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Abstract
This paper aims to investigate how the rising digitalization in Danish society affects the

elderly at nursing homes. This paper will work towards understanding the relatively new term

“technostress”, which is a feeling of stress, caused in some way by the use of technology.

The group has chosen this focus, because of how fast digitalization is happening in

Denmark. The group expects that because of how fast the digitalisation is going, certain

parts of society are going to be left behind. While other parts of society could have been the

focus point for this paper, the group chose to focus on the elderly. The research question for

this paper is “How does the transition from NemID to MitID affect the elderly living in a

nursing home”. To answer this, the paper includes interviews made at the nursing home

Bomi-Parken. The interviews helped getting a deeper understanding of how the elderly

experienced the transition, as well as getting an understanding of their general knowledge

about technology. However most of the elderly didn’t have an opinion on the transition, as

they simply didn’t know the two applications.This gives a clear indication that there are

problems with the fast-paced digitalisation. By understanding technostress, and the different

causes for it, there can be drawn different parallels to the rising digitalization, and therefore it

can be seen as a cause for technostress.

1. Problemformulering, arbejdsspørgsmål

1.1 Problemfelt og motivation

I dette projekt har gruppen valgt, at arbejde med teknostress i ældreomsorgen med fokus på

skiftet fra NemID til MitID. MitID er et digitalt ID som f.eks. anvendes ved online køb, det er

for at sikre hvem der står bag transaktionen, samt for at beskytte sig mod eventuel svindel.

MitID ejes af MitID-Partnerskabet Digitaliseringsstyrelsen og landets pengeinstitutter.

Gruppen har valgt at arbejde med teknostress i det gruppen finder emnet interessant og

relevant grundet den stigende brug af teknologi. I ældreomsorgen er man begyndt at bruge

mange nye teknologier som både har sine fordele og ulemper.

I projektet vil det undersøges hvordan skiftet fra NemID til MitID påvirker ældreomsorgen

ved, at besøge et plejehjem og interviewe deres beboere og ansatte.

Målet med projektet er, at finde ud af hvilke konsekvenser teknostress kan have på

ældreomsorgen ved, at finde ud af hvilke problemer det kan forvolde dem i deres hverdag

samt hvordan de overkommer problemerne.



Motivationen for dette projekt kommer af at gruppen anser teknostress som et spændende

samt relevant emne. På baggrund af, at teknostress er så stort og rammer mange så

mennesker, havde gruppen flere målgrupper i overvejelserne til projektet.Gruppen valgte at

fokusere på ældreomsorgen på baggrund af gruppens hypotese om, at de er blandt de

hårdeste ramte.

1.2 Problemformulering

Hvordan påvirker skiftet fra NemID til MitID beboere på plejehjem

1.3 Arbejdsspørgsmål

● Hvad er teknostress og hvordan identificere man det?
● Her vil gruppen forsøge at få en bedre forståelse for begrebet teknostress.

Derudover vil der undersøges hvad der kan forårsage teknostress.

● Hvordan oplever beboerne på plejehjemmet de teknologiske udfordringer i
hverdagen?
Her vil gruppen undersøge om beboerne får hjælp til de teknologier der er

nødvendige for dem. Hvordan de får den hjælp og hvem der i så fald skulle

hjælpe dem. Dette kunne være problemer som skiftet fra NemID til MitID.

● Hvilke konsekvenser kan forekomme teknostress?
Her vil vi forsøge,at identificere hvilke forskellige former det kan have, at lide af

teknostres..

● Hvilke tilsigtede og utilsigtede effekter er kommet som følge af den stigende
digitalisering?
Her vil vi forsøge, at finde ud af hvilke tilsigtede og utilsigtede effekter digitaliseringen

har på beboerne i Bomi-parken. Dette vil gøres ved brug af TRIN-Modellen.

2. Afgrænsning
I dette projekt er der lavet flere afgrænsninger for bedre at kunne målrette projektet efter

gruppens motivation.



Gruppen valgte først at fokusere på skiftet fra NemId til MitID, som et af de initiativer der er

blevet gennemført under digitaliseringen. Denne indsnævring skyldes at digitaliseringen er

meget bred, samt påvirker alle initiativerne ikke alle målgrupper og derfor vil dette initiativ

være det mest oplagte at undersøge nærmere.

Derudover er skiftet fra NemID til MitID blevet fuldendt under udarbejdelsen af dette projekt,

hvilket gjorde skiftet relevant.

Der er mange typer af teknostress, derfor har gruppen valgt hovedsageligt at fokusere på

“techno-uncertainty”. Dette skyldes at gruppen anser dette som værende den type af

teknostress, den ældre generation typisk vil opleve. Dog skal det nævnes at gruppen stadig

vil have de andre typer i mente, hvis de skulle være relevante.

Der er valgt ikke at fokusere på alle aldersgrupper da det ville blive for bred en

undersøgelse. Derudover er det valgt, ikke at fokusere på alle ældre da det igen ville blive

for bredt, derfor er det valgt at bruge Bomi-Parken til undersøgelsen.

3. Semesterbindingen
Projektet er forankret i både STS (subjektivitet, teknologi og Samfund), og TSA

(Teknologiske systemer og artefakter).

3.1 TSA

Fra faget TSA vil gruppen gøre brug af TRIN-Modellen. Der vil ikke blive brugt alle trin i

TRIN-modellen da det ikke er alle trin der er lige værdifulde for opgaven. I denne opgave er

der valgt, at lægge fokus på trin 2,3 og 6. Dette skyldes at trin 2 vil kunne belyse de

artefakter der er involveret, og vil danne et grundlag for de næste trin.Trin 3 vil belyse hvad

der kunne antages at være utilsigtede effekter af artefaktet, samt om de skulle være

vedvarende. Trin 6 vil belyse hvordan den innovative teknologi bliver drevet frem, altså

implementeret. Derudover vil den også belyse hvilke barrierer der ville opstå, ved

implementeringen af den nye teknologi.

3.2 STS (Subjektivitet, teknologi og samfund)

Fra faget STS vil gruppen gøre brug af interview, og den etnografiske metode. Især interview

metoder vil kunne besvare problemformuleringen, da der herigennem ville kunne belyses

hvad de ældre tænker om transitionen. Ydermere vil gruppen gøre brug af kvalitative

interviews, så gruppen kan få en masse brede svar. Den etnografiske metode, vil kunne give

gruppen en stor mængde empiri fra plejehjemmet.



4. Metodiske overvejelser

4.1 Kvalitative interview

For at få den bedst mulige forståelse af hvordan den ældre generation har oplevet skiftet fra

NemID til MitID, har gruppen planlagt at foretage interviews med beboerne på plejehjemmet

Bomi-parken. Projektets tilgang til interviewene vil være at foretage kvalitative interviews,

ude på plejehjemmet. Ved at bruge kvalitative interviews får vi et bedre indblik i hvordan de

ældre på plejehjemmet forholder sig til teknologi. Dette vil også være med til, at give os et

indblik i hvilke beboer der finder brugen af NemID og MitID som værende et problem.

4.2 Semistruktureret interview

I denne type af kvalitative interview forsøger man at sætter sig ind i informantens verden og

tematikker (kvale & brinkmann, 2009). Hertil vil der ofte være forberedt nogle spørgsmål, der

ønskes nærmere undersøgt. Dog gøre metoden det meget klart at der altid kan ændres i

rækkefølgen spørgsmålene kommer i, eller generelt ændringer i spørgsmålene. Det er dog

meget vigtigt at intervieweren holder den røde tråd, samt forfølger de svar informanten

kommer med. (kvale & brinkmann, 2009). Denne type interview form bliver ofte benyttet når

der interviews mere end en deltager eller hvis der kun er mulighed for at interviewe

informanten en gang.

4.3 Uformelle interview

Denne type af kvalitative interview er lidt speciel, da den ingen fast struktur af forberedte

spørgsmål har. Dette gør dog at intervieweren ikke har den samme kontrol over

informantens svar. Dog er der ligesom i det semistruktureret interview, mulighed for at stille

spontane spørgsmål til de svar informanten måtte komme med. En anden lidt speciel ting

ved denne type interview, er at man ofte ikke skriver det ned eller optager det. Dette kan dog

stadig gøres, men transskriptionen kan være besværlig. Denne type af interview bruges ofte

tidligt i en proces, da man herigennem vil kunne finde projektet fokus. Dog afhænger dette af

hvordan selve interview udspiller sig, og hvad formålet på forhånd er.



4.4 Overvejelser inden interview

Gruppen valgte at foretage interviews på Bomi-Parken for at få bedre forståelse af hvordan

digitaliseringen påvirker de ældre, og hvorvidt de overhovedet oplever det som et problem.

Blandt forberedelsen til gruppens interviews var der mange overvejelser omkring hvilke

spørgsmål der ville fungere bedst. Det blev besluttet at forsøge at undgå ord som

digitalisering, eftersom gruppen havde en formodning om at dette ikke var et begreb

beboerne kendte til. Gruppen valgte at det indledende spørgsmål skulle være en bred

introduktion til emnet, hvor det samtidig ville kunne give en indikation, om hvor meget den

givne person havde styr på de forskellige teknologier. Det blev derfor hurtigt valgt ikke at

forberede “ja/nej” spørgsmål, for at sikre en dialog og dermed en mere dybdegående

forståelse af deres oplevelse.I gruppens indledende kontakt med Bomi-Parken ønskede

gruppen også at interview dele af personalet, da de ville kunne bidrage med en anden vinkel

i opfattelsen af den stigende digitalisering. Vi må formode at personalet er dem, som omgås

mest med beboerne, og derfor muligvis oplever problemer som beboerne eventuelt har. I at

personalet også er en yngre generation end beboerne, antager vi at de må have en større

forståelse for diverse it systemer. Det blev dog afslået at interviewe personalet, grundet de

ikke kunne afsætte tid til det.

4.5 Etnografisk metode

Etnografisk metode bruges oftest som en kvalitativ tilgang for at indsamle data. Dette gøres

for, at få en bedre forståelse for det konkrete felt der bliver forsket i og for ikke at gøre det

generaliserende. Etnografi som metode kan bruges på mange forskellige måder, den bruges

til at kunne beskrive og fortolke det konkrete felt. Dette gøres ved, at forskeren sættes ind i

omgivelserne, eller i andre tilfælde også indgår i felten. Man gør dette sådan, at forskeren får

et unikt indblik i hvordan mennesker agerer i deres sociale kontekst (Jacobsen & Jensen,

2018).

Ved brug af etnografisk metode vil der med egne øjne bliver foretaget forskellige typer

observationer ude på Bomi Parken. Dette er vigtigt for projektet for at kunne få et indblik i

hvor meget de forskellige former for teknologi fylder ude på plejehjemmet. Derudover vil det

hjælpe med at kunne svare på relevante spørgsmål for projektet som f.eks “hvor mange af

beboerne har smartphones?” Denne type spørgsmål er essentielt for projektet, da det kan

hjælpe med at indskærpe, hvor problemet ligger for de ældre beboer.



4.6 Litteraturstudier

I dette projekt har gruppen valgt at gøre brug af litteraturstudier. Gennem litteraturstudier vil

der blive taget en mere kritisk tilgang til valg af litteratur samt hvad de forskellige artikler og

tekster siger. Derudover vil der blive gjort brug af en relevansvurdering, hvor gruppen først

kigger på titlen af litteraturen dernæst læse abstact, hvis det skulle virke relevant for

projektet efter begge trin vil den hele blive gennemlæst. Dette sikre at gruppen ikke bruger

tid på overflødigt litteratur, og der kan derved gåes mere i dyben med det relevante.

Metoden vil desuden kunne hjælpe med at undersøge begreber som digitalisering og

teknostress, og kun udvælge det relevante inden for de 2 emner.

Grundet metoden bliver der dermed forsøgt at sikre sig at alt litteratur i projektet er det bedst

mulige samt mest relevante.

4.7 TRIN-Modellen

Trin modellen betragter teknologiske artefakter og teknologiske systemer, ved nærmere

analyse af trinene kan modellen nå frem til postulater om teknologiens funktionaliteter.

Modellen består af seks trin;

1. Teknologiers indre mekanismer og processer

Her beskæftiger man sig med at analyser og beskrive artefaktets indre mekanismer

og processer. Især fokusere man på de mekanismer og processer der opretholder

artefaktets funktionsevne, samt gør den i stand til at opfylde dens mål (Jørgensen,

2020).

2. Teknologiske artefakter

Her kigger man på menneskeskabte artefakter, og ikke genstande der er skabt i

naturen. Der laves en konkret gennemgang af artefakter, som indgår i en given

teknologi. (Jørgensen, 2020)

3. Teknologiers utilsigtede effekter

Her fokusere man på de negative ansete effekter, som det teknologiske artefakt

medfører sig. Enten i form at risici eller vedvarende effekter. (Jørgensen, 2020)

4. Teknologiske systemer



Her ser man artefakterne som et samlet teknologisk system, da de samlet besidder

en bestemt funktion. Det samlede system skal have en funktion der gør det muligt at

omforme naturen, eller opfylde det menneskelige behov (Jørgensen, 2020).

5. Modeller af teknologier

Her laves der modeller af teknologien, som enten kan være numeriske, visuelle eller

fysiske. Her har modellen et fokus på udvalgte egenskaber, man forsøger at

undersøge. Modellen kan også senere bruges som et værktøj, der kan være med til

at skabe nye artefakter. (jørgensen, 2020)

6. Teknologier som innovation (drivkræfter og barrierer)

“Innovation er implementering af nye eller væsentligt forbedrede produkter,

produktionsprocesser eller organisationsformer. Innovationsteorier handler ofte om

hvilke forhold, der driver en ny teknologi frem, og om barriererne for at teknologien

bliver udbredt.” (Jørgensen, 2020).

Trin-modellen vil blive brugt til at belyse skiftet fra NemID til MitID, og derfor anser gruppen

trin 2, 3 og 6 som værende oplagte hvorimod de andre trin ikke ville være brugbare. Brugen

af trinene vil ikke være sit selvstændige afsnit, derimod vil det blot blive brugt som en hjælp

til undersøgelsen af skiftet.

4.8 Videnskabsteoretiske retning

Dette projekts videnskabsteoretiske grundlag ligger mellem 2 retninger; positivisme og

postmodernisme. Mere specifikt menes der klassisk positivisme der anser menneskets

sanser som værende essentielle i søgen på sand viden. Derudover har den træk fra

induktion ” Videnskabelige erkendelse opnås gennem den systematiske indsamling af

empiriske data. Og kun teorier, der er afledt af sådanne data, er videnskabelige” (Holm,

2011). Klassisk positivisme antager desuden at menneskets sind kunne skematiseres, og

kategoriseres. Så den klassiske positivisme gør brug af observationer til at finde sand viden,

uden at tage højde for socio kulturelle sammenhænge. Dette perspektiv på mennesket anser

gruppen som værende forældet, da mennesket er mangfoldige. Her kommer

postmodernisme ind i billedet, da man her nægter at der findes et skel mellem ting.

Postmodernisme mener derimod at alt afhænger af tid, sted og sociale omstændigheder.

Denne tanke anser gruppen som værende essentielt ved en undersøgelse af menneskers,

da alle er forskellige. Derfor ligger projektets videnskabsteoretiske grundlag mellem den



klassiske positivisme og postmodernisme, da der herigennem kan observeres mennesket

uden at sætte dem i en kategori.

5. Teoretiske overvejelser

5.1 Digitalisering

“We refer to digitalization as the way many domains of social life are restructured around

digital communication and media infrastructures” (Brennen & Kreiss, 2016).

Digitalisering handler om at rekonstruere samfundet, ved brug af diverse teknologiske

værktøjer. Forandringerne i samfundet ved digitaliseringen bliver kategoriseret af Brennen &

Kreiss, i 4 kategorier; kultur og videns produktion, politisk deltagelse og kollektiv handling,

det at være en stat og globalisering og til sidst den sociale struktur. Ved kultur og

vidensproduktion forklare de “In a world with platforms such as Facebook, Twitter, and

Wikipedia, scholars have argued that entirely new forms of nonmarket and nonproprietary

production of knowledge and culture have sprung up through the unique affordances of

digital technologies, and this has changed who is empowered to create in society.” (Brennen

& Kreiss, 2016). Så dette er klart en fordel ved digitalisering, da dette gør flere i stand til at

opsøge viden samt kommunikere med omverden. Ved Politisk deltagelse og kollektiv

handling, forklarer de at “citizens now have radically different expectations for, and much

greater ability and desire to shape, their own civic participation.” (Brennen & Kreiss, 2016).

Så igen ses digitalisering som en fordel, da der herigennem fremmes det demokratiske

styre. Derudover argumenterer de også for at det fremmer kollektiv handling, da den almene

borger har nemmere ved at kommunikere med andre ligesindet. Digitaliseringe har desuden

ændret det at være en stat, samt globaliseringen. Dette sker ifølge Bennen & Kreiss; “She

argues that digital media have enabled new forms of cross-border politics, expanded the

political playing field to include and empower more resource-poor organizations and

individuals, created scales of action and information that cross local and national, and

provided more contexts for the linking of local sites with global networks.” (Brennen & Kreiss,

2016). Så her gøres der igen brug af kommunikation som det positive fra digitaliseringen.

Ved den sidst menes der “In particular, many have argued that digital networks give rise to

vast changes in the logics and structures of global social organization. Manuel Castells has

argued that the increasing digitalization of social organization, for instance, has given rise to

a “network society.” (Brennen & Kreiss, 2016). Så her er der hverken tale om en fordel eller



ulempe, men mere blot et aspekt til det sociale der bliver tilføjet. Generelt set gør

digitaliseringen hverdagen bedre for det enkelte individ, da alt er lettere tilgængeligt.

I dag er digitalisering introduceret i alt der omhandler menneskets liv, og nye teknologier

bliver konstant introduceret. Især i Danmark har digitaliseringen haft sit præg på samfundet,

som er blevet det mest digitaliseret land i Europa ifølge “The digital Economy and Society

Index (DESI)”. For at kigge nærmere på digitaliseringen af Danmark, er teksten “Becoming a

Most Digitalized Country: A History of Digital Organizational Resilience in Denmark” blevet

inddraget. Teksten fremviser en række faktorer der har skabt denne digitaliseringen, hvor

ambiotioner for at udnyttet potentialet i det et digitalt samfund fremhæves som værende

hovedfaktoren. Dette bliver uddybet i citatet ”Det er ambitionen på tværs af stat, amter og

kommuner at udnytte potentialerne i et digitalt samfund til at indrette den offentlige sektor

mere fleksibelt, mere effektivt og med større kvalitet for borgerne. Kernen i digital forvaltning

er netop en forbedret og mere effektiv løsning af forvaltningsopgaver gennem anvendelse af

informationsteknologi.” (den digital taskforce, 2002). Året efter kommer den hvide bog for

IT-arkitektur, der begge tilsammen var starten på den store omvæltning i Danmark. Teksten

fremviser desuden en tidslinje over digitaliseringen;



(Benedicte Fleron, Jan Pries-Heje, & Richard Baskerville, 2022).

Her fremvises alle markante begivenheder der har haft indflydelse på digitaliseringen. Der er

især 4 bemærkelsesværdige begivenheder, hvorved der skete et lovtiltag. Dette skete 2

gange i 2003, både ved ibrugtagelsen af NemKonto og e-Invoicing. Derefter kom digital post,

også kendt som E-boks, i 2012. Senere blev det lovpligtigt at alle over 15 år skal have en

E-boks. Ud fra denne information kunne der males et billede af at digitalisering kun er godt,

dog viser dette ikke hele billedet. Hele billedet viser at der medfølger en række negative

delelementer hertil, som vil redegjort og analyseret for senere i projektet.

5.2 Det digitale samfund eklsudere udsatte ældre

Udsatte ældre har det enormt svært i det digitale samfund. Her er der især tale om de ældre

der ikke er vokset op med teknologi og ikke har brugt den lige så flittigt som de nyere



generationer. Det er ikke alle i den ældre generation der har haft muligheden eller netværket

til at kunne få den nødvendige hjælp. En ny forskningsgruppe anført af Morten Hjelholt der

er lektor på IT-Universitet har arbejdet på en kvalitativ undersøgelse af, hvordan

digitaliseringen af det offentlige påvirker udsatte ældre. Forskningsgruppens undersøgelse

er baseret på 40 interviews der er blevet lavet rundt om i Danmark (Jensen, 2021).

Borgeren har fået sig et nyt ansvar, et ansvar i at holde sig opdateret med eksempelvis

E-boks og MitID. Dette betyder, at de udsatte ældre der ikke har nogle pårørende må finde

hjælp i deres venner, frivillige eller de ansatte på deres værested. Dette mener Morten

Hjelholt dog kan være et brud på deres datasikkerhed (Jensen, 2021). En Morten Hjelholts

citater lyder ‘’ I stedet for at tale om inklusion, burde vi tale noget mere om rummelighed’’

(Jensen, 2021). På de sidste 20 år er der flere og flere af borgernes kontakt med det

offentlige blevet digitaliseret. De systemer der tidligere blev tilgået ved, at tage fysisk ned og

snakke med det offentlige er blevet erstattet med digitale platforme. Det vil sige, at alle

borgerer nu selv har ansvaret for de ting det offentlige engang havde. Her opstår problemet

så ved, at alle ikke har samme forudsætninger for at kunne leve op til det ansvar(Jensen,

2021).

Digitalisering har i de sidste 20 år været rettet imod effektivisering af diverse institutioner og

deres borgere. Dette har man primært gjort ved, at gøre det sådan at det meste enten

bruger det samme login system såsom MitID eller et system som E-boks hvor alle de

forskellige offentlige institutioner kan kontakte en. Det vil sige at der er ens adgang for alle

og ens krav for alle. Her mener Morten Hjelholt, at det i store træk også virker fint men

rigtige mange, herunder de udsatte ældre vil blive hægtet af vognen. Ud fra de interviews

der blev lavet viser nogle af de svar, at nogle af de udsatte ældre ikke længere føler sig som

gyldige borgere, selvom de har overholdt alt det man skulle overfor det offentlige i hele deres

liv. Morten Hjelholt mener at problemet kommer af, at man fra statens side har besluttet at

hvis man eksempelvis kan logge ind via MitID og kunne svare på sin digitale post så er man

en ‘’god’’ borger. Man kan med dette klare alt det som det offentlige engang skulle klare og

hermed spare staten for en masse penge. Hvis det er man ikke kan så skal man selv ind og

aktivt framelde sig hvilket nogle mener kan være et stort nederlag (Jensen, 2021).

Det er ikke en bestemt løsning på dette problem. Det handler om hvordan man kan rumme

og forstå, at der er forskelligheder der skal tages hensyn til. Det er tilgangen man har til

teknologien og folks forståelse for teknologien man skal tage mere hensyn til. Som skrevet

før er digitalisering bare en måde, at gøre samfundet mere effektivt på, men her mener

Morten Hjelholt at dette kræver flere mellemregninger (Jensen, 2021) Digitaliseringen har et

kæmpe potentiale da den kan gøre mange ting lettere tilgængelig og åbner op for nye



muligheder. Dette kan være muligheder såsom, adgang til uddannelse og vidensdeling

(Jensen, 2021)

5.3 Tvungen og frivillig forandring

Med forandring følger noget nyt, og hertil er der en række usikkerheder knyttet: Hvad

medfølger forandringen? Hvorfor skal der ske en forandring? Hvordan påvirker det min

hverdag? Der er forskellige måder at skabe forandring på, typisk inddeler man dem i to;

frivillig og tvungen. Dog skal det forstås som værende et spektrum "For det første er

forskellen på frivillighed og tvungen forandring ikke sort/hvid; snarere er der tale om zoner

på et kontinuum, hvor det er opfattelsen af, om valget er frivilligt eller ej, der er afgørende for,

om det kan betegnes som frivilligt." (Hansen, 2016).  Det kan derfor være svært at skelne

mellem frivillig og tvungen forandring. På den ene side af kontinuummet har vi den rene

frivillige forandringsbeslutning, som er den man oplever oftest i hverdagen. Eksempelvis

vælger vi selv hvad vi køber i supermarkeder. Dette ses sjældent når man har med

organisationer at gøre, hvorimod der typisk arbejdes ud fra den anden ende af

kontinuummet. Her har vi den rene autoritære forandringsbeslutning, hvor andre tager

beslutningen for os. Dette sker til daglig for os alle ”Dette foregår altid i, hvad Rogers kalder

for det overordnede ”sociale system”, som vi er en del af, og som vi bliver påvirket af (og

påvirker) gennem kommunikation med andre aktører.” (Hansen, 2016). Tvungen forandring

kan virke som værende en dårlig form af forandring, men dette er ikke altid tilfældet. Dette

ses ved digitaliseringen, som blev autoritært tvunget, og især i starten var befolkningen

skeptiske. Dog med tiden blev de nødt til at gøre brug af de nye teknologier, og majoriteten

synes de nye teknologier var gode. Hvis der her var gjort brug af frivillig forandring, havde

det taget længere tid at skabe forandringen. Samtidig kan det antages at forandringen

måske ikke havde været fuldendt, grundet menneskets naturlige skepticisme.

Ved generel forandring vil der altid komme konsekvenser hos dem der modtager

forandringen, dette kan være forskellige fra person til person men der vil altid være

negativiteter. Dette skyldes menneskets naturlige mentale model, der Ifølge Dent og

Goldberg siger at mennesket naturligt er modstander af forandring ”Surprisingly (to us), we

continue to encounter a mental model that, in our experience, is almost universally accepted

in organizational life – people resist change” (Dent, 1999). Derudover samler Dent og



Goldberg også en model af forskellige årsager til modstanden.

Modellen viser både årsager samt strategier for at overkomme dem, dog vil der ikke blive

uddybet strategier da det modstrider projektets formål. Når der kigges på hvad forskellige

forskere inden for organisatorisk forandring siger om årsager til modstand af forandring, så

er der 7 der går igen; Misunderstanding(1), Emotional side effects(2), lack of trust(3),

personality conflicts(4), threat to job status/security(5), work group outcome(6) og

uncertainty(7).  Da projektet fokuserer på det generelle samfund, vil nummer 5 og 6 ikke

blive inddraget yderligere. De resterende 5 handler især om mangel af forståelse for den nye

forandring, der kan skabe en modstand.



5.4 Teknostress

Sygdommen teknostress blev først i 1984 defineret af Craig Brod, efter psykologsamtaler

med en programmør. I deres samtale fortalte programmøren at han følte sig udmattet,

apatisk og havde problemer med ægteskabet. ”feeling down, and depleted. He also

complained of marital problems. His wife, he stated jokingly, made a horrible peripheral –

jargon for a computer accessory” (Brod, 1984). Han så dette som tegn på depression, og

undersøgte det yderligere. Her kom han frem til følgende definition af teknostress

“Technostress is a modern disease of adaptation caused by an inability to cope with the new

computer technologies in a healthy manner. It manifests itself in two distinct but related

ways: in the struggle to accept computer technology, and in the more specialized form of

overidentification with computer technology.” (Brod, 1984).

I nyere tid har det været undersøgt hvorvidt teknostress også kan være godt, og dette siger

Monideepa Tarafdar i 2019. Han kommer med en ny form af teknostress, ”techno-eustress”

som han definerer således ”individuals appraise the characteristics of IS as challenges that

they are motivated to tackle because they expect that doing so is within their wherewithal

and would lead to betterment, activate coping behaviors to master the challenges in a

positive way, and achieve largely affirmative and positive outcomes.” (tarafdar, 2019). Så der

findes mange former for teknostress, og derfor kan det være svært at sige gøre noget ved

det. Gruppen har dog valgt i dette projekt at arbejde med den negative teknostress, altså

den form der kun påvirker brugeren negativt.

Som nævnt tidligere er det svært at konkretisere teknostress, dog har Raluca Stana i 2021

udgivet teksten ”Revealing the obligations that lead to ICT-related technostress in the digital

workplace.”. Her kigger hun på en række definitioner af teknostress, og konceptualisere

dem. Her deler hun dem op i Stressors, strains, outcomes, coping og inhibitors. Stressors er

det der skaber stressen, kunne f.eks. være en situation hvor brugeren skal tilgå deres

netbank, men det kan ikke lade sig gøre. Her ville hele situationen være en stressor. Strains

er reaktionen til stressoren, altså ved samme eksempel kunne brugeren her blive frustreret.

Her ville følelsen frustrationen være strainen. Outcomes er konsekvensen af strainen, hvor i

samme eksempel kunne være at brugeren skifter bank. Dog vil konsekvensen ofte være

større, og påvirke individet mere på et psykologisk niveau. Coping handler om hvordan

brugeren håndterer teknostressen. I vores eksempel kan det være svært at forudsige, men

ofte ser man i den negative form af teknostress at brugeren distancerer sig fra teknologien. I

”techno-eutress” vil brugeren derimod prøve og overvinde problemet, og på den måde blive

klogere på teknologien. Til sidst er der inhibitors, som er værktøjer der skal hjælpe eller

forhindre teknostress. I vores eksempel kunne dette være at netbanken havde en support,



som brugeren kunne snakke med. En inhibitor kan også blot være noget der mindsker

effekten af teknostress.

Teknostress skal derfor forstås som et bredt begreb, som kan skyldes forskellige årsager. I

dette projekt er fokus blev anlagt på det som af Stana bliver beskrevet som

“Techno-uncertainty”. Dette udgangspunkt er taget på baggrund af projektets antagelse om

at de ældre har et problem med den stigende digitalisering, og dette skyldes manglende

viden om den nye teknologi. Denne tilgang til teknostress er videreført i projektets analyse

og interviews. Det skal dog ikke forstås som at der kun behøver være en enkelt årsag til en

person oplever teknostress, de forskelige årsager kan ske i forlængelse af hinanden.

(Stana, 2021)



6. Analyse

6.1Tilsigtede og utilsigtede effekter

I dette afsnit vil gruppen gøre brug af trin 3 fra Trin-Modellen. Trin 3 omhandler teknologiers

utilsigtede og tilsigtede effekter. De tilsigtede effekter er effekter der var planlagt af

udbyderen af MitID, hvorimod de utilsigtede effekter er negative effekter der ikke kunne

forudsiges. Afsnittet vil analysere på hvilke tilsigtede og utilsigtede effekter MitID har haft

siden implementeringen af det. Der er valgt ikke at lave en analyse på selve transitionen fra

NemID til MitID da dette ikke er en konkret teknologi og derfor ikke kan have tilsigtede og

utilsigtede effekter.

Tilsigtede effekter

Tilgængelighed:
En af de ting MitID sigtede efter at gøre bedre end NemID var at gøre det lettere

tilgængeligt. Førhen med NemID havde man fysiske nøglekort med flere hundrede koder på,

hvor man skulle finde den rigtige kode hver gang man loggede ind. Med MitID er der ikke

længere nogle fysiske nøglekort men derimod er det blot et enkelt swipe med fingeren. For

at kunne logge ind med NemID skulle man også bruge brugernavn og adgangskode oven i

den kode på det fysiske nøglekort. Alt dette har MitID afskaffet sig, og gør det dermed lettere

for forbrugeren at kunne komme ind på diverse borgerlige services. En af fordelene ved

dette er også, at man altid vil kunne downloade MitID appen igen hvis man skulle miste sin

telefon, men man kunne ikke ligeså nemt anskaffe sig et nyt nøglekort. Mistede man

nøglekortet man brugte til NemID så kunne man forvente at vente i op til to uger før man fik

tilsendt sig et nyt et. Dette anses som værende en tilsigtet effekt da det er tydeligt det er

gennemtænkt hvorfor de har lavet denne ændring.

Øget sikkerhed:
Et af problemerne ved NemID var at der var flere datalæk. MitID skulle have forbedret

sikkerheden sådan at det ikke er muligt at lave datalæk på samme måde, som de blev lavet

før.Identitetssvindel var også et af de største problemer ved brugen af NemID, her har MitID



gjort sådan at man ikke længere giver diverse platforme lige så meget information som man

plejede at gøre. Nu giver man ikke platformene nogle af sine informationer man swiper blot

med sin finger og derefter sikre MitID sig at dine oplysninger ikke bliver delt med den

pågældende side. Dette anses som værende en tilsigtet effekt da de har set på hvilke

problemer NemID har haft og derfor lavet ændringer for det bedre. (Digitaliseringsstyrelsen,

2021)

Utilsigtet effekter:

Teknostress bliver i projektet anset som en utilsigtet effekt. Hvor projektet har fokus på

teknostress i form af udelukkelse fra samfundet, er der flere aspekter af MitIDs utilsigtet

effekter som kan efterlade brugere med en følelse af teknostress. Der vil i dette afsnit ikke

blive fokuseret på den ældre generation, som generelt har svært ved at følge med i den nye

teknologi, men derimod teknostress grundet MitID's mulige fejl.

Fejl i appen:
Når man har med applikationer på telefonen at gøre, er det næsten umuligt at der ikke

løbende opstår fejl. Dette kan være fejl som enten brugeren eller udbyderen opdager, og

efterfølgende retter og opdatere. MitID er ikke en undtagelse i den forstand hvilket må

formodes, også har været med i overvejelserne under udviklingen af MitID. Men hvor en

opdatering eller fejl blot kan gøre man eventuelt ikke kan tjekke Facebook på sin telefon,

eller spille et spil, kan eventuelle fejl i MitID anses for at have “større” konsekvenser. Ved fejl

med MitID risikere brugere at f.eks ikke kunne få adgang til deres bank, eller bestille noget

over nettet, fordi de ikke kan angive deres digitale verifikation. Ved at kigge på anmeldelser

af MitID på hjemmesiden Trustpilot, kan det tydeligt ses at brugerne af MitID ikke er tilfreds

med applikationen. På Trustpilot har MitID 2.839 anmeldelser, hvor der 93% har givet 1

stjerne ud af 5 mulige. (Anmeldelser Af Mitid.Dk | Læs Kundernes Anmeldelser Af Mitid.Dk,

2023, januar 2). Anmeldelser med sætninger som “implementering af et system som virker

halvt.” (Ottosen, 2022) og “MitID virker slet ikke som den skal. Hvis jeg havde muligheden

for at skifte tilbage til nemid nu, ville jeg 100% gøre det. “ (Yahya, 2022) Dette giver derfor en

klar indikation på at de givne fejl, er større end hvad der først var tænkt ved

implementeringen af MitID. Det er derfor ikke en utilsigtet effekt at der kan være fejl i appen,

men konsekvenserne af de givne fejl kan føre til en udelukkelse af samfundet, hvilket

projektet anser som værende en utilsigtet effekt.



Manglende support:
Med indførelsen af MitID har man på borger.dk lavet en side til MitID. Her kan brugeren finde

svar på ofte stillet spørgsmål samt general information omkring MitID. Derudover er der også

oprettet en hotline til borgere der skal bruge hjælp til MitID. Gruppen formoder at det er

blevet oprette, fordi at man på forhånd forventer at der vil opstå problemer. Selvom man har

forsøgt at forekomme eventuelle problemer, samt tilbyde hjælp til brugerens oprettelse af

MitID på forskellige borgerservicecentre rundt omkring i landet, forekommer der alligevel en

utilsigtet effekt. Borger der ikke selv kan oprette MitID, risikere at blive at blive “låst ude” af

samfundet, mens de venter på at få en tid på borgerservice. Ifølge Kommunernes

landsforening lå ventetiden på ni til ti dage (Ritzau, 2022.), selvom der i få kommuner er

markant kortere ventetid, er dette dog problematisk.

Teknostress:
Teknostress anses også af gruppen som en utilsigtede effekt, da det er en lidelse man kan

få på grund af indførelsen af en ny teknologi. Med MitID kan der komme en række af

problemer der ville karakteriseres som værende teknostress. Med indførelsen af MitID er det

blandt andet let at føle sig overvældet, da det for nogle kan være svært at skulle forholde sig

til både transitionen men også selve teknologien bag det. Teknostress kan også komme ved,

at det føles for komplekst, at skulle lave alle de ændringer selv og måske ikke vide hvor man

skulle starte. Mange af de ældre borgere har nødvendigvis ikke kompetencerne til at lave

transitionen selv, hvilket kan give dem en vis usikkerhed som også er en stress faktor ved

teknostress. I udviklingen af MitID forventes det ikke, at producenten tager hensyn til at alle

har et lige godt udgangspunkt, og dette kan være med til at skabe teknostress.

6.2 Interview på Bomi-Parken

Gruppen var ude og interview 10 beboer på Bomi-Parken. Alle 10 personer var meget

forskellige, og kom fra forskellige baggrunde. Dette gav gruppen et bredt billede for

oplevelsen med skiftet fra NemID til MitID. Planen var, som nævnt tidligere, at gøre brug af

det semistruktureret interview. Dog allerede ved første interview blev det klart at dette ikke

fungerede optimalt, da interviewet blev meget formelt. Gruppen fik dog meget godt ud af

første interview. Informanten gjorde det klart at han ikke havde den store teknologiske

kunnen, og derfor styrede hans datter det hele. Samtidig nævner han at hans kone var gået

bort, og derfor havde han kun datteren som hjælp. Informanten lagde desuden vægt på at

han synes stigningen af teknologi i hverdagen var problematisk, og sagde b.la. ”Jeg er fra

den årgang hvor vi ikke engang i skolen eller noget har haft det, så det helt fremmed for mig”



(interview 1, 2022, 2:18-2:28). Da gruppen har haft et fokus på teknostress, blev der spurgt

ind til hvordan teknologi påvirker ham generelt i hverdagen, hvortil han svarede

”overhovedet ikke, altså jeg har selv mit dankort” (interview 1, 2022, 4:05-4:13). Gruppen

kunne tage med fra dette interview, at hvis man ingen undervisning får i teknologi kan det

virke fremmede. Gruppen valgte efter 1. interview at gøre brug af en uformel interviewform,

grundet at samtalen ville være mere naturlig heraf.

I 2. interview følger samme mønster med at datteren styrer det, dog fortryder informanten

denne beslutning. Hun siger ”Jeg var så dum at lade hende overtage det, da jeg blev enke,

fordi jeg har fortrudt det lige siden. Man er bagud med at se på facebook, jeg kan se de

veninder jeg har der har holdt fat i det, de for hilsner og beskeder hele tiden. Jeg er holdt lidt

ud fordi jeg opgav det” (interview 2, 2022, 0:39-1:01). Hendes teknologiske kunnen ligger

ikke på et højt niveau, dog højt nok til at kunne styre det helt basale som at kunne ringe efter

sygetransport. Hun nævner desuden at hun føler sig overvældet af den nye teknologi, ”ja,

faktisk. Det jo ligesom at det blev for meget, fordi i sin tid gik jeg til EDB som det hed

dengang på Tårnby skole. Og jeg var længe om det, men min mand ku det godt… Så det

kunne han tage sig af, tænkte jo ikke han smuttede undervejs” (interview 2, 2022,

2:51-3:017). Det især interessant at hun nævner at hun føler sig overvældet af teknologien,

da dette er en strain der kan være begyndelsen på teknostress. Når man kigger nærmere på

dette interview i kontekst af teknostress, så er det svært at konkretisere en stressor da det

ikke blot er en situation der har skabt denne strain, men derimod er det mængden af

teknologi der lige pludselig skal være styr på. Outcome er at hun føler sig overvældet af

mængden af teknologi. Til sidst er der coping, der her er tydeligt, da hun videregiver sit

problem til datteren. Det kan antages at dette har været set som den nemmeste løsning, og

derved kunne dette forhindres hvis der fandtes en bedre løsning.

Ved 3. interview kom gruppen og informanten rundt om mange emner, som ikke

nødvendigvis havde relevans for problemstillingen. Dog medvirkede dette til en mere naturlig

samtale, der også fik informanten til at åbne mere op. Informanten fortalte en irriterende

oplevelse hun havde haft med banken, hvor hun ikke kunne få udbetalt sine penge grundet

en manglende underskrift. Dette gjorde hende meget irriteret og stresset, da hun manglede

en stor mængde penge. Da gruppen spurgte ind til hendes forhold til teknologi, sagde hun

”Min datter har taget over, og hun kan altså godt finde ud af hvad de mener, det sort snak for

mig” (Interview 3, 2022, 0:55-1:02) og ”... har klaret mig selv edm-mæssigt dengang det var

normalt. I alt ting, også på arbejde.” (interview 3, 2022, 1:18-1:1.27). Så informanten har en

teknologisk kunnen, men lader stadig datteren styre det. Herefter nævnte informanten at hun

havde haft en hjerneblødning nogle år forinden, og derfor er hukommelsen og generelt



hjernen ikke som den har været “... kan i forestille jer overhovedet, altså hvis det skete for jer

det her. Lige pludselig at få en blødning i hjernen, også er det sort land” (interview 3, 2022,

1:31-1:38). Så en uforudset hændelse gør hun ikke kan følge med den stigende mængde af

ny teknologi i samfundet. Desuden nævner hun ”tingene ændre sig, og man står og tænker

hvorfor. Altså er det virkelig nødvendigt det her, for vi har jo fungeret fint her i verden før alt

det pænt sagt lort kom ind i det … nej det er sku ik nødvendigt ” (interview, 2022, 6:53-7:15),

og dette ligner det samme den 1. informant sagde. Nemlig at de ikke forstår hvorfor skal vi

have alt det her nye teknologi.

4. interview var gruppens første gruppeinterview, hvor der blev foretaget interview af to

informanter på samme tid. Dette fungerede rigtigt godt grundet brugen af den uformelle

interviewform. Interviewet skilte sig meget ud ift. de tre første, da begge havde en høj

teknologisk kunnen. Deres høje teknologiske kunnen skyldes at de begge har arbejdet hos

Phillips i mange år, og derigennem haft meget interaktion med den nyeste teknologi.

Manden bruger MitID og damen bruger stadig NemID. Manden havde ikke haft nogle

problemer med skiftet, dog nævner de begge at de ikke forstår hvorfor skiftet skulle ske ”jeg

forstår slet ikke hvorfor det skulle laves om, men sådan noget med sikkerhed” (interview 4,

2022, 0:54-1:02). De nævner desuden at de ikke kan undvære teknologi i hverdagen ”Der

står min computer … den kan vi ikke undvære” (interview 4, 2022, 1:56-2:01). Derved er de

et pragteksemplar på hvordan det ældre segment af samfundet skal se ud, hvis man vil lave

en mere effektiv digitaliseringen.

5. interview var et tredelt interview, hvor der først blev interviewet tre kvinder og derefter en

mand. Første del af de tre kvinder bar præg af det var tre personer der talte over hinanden,

som er en klar ulempe ved det uformelle interview. To af informanterne kender ikke særlig

meget til diverse offentlige teknologiske servicer, og nævner at ingen hjælper dem. Den

tredje informant siger at hun har helt styr på det, og lyder samtidig glad når hun snakker om

teknologien. Generelt set fik gruppen ikke meget ud af dette interview da det blev meget

kaotisk, da det var en samtale mellem 6 personer. Manden derimod bruger meget teknologi i

hverdagen, og svarer til spørgsmålet “Har du telefon?” hvortil han svarer ja. Herefter bliver

der spurgt ind til om han bruger computer hvortil han svarer “Den bruger jeg endnu mere””

(interview 5, 2022, 5:37-5:41). Han siger det skyldes at han har haft en online forretning

førhen, og dette har givet ham en dyb forståelses for teknologi. Han har lavet skiftet fra

NemID til MitID, men ikke uden problemer hen ad vejen. Han kunne ikke få det gjort selv, så

han tog turen ned på borgerservice da han så på nettet at de havde en ledig tid. Til hans

store overraskelse, da han ankom på borgerservice, havde de ikke en tid alligevel. Her blev

han stædig og ville ikke tage hjem før de hjalp ham, og det gjorde de til sidst. Han lød meget



irriteret da han snakkede om hele skiftet, og hvis man kigger på interviewet fra et

teknostress perspektiv kommer man frem til at skiftet har været en stressor episode. Denne

episode har ledt til irritation (strain) over for denne nye teknologi. Desværre fik gruppen ikke

spurgt mere ind til episoden, og kan derfor ikke fastslå outcome eller coping. Informanten

nævner desuden at han ikke synes at skiftet var nødvendigt, da det har samme svagheder.

Så han har samme holdning som de tidligere interviews, at skiftet ikke ses som værende

nødvendigt.

6. interview minder lidt om 4. interview da der her igen er en informant med en høj

teknologisk kunnen. Interviewet blev foretaget af to personer, men det var klart manden der

havde styr på det hele. Damen sagde næsten ikke noget i interviewet, men dette kan

skyldes mange ukendte årsager. Manden havde foretaget skiftet for dem begge, og havde

ikke oplevet nogle problemer heri. Manden var desuden med fra starten af digitaliseringen,

da han havde arbejdet hos statsanstalten for livsforsikringer. Dette interview var meget kort,

da gruppen ikke så det som nødvendigt at spørge ind til mere.

6.3 Overvejelser efter interviews

Efter interviewene var blevet foretaget, har projektgruppen evalueret forløbet, samt overvejet

hvordan de kunne have været foretaget bedre. Projektets interviews blev som tidligere

beskrevet foretaget med en løs struktur, med åbnings spørgsmål som følgende “Gør du brug

af MitID, NemID osv?” Målet med dette spørgsmål var at åbne op til en bred samtale, så den

interviewed person selv kunne have mulighed for at påpege de elementer de fandt vigtigst.

Til gruppens overraskelse var det langt de fleste der ikke selv styrede disse systemer, hvor

flere slet ikke havde hørt om dem. Selvom disse svar stadig har meget relevans for

projektet, blev gruppen overraskede over dette svar, fordi gruppen havde en forventning om

at beboernes tekniske niveau var højere end hvad det reelt var. Dette var en situation

gruppen skulle have været forberedt på, og have haft andre spørgsmål klar til. Det blev

tydeligt under interviewene at flere af beboerne var indforstået med det problem vi ønskede

at snakke med dem om. Det var en udfordring at inddrage konkrete eksempler på f.eks.

applikationer, fordi at flere af beboerne satte samtlige af de it systemer de kendte, i samme

kategori. Vi mener at antallet af interviews gav os en klar forståelse af problemets størrelse

på Bomi-Parken. Udførelsen af flere interviews ville bidrage til at yderligere belyse

problemstillingen, men samtidig mener vi at det antal interviews vi endte med var

tilstrækkeligt til at give os en forståelse af problemet. I at flere af interviewene var foretaget

med par, gav det os et indblik i hvordan der i de fleste tilfælde var en klar rollefordeling. Det

var ofte manden der styrede diverse IT systemer for både ham selv og hans kone/kæreste.



Derfor anses det i projektet som en klar fordel at interviewene blev foretaget både med par

og enkeltpersoner. Som nævnt i overvejelserne inden interviewene, ønskede vi også at

interviewe Bomi-Parkens personale. Dette ønske kunne desværre ikke blive opfyldt, da

personalet havde for travlt.

6.4 Delkonklusion analyse

Resultaterne fra interviews samt de tilsigtede og utilsigtede effekter, viser at der er en

tendens til at den ældre generation oplever en irritation med den stigende digitalisering.

Dette skyldes især de utilsigtede effekter der ses ved skiftet fra NemID til MitID, hvor

gruppen har identificeret fejl i appen, manglende support og teknostress som værende de

utilsigtede effekter. Igennem interviews blev denne påstand bekræftet, da en del af

informanterne oplevede netop disse utilsigtede effekter. Derudover bemærkes det hvor

vigtigt ens baggrund er, ift. teknologisk kunnen. Da personer der har haft indblik i

teknologiens verden fra starten har en langt højere teknologisk kunnen nu, end dem der

først skal til at lære de nye teknologiske systemer at kender. Derfor kan det være svært at

helgardere sig ift. digitaliseringens negativiteter, dog kan man ved brug af omfattende

undervisning eller support af den ældre generation minimere risikoen for at efterlade

personer bag den teknologiske udvikling i samfundet.

7. Diskussion

7.1 Fordele og ulemper ved digitalisering

Som nævnt i teoriafsnittet om digitalisering defineres det som; “we refer to digitalization as

the way many domains of social life are restructured around digital communication and

media infrastructures” (Brennen, & Kreiss, D. (2016). Så når man kigger på fordele og

ulemper heraf, skal man have i mente det sociale lag man kigger på. Dette skyldes at

fordelene for den almene borger er tydelige, som det nævnes i teoriafsnittet om

digitalisering. Her fremhæves det hvordan digitaliseringen har gjort det nemmere for den

almene borger at kommunikere med omverden, og generelt er alt blevet lettere tilgængeligt

for borgeren. Dette bekræftes i interview 4 hvor de forklarer, at de ikke kan leve uden deres

computer da det er en essentiel del af deres hverdag.

Ulemperne derimod bæger præg af den enkeltes sociale baggrund. Dette ses i analysen af

gruppens interviews, hvor informanterne fra interview 4 og 6 havde en høj teknologiske



kunnen grundet deres baggrund indenfor den teknologiske verden. Kigger man derimod på

interview 2 og de tre kvinder fra interview 5, har de alle har en manglende teknologiske

forståelse dette skyldes, at deres baggrund ikke bidrager til deres teknologiske forståelse.

Med udgangspunkt i interview 1 og 2, bliver det tydeliggjort at de har en oplevelse af at når

man først er røget en smule bagud i den teknologiske udvikling, finder de det overvældende

og nærmest umuligt at indhente den igen. Gruppen formoder derfor at flere ældre må have

samme oplevelse.

7.2 Fordele og ulemper ved Tvungen og frivillig forandring

Ulemperne fra tidligere afsnit drager mange paralleler til teorien om tvungen VS frivillig

forandring, og det kan antages at den tvungen forandring kan være skyld i ulemperne ved

digitaliseringen. Generelt set siger man at ved al forandring opstår der modstand, dog

afhænger størrelsen af modstanden af om der gøres brug af tvungen eller frivillig forandring.

Tvungen forandring gør det muligt at skabe en forandring relativt hurtigt, som en

eksempelvis en digitalisering.

Hvorimod ved frivillig forandring tager det længere tid, da alle selv skal vælge at være en del

af den nye forandring. Da digitaliseringen er en tvungen forandring vil den resterende

diskussion ikke nævne frivillig forandring.

Ved modstanden af tvungen forandring nævner Dent & Goldberg at mangel på forståelse for

den nye teknologi eller forståelse for hvorfor den skal implementeres, som værende

hovedårsagen til modstanden. Dette skyldes især at brugeren ikke når at forstå teknologien

før de er tvunget til at kunne den, som yderligere kan lede til at de bliver hægtet af. Dette ses

også i interviewene lavet at gruppen. Her nævner informanterne i interview 3 og 4, at de ikke

ser grunden til implementeringen at MitID da NemID fungerede fint. Derudover nævner

informanten i interview 3, at hun ikke synes det var nødvendigt da “da vi fungerede fint

førhen”. Denne modstand kan lede til at borgerne ikke vil bruge deres tid på at lære den nye

teknologi, og derved bliver de hurtigt eksluderet fra det generelle samfund.

Med den viden om at forskellige grupper vil falde af den stigende digitalisering, som bliver

indført gennem tvungen forandring, hvorfor implementere man så systemer som MitID i

samfundet?

Ved at kigge på de tilsigtet effekter ses tilgængelighed og øget sikkerhed som værende de 2

hovedeffekter. Begge anses som værende en klar forbedring ift. NemID, så ved kun at kigge

på de tilsigtede effekter ses skiftet som værende oplagt. Når man derimod kigger på de

utilsigtede effekter så tegnes der et andet billede. Dette billede viser fejl i appen, samt

utilstrækkelig support til at hjælpe borgerne som værende de utilsigtede effekter. Dette



nævnes også at i interview 5, hvor manden havde en lang ventetid før hans MitID virkede.

Dog er begge utilsigtede effekter ikke noget alle brugere oplever, men blot en brøkdel af den

samlede befolkning. Så på den ene side kan der argumenteres for at det okay at gøre brug

af tvungen forandring, trods de utilsigtede effekter, da det blot er en så lille brøkdel af

befolkningen der bliver efterladt bag vognen. Ydermere er der mulighed for dem der bliver

efterladt at blive fri for MitID, og diverse offentlige teknologiske services. På den anden side

kan der argumenteres for det modsatte, hvor man vil sige det ikke er okay. Dette skyldes

primært tanken at selvom de fleste drager fordel af digitaliseringen, er der for mange der

ikke drager samme fordel. Så kan man sige “de kan jo bare afmelde sig” og det selvfølgelig

rigtigt nok, men hvorfor er de nødt til at skulle gøre noget når de i starten ikke selv har valgt

sig ind i dette system? Så at svare på hvorvidt det okay at tvinge en digitalisering, afhænger

meget af personens etiske standpunkt.

8. Konklusion
Målet for dette projekt var, at undersøge hvordan skiftet fra NemID til MitID har påvirket

beboer på plejehjem. Projektet har gennem interviews og teoretiske studier vist hvordan at

den tvungne digitalisering har eksluderet nogle borgere fra det digitale samfund, samt

bidraget til frustrationer hos en del af den ældre generation.

Resultatet af projektets undersøgelser indikere derfor at den stigende digitalisering kan

risikere at efterlade ældre borgere udenfor. Gruppen anser årsagen til dette, som værende

manglende forståelse eller hjælp til digitale systemer. Gruppen identificerer ydermere at

begge årsager kan lede til teknostress, grundet den frustration der kan opstå ved

ibrugtagelsen af et nyt system.

Undersøgelsen bidrager til vores forståelse af digitaliseringen, og sætter den i et større

perspektiv. Gruppen brugte skiftet fra NemID til MitID som eksempel på et af

digitaliseringens initiativer på at rekonstruere det sociale liv omkring digitale medier.

Gruppen så fejl i appen og manglende support som værende utilsigtede effekter af MitID, og

da dette ofte leder til frustrationer anser gruppen disse utilsigtede effekter som en ledende

faktor til teknostress.

Den begrænsede prøvestørrelse gør det ikke muligt at, generalisere effekten af

digitaliseringen. Derudover gør det begrænset antal af interviews også, at det ikke er muligt

at identificere alle former for teknostress blandt ældre på plejehjem. Optimalt set havde

gruppen været ude og interviewe på andre plejehjem samt flere beboer.



På trods af disse begrænsninger tyder undersøgelsen på at, skiftet fra NemID til MitID har

haft en effekt på mange ældre når det kommer til at håndtere applikationer såsom MitID.

Der er derfor et klart behov for at der sættes mere lys på de ældre og deres problemer med

den stigende digitalisering ellers bliver mange ældre eksluderet fra det digitale samfund.

Dette stopper ikke blot ved den nuværende ældre generation, men må derimod antages at

de næste ældre generationer oplever samme problem, såfremt der ikke foretages handling

for at sikre det modsatte.
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