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Digitala trender

 SeniorNet Swedens 

verksamhetskonferens i Karlstad 17/11 

2014

 Thomas Thörn från SeniorNet Växjö 

hade ett inslag om ”digitala trender”

 Thomas Thörns föredrag kompletterat 

på ett antal punkter.



Äldres IT-användning
Ur undersökningen ”Svenskarna och internet”

http://www.soi2014.se/


Fortfarande står 1,1 miljoner utanför internet

Den mobila utvecklingen skapar nya digitala klyftor















Saker man gör på Internet



Saker man gör på Internet





Inkomstens betydelse för äldres 

internetanvändning



Andel internetanvändare (+12 år) i olika åldrar som 

någon gång besökte Facebook under 2012, 2013 och 

2014. 



Andel internetanvändare som någon gång 

besöker Instagram fördelat på kön och ålder

Källa: Svenskarna och internet 2014



Andel av internetanvändarna som någon 

gång eller dagligen besöker Twitter



Det blev inte bara 

en fluga …

Inez Uusman –

kommunikationsminister 
1994-1998

 "Internet är en fluga (...)" där den åsyftade flugan var det 
planlösa surfandet. 

 Detta citat är i själva verket en rubrik satt av en rubriksättare i 
Svenska Dagbladet, 12 maj 1996. 

 Uusmanns ursprungliga resonemang skildras i följande citat: 
"Jag vågar inte ha någon alldeles bestämd uppfattning men jag 
tror inte att folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid, 
som det faktiskt tar, åt att surfa på nätet. Att sitta och surfa på 
nätet tar en himla massa tid. Vad är det bra för? Det kanske är 
så att det är något som vuxit upp nu. Alla pratar om internet men 
kanske är det övergående och sedan blir inriktningen mer 
specificerad." (Ines Uusman i Internetworld, nr. 10/1997



Men har inte internet några 

nackdelar?

 Övervakningsmöjligheterna.

 Ny brottslighet som samhället har svårt att 
förhålla sig till.

 Möjlighet bilda världsvida subgrupper med 
negativ påverkan på samhällsutvecklingen

 Strålningsproblematik?

 Vi rör oss allt mindre

 Vinnaren tar allt?



SvD Under strecket 4 mars 2015



Digitaliseringen gör att vinnaren tar allt
Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee: Den andra maskinåldern

 Av de 3,5 biljoner bilder som tagits sedan 1830-talet togs 10 
procent 2014!!!

 Kodak hade som mest 160000 anställda. Ett företag som hjälpte 
oss att ”dela” bilder. Gick i konkurs 2012.

 2012 köper Facebook Instagram för 1 miljard dollar.

 Facebook och Instagram har tagit över ”delandet” av bilder – men 
sysselsätter bara en bråkdel av Kodaks personalstyrka.

 Men intäkterna består – och hamnar hos färre personer än 
tidigare. Facebook har hittills skapat minst sju dollarmiljardärer, 
var och en med 10 ggr större nettoförmögenhet än George 
Eastman. Driver internet oss mot en allt ojämnare fördelning?

 Internet går mot centralisering – med ett fåtal globala varumärken 
som Google, Facebook, Amazon.

 Svårare att utvecklas från amatör till proffs som kan leva på sin 
konst.

 För digitala varor och tjänster gäller att ”vinnaren tar allt”. Ett enda 
företag kan serva miljarder kunder.

http://www.svd.se/kultur/understrecket/digitalisering-gor-att-vinnaren-tar-allt_4379045.svd


Ett litet mellanspel

 http://macworld.idg.se/2.1038/1.610057/

den-fantastiska-ipad-magikern-lurar-alla-

-men-hur-gor-han-egentligen

http://macworld.idg.se/2.1038/1.610057/den-fantastiska-ipad-magikern-lurar-alla--men-hur-gor-han-egentligen


Megatrender

1. Molnet/molntjänster

2. Internet of Things

3. Big Data

4. e-Government (e-Förvaltning)



Molntjänster – vad är det?
 IT-tjänster som tillhandahålls över Internet, i synnerhet 

funktioner som traditionellt sköts på egna datorer men genom 

molnet sköts av någon annan. Det kan till exempel handla om 

tillämpningsprogram, serverprogram och lagring av data.

 Det finns många olika typer av molntjänster. Vanligen 

behöver användaren inte särskilt kraftfulla datorer eller annan 

programvara än operativsystem, webbläsare och en uppsättning 

program som körs via webbläsaren (t.ex. tolk för java och flash). 

Om all datahantering sker inom ramen för molntjänsten behöver 

användaren alltså inte underhålla andra tillämpningsprogram

eller serverdatorer. Också till exempel säkerhetskopiering sker 

normalt inom ramen för tjänsten. Den som erbjuder molntjänster 

har ofta möjlighet att hålla sig med stor datorkapacitet och en 

snabb uppkoppling till Internet, vilket kan vara en fördel för den 

som med kort varsel behöver betydligt större resurser än 

tidigare.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Informationsteknik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Java
http://sv.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://sv.wikipedia.org/wiki/Till%C3%A4mpningsprogram
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4kerhetskopiering


Molntjänster
Exempel

 Gmail (e-post)

 Google Drive

(kontorslösning)

 Flickr (bilder) länk

 Dropbox (fillagring) länk

 Icloud (fillagring m.m.)

 Diino (fillagring, backup)

 Office 365 (Microsoft Office 

365, en kontorslösning)

 Soundcloud (musik)

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gmail
http://sv.wikipedia.org/wiki/Google_Drive
http://sv.wikipedia.org/wiki/Flickr
https://www.flickr.com/photos/126776255@N07/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dropbox
https://www.dropbox.com/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Icloud
http://sv.wikipedia.org/wiki/Diino
http://sv.wikipedia.org/wiki/Office_365
http://sv.wikipedia.org/wiki/Soundcloud


Aktuellt om molntjänster 

Molntjänster i skolan

 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.60
9462/skolorna-satsar-stenhart-pa-molnet

Allt tvingas upp i molnet – enorma 
omställningar i företagsvärlden på sikt. 
Exemplet LKAB.

 http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/i
nternet/article3885912.ece

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.609462/skolorna-satsar-stenhart-pa-molnet
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article3885912.ece


Sakernas Internet / Internet of

things

http://www.anvandbart.se/internet-of-things-
introduktion-vad-ar-det/

http://www.anvandbart.se/internet-of-things-introduktion-vad-ar-det/


Aktivitetsarmband
https://jawbone.com/up

https://jawbone.com/up


Big data – stora datamängder

 Den samlad datamängden i världen 2013-

2014

är lika stor som 

 den samlade datamängden från världens 

begynnelse till och med 2012. 



Big data – stora datamängder

 Big data utgörs av digitalt lagrad information av sådan 
storlek (vanligen terabyte och petabyte), att det är svårt 
att bearbeta den med traditionella databasmetoder. Big 
data innefattar tekniker för very large databases (VLDB), 
datalager (data warehouse) och informationsutvinning
(data mining). Termen big data fick sitt genomslag under 
2009. Ingen svensk översättning har blivit etablerad, men 
stora datamängder har använts.

 Stora datamängder skapas bland annat inom meteorologi, 
bioinformatik, genomik, fysik, miljöforskning, handel, 
avancerade simuleringar, försvaret och vid 
kommunikationstjänster med många användare, som 
mobiltelefoni, webbtjänster som Youtube, Flickr, Twitter, 
Facebook och Google. I många fall skapas 
datamängderna kontinuerligt (i realtid) och måste även 
analyseras i realtid.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Terabyte
http://sv.wikipedia.org/wiki/Petabyte
http://sv.wikipedia.org/wiki/Datalager
http://sv.wikipedia.org/wiki/Informationsutvinning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bioinformatik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Genomik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mobiltelefoni
http://sv.wikipedia.org/wiki/Youtube
http://sv.wikipedia.org/wiki/Flickr
http://sv.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://sv.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://sv.wikipedia.org/wiki/Google
http://sv.wikipedia.org/wiki/Realtid












eGovernment

 The employment of the Internet and the 

world-wide-web for delivering 

government information and services to 

the citizens." 



Skräddarsydd e-Medborgarutbildning för seniorer

Fysiska träffar och webbaserade självstudier

GRUNDKURS

1. e-Samhället

2. Lära dig använda smarta telefoner, surfplattor 
och/eller PC 

3. e-post/e-legitimation

4. Internet

PÅBYGGNAD

5. Hitta information på internet

6. Behärska digital teknik i vardagen 

7. e-tjänster/IT-Säkerhet

8. Populära internettjänster

9. Internetbank

10. e-handel

11. Digitala medier

12. Lag och rätt



Annat kul – vad skall vi ta upp?

 Aktivitetsarmbandet

 Bitcoin – den digitala valutan

 Windows 10 - vad innebär det? 

 Sveriges första internetmuseum: www.internetmuseum.se

 Vad händer med dig på Internet när du dör? PCT 02/2015. 
www.ifidie.net

 Göra egna teckensnitt. 
 http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.191315/sa-gor-du-ditt-eget-

teckensnitt

 https://inkscape.org/en/

 We Transfer - att skicka stora filer upp till 2 Gb PCT 02/2015

 eHälsa, hälsoövervakning.

 Minecraft

http://www.internetmuseum.se/
http://www.ifidie.net/
http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.191315/sa-gor-du-ditt-eget-teckensnitt
https://inkscape.org/en/


Tack för idag 


