] og jeg [Victor, red.] er nærmest kun lige kommet ind ad døren,

før Ingrid tager fat i sin iPad og siger, at hun har noget, som Amanda skal hjælpe med. Det

viser sig, at Ingrid er blevet indkaldt til vaccine, og hun har brug for hjælp til det [at bestille

en vaccine tid, red.].”

(Feltnote fra interview m. Ingrid)

I ovenstående eksempel illustreres det, hvordan Amanda skaber en alterity relation mellem Ingrid

og standardløsningen, hvorved den offentlige kommunikation i vaccinationsindkaldelsen kropsliggø-

res gennem Amanda. Udover Ingrid får Jørgen også hjælp, hans hjælp sker gennem hans nabo Tove,

Jørgen siger ikke meget om det, hvilket tyder på, at det bare er en selvfølgelighed, at Tove hjælper til,

”Tove bookede hans vaccine, og hun valgte bare nogle tider til ham” (Feltnote fra interview m. Jørgen)

Dette tydeliggør de pårørendes rolle, da de på denne måde sætter et led til i menneske-teknologi rela-

tionen, som de ældre borgere har til staten, hvorved der skabes en borger-pårørende-teknologi relation

til staten. Med dette udgangspunkt kan vi nuancere, hvad vi skrev i afsnit 3.1, da de ældre borgeres

embodiment relation til staten ikke kun er funderet i teknologien, men viser sig at være medieret gen-

nem de pårørende, hvilket vil sige, at de ældre borgere møder det offentlige gennem deres pårørende.

Dette har vaccinationsprogramskoordinatoren været klar over:

”Og ellers har vi appelleret rigtig meget til pårørende også, altså så de også er obs på det [...]

hvis ikke brevet er kommet endnu kan det godt være at du er inviteret, så gå ind og se om

du kan book en tid, for dine bedsteforældre eller forældre” ”Vi har også direkte henvendt

os til pårørende via Facebook.”

(Vaccinationsprogramskoordinator)

Dette skaber dog nogle problematikker, da standardløsninger i e-governance ikke er designet til

at blive medieret gennem pårørende, men derimod er designet med fokus på den individuelle bor-

ger. Dette ses eksempelvis ved både NemID og det efterfølgende MitID, da det er et personligt ID,

som ikke må bruges af andre, medmindre de officielt har fået tilladelse, som eksempelvis gennem en

fuldmagt. Denne pointe er yderligere manifesteret i navneskiftet mellem de to systemer, hvoraf navnet

MitID er valgt for at stadfæste, at det er et personligt ID, som ikke skal bruges af andre som beskrevet
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i afsnit 1.1.3. Hvortil udtalelsen om at booke en vaccinationstid til sine forældre eller bedsteforældre

går direkte mod udgangspunktet for de offentlige systemer. Her ses en konkret problematik med disse

standardløsninger grundlæggende funktionalitet, hvilket er en medvirkende faktor i digital margina-

lisering af ældre borgere, da dele af systemet er designet til, at pårørende ikke må hjælpe. Vi ser dog,

at pårørende er centrale i de ældre borgeres brug af e-governance, eksempelvis når Freddy svarer såle-

des på spørgsmålet om, han ville bruge NemID, hvis han ikke fik hjælp af sin nabo: ”Nej, det ville jeg

ikke, for det kan jeg sgu ikke finde ud af” (Feltnote fra interview m. Freddy), hvilket tydeliggør ældre

borgeres behov for hjælp fra pårørende.

Med udgangspunkt i de ældres behov for pårørendehjælp, i relation til e-governance, vil vi nu

skærpe fokusset på, hvordan relationen er mellem de ældre borgere og deres pårørende. Vi mener, at

der i den gældende menneske-teknologi relation er et udtryk for reciprocitet, som er central at undersø-

ge, hvorved at udfolde menneske-teknologi relationen. Thomas Hylland Eriksen beskriver reciprocitet

med henvisning til Marcel Mauss’ ”The Gift”, på følgende måde:

”reciprocity, the exchange of gifts and services, is the ‘glue’ that ties societies together in the

absence of a centralised power. Gifts may appear to be voluntary, but are in fact obligatory,

and they create debts of gratitude and other social commitments of considerable scope and

duration.”

(Eriksen 2004, s. 17)

Reciprocitet kommer til udtryk ved, at pårørendes hjælp til forvaltning af det offentlige, sker i for-

bindelse med sociale situationer. Disse sociale situationer bliver givet i bytte for hjælp med standard-

løsninger i e-governance, hvortil Gertrud beskriver, hvordan hendes datter, Rikke, inviterer sig selv på

besøg for at hjælpe hende:

”Og så laver hun [hendes datter, red.] det der stunt med ”Skulle vi ikke spise sammen

på torsdag, hvornår skal jeg komme?” Og Gertrud fortæller videre, at når de skal spise

sammen, siger hun og laver citationstegn om ”spise sammen”, at så sniger hun sig til at

spørge Rikke [datter, red.] om hjælp med noget digitalt”

(Feltnote fra interview m. Gertrud)

På denne måde bytter de ældre borgere sig til hjælp, hvilket gør, at de kan klare sig gennem e-

governance, og dermed ikke mister muligheden for at være digitale og forbliver ”self-responsibilized”.

Dette bytte er en bevidst handling fra de ældre borgere, hvortil Ingrid fortæller:
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”[...] hvis hun modtager vaccinebrevet igen til næste år, er hun ikke sikker på, at hun selv

ville kunne finde ud af at gøre det. Hun ville ringe til Amanda, og byde på en kop kaffe.”

(Feltnote fra interview m. Ingrid)

Dermed bliver kaffeinvitationen en del af mødet med det offentlige, hvorved staten kropsliggøres i

den sociale situation, som indgår i borger-pårørende-teknologi relationen. Dette er medvirkende til, at

de ældre borgere kan interagere med det offentlige digitalt, hvilket bidrager til at formindske digitale

skel, da de ikke ville kunne interagere med det offentlige uden pårørendehjælp. Denne relation er et

udtryk for, at der er problematikker i det offentliges digitaliseringsstrategi, da pårørende ikke er med i

udformningen af offentlig dansk digitalisering. Håndteringen blandt de ældre borgere er dog mere et

udtryk for en pragmatisk tilgang, da de er indstillet på at klare sig i samfundet, men alt dette er også

med til at fastholde strukturene, og er med til at skabe en digital marginalisering af ældre borgere, da

standardløsningerne i e-governance ikke er tilpasset de ældre borgere.

Delkonklusion
Vi kan på baggrund af dette kapitel konkludere, at de ældre borgere føler sig tvunget til at bruge stan-

dardløsningerne i e-governance, hvortil den digitale kropsliggørelse af staten i sig selv er og fører til

barrierer for ældre borgere. Dette bidrager til digital marginalisering, hvor ældre borgere på baggrund

af manglende kompetencer ikke kan interagere med e-governance som beskrevet i digitaliseringsstra-

tegierne såvel som ønsket af dem selv. Vi kan konkludere, at der er en diskrepans mellem det offentliges

grundlag for digitaliseringen og de ældre borgeres relation til denne, da de ældre borgere føler, at de

mister egenrådighed i takt med, at kontakten til det offentlige ikke længere er kropsliggjort i fysiske

bygninger og mennesker. Vi ser også, at pårørende spiller en central rolle i de ældre borgeres møde

med e-governance som en måde at håndtere standardløsningerne i e-governance på, idet de pårøren-

de kropsliggør det offentlige. Dette sker gennem reciprocitet i sociale situationer, hvilket yderligere

cementerer den manglende egenrådighed.
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Digitale skel i vaccinationsindkaldelsesprocessen

For at besvare hvordan digital marginalisering af ældre borgere skaber og tydeliggør digitale skel, vil vi

i dette kapitel sætte fokus på, hvordan vaccinationsindkaldelsesprocessen er blevet styret, og på hvilke

måder digital marginalisering kommer til udtryk i denne proces. Ved at flytte fokus til udformningen

af e-governance i vaccinationsindkaldelsen kan vi tydeliggøre digital marginalisering i strukturerne

af dansk e-governance, både i forbindelse med vaccinationsindkaldelsesprocessen samt i forbindelse

med bredere styring såvel som til videre undersøgelse af fænomenet e-governance.

4.1 E-governance i vaccinationsindkaldelsesprocessen
I dette afsnit vil vi afdække, hvordan styring af e-governance er foregået i vaccinationsindkaldelses-

processen for at belyse, hvordan e-governance spiller en rolle i en krisetid, og hvilken. E-governance er

i vaccinationsindkaldelsesprocessen blevet struktureret omkring standardløsningerne. Disse standard-

løsninger i e-governance har påvirket, hvordan digitale elementer i processen er udformet.

Gennem problemanalysens afsnit 1.1.4 blev vaccinationsindkaldelsesprocessen udfoldet med fokus

på, hvordan danske medier og især Ældre Sagen omtalte oplevede problematikker, eksempelvis at æl-

dre borgere tabes i digitalisering og at informationerne i vaccinationsindkaldelsen er svære at forstå.

Dette førte os til at afholde interviews med fokus på de bagvedliggende processer, for at få indsigt i ra-

tionaler for udvikling af og interne holdninger til vaccinationsindkaldelsen. Gennem disse interviews

blev de bagvedliggende udviklingsrationaler for vacciner.dk beskrevet som præget af tid og krisesi-

tuation. På baggrund af dette, fortæller digitaliseringslederen, at vaccinationsportalen, vacciner.dk, er

baseret på løsningen, coronaproever.dk. I interviewet med digitaliseringslederen beskriver hun, at ba-

sisstrukturen for coronaproever.dk kunne benyttes til at skabe vacciner.dk. Denne proces står i kontrast

til den sædvanlige tilgang til dansk e-governance, som beskrevet i 1.2.2, hvor der normalvis ville fo-

rekomme en udbudsrunde til valget af en leverandør af den nye service, før servicen bliver udviklet.

Fremgangsmåden i denne proces har dermed taget udgangspunkt i samme leverandør fra en tidligere

løsning for at spare tid, og for at kunne fokusere på at skabe et system, som understøtter vaccinetidsbe-

stilling. Vaccinationsprogramskoordinatoren beskriver, at systemforvalterne på coronaproever.dk fik

spejlet løsningen til vacciner.dk i løbet af blot et par uger. Digitaliseringslederen beskriver, at grundet

tidspres, har de været nødsaget til at have et større fokus på systemets infrastrukturelle funktionalitet,

for på den måde at skabe grundlaget for at massevaccinere.

41

vacciner.dk
vacciner.dk
coronaproever.dk
coronaproever.dk
vacciner.dk
coronaproever.dk
vacciner.dk


TAN6 Gruppe 2 Kapitel 4

”[...] vi havde kun fokus på at skulle have en løsning hvor vi kunne vaccinere folk. Det var

det, der var vores primære fokus, fordi vi havde så kort tid. Vi skulle have en løsning hvor

man kunne massevaccinere, så derfor havde vi fokus på det.”

(Interview m. digitaliseringslederen)

Dette institutionelle systemiske valg om at prioritere systemfunktionaliteter baseret på tidspres, kan

siges at have påvirket den systemiske forståelse af, hvordan standardløsningen har været klar til imple-

mentering. Dermed må det forventes, at implementeringen har været karakteriset ved at nedprioritere

fokus på tilgængelighed, som ofte beskrevet i digitaliseringsstrategierne. Vaccinationsprogramskoor-

dinatoren forklarer yderligere, at han ikke har været involveret i udviklingen af vacciner.dk, hvilket

illustrerer fokusopdelingen imellem udviklingen af vacciner.dk og håndteringen af vaccinationsind-

kaldelsesprocessen. Fra vores interviews forekommer det, at kommunikation til og fra borgere indgår i

vaccinationsprogramskoordinatorens ansvarsområder. Dermed kan der siges at have været elementer,

som ikke inkluderes i udviklingsprocessen, eksempelvis kommunikation med borgere, hvor feedback

får en mindre rolle. Til dette beskriver vaccinationsprogramskoordinatoren, at evaluering fra borgere

ikke nødvendigvis faciliteres i udviklingsprocessen, men borgernes respons kommer ind løbende i takt

med, at problemer opstår ved brug. Standardprocessen kan hermed siges at være, at der ikke proaktivt

indsamles data fra borgere. Dette munder ud i en form for reaktiv tilgang til udvikling, hvor løsningen

skabes i hast, og borgeres input kommer til udtryk efterfølgende. Dette illustreres eksempelvis ved,

at det fysiske vaccinationsindkaldelsesbrev, da der på trods af stor indsats i udarbejdelsen af brevet,

blev glemt et telefonnummer, der senere er blevet inkluderet, som kan ses i figur 3.2, og der opstod

problemer for nogle borgere, som oplevede udfordringer med at bestille en vaccinationstid.

”[man har, red.] bygget løsningerne op omkring de digitale løsninger eller tilbud, og derfor

var det jo faktisk sådan så, at de første breve[...] der glemte man at oplyse, om man kunne

ringe på et telefonnummer, hvis man ikke var digital.

(Interview m. digitaliseringskonsulenten)

Borgere, som ikke effektivt kan bruge digitale løsninger har mulighed for at modtage et fysisk brev,

men udformningen af brevet er præget af standardløsninger, eksempelvis tidsbestilling på vacciner.dk

og en URL til vaccinebivirkninger, hvilket kan medføre, at borgere med behov, som ikke inkluderes.

Denne tilgang til vaccinationsindkaldelsen kan karakteriseres som reaktiv, hvortil der eksisterer en

tilgang til styring, som digitaliseringslederen kalder for ”ad-hoc”. Løsningerne udformes med et fokus

på funktionalitet, og justeres derefter undervejs som problemer opstår. Der er dermed ikke er mulighed

for strukturelle ændringer. I denne instans blev et telefonnummer, som er information rettet til ikke-

digitale, glemt. Da denne gruppe er ældre borgere, vil de ofte have brug for ikke-digitale måder at

kommunikere på, hvilket vi kan se ifølge forskningen i scoping reviewet. Oplevelser som disse er med

42

vacciner.dk
vacciner.dk
vacciner.dk


TAN6 Gruppe 2 Kapitel 4

til at tydeliggøre digitale skel, der skabes af e-governance, og som afholder ældre borgere fra at møde

det offentlige på lige fod med andre borgere.

Tilgangen til standardløsningerne, som gør sig gældende i denne vaccinationsindkaldelsesproces,

tydeliggør, hvordan e-governance udformer sig i en krisetid, hvortil systemfunktionalitet, reaktive til-

gange og ad-hoc løsninger er den systemiske tilgang for udvikling af digitale løsninger.

4.2 Systemisk håndtering af digital marginalisering
I kapitel 3, har vi forsøgt at karakterisere, hvordan ældre borgere kan opleve digital marginalising. Den

digitale marginalisering er blevet tydeliggjort i vaccinationsindkaldelsesprocessen, hvor dette forsøges

at håndteres fra forvalteres perspektiv. Et aspekt i håndteringen af digital marginalisering er kontakten

mellem borgere og det offentlige, idet det offentlige tager til kontakt til borgere, og når det er mu-

ligt for borgere at tage kontakt til det offentlige. Som tidligere beskrevet inkluderes borgere ikke som

udgangspunkt i udformningen af standardløsningerne i e-governance tilknyttet vaccinationsindkal-

delsesprocessen. Dog har det været essentielt, at kunne kommunikere ud omkring, hvilke grupper der

skulle vaccineres. Som beskrevet i 1.1.4 har især risikogruppen med ældre borgere over 65 år haft ud-

fordringer ved at bestille en tid, hvoraf kommunikationen fra det offentlige har været utilstrækkelig til

at få de ældre borgere vaccineret. Dette har medført, at alternative løsninger for kommunikation måtte

tages i brug for at få ældre borgere vaccineret. Her forbigås standardløsningerne og dermed indfanges

de ældre borgere, der er blevet tabt af det offentliges standardløsninger. Dette kan forståes som en reak-

tiv løsning, hvilket medvirker til vores forståelse af vaccinationsindkaldelsesprocessen som ad hoc. De

to alternative løsninger, der har været udarbejdet for at udvide kommunikation mellem borgere og det

offentlige, er, at kommunerne aktivt ringer til borgere, som endnu ikke har bestilt en vaccinationstid,

og via opslag på Facebook. Dette gøres for at udvide menneske-teknologi relationen, så det offentlige

kropsliggøres på en måde, som muliggør kontakt til ældre borgere. Facebookopslagene har ikke til for-

mål at henvende sig til de ældre, men rettere til deres pårørende, som også er blevet beskrevet i afsnit

3.3.

”[...] vi har kommunikeret en del på Facebook, det gør vi meget. Og det er jo selvfølgelig

ikke de ældre vi rammer der, de 85 plus årige i særlig høj grad i hvert fald, det er jo mere

børn og børnebørn.”

(Interview m. vaccinationsprogramskoordinatoren)

At Facebookopslagene henvender sig til ældre borgeres pårørende medvirker også til en erkendelse

af, hvordan pårørende spiller en afgørende rolle i ældres tilgang til e-governance generelt. Når Face-

book benyttes som mediering af e-governance tilegner det sig en anderledes karakter end blot socialt

medie, idet det offentlige kropsliggøres gennem Facebook. For at forstå, hvilken betydning brugen
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af Facebook kan have for tilgangen til e-governance kan vi igen trække på Don Ihde og menneske-

teknologi relationer. Når Don Ihde beskriver teknologisk mediering, og hvordan denne former og om-

former både mennesker og den verden vi befinder os i, beskriver han en tosidethed som eksisterer, når

teknologi indlejres i vores verden. En praktisk dimension af tosidetheden gør sig her gældende, hvor

teknologi beskrives som både muliggørende (enabling) og begrænsende (constraining) af Kiran 2015:

”While enabling us to do specific things, technologies simultaneously shape how we do

these things, and thereby divert out attention from other possible ways of doing it. In using

a piece of technology we adapt to both a material and social reality that governs this device;

we comply with the affordances of an item.”

(Kiran 2015, s. 131)

I vaccinationsindkaldelsesprocessen er det dybt indlejret, at teknologi skal hjælpe til med at nå at

muliggøre vaccinationsbestilling for så mange borgere som muligt. Dertil begrænser det også mulighe-

den for at kommunikere til borgere, der ikke har kompetencerne til at være digitale og som teknologien

ikke på samme måde kan hjælpe. Dette kommer til udtryk ved, at ældre borgere, som begrænses af må-

den, hvorpå vaccinationsindkaldelsen er muliggjort, i stedet må hjælpes af pårørende. Til dette kan det

argumenteres, at begrænsningen af ældre borgeres adgang til vaccinationsindkaldelsen, blot bidrager

til deres digitale marginalisering, og gør dem nødsaget til at være afhængige af pårørendehjælp. I brug

af denne teknologiske tilgang bliver det muligt at nå størstedelen af befolkningen, men samtidig er

denne effekt også begrænsende for ældre borgere, da de ikke nåes med denne teknologiske tilgang.

Det bliver dermed standardiseret, at nogle borgere er digitale, og nogle ikke er. For det første er dette

et udtryk for, at de borgere, som ikke er digitale, ikke oplever teknologien som muliggørende, men ret-

tere begrænsende. For det andet formår denne forståelse ikke at håndtere kompleksiteten af, hvordan

ældre borgere kan være digitale, men stadig have udfordringer og problemer i tilgangen, hvortil pårø-

rende ofte hjælper. Yderligere problematik opstår, når vi i denne standardiserede tilgang kan observere

en forskel mellem intenderet brug og brug i praksis. Gennem dokumentanalysen 1.2.2 forekommer

udviklingsrationaler for standardløsninger i e-governance, som værende rettet mod individet. Herved

forekommer der en kontrast mellem løsningernes udvikling samt deres intenderede brug og erkendel-

sen om, at pårørende bliver nødt til at hjælpe, for at digitalt marginaliserede kan tilgå e-governance.

Dette gør det problematisk, at forvalterne af digitale standardløsninger udvikler disse med en for-

ståelse om, at borgere enten er digitale eller ikke-digitale. Vi beskriver denne borgerforståelse som

binær, idet de to muligheder ikke tager hånd om kompleksiteten omhandlende borgernes nuancerede

møde med og brug af standardløsninger i e-governance. I vores interview med digitaliseringslederen

udtrykkes en forståelse om, at når en borger ikke er fritaget, betyder det også, at borgerne besidder

kompetencerne til at tilgå alle standardløsningerne:
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”[...] jo, det har så været for de ældre, men det er jo sådan ‘enten eller’, dem, der har NemID,

de kan godt finde ud af at bruge det, det kan de.”

(Interview m. digitaliseringslederen)

Denne forståelse omfavner ikke borgere, som er delvist digitale. Ved den binære forståelse findes

der også en idé om, at digitale og ikke-digitale må have hver deres forskellige løsninger. Eksempelvis

beskriver vaccinationsprogramskoordinatoren, at de borgere, som er fritaget for NemID og har svært

ved at bestille tid, kan benytte sig af en telefonisk coronahotline til at bestille en vaccinationstid.

”Hvis man har problemer med selv at booke tid, hvis man ikke har NemID, så kan man

ringe til hotlinen, og det står også i indkaldelsesbrevet de får”

(Interview m. vaccinationsprogramskoordinatoren)

Vi hører også fra vaccinationsprogramskoordinatoren, at der er mange borgere, som har ringet ind,

men som har NemID, hvilket betyder, at coronahotlinen har været underbemandet, da den kun var

tiltænkt de få, som ikke har NemID. Vi oplever både fra interviews og reenactment videoer med bor-

geres interaktion med vaccinationsindkaldelsen, at skellet mellem at være digital og ikke-digtal ikke

er så entydig. Vi har observeret, at digitalt marginaliserede borgere benytter sig både af de digitale

og ikke-digitale løsninger, hvortil en nuanceret brug af standardløsninger i e-governance gør sig gæl-

dende. Eksempelvis er Ingrid digital og har NemID, men hun oplever udfordringer og forvirring ved

vaccinationsbookingen, hvortil hun ringer ind og spørger:

”Ingrid beskriver, hvordan hun ringede til de ansvarlige for vaccinerne for at høre, hvornår

hun kunne få den, men fik at vide, at hun måtte vente. Til gengæld kom der en besked to

dage senere om, at hun nu var blevet tilbudt en vaccine.”

(Feltnote fra interview m. Ingrid)

Dette kan sammenlignes med Susan Leigh Stars’ ”On Being Allergic to Onions”, hvori hun ek-

semplificerer, hvordan standarder har tendens til at marginalisere og besværliggøre situationer for

dem, som befinder sig udenfor standarderne (Star 1991). Ved en standardiseret binær tilgang til e-

governance tydeliggøres marginalisering af dem, som ikke nødvendigvis falder indenfor kategorierne

digital og ikke-digital. Denne relation til standarder, hvor borgerne aldrig helt passer ind, kan beskrives

som en cyborg – ”the relationship between standardized technologies and local experience; that which

is between the categories, yet in relationship to them” (Star 1991, s. 39). De ældre borgere, som vi har

interviewet, har vist sig at besidde denne cyborg-relation, da de befinder sig i en situation, hvor de

kan benytte sig af det digitale, men stadig oplever udfordringer. Da denne kompleksitet ikke indgår

i standardløsningerne opstår der digital marginalisering, hvor processen besværliggøres, og de ældre
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borgere er tilbøjelige til at give op. Dette kan siges at karakterisere vaccinationsprocessen, da borgernes

møde med binære muligheder netop er grunden til, at de opgiver, da løsninger til de delvist digitale

ikke er fleksible. De alternative løsninger til digitalt marginaliserede ældre borgere er tilgængelige som

led i håndteringen af en krisetid, hvorved løsningerne baseres på situationsspecifikke problemstillinger

knyttet til målet om at få vaccineret ældre borgere.

4.3 Gråzonen i mødet med e-governance
Under vores empiriske datagenerering er det blevet tydeligt for os, hvordan ældre borgeres brug af

standardløsninger i e-governance er fyldt med nuancer. Den systemiske binære opdeling i digitale og

ikke-digitale møder med e-governance skaber en gråzone for de ældre borgere, da deres møde med

det offentlige er mangefacetteret.

Vi har beskrevet, hvordan forvalteres tilgang til standardløsninger i e-governance kan anses som binær.

Vi vil nu skærpe fokusset på, hvordan denne binære opdeling af standardløsningerne i e-governance,

påvirker ældre borgeres møde med og relation til det offentlige i vaccinationsindkaldelsesprocessen.

Forvalternes binære tilgang til digitalisering smitter af på de borgere, som benytter standardløsnin-

gerne i e-governance, hvor de oplever, at de enten skal være digitale eller ikke-digitale grundet e-

governances binaritet. Det ser vi empirisk i vores interview med Ingrid, hvor hun flere gange beskriver

situationer, hvor hun bevæger sig i gråzonen mellem at være digital og ikke-digital. I det efterfølgende

eksempel træder hun kortvarigt væk fra sin digitale position og træder ind i gråzonen, hvor hun må

bede om pårørendehjælp:

”Hun fortæller i forlængelse af dette, at hun modtog en NemSMS om vaccineindkaldelsen,

og at hun åbnede e-Boks for at læse brevet, men at hun ikke kunne læse det grundet skrift-

størrelse. Hertil ringede hun til Lone for at bede om hjælp, hvortil Lone svarede at Amanda

kom forbi dagen efter og kunne hjælpe hende med det der. Ingrid havde her ikke tænkt

over at bruge sin iPad til at åbne e-Boks i stedet for sin telefon, og derfor tyede hun til si-

ne pårørende for hjælp, fordi hun ikke helt var klar over, at det bare var skriften, der var

problemet.”

(Feltnote fra interview m. Ingrid)

Vi ser, hvordan Ingrid møder en problematik ved hendes vaccinationsindkaldelse, da hun har svært

ved at læse teksten. I stedet for at benytte sig af andre devices, eksempelvis sin iPad, så vælger hun at

ringe til Lone, sin datter, for at søge hjælp her, hvilket illustrerer de ældre borgeres nuancerede brug af

standardløsninger i e-governance gennem pårørende. Dette har betydning for os, da vi kender hendes

livskontekst og ved, at hun bruger sin iPad, når tekster, som skal læses, er for små. Selvom hun har de

digitale værktøjer til at kunne læse teksten, så vælger hun at lade være med at booke en vaccinationstid
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selv. I denne interaktion med vaccinationsindkaldelsen formår det offentlige ikke at blive kropsliggjort

af Ingrids device, idet hun skal bede om hjælp fra pårørende, som derved kropsliggør det offentli-

ge, som også er belyst i afsnit 3.3. Dette sker dog ikke kun tidligt i processen om at få adgang til det

offentlige, men også når adgangen er givet igennem at gennemføre skridt i processen, som er beskre-

vet i afsnit 3.2. I vores samtale med Gertrud fortæller hun, hvordan hendes varetagelse af ægtefællen

Franks e-governance services kan skabe problemer. Gertrud har som beskrevet i afsnit 3.1 gode forud-

sætninger for at bruge standardløsninger i e-governance og virker overordnet tilpas ved disse. Gertrud

har digital fuldmagt til sin mands digitale selvbetjening, og i varetagelsen af sin mands digitale møde

med det offentlige, så skal hun eksempelvis huske hans NemID kodeord, hvilket er modstridende med

intentionen af NemID. Hun oplevede nemlig en situation, hvor hun ikke kunne huske mandens kor-

deord, og dermed var nødsaget til at bruge sit eget NemID ved lægen i et forsøg på at kontakte lægen

angående Franks helbred. Det viste sig dog, at ”[Gertrud, red.] må ikke stille spørgsmål om Frank fra

[sin, red.] konto” (Feltnote fra interview m. Gertrud), hvilket begrænser hendes brug af standardløs-

ninger i e-governance. Dette taler ind i gråzonen – siden Gertrud føler sig tilpas med e-governance, så

ser hun ikke nogle begrænsninger her, hvorfor hun prøver at logge ind med sit eget NemID i stedet

for mandens. Det kan derved ses, at den binære opdeling ikke omfavner gråzonen, hvor Gertrud ikke

agerer inden for standardløsningers intenderede rammer, hvorfor hun begrænses gennem standard-

løsningernes ekskluderende tendens. Dette skaber problemer, idet mødet med det offentlige ikke er

fleksibelt over for den kontekst, som de ældre borgere befinder sig i. Selvom alle interviewede borgere

bruger devices på en eller anden måde, og dermed er digitale i en vis forstand, så er brugen ikke den

samme på tværs af disse borgere. Borgerne opfatter e-governance som en binær størrelse, som ikke

tager højde for deres situationsspecifikke brug af e-governance og den dertilhørende fortolkning af

teknologien. Vi ser en diskrepans mellem de ældre borgeres binære opfattelse af e-governance og de-

res nuancerede brug af standardløsninger i e-governance, hvorved Gertrud, der forsøger at hjælpe sin

mand gennem sit eget NemID ved lægen, er et godt eksempel på, hvordan de tænker uden for kassen

i brugen af standardløsninger i e-governance.

I gråzonen, som findes i ældre borgeres møde med e-governance, ser vi, at det offentliges antagel-

ser om borgernes digitale kompetencer i vaccinationsindkaldelsen ikke nødvendigvis er til stede hos

de ældre borgere. Vi blev tidligt i projektet opmærksomme på, at information om Covid-19 vaccinens

bivirkninger findes gennem en URL i brevet, hvortil vi beder borgere om at finde frem til vaccineinfor-

mationerne i vores reenactment videoer, som kan ses i figur 3.2. Hvortil alle borgere oplever udfordrin-

ger her, dog på forskelligt grundlag. Jørgen får ikke digital post, og han ved ikke, hvordan URL’en til

bivirkninger skal bruges. Ingrid får derimod digital post, hvortil det offentliges antagelser om borgeres

digitale kompetencer, ikke besiddes af hende og deraf ved hun ikke, hvad hun skal lede efter. Selv for

Gertrud opstår der problemer:

”Gertrud logger ind på e-boks gennem sin banks app, logger ind med NemID – hun ud-

trykker at det er besværligt med alle de skridt man skal tage for at logge ind – og finder
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vaccinationsbrevet frem uden problemer. Hun går i gang med at læse brevet, men Signe

[gruppemedlem og barnebarn, red.] skal fortælle hende, at hun skal trykke på et link for at

finde frem til bivirkninger, og bliver nødt til at guide hende i at finde frem til dem.”

(Feltnote fra interview m. Gertrud)

Gertrud har dermed brug for hjælp fra pårørende, hvilket understøtter pointerne i afsnit 3.3, fordi

der ikke skabes en alterity relation mellem URL’en og borgeren, selvom hun virker tilpas ved stan-

dardløsninger i e-governance. Selvom brugen af URL’er er almindeligt og meget udbredt også i det

offentlige, så er de ældre borgere ikke klar over, hvad de skal gøre for at finde bivirkninger i vaccina-

tionsindkaldelsen, og derved udtrykker, at de ikke oplever en alterity relation til URL’en. Problemerne

går igen i andre aspekter af mødet med e-governance – for eksempel har Jørgen NemID, så han kan

logge på sin bank, men han bruger det ikke selv og afhænger af pårørende til dette. Han kan dog log-

ge på sin bank med sin iPad, såfremt det ikke kræver to-faktor autentifikation, som beskrevet i afsnit

3.1. Dette illustrerer yderligere, at der er mange nuancer i mødet med e-governance, hvortil de binæ-

re standardløsninger kan problematiseres. Jørgen er delvist digital og befinder sig i gråzonen, hvilket

gør, at han ikke besidder alle digitale kompetencer, som antages om brugen af standardløsninger i

e-governance. Gråzonen illustreres her gennem, at Jørgen har NemID og forstår dets funktion, men

hverken formår eller har lyst til selv at bruge det, hvorved Tove hjælper Jørgen, og derved brydes der

med det binære møde med e-governance. Både Jørgen og Gertruds oplevelser illustrerer, hvordan di-

gitale skel kommer til udtryk som gråzonen, idet borgernes brug af standardløsninger i e-governance

ikke stemmer overens med den binære forståelse, som findes i det offentliges antagelser om borger-

nes digitale kompetencer. I scoping reviewet i afsnit 1.2.2 har vi beskrevet, hvordan fremsøgt litteratur

illustrerer, at digitale skel udfordrer e-governance og kræver en forvaltningsmæssig anerkendelse for

at gøre e-governance tilgængeligt for så mange borgere som muligt. Hvortil vi i denne case illustrerer,

hvordan nuancerne i borgernes forståelse og brug af e-governance og devices ikke tages højde for i

vaccinationsindkaldelsen eller mødet med e-governance generelt. Dette gør det sværere for ældre bor-

gere effektivt at benytte standardløsningerne og derved få adgang til det offentlige. De ældre borgeres

nuancerede brug af standardløsninger i e-governance muliggøres gennem pårørendehjælp, men denne

afhængighed af pårørendehjælp skaber digital marginalisering, da standardløsningerne i e-governance

ellers er begrænsende for de ældre borgere.

I gråzonen illustreres standarderløsningers evne til at marginalisere. Hvilket medvirker til, at disse

borgere falder udenfor den binære opdeling af standardløsningerne og derved er hverken digitale el-

ler ikke-digitale. Idet, informationen om bivirkningerne ved Covid-19 vaccinen er digitalt kropsliggjort

gennem URL’en i vaccinebrevet, vil der være borgere, som ikke kan interagere med det offentlige, fordi

det offentlige også bliver kropsliggjort gennem denne URL, selvom borgerne kan benytte sig af andre

standardløsninger. Dette er medvirkende til, at ældre borgere, som er i gråzonen, bliver digitalt margi-

naliserede, idet den manglende alterity relation mellem URL’en og de ældre borgere, er ekskluderende,
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hvilket illustrerer en cyborg-relation. Standardløsningerne i e-governance skaber derved digitale skel

og digital marginalisering, fordi der systemisk ikke tages stilling til cyborg-relationen ved borgere, som

hverken er digitale eller ikke-digitale. Denne digitale marginalisering af de ældre borgere som følge af

gråzonen og cyborg-relationen i e-governance italesættes også af sekretariatschefen:

”[...] en del af de der systemer [...] bliver ekskluderende, ikke, fordi man kan ikke forstå

dem [...] dels så kræver det teknisk kunnen, men selvom du har den, så kræver det også en

stor viden [...], for at kunne søge om de ydelser, som man nu skal søge om”

(Interview m. sekretariatschefen)

Da det er forskelligt, hvor stor en teknisk kunnen en borger har, og hvilken viden, som borgeren be-

sidder. Nuancerne i dette er i kombination med mødet med e-governance, hvor der ikke tages højde for

gråzonen, som de ældre borgere befinder sig i, er en tydeliggørelse af digitale skel. De ældre borgeres

brug af standardløsninger i e-governance illustrerer gråzonen, hvortil vi ser, at e-governance digitalt

marginaliserer i vaccinationsindkaldelsen, hvilket yderligere bidrager til førnævnte digitale skel.

Delkonklusion
Vi kan på baggrund af dette kapitel konkludere, at standardløsningerne i vaccinationsindkaldelsen

har medvirket til at tydeliggøre digitale skel, da standardløsninger i e-governance har tendens til at

ekskludere ældre borgere, som falder udenfor standardløsningernes binære opdeling. Vi har belyst,

hvordan en reaktiv tilgang til vaccinationsindkaldelsesprocessen har medvirket til, at de ældre borgere

har mødt den første og ufærdige udgave af vaccinationsindkaldelsesprocessen, hvorefter den er blevet

justeret ad hoc. Vi kan konkludere, at ad hoc-tilgangen har begrænset ældre borgeres møde med vacci-

nationsindkaldselsprocessen. Her bliver gråzonen tydeliggjort, da der ikke systemisk indtænkes ældre

borgeres nuancerede brug af standardløsninger i e-governance, hvilket medvirker til en digital mar-

ginalisering af de ældre borgere. Dette illustreres, idet standardløsninger i e-governance forudsætter

visse digitale kompetencer, hvilket ikke alle digitale borgere har.
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Fokusområder til vaccinationsindkaldelsesprocessen

Vi har tidligere belyst borgernære og systemiske perspektiver for digital marginalisering i Covid-19

vaccinationsindkaldelsesprocessen. Hvortil der nu vil sættes fokus på et interventionistisk perspektiv

for at finde ud af, hvordan udfordringer med vaccinationsprocessen fundet i dialog med ældre bor-

gere kan bidrage med fokusområder til mere inklusiv fremtidig e-governance. Vi fremlægger i dette

kapitel mulige fokusområder af e-governance, som kan bidrage til mere inklusiv e-governance i vacci-

nationsindkaldelsesprocessen, hvori den tidligere beskrevne gråzone indtænkes. Vi vil beskrive foku-

sområder, hvordan de kunne have udfoldet sig, og hvordan de hver især bidrager til øget inklusion i

vaccinationsindkaldelsesprocessens standardløsninger. Fokusområderne er som følge:

• Fleksibilitet i løsninger og løsningsvalg i vaccinationsindkaldelsen

• Pårørendes rolle i individfokuserede standardløsninger i e-governance

• Understøttelse af ældre – både før, under og efter vaccinationsindkaldelsen

5.1 Fleksibilitet er nøglen
I vores analyse af ældre borgeres brug af standardløsninger i e-governance viser vi, at mødet med

det offentlige er struktureret således, at borgernes muligheder for interaktion med det offentlige er

binær og derved er borgerne opdelt i digitale eller ikke-digitale. Vi har i de ældre borgeres brug af

standardløsninger i e-governance set, at deres brug slet ikke er binær, men at den er nuanceret, hvilket

standarderne ved vaccinationsindkaldelsen ikke tager højde for. Dette gør, at de ældre borgere befinder

sig i en gråzone, der bevæger sig mellem digital og ikke-digital, hvilket udfordrer den binære opdeling,

og dermed marginaliseres de ældre borgere i brugen af standardløsninger i e-governance gennem en

cyborg-relation.

Vi har tidligere illustreret, at de ældre borgere er en divers gruppe i og med, at de både finder sig

komfortable i nogle dele og utrygge i andre dele af visse situationer i mødet med e-governance, og at

de befinder sig i den beskrevne gråzone fra afsnit 4.3. Det er dog ikke ny viden, at de ældre borgere

er en enorm divers gruppe, hvorved digitaliseringskonsulenten også forsøger at gøre myndighederne

opmærksomme på dette:
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”[...] det er vigtigt for os at understrege, at de ældre er en meget divers gruppe, og det er

ikke nødvendigvis de meget gamle, der kun har problemet. Altså det kan også være yngre

ældre, som har forskellige udfordringer med det [...] Altså vi er meget opmærksomme på

at prøve at understrege, at man skal bruge, som myndighederne, når de implementerer nye

løsninger, at man skal gå meget tæt på brugerrejsen [...] og så skal løsningerne jo bygges

omkring borgerne og omkring brugernes behov”

(Interview m. digitaliseringskonsulenten)

Idet digitaliseringskonsulenten er klar over og gør opmærksom på, at de ældre borgere befinder

sig i det, som vi kalder gråzonen, kan vi undre os over den manglende brug af interesseorganisa-

tioners viden herom, og dermed hvorfor e-governance er opbygget binært. Fleksibiliteten har for de

interviewede ældre borgere været funderet i deres pårørende, hvortil alternative løsninger i vaccina-

tionsindkaldelsesprocessen har understøttet fleksibiliteten for andre ældre borgere, som beskrevet i

afsnit 4.1. De pårørende skaber her fleksibilitet ved at varetage en alterity relation, hvor de interviewe-

de ældre borgere oplever en tovejskommunikation, som tidligere har været kropsliggjort i det fysiske

møde det offentlige gennem fysiske instanser. Vi ser, at binariteten i e-governance løsninger skaber stor

frustration hos de ældre borgere, fordi binariteten ikke tillader den fleksibilitet, som gråzonen fordrer.

Ingrid, Jørgen og Gertrud møder alle tre e-governance i forbindelse med at logge ind på deres Net-

bank, som tidligere beskrevet eksemplificerer det offentlige. Hvortil Ingrid benytter NemID til både

Netbank og e-Boks, Jørgen udelukkende benytter NemID til Netbank, og Gertrud derimod benytter

sin Netbank som genvej til e-Boks, hvori hun benytter sit NemID, som beskrevet i afsnit 3.1. Det ses

derved, at de er digitale på hver deres måde og har forskellige forståelser og brug af standardløsnin-

gerne i e-governance alt efter, hvad der giver mening for dem inden for deres digitale kompetencer.

Hertil kan det siges, at deres relation til e-governance er forskellig, fordi de møder og interagerer med

e-governance med og i forskellige udgangspunkter og situationer, hvortil de selv pragmatisk prøver at

møde e-governance på egne præmisser.

Gråzonen etableres dermed gennem de ældres møde med e-governance og bliver yderligere for-

stærket af deres individuelle forståelser af og relationer til e-governance, som beskrevet i afsnit 4.3.

Mødet med e-governance bliver derved defineret af de ældres forståelser, menneske-teknologi rela-

tioner og brug, men ikke af standarderne og strategierne, der fordrer den begrænsende binaritet. Vi

mener derfor, at e-governance mangler denne fleksibilitet, som vi har belyst i gråzonen, for at kunne

blive benyttet bedst af de ældre borgere. De ældre borgere har i et vist omfang gåpåmod i brugen af

e-governance, selvom den binære opdeling er i uoverensstemmelse med deres fleksible forståelse, brug

og menneske-teknologi relation til mødet med e-governance. Dette ses eksempelvis ved, at de alle tre i

en eller anden form er digitale, dog Jørgen i nogen grad mindre end Ingrid og Gertrud, men de forsøger

stadig at benytte de situationsspecifikke standardløsninger i e-governance, som beskrevet i afsnit 3.2.

Disse nuancer i de ældre borgeres forståelse af og relation til e-governance leder os til et fokusom-
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råde, som vi kalder ”Fleksibilitet i løsninger og løsningsvalg i vaccinationsindkaldelsen”. I afsnit 4.1

beskriver vi de alternative løsninger, der skaber fleksibilitet og specifikt er taget i brug under vaccina-

tionsindkaldelsesprocessen, hvorved de alternative løsninger faciliterer de ældre borgeres møde med

e-governance, hvortil målet om massevaccination af de ældre borgere er opnået. Når standardløsnin-

gerne forbigås med de alternative løsninger, formindskes gråzonen, hvori de digitalt marginaliserede

ældre borgere befinder sig, og derved bliver de alternative løsninger til mere inkluderende standardløs-

ninger i e-governance. Vi mener, at den fleksibilitet, som de alternative løsninger i vaccinationsindkal-

delsen skaber, er nødvendig for at mindske gråzonen og er grundlaget for, at digitalt marginaliserede

ældre borgere har haft mulighed for at blive vaccineret. Standardløsningerne i vaccinationsindkaldel-

sen skaber ikke tovejskommunikation og skaber derved ikke den alterity relation, som tidligere har

været funderet i det fysiske møde med det offentlige gennem fysiske instanser. Vi foreslår yderligere

en måde, hvorpå de ældre borgere kan stilles bedre i den nuværende gråzone, hvilket er at inkludere

dem i udarbejdelsesprocesserne af standardløsninger i e-governance til vaccinationsindkaldelsen. Som

beskrevet i litteraturstudiet i afsnit 1.2.2 kan participation være med til at mindske digitale skel og eks-

klusion af borgere, da forudsætningerne for, at standarderne bliver mere inklusive, forbedres. Dermed

kan fleksibilitet i standardløsninger i e-governance inkorporeres, hvorved mødet med e-governance til-

passes diversiteten. Bliver fleksibiliteten varetaget i vaccinationsinkaldselsesprocessen, kan processen

hindre den ekskluderende cyborg-relation i at fremkomme.

5.2 Pårørendes rolle i mødet med e-governance
I vores analyse af ældre borgeres brug af standardløsninger i e-governance, og hvordan digital margi-

nalisering har udspillet sig i Covid-19 vaccinationsindkaldelsen, så har vi illustreret, at pårørende har

spillet en central rolle ved at bidrage til en kropsliggørelse af det offentlige for de interviewede ældre

borgere, hvilket vi også oplevede under de udførte reenactment videoer. Som beskrevet i afsnit 3.3,

eksisterer der viden hos forvaltere om, at standardløsningerne i e-governance ikke tager højde for den

rolle, som pårørende spiller, hvoraf denne viden herom ikke har manifesteret sig i udformningen af

standardløsninger i e-governance.

Vi ser, hvordan de interviewede ældre borgere ser sociale situationer som centrale for at få hjælp fra

deres pårørende. Når Gertrud beskriver, hvordan hun ”sniger sig til” at spørge om hjælp fra pårørende,

og Ingrid også beskriver, at pårørendehjælp følges ad med en invitation på kaffe, er disse eksempler på

reciprocitet. Idet mødet med e-governance for den ældre borgere sker gennem pårørende og specifikke

sociale situationer, kan de sociale situationer også siges at spille en central rolle i ældre borgeres møde

med e-governance. Det italesættes også af Gertrud, som beskriver, hvordan rammerne for de sociale

situationer, hvori hun får hjælp til standardløsninger i e-governance, er vigtige for hende og betyder

meget for hendes brug:

”Gertrud fortæller at det betyder rigtig meget, at have pårørende til at hjælpe sig. Og hun

fortæller at hun sætter utroligt stor pris på at hendes familie bor så tæt på: “Hvor er det
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lækkert, at Mette [datter, red.] hun lige kan komme forbi, fordi jeg har altså fået et eller

andet gjort med den der lampe og nu virker den ikke, eller Rikke [datter, red.] kan lige

komme forbi, fordi der er altså et eller andet inde i det der e-Boks, som jeg ikke kan finde

ud af. Er vi ikke heldige at vi bor tæt på hinanden – det nyder jeg meget!”

(Feltnote fra interview m. Gertrud)

Det er ikke kun Gertrud og vores andre informanter, som oplever, hvor meget pårørende bety-

der i mødet med e-governance. Vi har i afsnit 4.2 belyst, hvordan digital marginalisering i Covid-19

vaccinationsindkaldelsen er blevet behandlet ved en inklusion af ældre borgeres pårørende. Vaccina-

tionsprogramskoordinatoren beskriver blandt andet, hvordan de har søgt at trække på pårørende til

ældre borgere i følgende citat:

”Og ellers har vi appelleret rigtig meget til pårørende også, altså så de også er obs på det,

og hver gang vi har åbnet op for nye målgrupper [på vacciner.dk, red.], har vi også kom-

munikeret ud omkring, at nu er det den her målgruppe der er åben, vær obs på det. Og hvis

ikke brevet er kommet endnu kan det godt være, at du er inviteret, så gå ind og se om du

kan booke en tid for dine bedsteforældre eller forældre”

(Interview m. vaccinationsprogramskoordinatoren)

Netop her ser vi, hvordan der har været et fokus på de pårørende, og hvordan de har kunnet mu-

liggøre vaccinationsbooking i den krisesituation, som Covid-19 har været. Dette går også igen i vores

scoping review, hvor vi i afsnit 1.2.2 har beskrevet, hvordan pårørende, såvel som generelle interper-

sonelle faktorer, spiller en central rolle i formindskelsen af digitale skel. Pårørendehjælp er blevet van-

skeliggjort, da krisetiden har hindret de pårørende i at mødes med de ældre borgere grundet afstands-

krav og smitterisiko. Det er interessant, hvordan pårørende er en vigtig faktor i ældre borgeres succes-

fulde vaccinationsbooking, men at dette ikke nødvendigvis er muligt gennem standardløsningerne i

e-governance. Skal der bookes en vaccinationstid for en anden person, så kræver det en fuldmagt, hvil-

ket er en separat proces, som øger kompleksiteten af bookingprocessen, og gør det mere omfattende

end blot at booke en vaccinationstid. Pårørendehjælp kræver desuden, at den pårørende har digitale

kompetencer, for at kunne hjælpe den ældre borger gennem bookingprocessen. Dette har vi også ople-

vet, da vi selv måtte hjælpe de ældre borgere, da vi udførte reenactment videoer, hvorved vi hjalp med

at finde bivirkninger ved Covid-19 vaccinen.

Disse to aspekter af pårørendes rolle i vaccinationsindkaldelsen leder os til et fokusområde, som

vi har valgt at kalde ”Pårørendes rolle i individfokuserede standardløsninger i e-governance”. Vi ved

fra vores dokumentanalyse, at standardløsningerne i e-governance er fokuseret på individet, dog il-

lustrerer vi i denne rapport, hvordan de ældre borgere interagerer med pårørende i relation til hjælp

i mødet med e-governance på vidt forskellige måder, hvilket ikke inkluderes i udformningen af vac-

cinationsindkaldelsen på forhånd. Vi mener, at der derfor bør fokuseres på, hvilken rolle pårørende
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spiller i individfokuserede standardløsninger i e-governance, og hvordan denne gruppe af mennesker

indgår. Vi ved, at pårørende er en vigtig faktor for at ældre borgere oplever et succesfuldt møde med

e-governance i vaccinationsindkaldelsen. Dette sker idet, de pårørende kropsliggør det offentlige, og

dermed medierer de en alterity relation, så de ældre borgere kan blive vaccineret. Når de pårøren-

de hjælper ældre borgere i vaccinationsindkaldelsen, formindsker dette digitale skel, selvom digital

marginalisering stadig eksisterer grundet nødvendigheden af pårørendehjælp, hvorved borgerne ikke

oplever egenrådighed i mødet med e-governance.

5.3 Ad hoc problemløsning i vaccinationsindkaldelsen
Når vi i afsnit 4.1 beskriver den systemiske styring af Covid-19 vaccinationsindkaldelsesprocessen,

har vi med et analytisk blik anskuet denne styring som værende reaktiv, hvilket har medvirket til, at

problemer i vaccinationsindkaldelsesprocessen løses ad hoc. Problematikkerne ved denne tilgang er

især blevet tydeliggjort gennem ældre borgeres brug af vacciner.dk, som også påpeges i 1.1.4. Vacci-

nationsindkaldelsesprocessen har i høj grad gjort brug af digitale standardløsninger samtidig med, at

den henvender sig til en gruppe, som har udfordringer ved digitale standardløsninger. Denne ad hoc

tilgang medvirker til, at kendte udfordringer ved ældre borgeres møde med e-governance ikke tages

hånd om begyndelsesvist, men justeres for, når problemerne opstår. Dette gør sig også gældende ved

de tidligere beskrevne alternative løsninger, som beskrevet i afsnit 4.1 og 5.1.

Som, vi har beskrevet i vores scoping review, dokumentanalyse og interview med interessevare-

tagere, er viden om, hvordan ældre borgere ofte oplever udfordringer og problemer i digitale stan-

dardløsninger velkendt. Hertil anskuer vi en form for diskrepans, da vaccinationsindkaldelsesproces-

sen vælger at udvikle løsninger baseret på funktionalitet, hvor tilgængelighed har været nedpriori-

teret. og problemer løses ad hoc. Dette understreger vores problematisering af, hvordan forvaltere af

e-governance med udgangspunkt i en binær forståelse anskuer borgere som værende digitale eller

ikke-digitale, hvor ældre borgere ender i gråzonen og derved ekskluderes. Vi mener, at disse tilgan-

ge til standardløsninger i e-governance medvirker til, at ældre borgere i gråzonen får en negativ og

ekskluderende oplevelse, hvor deres eksisterende digitale kompetencer ikke bliver understøttet, da

standardløsningerne tilegner sig den nødvendige fleksibilitet, som belyst i afsnit 5.1.

Borgere i gråzonen har gåpåmod til at benytte standardløsninger i e-governance, men finder det ud-

fordrende. Eksempelvis er Ingrid digital borger, som bruger e-Boks og NemID, og ser positive aspekter

ved standardløsninger i e-governance, selvom hun oplever udfordringer. Ved vaccinationsbookingen

fik hun hjælp af en pårørende, hvortil hun forklarer, at hun også ville have brug for hjælp en anden

hypotetisk gang:
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”Ingrid fortæller, at hvis hun modtager vaccinebrevet igen til næste år, er hun ikke sikker

på, at hun selv ville kunne finde ud af at gøre det [vaccinationsbooking, red.]. Hun ville

ringe til Amanda, og byde på en kop kaffe.

(Feltnote fra interview m. Ingrid)

For at uddybe dette er det relevant at påpege, at Ingrid beskriver, at hun uden hjælp har kun-

net bestille influenzavaccinen i en årrække: ”Influenza-vaccinen har Ingrid også fået igennem en år-

række, og dette har hun selv klaret, uden at skulle have hjælp fra andre.” (Feltnote fra interview m.

Ingrid). Dette peger på, at problematikkerne i Covid-19 vaccinationsindkaldelsen lægger sig tættere

op ad, hvordan standardløsninger i e-governance benyttes, end det at skulle bestille en vaccination-

stid. Dette tyder på, at vaccinationsindkaldelsesprocessen mangler permanente løsninger, som tager

hånd om digitalt marginaliserede borgere. Dette kan yderligere uddybes med begrebet om ”enabling-

constraining”-strukturen, som vi bruger til at beskrive teknologiers tosidethed i afsnit 4.2. Fra forval-

ternes syn kan tosiddetheden findes i, hvordan teknologi er muliggørende for de fleste borgere, men

at andre må fritages og derved benytte alternative løsninger. Dog kan det også bruges som udtryk

for, hvordan de ældre borgere oplever standardløsninger i e-governance som begrænsende frem for

muliggørende. Vi mener, at der er et behov for at forstå, hvordan de ældre borgere bruger standard-

løsninger i e-governance for på den måde at kunne udvikle løsninger, som understøtter deres eksi-

sterende kompetencer. Til dette anskuer vi en mangel på permanente feedbackprocesser, hvor viden

indsamles om ældre borgere i gråzonen, hvorved mere fleksible løsninger kan udvikles for at undgå

potentiel eksklusion af ældre borgere. I interviewet med digitaliseringslederen fremgår det, at ad hoc

tilgangen også gør sig også gældende, når det handler om at skabe tilgængelighed gennem udviklin-

gen af vacciner.dk. Hertil er funktionalitet prioriteret på baggrund af tidspres, hvilket har medvirket

til, at brugervenlighed og tilgængelighed har været prioriteret sidst. Vi mener, at tilgængeligheden af

mødet med e-governance bør være central og derved tage afsæt i forståelsen om, hvordan brugen af

standardløsninger i e-governance er mere komplekst og nuanceret end den intenderede brug af stan-

dardløsningerne. Dette fokus på tilgængelighed bør cementeres i udviklingsprocessen af vaccinations-

indkaldelsesprocessen, for dermed at kunne bidrage til at understøtte borgere i gråzonen. Dette leder

os frem til et fokusområde vi vælger at kalde ”Understøttelse af ældre – både før, under og efter vacci-

nationsindkaldelsen”, hvor gråzonen tages hånd om gennem proaktive systematiserede processer.
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Delkonklusion
Gennem vores analyse af digital marginalisering i Covid-19 vaccinationsprocessen og e-governance i

samfundskontekst, så har vi illustreret, at processen ikke har haft fokus på nuancerne i ældre borge-

res møde med e-governance, hvilket har skabt udfordringer i det systemiske og borgernære perspek-

tiv. Derfor har vi i dette afsnit præsenteret tre fokusområder, og undersøgt, hvordan de kan bidra-

ge til mødet med e-governance i vaccinationsindkaldelsen. Tilsammen illustrerer disse fokusområder,

hvordan der ikke er blevet taget højde for diverse aspekter af ældre borgeres brug af standardløs-

ninger i e-governance. Hvert fokusområde beskriver aspekter af ældres brug af standardløsninger i

e-governance, som hver især kan bidrage til mere inklusiv e-governance, som sætter ældre borgere,

der har været tidlige deltagere i vaccinationsindkaldelsesprocessen, og ældre borgeres behov, i fokus.
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Fokusområder til e-governance i en samfundskontekst

I dette kapitel udvider vi undersøgelsesfokusset fra Covid-19 vaccinationsindkaldelsen til at omfavne

en bredere samfundskontekst, der taler ind i e-governance som en generel tendens i offentlig forvalt-

ning. Fokusområderne præsenteret i kapitel 5 vil blive undersøgt som mulige bidrag til fremtidige sy-

stemiske tilgange til e-governance. Vi vil afslutningsvist undersøge, hvilke implikationer dette projekt

har for den fremtidige tilrettelæggelse af e-governance.

6.1 Fleksibel e-governance
I afsnit 5.1 har vi formuleret fokusområdet ”Fleksibilitet i løsninger og løsningsvalg i vaccinationsind-

kaldelsen”, der påpeger behovet for fleksibilitet i standardløsingerne i e-governance, som kan udfor-

skes ved at inkludere ældre borgere i udarbejdelsesprocesserne af vaccinationsindkaldelsen, og der-

med hindre en ekskluderende cyborg-relation. Vi mener, at dette fokusområde også kan bidrage i en

bredere e-governance samfundskontekst, der er funderet uden for Covid-19 pandemien. Gennem vo-

res tematiske analyse i kapitel 3, 4 og 5 har vi illustreret, hvordan e-governance er kropsliggjort som

envejskommunikation fra det offentlige til borgere, og at de binære standardløsninger i e-governance

ikke favner nuancerne i mødet med, og behovet for, e-governance og derved heller ikke diversiteten

blandt ældre borgere. Vi vurderer, at den binære opdeling i digital og ikke-digital af mødet med det

offentlige er en symptombehandling, når e-governance i sin nuværende udformning ikke tilstrække-

ligt favner diversiteten blandt ældre borgeres møde med det offentlige. Bliver binariteten i mødet med

det offentlige vedholdt, vil ekskludering og marginalisering af ældre borgere fortsætte, og kan der-

ved resultere i, at de ældre borgere, der befinder sig i gråzonen, er nødsaget til at være ikke-digitale,

grundet den manglende fleksibilitet i standardløsningerne. E-governance skal derfor kropsliggøres på

flere måder for at kunne omfavne borgernes diversitet og blive inklusiv, og derved formindske ældre

borgeres digitale marginalisering. Hertil kan det påpeges, at den eksisterende tankegang i det offentli-

ge er præget af en form for tekno-utopisme, som også beskrives af (Peña-López 2010), hvilket er med

til at opretholde digital marginalisering, da anerkendelsen af behovet for at bryde med binariteten i

standardløsningerne i e-governance er nødvendig for at skabe mere inklusiv e-governance. Digitali-

seringslederen beskriver måden, hvorpå det offentlige forholder sig til at løse problemerne knyttet til

binariteten:
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”Altså, når vi ser på, hvor stærkt teknologien den udvikler sig, så tror jeg slet ikke, vi kan

forestille os, hvor nemt det bliver [i fremtiden, red.] Og så kan man altid diskutere om det

er den rigtige vej eller ikke, men jeg tror bare, at det er bare den vej, det går, ikke?”

(Interview m. digitaliseringsleder)

Digitaliseringslederen udtrykker her en form for tekno-utopisme i det offentlige, hvilket problema-

tiserer muligheden for inkorporering af fleksibilitet i fremtidig e-governance, da løsningsmulighederne

derved er defineret på forhånd med baggrund i tekno-utopisme. Hvis der skal skabes mere inklusive

løsninger, der er tilpasset diversiteten blandt ældre borgere, bliver det offentlige nødt til at forkaste

tekno-utopismen og naiviteten om, at problemerne bliver løst i fremtiden gennem fremtidens tekno-

logier, og i stedet begynde at kigge på at løse de nutidige problemer med udgangspunkt i borgernes

behov. Vi mener derfor, at der bør yderligere forskes i borgeres møde med e-governance, da de man-

ge facetter af det offentliges kropsliggørelse gør, at der er nuancer i digitale skel, som skal yderligere

afdækkes for at e-governance kan blive mere inklusiv. Dette bør gøres med fokus på ældre borgeres

behov i mødet med det offentlige, og hvordan denne praksis foregår på nuværende tidspunkt med

inddragelse af en større gruppe af ældre borgere, som befinder sig i gråzonens digitale skel. Ydermere

mener vi, at fokusområdet bør indarbejdes i offentlige strategier for at understøtte omfavnelsen af æl-

dre borgeres diversitet og skabe mere fleksibilitet og bryde med binariteten i det offentliges standard-

løsninger. Vi foreslår, at dette blandt andet kan ske gennem participation i udviklingen af offentlige

strategier og e-governance, hvilket litteratur fra scoping reviewets tendens om formindskelse af digi-

tale skel i afsnit 1.2.2 også peger på, som en mulig løsning på digital marginalisering og eksklusion

gennem digitale skel.

6.2 Inklusion af pårørende i e-governance
Vi har i afsnit 5.2 fremlagt fokusområdet ”Pårørendes rolle i individfokuserede standardløsninger i

e-governance”, som beskriver nødvendigheden af at imødekomme og understøtte de ældre borge-

res behov for pårørendehjælp vaccinationsindkaldelsesprocessen. Vi mener, at dette fokusområde kan

bidrage til mere inklusiv e-governance uden for krisesituationer som Covid-19 pandemien, og der-

med kan inddrages i digitaliseringsstrategier som beskrevet i afsnit 1.1. Vi har gennem vores tematiske

analyse illustreret, hvordan det offentlige for ældre borgere kropsliggøres gennem deres pårørende.

Da standardløsningerne ikke formår at skabe den nødvendige alterity-relation for de ældre borgere,

hvorved de pårørende medierer den nødvendige alterity-relation, så de ældre borgerne tovejskommu-

nikation. De pårørendes rolle bør indtænkes i fremtidig e-governance, så det bliver gjort klart, at en

forudsætning for fremtidig digitalisering i relation til digital marginalisering og formindskelsen heraf

bliver, at pårørende forstås som centrale i, at ældre borgere har adgang til det offentlige på trods af

digitale skel i form af gråzonen.
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Fokusområdet bør bruges som led i digitaliseringsstrategier til at udvide forståelsen af, hvilke grup-

per af borgere, som e-governance udformes til. Vi har i vores dokumentanalyse illustreret, hvordan

digitale strategier i Danmark har fokus på selvstændighed og egenrådighed som centrale aspekter af

e-governance. Vi mener da, at ældre borgeres relation til det offentlige skal udvides til at inkludere

pårørende og forstås som en borgere-pårørende-teknologi relation, idet de spiller en central rolle for

ældre borgere i deres møde med e-governance.

Fra vores scoping review ved vi, at participation er en tendens i formindskelsen af digitale skel, som

beskrevet i afsnit 1.2.2, men fokus har i den fremsøgte litteratur været på, hvordan vi bedre kan skabe

participation blandt borgere, selvom pårørende også har kunnet bidrage, dog ikke som led i participa-

toriske metoder. Skal vi minimere digital marginalisering blandt ældre borgere, er det dog relevant at

udvide begrebet, participation, i e-governance til også at omhandle de pårørende, som hjælper ældre

borgere. Dermed kan der skabes bedre e-governance for pårørendehjælp ved participatoriske metoder

ved yderligere at undersøge, hvilke opgaver pårørende udfører nu, og hvilken rolle de spiller, så kan

der skabes en forståelse for, hvordan disse kan spille ind i fremtidig e-governance. Den individfoku-

serede natur af standardløsninger i e-governance lægger ikke op til inddragelsen af pårørende, men

denne er central for en forståelse og formindskelse af digitale skel blandt ældre borgere.

6.3 Proaktiv e-governance
Gennem afsnit 5.3 har vi udfoldet et fokusområde, som kan understøtte de ældre borgere i deres digita-

le kompetencer løbende i vaccinationsbookingen, frem for at benytte en reaktiv tilgang, der prioriterer

systemets funktionaliteter. Dette fokusmområde har vi kaldt ”Understøttelse af ældre – både før, under

og efter vaccinationsindkaldelsen”. Vi mener, at dette fokusområde bør gøre sig gældende med formå-

let om at støtte den komplekse måde, hvorpå ældre borgere tilgår standardløsninger i e-governance

på, for dermed at undgå digital marginalisering af ældre borgere. Vi har argumenteret for, hvordan en

reaktiv ad hoc tilgang har gjort sig gældende for vaccinationsindkaldelsen, hvor ældre borgere ikke er

blevet inddraget i udviklingsprocessen på baggrund af krisesituationen. Dog tyder det på, at den gene-

relle tilgang til standardløsninger i e-governance uden for krisesituationen, ikke er proaktiv. Gennem

dokumentanalysen af Digitaliseringsstyrelsens strategier og rationaler, beskrevet i afsnit 1.1, synlig-

gøres, hvordan interessentmøder forekommer efter standardløsningens grundlæggende teknologi er

valgt. Dette medfører, at der ikke kan forekomme grundlæggende ændringer til standardløsningen,

hvortil en reaktiv tilgang former valgte løsninger på eksisterende problematikker. Disse systemiske

tilgange bidrager til den binære forståelse af ældre borgere som værende digitale eller ikke-digitale,

hvilket vi gennemgående beskriver som problematisk, idet denne opdeling ikke griber kompleksiteten

af de ældre borgeres møde med e-governance. Standardløsningerne vil altid skabe cyborg-relationer,

hvori borgeren befinder sig i gråzonen, og samtidig har en relation til standardløsningers binære opde-

ling. Vi mener, at dette udtrykker et behov for permanente inklusive standardløsninger i e-governance

generelt, som forstår og understøtter borgere, der har en cyborg-relation til den binære opdeling.
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Traditionelt har borgeres møde med det offentlige været kropsliggjort i fysiske instanser, hvor bor-

gere har oplevet tovejskommunikation. Standardløsningerne i e-governance er karakteriseret ved en-

vejskommunikation, der ikke skaber en alterity relation mellem det offentlige og borgere, hvorved

pårørende må kropsliggøre det offentlige. Til dette mener vi, at det er nødvendigt at forstå, hvordan

det offentlige kropsliggøres i praksis, for at kunne identificere, i hvilke tilfælde kropsliggørelsen ikke

finder sted for borgerne i gråzonen. Vi mener derfor, at der er behov for yderligere forskning i, hvordan

det offentlige bliver kropsliggjort i ældre borgeres møde med standardløsningerne i e-governance for at

kunne identificere, hvorfor denne kropsliggørelse potentielt ikke formår at finde sted. Dermed kan løs-

ninger, som understøtter ældre borgere i deres brug af standardløsninger i e-governance muliggøres.

Hvis det offentliges kropsliggørelse ikke formår at finde sted, betyder det, at borgere ikke opretter en

relation med det offentlige, men snarere må trække på pårørendehjælp til at skabe en alterity relation

eller helt give op, hvorved borgere bliver digitalt marginaliserede.

6.4 E-governance i fremtiden
I dette kapitel har vi diskuteret, hvordan præsenterede fokusområder kan bidrage til mere inklusive

standardløsninger i e-governance. Vi har hertil diskuteret, hvordan statslig e-governance kan siges at

være kropsliggjort gennem standardløsninger i e-governance, og at dette potentielt fejler og digitalt

marginaliserer ældre borgere. Dette fører os hen mod en diskussion omhandlende, hvilken effekt den

digitale kropsliggørelse af det offentlige har på tværs af generationer, for at tydeliggøre at e-governance

forbliver et vedvarende problem. I vores interviews med digitaliseringskonsulenten tydeliggøres det,

hvordan ældre og yngre borgere kan have vidt forskellige opfattelser af den nuværende udformning

af det digitale offentlige system:

"[...] det, jeg udleder af det i hvert fald, det er, at [de ældre borgere, red.] har svært ved at

gennemskue systemerne! De ved godt, at de har rettigheder efter serviceloven, de ved godt,

at de kan søge om en ydelse, hvis de har noget, de skal have hos kommunen, men de har

svært ved at gennemskue; ”hvordan fungerer systemet?” Hvor de unge, de kan intuitivt

godt komme igennem [det digitale system, red.], de aner bare ikke, hvorfor de kommer

igennem systemet. De er ikke klar over, at det handler om forvaltningslov, og at det handler

om servicelov, og at det handler om retten til en ydelse, det handler om muligheden for at

klage. Så deres udfordringer i forståelsen af systemet tror jeg er meget forskellig, men de

ender i samme problem"

(Interview m. digitaliseringskonsulenten)

Hermed udtrykkes, hvordan forskellige former for det offentliges kropsliggørelse også medvir-

ker til forskellige opfattelser af det offentlige. Ældre borgere har stiftet bekendtskab til det offentli-

ge, som kropsliggjort gennem fysiske instanser, hvor yngre borgere først og fremmest har stiftet be-

kendtskab til det offentlige gennem standardløsningerne i e-governance. Ældre borgere har derved
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oplevet tovejskommunikation med det offentlige, hvortil de har fået kendskab til det offentliges sy-

stemiske strukturer gennem den fysiske kropsliggørelse. Yngre borgere har derimod primært oplevet

envejskommunikation med det offentliges digitale kropsliggørelse, og har dermed primært kendskab

til standardløsningerne i e-governance. Når det offentliges kropsliggørelse ændrer sig fra generation

til generation, medvirker det til, at ældre borgere, som har stiftet bekendtskab med den fysiske krops-

liggørelse af det offentlige, marginaliseres, grundet manglende understøttelse af den fysiske relation.

Begrebet ”embodiment” tillader os herved at forstå, hvordan forskellige tidsligt definerede krop-

sliggørelser af det offentlige kan være ekskluderende, når relationer og kropsliggørelser, som borgere

interagerer med, ændres og erstattes gennem tiden. En konstant ændrende kropsliggjort stat samt den

binære forståelse af borgere som værende digitale eller ikke-digitale medfører, at der på denne måde

vil eksistere borgere, der oplever cyborg-relationer til e-governance.

Dette stemmer overens med vores tilgang til dette projekt som værende et kritisk case-studie. Denne

kritiske case retter sig mod e-governance i en krisetid, hvorfor disse overvejelser også gør sig gældende

i e-governance uden for en krisetid. Når strukturen af e-governance ledes af en digitaliseringsstyrel-

se, som har et tekno-utopistisk udgangspunkt for digitalisering, nødsages vi til at være kritiske om,

hvordan digitale standardløsninger manifesterer sig og hvem digitalisering påvirker. På baggrund af

vores viden om digital marginalisering genereret i dette projekt, må vi stille os kritiske overfor, om

digitalisering altid er løsningen. Vi argumenterer for, at succes af e-governance må vurderes i, hvordan

standardløsninger i e-governance er muliggørende og begrænsende frem for teknologiske muligheder.

På baggrund af dette mener vi, at fremtidig forskning i fænomenet e-governance må inkludere både,

hvordan borgere forstår og møder e-governance samt dertilhørende standardløsninger, og hvilke be-

hov der er for løsninger og systemer, som ikke knytter sig til e-governance, da der på denne måde tages

højde for borgeres diversitet og nuancerede møde med det offentlige.
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Konklusion

Vi har i denne projektrapport undersøgt, hvordan e-governance marginaliserer ældre borgere, og ved

en kritisk case illustreret, hvordan disse problematikker bliver tydeliggjort i en krisetid. På baggrund

af projektrapporten og med udgangspunkt i vores problemformulering kan vi konkludere, at der er

en diskrepans mellem det offentliges grundlag for digitaliseringen og de ældre borgeres oplevelse af

e-governance, da det offentliges intention med digitaliseringen er at styrke offentlig service gennem

ensartethed og standardisering, hvilket har til hensigt at sætte individet i fokus. Da e-governance æn-

drer relationen mellem det offentlige og borger, har vores empiriske datagenerering vist, at de ældre

borgere føler sig tvunget til at bruge e-governance, hvortil det offentliges digitale kropsliggørelse fører

til barrierer for de ældre borgere. Dette marginaliser ældre borgere, da de ikke kan møde e-governance

som intenderet, og derved mister de ældre borgere deres egenrådighed i takt med, at den offentlige

forvaltning bliver mindre fysisk funderet i mennesker og instanser. Dette skaber digitale skel i form

af en gråzone mellem det at være digital og ikke-digital, hvortil pårørende spiller en central rolle i at

formindske disse skel ved at mediere e-governance til de ældre borgere. Dette skaber dog en reciprok

relation mellem de ældre borgere og pårørende, da de ældre borgere bliver afhængige af at skulle give

noget tilbage til de pårørende for deres hjælp, hvilket tydeliggør de ældre borgeres manglende egenrå-

dighed. Den digitale marginalisering bliver yderligere tydeliggjort i en krisetid og kommer til udtryk

ved vaccinationsindkaldelsens standardløsninger, da standardløsninger medfører cyborg-relationer,

som marginaliserer ældre borgere. De ældre borgere passer ikke ind i den prædifinerede binære op-

deling ved e-governance og befinder sig i digitale skel, hvilket vi har beskrevet som en gråzone. I

konteksten af vaccinationsindkaldelsesprocessen har de ældre borgere kun haft adgang til en ufærdig

udgave af vacciner.dk, da udviklingen heraf har været reaktiv, hvormed problemer er blevet justeret

ad hoc.

For at forudgribe problemer med marginaliserende e-governance har vi gennem vores kritiske case

illustreret generelle problemer, hvortil vi har udarbejdet tre fokusområder, hvor vi ud fra det første,

”Fleksibilitet i løsninger og løsningsvalg i vaccinationsindkaldselsen”, kan konkludere, at de mange

facetter af det offentliges kropsliggørelse af e-governance gør, at der er nuancer i digitale skel, som

skal afdækkes for, at e-governance kan blive mere inklusiv. Yderligere er der et behov for at skabe løs-

ninger, som ikke er digitalt funderet, da de fysiske instanser og mennesker kan mediere mødet med

det offentlige ved hjælp af tovejskommunikation, som tilgodeser marginaliserede grupper, der ikke

passer ind i den binære opdeling. Med udgangspunkt i det andet fokusområde, ”Pårørendes rolle i

individfokuserede standardløsninger i e-governance”, kan vi konkludere, at der mangler et fokus på

pårørendes rolle i mødet med e-governance, samt at de pårørende bør inkluderes i udviklingen af e-
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governance. Pårørende er derved centrale for at sikre de ældre borgeres succesfulde møde med det

offentlige, da de kan skabe en alterity relation med ældre borgere, så de oplever tovejskommunika-

tion. Med udgangspunkt i det tredje fokusområde, ”Understøttelse af ældre – både før, under og efter

vaccinationsindkaldelsen”, kan vi konkludere, at det er vigtigt at inddrage ældre borgere i hele den

systemiske proces, for på den måde at understøtte de nuancerede måder, hvorpå ældre borgere møder

det offentlige gennem standardløsninger i e-governance. Dette vil kunne foregribe den digitale margi-

nalisering af borgere, som er i gråzonen, og derved falder uden for den binære opdeling. Dette kræver

betydelige systemiske forandringer, da det vil medføre, at udviklingen af fremtidig e-governance ikke

udvikles med udgangspunkt i teknologierne, men ud fra borgernes behov.

Hvis den nutidige tekno-utopistiske tilgang til e-governance bibeholdes vil disse problematikker bi-

drage til digital marginalisering i fremtiden, medmindre fokusset for digitalisering og e-governance

ændres.
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Forsiden til denne projektrapport er udarbejdet i Tikz, mens hele opgaven er formatteret i LATEX. Ikoner

for annulering 1, journal 2 og søgning 3 er blevet fundet på www.getbootstrap.com, mens ikonet for en

cursor er fundet på https://commons.wikimedia.org/ 4. Baggrundsbilledet er ”my Grandparents” af

Wayne Lo, fundet på www.flickr.com 5 og distribueret under Creative Commons.

1. https://icons.getbootstrap.com/icons/x-lg/
2. https://icons.getbootstrap.com/icons/journal/
3. https://icons.getbootstrap.com/icons/search/
4. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Pointing_hand_cursor_vector.svg/

1280px-Pointing_hand_cursor_vector.svg.png
5. https://www.flickr.com/photos/dalobeee/3010779488
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Tilbud om vaccination 
mod COVID-19

Du får med dette brev tilbud om at blive vaccineret mod COVID-19. Vaccination mod COVID-19 
er gratis, og det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod COVID-19, fordi den 
beskytter mod at blive smittet og syg af COVID-19. 

Du skal selv bestille tid til vaccination mod COVID-19

For at bestille tid til vaccination, skal du logge ind på www.vacciner.dk med dit NemID. Her kan 
du se ledige tider og vælge det vaccinationscenter, du ønsker at blive vaccineret på. For at få 
fuld beskyttelse mod COVID-19 skal du vaccineres to gange. Du skal have to vaccinationer med 
3-4 ugers mellemrum, og du skal booke tid til begge vaccinationer med det samme.

Har du ikke NemID, kan du bestille en tid telefonisk hos den region, hvor du ønsker at blive 
vaccineret. Se hvordan på www.vacciner.dk 

Hvis du oplever, at du ikke kan finde en ledig tid på www.vacciner.dk, opfordres du til at prøve 
igen på et senere tidspunkt. Der lægges løbende nye tider op, og alle, der er blevet inviteret, vil 
få mulighed for at blive vaccineret i en af de nærmeste uger.

Transport til vaccinationscenteret

Hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du ikke selv 
(eller med hjælp fra pårørende) kan komme hen til vaccinationscenteret, skal du kontakte din 
kommune og aftale transport. Du kan evt. ringe på 70 20 02 33 og få oplyst, hvordan du kontakter 
din kommune. Hvis kommunen sørger for transporten, er det også kommunen, der booker tid 
for dig. 

Hvis du har spørgsmål om vaccination

Du kan læse mere om, hvordan selve vaccinationen foregår, hvordan du skal forholde dig efter 
vaccinationen, hvem vaccinen ikke er godkendt til, hvor effektiv vaccinen er samt bivirkninger i 
Sundhedsstyrelsens pjece ’Vaccination mod COVID-19’ på  
www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Vaccination-mod-COVID-19 

12. februar 2021
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På www.vacciner.dk kan du få mere information om vaccination mod COVID-19, hvor du bl.a. kan 
læse mere om tidsbestilling, og hvor du kan blive vaccineret.

Har du behov for vejledning til at booke tider på www.vacciner.dk, kan du ringe til 44 22 07 27 
eller skrive en e-mail til vaccinersupport@sundhed.dk. Hvis du ikke selv har mulighed at bruge 
www.vacciner.dk, kan den region, hvor du har booket tid til vaccination, hjælpe dig med at se, 
ændre eller afbestille dine tider.

Du kan også ringe til myndighedernes fælles COVID-19 hotline på telefon 70 20 02 33.

Hvis du har sundhedsfaglige spørgsmål til, om du skal tage imod tilbuddet om vaccination, 
anbefaler vi, at du taler med din praktiserende læge eller den sygehuslæge, der kender dit 
sygdomsforløb. 

Click here for information about covid-19 vaccination in English:  
www.sst.dk/covid-vaccination-eng 

Venlig hilsen, 

Henrik Ullum 
Direktør, Statens Serum Institut

Søren Brostrøm 
Direktør, Sundhedsstyrelsen
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Information om behandling af personoplysninger

Her finder du oplysninger om hvordan Statens Serum Institut behandler personoplysninger om 
dig i forbindelse med gennemførelsen af vaccination mod ny coronavirus/covid-19.

Læs her, hvordan oplysninger om dig bruges.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Statens Serum Institut (SSI) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi 
behandler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S
CVR-nr.: 46837428
Telefon: 32683268
E-mail: serum@ssi.dk

Hvis du har andre spørgsmål til, hvordan SSI behandler personoplysninger om dig, er du altid 
velkommen til at kontakte vores DPA-funktion på compliance@ssi.dk eller 4046 0083.

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, bedes du kontakte SSI via e-Boks. Du kan læse mere 
om, hvordan du bruger e-Boks på siden Sikker kommunikation med SSI  
(www.ssi.dk/om-ssi/kontakt/sikker-kommunikation-m-ssi).

2. Formålet med behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger med det formål at tilbyde vaccination og oprette 
vaccinationsforløb til udvalgte målgrupper, samt for at overvåge tilslutning og effekt, samt 
undersøge eventuelle sammenhænge mellem vaccination og uventede reaktioner eller 
bivirkninger ved vaccination. Det gør vi som led i SSI’s myndighedsopgave og indsats for at 
hindre og overvåge smittespredning med coronavirus/covid-19. 

En del af undersøgelserne vil udføres udelukkende i videnskabelig og statistisk øjemed.

3. Kategorier af personoplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af 
personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig i Det Danske Vaccinationsregister:

Almindelige, ikke-følsomme personoplysninger
•	 Navn
•	 Adresse
• 	 Sygesikringsgruppe
•	 Egen	læges	ydernummer
•	 Regionskode
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Almindelige, fortrolige personoplysninger:
•	 CPR-numre
• 	 Følsomme	personoplysninger:	
	 •	 Helbredsoplysninger	om	at	du	er	blevet	vaccineret.

Derudover vil SSI behandle oplysninger om bl.a. underliggende sygdomme og erhvervsforhold, 
der er nødvendige for at SSI kan identificere, at du tilhører en målgruppe, der skal tilbydes 
vaccination. SSI anvender også oplysningerne for at kunne udføre sin opgave med at overvåge 
tilslutning og effekt samt undersøge eventuelle sammenhænge mellem vaccination og 
uventede reaktioner eller bivirkninger ved vaccination. 

Det er SSI’s opgave at overvåge og bekæmpe sygdomsspredning i samarbejde med det 
øvrige sundhedsvæsen og at overvåge og vurdere tilslutning til og effekt af vaccination, samt 
eventuelle sammenhænge mellem vaccination og uventede reaktioner eller bivirkninger ved 
vaccination, jf. sundhedslovens § 222, og nærmere sundhedslovens § 157 a, stk. 6. Derudover er 
SSI ansvarlig for registrering af oplysninger om enkelte borgeres vaccinationer og hertil knyttede 
oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister, jf. Sundhedsloven § 157a.

Vi behandler således personoplysninger om dig med hjemmel i databeskyttelsesforordningens1 
artikel 6, stk. 1, litra e, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, 
som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den SSI har fået pålagt, samt 
databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h, og litra i, da behandlingen er nødvendig 
med henblik på forvaltning af sundhedstjenester og af hensyn til samfundsinteresser på 
folkesundhedsområdet.

Vi behandler dit CPR-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens2 § 11, stk. 1, da 
behandlingen er nødvendig for entydigt at kunne identificere dig.

4. Hvor personoplysninger stammer fra 

Vi har modtaget oplysninger om dit CPR-nummer fra CPR-registret og oplysninger om 
dit navn, adresse, sygesikringsgruppe, egen læges ydernummer og regionskode fra 
Sundhedsdatastyrelsen. Vi modtager endvidere yderligere oplysninger om dig, f.eks. alder og 
køn fra offentlige registre, herunder CPR-registret. 

I forbindelse med overvågning af tilslutning og effekt samt udførelse af undersøgelser i relation 
til vaccinernes sikkerhed, modtager vi endvidere en række oplysninger om dig, f.eks. om kroniske 
lidelser og beskæftigelsesforhold, fra offentlige registre, herunder Landspatientregistret, [RUKS], 
STAR, DREAM-registret mv. SSI ser i den forbindelse også på eventuelle prøveresultater fra 
Covid-19 test. 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

SSI videregiver dine personoplysninger til den region, som du bor i, dels for at du kan få 
gennemført vaccinationen, og dels for at vaccinationen kan blive journalført i din patientjournal 
og i Det Danske Vaccinationsregister. 

Det er din region eller praktiserende læge, der har ansvaret for journalføring og indberetning af 
vaccination i Det Danske Vaccinationsregister. Hvis du vil vide mere om din praktiserende læge 
eller regions behandling af personoplysninger, kan du kontakte din egen læge eller region. Du 
finder kontaktoplysninger her:

1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel 
forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst).

2  Lov nr. 502 af den 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.
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Region Nordjylland www.rn.dk 
Region Midtjylland www.rm.dk 
Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk
Region Sjælland www.regionsjaelland.dk 
Region Hovedstaden www.regionh.dk

SSI videregiver endvidere dine personoplysninger til Lægemiddelstyrelsen, som er nødvendige 
for Lægemiddelstyrelsens opgave i at overvåge vaccinernes sikkerhed, herunder bivirkninger. Vil 
du vide mere om Lægemiddelstyrelsens behandling af dine personoplysninger kan du kontakte 
styrelsen på www.lmst.dk

SSI overlader personoplysningerne til vores databehandlere, herunder Sundhedsdatastyrelsen. 
Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med 
databehandlernes overholdelse af databehandleraftalerne efter gældende regler herom.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre personoplysninger om dig til modtagere uden for EU og EØS.

7. Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysningerne fra det tidspunkt, hvor de bliver indsamlet for at kunne tilbyde 
vaccination/oprette vaccinationsforløb, og opbevares så længe det er nødvendigt og relevant 
for udførelsen af SSI´s myndighedsopgave efter Sundhedsloven § 222 og § 157a. 

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 
oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Når personoplysninger udelukkende behandles i videnskabelig og statistisk øjemed, er 
der en række begrænsninger af rettighederne efter databeskyttelsesforordningen. Det 
betyder, at du bl.a. ikke har ret til indsigt, berigtigelse, begrænsning, indsigelse og sletning 
af personoplysninger om dig, der indgår i sådanne undersøgelser. Begrænsningen i dine 
rettigheder følger af databeskyttelseslovens § 22, stk. 5 og databeskyttelsesforordningens 
artikel 17, stk. 3, litra d.

I andre tilfælde, har du følgende rettigheder, hvor der dog også kan være visse begrænsninger: 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere 
oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores 
almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du 
har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset 
fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres 
gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
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Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 
personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes 
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, bedes du kontakte SSI via e-Boks. Du kan læse mere 
om, hvordan du bruger e-Boks på siden Sikker kommunikation med SSI  
(www.ssi.dk/om-ssi/kontakt/sikker-kommunikation-m-ssi).

9.Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at 
kontakte Sundheds- og Ældreministeriets koncernfælles databeskyttelsesrådgiver, Helle 
Ginnerup-Nielsen.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
På e-mail: databeskyttelse@sum.dk
Ved brev: Holbergsgade 6, 1057 København K, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler 
dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
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