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VI BEHÖVS SOM ALDRIG FÖRR!
DET ÄR VI SOM GÖR
DIGITALISERING I PRAKTIKEN
VARJE DAG.

Huvudbudskap



SeniorNet Sweden syfte

För• 20 år sedan grundades SeniorNet Sweden.

Syftet• med verksamheten är “en allmännyttig
ideell förening, som har till ändamål att främja
seniorers användning av de möjligheter som
samtida digital teknik ger till kommunikation
och information samt att verka för att denna
teknik anpassas till deras behov.”



Vad gör SeniorNet Sweden:
Samlar de klubbar som bedriver studieverksamhet •
där vi lär våra medlemmar att söka information, 
kommunicera, interagera och producera digitalt
Erbjuder seniorer möjlighet att under handledning •
öva sig i att använda digitala verktyg och tjänster
Skapar • förståelse för den transformering som 
digitaliseringen innebär i samhället med dess 
möjligheter och risker samt hur det påverkar deras 
vardag.
Skapa motivation bland våra medlemmar att • delta i 
utvecklingen
Erbjuder • stöd och support som omfattar service och 
underhåll av datorer, kringutrustning, smarta 
telefoner, surfplattor samt mjukvara till dessa.
Medverkar till att minska ensamhet och bryta social •
isolering



Den digitala revolutionen
Digitalisering innebar̈ att digital kommunikation och 
interaktion mellan människor, verksamheter och 
saker blir självklara. Allt större delar av tillvaron ar̈ 
digitaliserad samtidigt som vi i allt mindre grad kan 
skilja ut det digitala från det icke-digitala.
Digitaliseringskommissionen



Sagt om digitaliseringen av samhället:

Digitaliseringen anses vara den enskilt • största 
förändringsfaktorn i världen fram till ar̊ 2025

Digitaliseringen • är den mest 
samhällsomvälvande process vi sett sedan 
industrialiseringens dagar

Att • demokratisera digitaliseringen är en uppgift i 
paritet med den när befolkningen skulle lära sig 
att läsa och skriva

Digital • kompetens ar̈ nag̊ot som behövs genom 
hela livet, idag - och än mer i framtiden 

Brist • på kunskap och förmag̊a att delta i den 
digitala utvecklingen innebar̈ att tilliten till 
samhället kan rubbas



Digital tillgänglighet
Samhällets stöd behöver utformas för att tillgodose 
att alla individer ska kunna få stöd för att använda de 
digitala tjan̈ster som krävs av dem från det offentliga 
samhällets sida. 
Digitaliseringskommissionen



Digitala servicecenter i kommunal regi
Digitaliseringskommissionen • föreslog i sitt 
slutbetänkande att Sveriges kommuner skulle 
erbjuda digitala servicecenter till invånarna för att 
utveckla invånarnas digitala kompetens
St• ödet skulle utformas så att det möjliggjorde för 
alla att ta del av grundläggande samhällstjänster på
internet
Ut• över kommunernas egna digitala tjänster skulle 
kommunernas service även innefatta digitalt 
servicestöd för användande av statliga e-tjänster 
för olika myndigheter
Regeringen • skulle anslå statliga medel som 
Sveriges kommuner kan söka för att upprätta 
digitala servicecenter
70• % av frågorna till biblioteken rör 
myndighetstjänster (Sthlm mätning 2016)



Digitaliseringen förändrar allt

Digitaliseringen innebär en omvälvande
transformering av samhällets viktigaste delar –
tillväxt och hållbarhet, välfärd och jämlikhet, 
trygghet och demokrati.

Digitaliseringskommissionen



Välfärdsteknologin förändrar äldres vardag

• Välfärdsteknologi är ett samlat begrepp för teknik 
och tjänster som innebär tekniska lösningar i olika 
former som bidrar till att öka delaktighet och 
underlätta livet för personer med olika former av 
stödbehov

• Välfärdsteknologin utvecklas i snabb takt inom 
al̈dreomsorgen i relation med användarna

Genom • denna utveckling är äldre är en grupp som i 
snabb takt digitaliseras i sina vardagsliv

Den • ökade integreringen av teknik och människa 
innebär att varje individs utveckling av digital 
kompetens och behov av användarstöd och IT-
support behöver finnas tillgänglig kontinuerligt

70 • procent av alla personer med 
funktionsnedsättning har fyllt 65 år



EU:s AAL Forum 2014 i Norrköping



Dagny i Almedalen 2015



Och nu 2016



Ser vi en växande klyfta i samhället?

Radio P• 1 har en serie
program där de belyser
en ökande digital klyfta i
samhället.
I • ett avsnitt besöker de 
SeniorNet Södermalm
Den • senaste rapporten
Internet och Svenskarna
2016 visar att 630 000 
människor anser sig vara
utanför
informationssamhället.



Intresset ökar för äldre och digitalt
utanförskap! Många nya initiativ

http://www.it-guide.se/

http://www.it-guide.se/


Ministermöte den 26 oktober

Den • 26 oktober träffade en mindre grupp ur 
Digidelnätverkets Samverkansledning civilminister 
Ardalan Shekarabi och hans närmaste 
medarbetare på inbjudan av ministern.
Under samtalet diskuterades regeringens syn och •
satsningar på digitaliseringsarbetet inom offentliga 
Sverige. Vi kopplade detta arbete till 
frågeställningar kring vad det innebär att vara e-
medborgare i ett digitaliserat samhälle – framförallt 
ur individens men också samhällets perspektiv.
Digidelnätverkets• representanter, tillsammans med 
personal från Kungliga biblioteket som arbetar med 
den pågående utredningen om Nationell 
biblioteksstrategi, framförde farhågor att pågående 
digitaliseringssatsningar har för lite fokus på 
människors förmåga och kompetens att aktivt delta 
i det digitala samhället. Det finns alltså ett klart 
behov av nationell samling och övergripande 
styrning av alla offentliga aktörers arbete med 
digitaliseringsfrågor, för att säkerställa att alla 
människor i Sverige kan vara digitala 
medborgare och därmed fullt delaktiga i 
arbetslivet, offentlig service och demokratifrågor, 
samt i civilsamhället.
SeniorNet• Sweden gör digitalisering i praktiken –
varje dag!



Goda exempel från SeniorNet
i hela landet



Ingvar Kamprads stiftelse i samarbete
med SeniorNet i Växjö

Enligt • ett pressmeddelande från familjen 
Kamprads stiftelse ska de 500 surfplattorna 
med tillbehör skänkas till samtliga 
kommuner i Småland, utifrån antalet 
invånare fördelas surfplattorna 
proportionerligt.
Kamprads teknik• -present är en del i ett 
projekt med föreningen SeniorNet. Ingvar 
Kamprad vill genom stiftelsen se till att äldre 
i större utsträckning kan behålla kontakten 
med exempelvis avlägsna släktingar men 
även få utlopp för personliga intressen.
Under ett år har ett pilotprojekt med •
surfplattor drivits på äldreboendet Attendo
Sörgården i småländska Rottne. – – De äldre 
har använt plattorna både i gruppaktiviteter 
och på individuell nivå. Bland annat har de 
kopplat upp sig mot tv:n och fått tillgång till 
det öppna arkivet. Där har de kunnat se både 
på Hellenius hörna och Söderkåkar, gamla 
serier som de känner igen, säger Lena Fritzén 
till Smålänningen.



TESTBÄDDAR NATIONELLT, 
REGIONALT OCH LOKALT

Tillgången till seniorer är centralt!









Kommunernas testbäddar

EU• -projektet Stockholm 
Digital Care med 
testmiljöer i Nacka och
Huddinge 
http://stockholmdigitalca
re.se/beskrivning/

Stockholm Living Lab•

Testmiljö• Norrköping

Kista• UrbanICTArena

Plus • ytterligare ca 50 
testbäddar i Sverige


