
2022-08-21

1

Webbkunskap -
Internetstatistik

https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/
https://internetstiftelsen.se/nyheter/digitalt-utanforskap-slar-mot-samhallets-svaga-

grupper/

https://www.internetworldstats.com/stats.htm

IT i vården

Anders Avdic

(19 sidor)

Internet - historia

• 1968 ARPANET (Defence Advanced Research Project Agency)

• Fyra datorer sammankopplade

• 1971 första epostmeddelandet

• 1973 40 datorer sammankopplade
Första filen sänds
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Internet - WWW

• Internet – nätverk av nätverk https://sv.wikipedia.org/wiki/Internets_historia

• Protokoll TCP/IP (gör att datorerna kan ”prata” med varandra)
• Transmission Control Protocol/Internet Protocol

• En arkitektur för datakommunikation över nätverk med en struktur som delas 
upp i olika lager

• IP-adress  (unikt id på nätet)

• https://www.youtube.com/watch?v=x3c1ih2NJEg

• World Wide Web – en applikation på Internet
• 1990 ”föds” www

• Tim Berners-Lee

Översikt

• Att 9 av 10 är på nätet varje dag 

• Att var femte pensionär inte använder internet 

• Att mobiltelefonen är den digitala enhet som används mest • Att var 
sjätte har en uppkopplad högtalare i sitt hem 

• Att mer än 4 av 10 internetanvändare får höra att de spenderar för 
mycket tid framför skärme
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9 av 10 
använder 
internet 
dagligen år 
2021

Hur använder 
olika 
generationer 
internet? 
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Olika 
gruppers 
användning

Varför inte 
använda?
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För mycket 
skärmtid?

Mer eller 
mindre 
social?
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Etjänst-
användning

Olika e-
tjänster

8 av 10 
använder 
e-vård-
tjänster

(ehälsa)
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Olika 
åldersgruppers 
användning av 
e-vård-tjänster

(ehälsa)

80- och 90-
talster mest

Vad av följande har du gjort eller skulle du kunna göra på egen hand eller med hjälp av någon annan? ? 
(Logga in på 1177 Vårdguiden för att se recept, provsvar, journaler, inbokade läkartider etc. / Använda en 
vårdapp, dvs besöka en läkare digitalt via videosamtal), 
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Avstår du 
från att 
använda 
några 
digitala 
samhällstjä
nster för att 
du inte 
tycker att 
de är säkra 
att 
använda?

En fjärdedel av de äldsta avstår 
från att använda e-tjänster av oro 
för hackare.

Funktions-
varierade 
avstår i högre 
grad än 
andra från 
att använda 
e-tjänster för 
att de känns 
osäkra

Avstår du från att använda 
några digitala samhällstjänster 
för att du inte tycker att de är 
säkra att använda?
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