
Konference om digital arv 

 vi vil dØ PÅ nettet
digital arv – alles udfordring og et fælles ansvar

den 8. aPril 2016 PÅ christiansborg slot



Program
Ordstyrer: Inge Nesgaard, Formand for Landsforeningen Liv&Død

 08.30  Indregistrering
 09.00  Velkomst og indledning af konferencen
 Hvori består det politiske ansvar over for borgerne  

– når emnet er den digitale arv? 
 v/ Karin Gaardsted, vært og MF (S), IT-ordfører
  
 Gennem livet sætter vi mange digitale spor. Skal vi lave regler? 
 Skal vi tvinges til at tage stilling? Vi har alle et ansvar i forhold til at mindes 

de døde med respekt og værdighed. Private ting stopper ikke med at  
være private, fordi man dør.

 09.15  Afdækning af danskernes digitale adfærd
 v/ Mogens Balling, direktør Landsforeningen Liv&Død  
 
 Uddrag af resultaterne fra Danmarks eneste repræsentative undersøgelse om  

danskernes digitale adfærd samt deres holdninger til og interesse for digitale spor og især digi-
tal arv. Undersøgelsen er foretaget af Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med Epinion.

 09.30  Tænk ind i boksen
 v/ Susanne Søndahl Wolff, kommunikationsdirektør e-Boks
  

E-Boks er mest kendt som den digitale postkasse – men e-Boks kan også
 bruges som digital bankboks og dermed være stedet, hvor vigtige personlige 

dokumenter gemmes. Hvad sker der med mine dokumenter, når jeg dør?   

 09.45  Pause

vi vil dØ PÅ nettet
Digital arv – alles uDforDring og et fælles ansvar

Landsforeningen Liv&Død inviterer til konference om digital 
arv. Med baggrund i Danmarks første repræsentative under-
søgelse om danskernes holdning til vores digitale fodspor 
sætter konferencen fokus på de mange spørgsmål og pro-
blemstillinger, der opstår ved, at vi i dag i stigende grad har et 
digitalt liv og en digital arv.

Digital arv er betegnelsen for de personlige digitale ejende-
le – fotos, videoer, dokumenter, hjemmesider m.m. – som vi 
efterlader os ved død på computere eller på nettet.

Fælles for vores digitale ejendele er, at de som oftest er be-
skyttet af personlige passwords og derfor svære for pårøren-
de at få adgang til efter vores død. 

Hvornår Fredag den 8. april kl. 9.00-12.00

Hvor Fællessalen på Christiansborg Slot

målgruPPe Politikere, embedsmænd, tænketanke, 
virksomheder og institutioner der arbejder 
med it og digitalisering, faglige organisatio-
ner, patientforeninger, øvrige med interesse 
for emnet 

Pris Gratis

tilmelDing Skal ske skriftligt til info@livogdoed.dk 
senest den 29. marts

KontaKt For yderligere informationer kontakt 
sekretariatschef Kirsten Søndergaard på  
kso@livogdoed.dk eller tlf. 30 52 33 35

 af danskerne ønsker 
ikke at eksistere på 

nettet efter deres død.*

48 % 



 10.00  Den digitale arv – Hvem arver afdødes digitale bo?
 v/ Johan Hartmann Stæger, Advokat Bech-Bruun og  

bestyrelsesmedlem i Danske Arveretsadvokater
 
 Hvad skal man juridisk være opmærksom på i forbindelse med sin digitale arv?  

Hvordan sikrer man den? Hvilke juridiske løsninger findes der inden for digital arv?

 10.15  Efterladtes ret til digital arv bør sikres ved lovgivning 
 v/ Astrid Waagstein, ekspert i digital arv ved IT-Universitetet 
  
 Hver dansker har i gennemsnit 25 online profiler og konti. Det er alt fra Facebook til iCloud til 

Google-drev. Fælles for dem alle er, at vi lagrer vores digitale indhold på platforme, som tilhører 
en tredjepart. Og de er ikke forpligtede til at udlevere nogen som helst data til de pårørende. 

 
 10.30  Det Digitale Menneske 
 v/ Christiane Vejlø, direktør i Elektronista, digital trendanalytiker og radiovært
 
 Danskerne elsker Facebook, vi har masser af bredbånd, vi shopper fra vores tablet og dater 

fra vores smartphone. Vi bestiller weekend mad på digitale take away sites, og vi finder svar på 
spørgsmål om alt fra helbred til familie, job, stil og sex på Google. Men hvad betyder det egent-
lig, at vores liv er fyldt med skærme, at vores relationer bliver dyrket gennem sociale medier, og 
at den teknologiske udvikling tilsyneladende går hurtigere og hurtigere? Hvad betyder det, at 
vores liv pludselig er mobilt? Hvordan opfører vi digitale danskere os, og hvordan bliver vores 
digitale fremtid?

  
 11.00  Pause

 11.10  Hvori består Europa-kommissionens arbejde og ansvar  
over for sikringen af den digitale arv? Hvor er vi i dag, og hvad er målet?  

 v/ Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet (S) 
 
 Den digitale verden er globaliseret, så hvordan kan vi lovgive på dette område? Hvad siger EU´s 

databeskyttelsesreform? En ny arvelovsforordning fra EU er trådt i kraft, hvor blandt andet ele-
menter som fuldmagt er ensrettet. På grund af de retslige forbehold er Danmark ikke omfattet 
af forordningen. 

 11.25  PAnElDEbAT
 Hvis sikringen af den digitale arv er alles udfordring og et fælles ansvar 

– hvad er så næste skridt – fælles og hver for sig?  
 Karin Gaardsted, MF (S), It-ordfører 

Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet (S)
 Susanne Søndahl Wolff, kommunikationsdirektør e-Boks
 Christiane Vejlø, direktør i Elektronista, digital trendanalytiker og radiovært

 11.55  Afrunding og tak for i dag
 v/ Inge Nesgaard, formand for Landsforeningen Liv&Død

har ingen strategier for at 
sikre deres digitale arv.*

71 % 

har ikke kendskab til deres 
nærmestes adgangskoder 
til beskyttede computere, 

tablets o.l.*

44 % 

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



Konferencen er sponsoreret af  
begravelseskassen danmark

landsforeningen liv& død
www.livogdoed.dk

”Da vi skulle til at kigge på hendes 
profiler og konti på sociale medier, 
havde vi ingen passwords, ligesom 

vi ikke havde login til apps på hen-
des smartphone. Vi var på bar bund, 

da vi ikke vidste, hvor meget og hvor hun var 
tilmeldt. Det var svært at finde rundt i.” 
Trine Juul Axelsen, der mistede sin søster til kræft

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

 anser problematikken 
 omkring digital arv for 

vigtig.*

69 % 

 har ikke adgang til deres 
nærmestes sociale medier 

og/eller sociale konti.*

59% 

Kort om unDersøgelsen 
•	 Undersøgelsen er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død af Epinion.
•	 Den er Danmarks første og eneste repræsentative undersøgelse, der belyser 

danskernes forhold og kendskab til digital arv.
 
sPot På Digital arv
•	 Landsforeningen Liv&Døds undersøgelse viser, at en stor andel af danskerne 

mener, at mere oplysning vil få dem til at tage stilling til digital arv. 
•	 På baggrund af dette behov har Liv&Død igangsat en kampagne med fokus  

på danskernes digitale arv.
•	 På Liv&Døds hjemmeside er der en lang række gode råd om digital arv både  

til den, der vil sikre sin arv, og den efterladte.


