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Hver anden ældre kvinde har aldrig brugt nettet 

45 pct. af alle kvinder over 65 år har aldrig brugt internettet, mens det samme kun 
gælder 29 pct. af mændene i samme aldersgruppe. Andelen er stigende med alderen 
for både mænd og kvinder og stiger således fra 13 til 66 pct. af de ældre mænd og fra 
18 til 81 pct. af de ældre kvinder. Kønsforskellen er størst for de 70-74-årige samt for 
de 80-84-årige. 
 
Har aldrig brugt internettet. 2012 

 
 
Mænd er de flittigste internetbrugere 
Blandt de ældre internetbrugere er der også en stor forskel på, hvor ofte de bruger 
internettet. Mens hver anden mand går på nettet dagligt eller næsten dagligt, er det 
kun lidt mere end hver fjerde kvinde. Andelen falder med alderen, så kun 15 pct. af 
de 85-89-årige mænd og 5 pct. af kvinderne bruger internettet dagligt eller næsten 
dagligt. 
 
De ældre sender mails og går i netbanken 
De ældre bruger primært internettet til at sende mails, søge information om varer 
eller tjenester eller bruge netbank. 
 
Mens 57 pct. af de ældre mænd over 65 år har sendt e-mails, gælder det kun 40 pct. af 
kvinderne. Endnu større forskel ses på andelen, som har læst nyheder på internettet 
og brugt internetbank. Hver anden ældre mand har læst nyheder på nettet eller ’været 
i banken’ via internettet, men det kun gælder hver tredje kvinde. Dobbelt så mange 
mænd som kvinder har e-handlet i det seneste år. 
 
45 pct. af de ældre mænd over 65 år har indsendt oplysninger til det offentlige via 
internettet, mens det kun gælder 22 pct. af kvinderne. Andelen falder betydeligt for 
såvel mænd som kvinder, jo ældre personerne er. Således har kun 1 pct. af kvinderne 
over 85 år indsendt oplysninger digitalt til det offentlige. 
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65-89-åriges brug af internet. 2012 
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   pct. af befolkningen 65-89 år   

Internetbrug             
Daglig eller næsten daglig internetbrug 49 63 52 38 29 15 28 45 28 22 9 5 
Inden for de seneste tre måneder 66 82 67 59 46 29 50 76 50 42 22 17 
Aldrig brugt internettet 29 13 27 36 51 66 45 18 47 51 74 81 

             
Internetaktiviteter             
Sendt eller modtaget e-mails 57 70 60 50 37 22 40 64 40 37 14 7 
Læst eller downloadet nyheder 49 60 51 44 27 17 30 47 33 25 10 4 
Søgt information om varer eller tjenester 53 69 55 44 31 16 31 53 29 26 6 6 
Søgt eller bestilt rejser eller overnatninger 39 54 37 32 18 7 20 34 23 13 5 1 
Brugt internetbank 52 69 53 43 29 19 31 54 31 22 8 3 
Søgt information på offentlige myndigheders 
hjemmesider 54 70 54 46 33 17 32 57 27 27 9 5 
Indsendt oplysninger til det offentlige via 
internettet 43 58 44 33 22 15 22 41 20 13 6 1 
Har e-handlet i det seneste år 39 55 43 22 16 9 20 39 15 13 3 1 

 
Mere information  Artiklen Digitalisering af hverdagen kan læses i Statistisk Tiårsoversigt 2012, som udkommer i 

dag. It-anvendelse i befolkningen offentliggøres i mere detaljeret form i Statistikbanken på 
www.dst.dk/stattabel/1535 og på www.dst.dk/it. Mere information om it-vaner i Danmark og 
i andre lande findes på Eurostats hjemmeside og i årspublikationen It-anvendelse i befolknin-
gen 2011. 

Kilder og metoder  Undersøgelsen er baseret på resultaterne fra ca. 5.200 gennemførte interview i april 2012 
blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 16-89 år. Stikprøven er 
dannet ved simpel tilfældig udvælgelse fra cpr-registret. 
Internetbrugere er defineret her som dem, der har svaret ja til at have brugt internettet de 
seneste tre måneder, det seneste år eller for mere end et år siden. 
Læs mere om kilder og metoder på www.dst.dk/varedeklarationer/88078. 

Næste offentliggørelse  Statistisk Tiårsoversigt 2013 udkommer uge 33 i 2013 med et nyt tema.  

Henvendelse  Marianne Kjær Mackie, tlf. 39 17 31 69, mma@dst.dk 
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