
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.  

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

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, 
almennyttig organisation, der er neutral i 
forhold til religion, politik, race, køn, social-
grupper og økonomiske særinteresser. Det 
er foreningens formål at virke for en værdig 
afsked med livet.

FORENINGEN ARBEJDER BL.A  FOR:
•	 At sikre alle mennesker en værdig afslutning 

på livet.
•	 At hjælpe mennesker med at få deres 

sidste vilje opfyldt.
•	 At nedbryde tabuet omkring døden.
•	 At informere om forhold i forbindelse med 

død og begravelse.
Læs mere på www.livogdoed.dk
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Landsforeningen Liv&Død

Liv&Død sætter fokus på 
det sidste log af
Landsforeningen Liv&Død står 
bag kampagnen “Din digitale 
bedemand” der blev lanceret 
på de sociale medier, med 
det formål at hjælpe med at 
sætte fokus på danskernes 
digitale arv. Læs mere om 
kampagnen på  
www.livogdoed.dk



HVAD ER DIGITAL ARV?
Digital arv er betegnelsen for de personlige, 
digitale ejendele som tæller alt fra digitale 
fotos, videoer, elektronisk lagrede dokumen-
ter, hjemmesider m.m., som vi efterlader os 
ved død på computere eller online på nettet. 
Fælles for vores digitale ejendele er, at de som 
oftest er beskyttet af personlige passwords 
og derfor svære for pårørende at få adgang til 
efter vores død. Et eksempel på en utilgænge-
lig digital ejendel er et digitalt fotoalbum, der fx 
ligger udelt på Picasa web eller Dropbox, eller 
som ligger i en folder på en passwordbeskyt-
tet computer.  

ET DIGITALT LIV
Den	viste	grafik	giver	et	overblik	over	en	
gennemsnitlig danskers digitale liv, og dermed 
også hans/hendes potentielle digitale arv. Den 
er på ingen måde et udtømmende overblik 
over digitale ejendele, men skal ses som en 
slags inspirationsværktøj, der kan give dig en 
idé om omfanget og formen på dit digitale liv, 
samt digitale arv. 

HVORFOR ER DET VIGTIGT? 
Hvor vi tidligere havde vores personlige ejen-
dele liggende i fysisk form – i form af fx et foto-
album i reolen eller en papkasse på loftet med 
gamle breve – ligger mange af vores imma-
terielle ejendele i dag på nettet på cloud-tje-
nester eller på personlige tablets, som ikke er 
tilgængelige for andre end os selv. 

Det  er vigtigt at vi forholder os til vores 
digitale liv, inden vi dør, da det kan få store 

MIT DIGITALE

Børne-
testamente

Testamente

Vielsesattest

Andre scannede eller 
elektronisk lagrede dokumenter

Skøde/Andelsbevis

Byggeplaner

Arbejdsdokumenter
(fx til egen virksomhed)

Koder til alarmsystem,
internet mv.

VIDEO

ELEKTRONISK LAGREDE DOKUMENTER

EMOTIONELTPRAKTISK

LOKALT

CLOUD

ELEKTRONISK LAGRET INDHOLD

BLOGGING

KOMMUNIKATION

SMS

SUNDHED

ANDET

ØKONOMI DIGITALE PENGE

OFF. KOMM.

FORSIKRING & PEN.

LIV

BILLEDER

BILLEDER

VIDEO

BREVE

DAGBOG

ANDET KREATIVT ARB.

POESI

SANGE

GAMING

HVAD KAN DU GØRE?
På www.livogdoed.dk kan	du	finde	yderligere	
information om, hvad digital arv er og få gode råd 
til, hvad du kan gøre for at håndtere din eller dine 
pårørendes digitale arv.

I Landsforeningen Liv&Død ønsker vi at øge dit 
kendskab til “den digitale arv” og medvirke til at 
du og dine pårørende tager stilling i tide, så arven 
ikke giver dig eller dine efterlevende en ekstra 
praktisk eller følelsesmæssig byrde.

konsekvenser for vores nærmeste pårørende, 
hvis de fx ikke kan få adgang til billeder, familie-
fortællinger m.m. Den digitale arv kan have både 
følelsesmæssig, økonomisk og praktisk værdi for 
os selv og for vores nærmeste.  


