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Danskernes stillingtagen til 
hvad der skal ske med deres 
digitale fodspor, når de dør 
2022 

En befolkningsundersøgelse 

Kun få danskere har taget stilling til, hvad der skal ske med data, fotos, filer,  
profiler når de dør 
 
Smartphones, tablets og computere har en kun stigende plads i danskernes hverdagsliv. Fotoalbum, kalendere, 
postkasser, kommunikation med vores børns institutioner og skoler, for ikke at glemme kommunikation med 
familie, venner, sportsklubber mv. foregår alt sammen på en eller flere af disse devices.  
 
De personlige oplysninger og dokumenter, som vi før i tiden havde fysiske mapper, i fysiske breve, i fysiske foto-
album ligger nu et eller andet sted i ”skyen”. På mange måder rigtig smart, og på mange måder langt mindre 
håndgribeligt. I situationer som dødsfald, hvor de efterladte skal finde hoved og hale i diverse fodaftryk, aftaler, 
forpligtelser og private dokumenter, var det langt nemmere at kunne finde en mappe frem i dødsboet.  
 
I dag hvor smartphones, tablets, diverse profiler på sociale medier mv. ligger bag (og med god grund) et person-
ligt login stiller det langt større krav til os, mens vi er i live, at få taget stilling til, hvad der skal ske med vores 
mange digitale fodaftryk og vi en dag tager turen til det hinsidiges.  
 
IDA har i den forbindelse spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning (2.143 personer), om de har 
lavet en plan for, hvad der skal ske med deres data, fotos, filer, profiler mv., når de dør. Analysens resultater frem-
går af tabel 1.  
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I tabellen ses det, at færre end hver tiende dansker har taget stilling til, hvad der skal ske med deres digitale fod-
spor, når de dør. Hele 87 pct. angiver, at det ikke er noget, de har lavet en plan for.   
 
Spørgsmål 1: Har du lagt en plan for, hvad der skal ske med dine data, fotos, filer og profiler, når du dør? 
 I alt Mand Kvinde 18-34 år 35-49 år 50-70 år 

Ja 9 % 10 % 8 % 8 % 9 % 10 % 

Nej 87 % 86 % 88 % 90 % 88 % 85 % 

Ved ikke/Ikke relevant 4 % 4 % 3 % 3 % 3 % 5 % 

I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Kilde: Data indsamlet af norstat for IDA, maj 2022, Alle i populationen, N=2.143 

 
Tabellen viser også resultaterne fordelt på hhv. køn og alder.  
 
Køn: Lidt flere mænd end kvinder svarer, at de har en plan (10 pct. for mænd, 8 pct. for kvinder), men forskellen 
kan ikke betragtes som væsentlig.   
 
Alder: Samme billede gør sig gældende, når vi kigger på eventuelle forskelle blandt aldersgrupperne. Her ses det 
ligeledes, at der ikke nogen nævneværdige forskelle på, om der er lagt en plan eller ej for fotos og profiler, når du 
dør, om du er 20 eller 60 år.  
 

Metode 

Undersøgelsen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen mellem 18-70 år. I alt er der ind-
samlet 2.143 svar. Dataindsamlingen er foretaget af norstat for Ingeniørforeningen, IDA.  
 
Undersøgelsen er afsluttet maj 2022. 
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 IDA ER TEKNOLOGIENS STEMME NR. 1 

 - en forening for viden, netværk og interessevaretagelse. 

Med over 130.000 medlemmer er IDA Danmarks største fag-

forening og faglige fællesskab for ingeniører, cand.scient’er 

og it-professionelle. Danmark kæmper sammen med resten 

af verden om at skabe vækst og job samtidig med, at vi får 

løst de store samfundsudfordringer, vi og resten af verden 

står over for. IDA arbejder for, at Danmark trækker det 

længste strå i denne sammenhæng, og vi arbejder på tværs 

af politiske skel - såvel lokalt, nationalt som internationalt. 
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