48%
Husk at tage stilling
til din digitale arv
Når du tager stilling til
din digitale arv, hjælper du
også dine nærmeste.

73%
af danskerne oplever,
at digitale spor udgør et
problem i forhold til dem
selv og deres nærmeste.

Få mere at vide om digital arv
og hvad du kan gøre på

www.livogdød.dk

Landsforeningen Liv&Død
er en humanitær, almennyttig organisation, som arbejder for at
nedbryde tabuet om døden og sikre en værdig afsked med livet.
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af danskerne ønsker
ikke at eksistere på
nettet efter deres død.

DIT DIGITALE LIV
– DIN DIGITALE ARV
I dag har vi ikke bare ét, men to liv.
Det er dog kun det ene, der en dag slutter af sig selv.

Kilde: Undersøgelse om digital arv udarbejdet for Landsforeningen
Liv&Død af Epinion: Danskerne om digitalt liv og digital arv 2015.

Nikolaj Plads 27 · 1067 København K · Telefon 33 36 49 70
info@livogdoed.dk  ·  www.livogdød.dk

LOKALT

ELEKTRONISK LAGREDE DOKUMENTER

ANDET KREATIVT ARB.

Koder til alarmsystem,
internet mv.

HVAD ER DIGITAL ARV?
Digital arv er betegnelsen for personlige, digitale ejendele –
som tæller alt fra digitale fotos, videoer, elektronisk lagrede

ELEKTRONISK LAGRET INDHOLD

Andre scannede eller
elektronisk lagrede dokumenter

SANGE
VIDEO

Byggeplaner
Arbejdsdokumenter
(fx til egen virksomhed)

dokumenter, sociale profiler, konti, hjemmesider m.m., som vi

POESI

Vielsesattest

BREVE
Børnetestamente

Skøde/Andelsbevis

efterlader os ved død på computere eller nettet.

DAGBOG
BILLEDER

Testamente

Fælles for vores digitale ejendele er, at de som oftest er
beskyttet af personlige koder og derfor svære for de efter

MIT DIGITALE

PRAKTISK

EMOTIONELT

LIV

ladte at få adgang til efter vores død.
SUNDHED

HVORFOR ER DET VIGTIGT?
Det kan få konsekvenser for de efterladte, hvis de ikke kan få

BLOGGING

OFF. KOMM.

adgang til vores digitale arv. Vigtige dokumenter, fotos og

KOMMUNIKATION

familieminder kan gå tabt, og vores profil dukker måske fort
ØKONOMI

sat op på Facebook, selvom familien ikke ønsker det.
Det er derfor vigtigt, at vi forholder os til vores digitale liv,
inden vi dør.
Den digitale arv kan have både følelsesmæssig, økonomisk

DIGITALE PENGE

FORSIKRING & PEN.

BILLEDER

VIDEO

ANDET

og praktisk værdi for os selv og vores nærmeste.

SMS

GAMING

CLOUD

VIL DU DELE DINE DATA
– HVOR OG HVORDAN?
Har du e-Boks, e-mail-konti og en profil på fx Facebook? Så

DU HAR MISTET EN PÅRØRENDE
– HVAD GØR DU?

har du ligesom mange andre et digitalt liv og personlige data

Vil du gerne bevare eller slette afdødes sociale profiler og

gemt på computere, mobilen og nettet.

forskellige konti? Ønsker du at gemme mindeværdige fotos,

Har du fotos og filer gemt på cloud-tjenester eller din tablet?

videoer og vigtige dokumenter? For de efterladte kan afdødes
Du kan være med til at sikre dine nærmeste adgang til fotos

digitale arv have stor betydning.

og e-mails og vej ind til dine konti og profiler efter din død.
Find ud af, hvad du kan gøre på www.livogdød.dk.

Meget kan gøres, hvis du ønsker adgang til fotos, dokumenter,
konti mv. Læs om dine muligheder på www.livogdød.dk.

Grafikken giver et overblik over et typisk digitalt liv – og dermed
en potentiel digital arv. Den er på ingen måde et udtømmende
overblik over digitale ejendele, men skal give en idé om omfanget
og formen på vores digitale liv og digitale arv.
Ide og grafik af Astrid Waagstein. Udviklet for Liv&Død.

