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Vögq onvändo internet!
Könner du dig utonför för ott du inte
kon voro med i den digitolo vörlden?
Völkommen in i vörmenl Digitont ör
din enklo guide till iniernet och ollt du
kon göro dör: betolo rökningor, höllo
kontokt med vörden, umgås med
born och bornborn - och inte minst

- hitto borndomsvönnerno igenl Eller
titto på dino fovoritserier nör du vill...
Digitont hlalper dig helo vögen - frön
försto steget ott köpo en plotto eller
en telefon - till ott bli uppkopplod
och kunno onvöndo ollo tiönster som
du behöver.

MALIN PERLHEDEN

ör iournolist och
hor tio års erforenhet
ov ott jobbo digitolt
mot en kvinnlig
mölgrupp. Molin hor
vio sitt orbete på
Aller Medio, ett ov
Sveriges störsto förlog
som blond onnot ger
ut AIlos, Hemmets
veckotidning, Året
Runt och Allers, sett
problemotiken hos
öldre besökore i ollo
digitolo konoler

- från webbplotser
till sociolo medier.

*,8"
Aller r

g Bestoll pö www.sllermedioshop.seldigitEnt
eller ring 042-444 30 00.
Erbiudondet göller inom Sverige och så långt logret räcker.
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lnternetstiftelsens Möns Jonosson frön nögro

ov de över en milion som lever i digitolt
utonförskop. Men hon upplever också

motsotsen - en B5-örig mon blev

siöloglod nör hon insåg nötets möiligheter.

Text AMANDA PIETERSEN

Foto: IBL/SHUTTERSTOCK och SARA ARNALD

lnqen sks hehövq
kf,nno sig utonför!

I lll mer i samhället utgar

lL ,,.rn att man nar oator.
Fl ru*-id och mejladress
samt giima ko1l på Facebook och
Instagram. Plötsligtkrävs en app
för att betala p-avgift. Banker
hanterar inte pengar längre. Vis-
sa va.ror finns bara på nätet och
på SVT hänvisas till sajten för
mer information.

Rapporten Svenskarna och
internet visar att 1,1 miljoner
svenskar som sällan eller aldrig
rir på nätet då hamnar utanför.

Här har vi alla ett ansvar menar
Måns Jonasson, digital strategpå
Intemetstiftelsen i Sverige, som
ger ut rappofien.

- Det ;ir ett demokratiskt pro-
blem. När alltfler tj änster bygger
på internetanvändning hamnar
707o av de somriröver75 årutan-
för. Det är inte bra.
Vad ser du ftir lösningar?

- Samhället måste se till att det
går att få hjälp med det digitala.
Det är vi skyldiga våra pensio-
närer. Det görs enorma bespa-
ringar när kontor stängs ner och
personlig service minskar. Då
borde man kompensera på andra
sätt. Den personliga hjälpen
betyder mycket. Men vi som kan
måste också hjälpa de mer osäk-
ra med deras datorer, surfplattor
och telefoner.

och kommentorer
ott skoffo internet".

som "ingen
Det möter

personligo
hiälpen
befvder

^y7u*))

Yad får du ftir
reaktioner från folk
som inte
använder internet?

- Frustration och ibland
ren ilska. De känner sig akter-
seglade.

Finns det psykologiska
spärrar?

- Ja, eftersom många känner si g
intvingade. De är trötta på allt
tjat om intemet och blir därför
1ätt defensiva. Vi måste hitta så-
dant som motiverar. Man kanske
inte ska börj a med bank-id. Den
som är intresserad av mat eller
trädgård kanju finna hur myck-
et somhelst. En 85-årigmanjag
träffade blev helt lyrisk nzir han
förstod att han med hjälp av
internet skulle kunna titta på
fotbol I precis när och hur myck-
et han viIle.
Har du släktingar i digitalt
utanftirskap?

- Min mormor som blev 95 år
skaffade faktiskt Facebook efter
att ha gått en PRO-kurs. Hon
tyckte det varjättekul för plöts-
ligt kunde hon ha kontakt med
alla sina barnbarn som var ut-
spridda i landet och bli en del av
allas våra liv.

Måns menar också att man
måste inse att det inte blir lättare
att stå utanför.

-Harman 10-15 årkvari livet
rir det viktigt att komma in i det.
Fler och fler samhällsfunktioner
kommer att bli helt digitala.
Vad är digidelcenter?

- En höma på bibliotek drir per-
sonal hjälper till med digitala

diinster. Det finns ett antal såda-

na ute i landet och 2019 öppnar
vi 10-15 till med hjälp av peng-
arfrån näringslivsdepartementet.
Ditt bästa tips till den som vill
komma igång?

- Skaffa inte en stor dator. det
räcker med en surfplatta och
ibland en smart telefon. De kan
också kännas lättare an manöv-
rera, mindre läskiga och går att
hitta billigare.

- Ett annat råd är att svälja
stoltheten och våga be om hjälp.
För det kan vara svårt i början.
Brukar du locka med något?

-Att man kan se sina favoritpro-
gram nzir man vill och pausa för
att gå på toa eller sätta på kaffe.
Det är ju en stor vinst! Och man
kan lyssna om och spola tillbaka
nzir man vill. I
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^-. ver en KoDD Karre r rao-
'II I huset i Helsingborg sit-
V ter Carin Stolt och visar
sina senaste Instagrambilder. Vid
morgonens strandpromenad med
maken var vyn så vacker.

- Jag tänkte, det hiir måste jag
fotografera och lägga ut. Tiua ! Jag
har redan fått en kommentar från
Maggan i Båstad, och flera likes.

- Det uir roligast ndr folk skri-
ver något, nzir man får feedback.

Hennes förtjusning över "sin
lilla svarta", en några år gammal
Iphone, går inte att ta miste på.

- Den rir fantastisk! Måtte jag
aldrig bli av med den. Håir finns
ju allt. Bank-id, mej1, gps, recept.

- Appar tycker jag iir jättebra,
säger Carin och tittar upp.

- De hjälper ju en enormt i
vardagen!

Carins digitala intresse börj ade
på jobbet. Det var deir hon som
socionom börj ade skriva rappor-
ter på dator på 90-talet. På 00-
talet fi ck hon sin första mej ladress

och på 10-talet började pratet i
fikarummet handla mer om bäs-
ta väderappen än om vädret i sig.
Till exempel.

- Har du upptäckt Pinterest?
Diir får jag jättemycket tips. Om
dukningar, hur man ordnar hyl-
lorna och om recept. Som den hiir
cheesecaken med karamellsås !

Mellan tuggoma bläddrar hon
bland bildema:

- Hiir tu den, säger hon och
visar recept och läcker bild.

Matlagning och bakning lir
stora intressen - och Pinterest och
Instagram en ständig..kåilla till
glädj e och inspiration. Aven inför
den kommande långresan. Carin
och hennes man iir pensionairer
som kan styra sin tid - och nu
ligger viirlden framför dem.

- Vi vill passa på medan vi iir
pigga och friska.

Ger råd - och tor hiälp
Även om Carin själv tagit steget
och blivit en fullfjädrad digitant

- en kvinna 55+ som tar för sig
av nätets möjligheter - så ser hon

på nlira håll hur knepigt det rir att
leva i digitalt utanförskap.

Hon trjälper en äldre sliikting
attbetala räkningarpå nätet men
även vänner i hennes egen gene-
ration behöver tips och stöd.

- Många är osiikra. "Carin, det
får du visa", säger de. Och det
gör jag giima.

Hennes enkla råd till de tvek-
samma dr:

- Var inte rädda, och ta hjälp!
Det hiir iir en helt ny vlirld - som
man ska ta vara på.

Niir hon sjiilv varit osäker har
hon vänt sig till telefonbutiker i
närmsta köpcentrum.

- De har gett mig j ältebra hj älp
många gånger ! Jag har till exem-
pel liirt mig hur man gör texten
större i mobiltelefonen.

En de1 i bekantskapskretsen
tvekar ändå, srirskilt inför socia-
1a medier som Facebook.

- Ta det för vad det är säger
jag! Man behöver ju inte lägga
ut sin själ diir. Och man behöver
inte läsa allt. Det som har med
politik att göra scrollarjag bara
förbi.

Carin har 3 8 3 Facebookvänner

- hittills.

- Den senaste fick jag hiir-
omdan: Agneta somjag gick
i skolan med i Svalöv. Hen-
ne hade j ag inte fått kontakt
med annars.

- Det iir roligt att kunna
gratulera folk, och att själv
få födelsedagshiilsningar.
Yad säger du till alla som
inte tagit steget in på Facebook
och sociala medier?

-Att de missar något. De missar
sånt som gör att man mår gott.
Jag blir glad niirjag ser vad folk
har för sig. Och så fårjagjätte-
mycket tips.

Väggarna i radhuset vittnar om
en stor familj som gillar att träf-
fas. På en somrig bild syns Carin
och maken Thomas omgivna av
glada ansikten i olika åldrar -
festen firade deras 40-åriga bröl-
lopsdag.

Barnbarnen har sin givna

tr 5Wl5H? Jo.
(Med den överför mon pengor
vio folks ielefonnummer.)

tr BANK-ID: Jo.
(Hiölper dig ott legitimero dig,
signero och utföro tiönster på
myndigheter och bonker.)

tr FACEBOOK, INSIAGRAM: Jo.
(Sociolo medier. Hör lögger mon

ut texter/bilder som föliore,/
vönner ser.)

tr MESSENGER: Jo.
(Focebooks funktion
[ör meddelonden.)

tr SKYPE OCH FACETIME: Jo.
(För somtol dör ni ser vorondro.)

tr PODD: Jo.
(Rodio som kon lyssnos

på vio nötet volfri tid.)

tr WHAISAPP: Jo.
(Meddelondeopp.)

tr SNAP€HAI: Nel.
(App för meddelonden. Sörskih

populör blond born och ungo.)

plats i hemmet, såväl barnstol
som leksakskorg och leksaks-
spis väntar på dem där. Och om
de tröttnar på leksakerna vet de
vart de ska vända sig. "Kan vi
få titta i din mobil", frågar de.
För självklart har Carin laddat
ner Barnkanalen.

När barnbarnen sedan är på
annat håll gläds både hon och
de över att kunna se varandra

under telefonsamtalen, via Fa-
cetime.

Sina barn skriver hon till i
Whats app.

- Vi har en grupp diir som vi
kallar Klanen, det llr ett snabbt
och bra sätt att hålla kontakt. Vi
hörs diir fl era gånger varje vecka.

lnspireros ov resesoiter

- Jag ser bara vinningar med allt
detta! Igår niirjag fick gjort nag-
lama fick jag tips om en kalori-
berzikningsapp, Lifesum. Känner
du till den?

Jodå, reportem som nyss fick
smaka den delikata cheesecaken
upptäcker via appen att det i prin-
cip zir slutätetföridag, ochbyter
raskt fokus:
Har du någon mer
lustbetonad app?

- Oja. Jag gillar att vila middag
och då iir sudokuappen perfekt.
Den ger avkoppling men håller
också igång hjiirnan.

- Och så träningsappen ! Den
är så bral Man kan se och boka
alla pass. Nu inför resan harjag
kollat upp träningsställen vid

hotellen. Det vill till att man
harbrakondis och håller sig
fit! Vi ska ju vara borta
länge.

Ja, snart är det dags.
Digitala resor i alla iira,
nu zir det dags att ge sig
ut på riktigt. Framför bil-
der på Pinterest, tips på

resesajten Tripadvisor
samt med hjälp av många

andra webbsidorhar Carin och
maken Thomas bit för bit skissat
upp ett sex veckor långt äventyr
på andra sidanjorden.

- FörstAustralien, sedan Nya
Zeeland och sist Söderhavet, sä-
ger Carin och strålar.

- Vi iir så tacksamma för att vi
iir friska och har tid. Vi längtar
efter att komma iväg!

Och råikna med att flera hund-
ra av Carins vänner och bekanta
faktiskt kommeratt få följa med
på hela derasfantastiska resa - via
Facebook och Instagram. I

Vor inte röddq, och tcl hjälp! )) .. .. .
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YMobilen äritill god hiölp

öven i köEet, dör Corin
senost säkle och fonn
ett bro loxrecept på nötet.
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onläget är högt i en av
PRO:s lokaler i Malmö.
Här har ett tiotal pensio-

närer träffats for en studiecirkel
i datorkunskap. Även om stäm-
ningen är god och skämten
haglar, så är det i skarpa ordalag
som de talar om digitalisering-
en av samhället och dess kon-
sekvenser.

- Niir jag tar del av nyheter i
radio och på tv så hänvisar man
ofta till internet för att kunna ta
del av hela sammanhanget. Det
fick mig att känna mig utanför,
säger Christer Nilsson, 72, som
tillsammans med sin fru Barbro-
68. deltar i kursen.

Dagens träff är den andra i

ordningen under den studiecirkel
som PRO Handels står för. Alla
deltagare 1är sig på sin egen nivå
och med sitt unika behov.

- Jag har arbetat med datorer
under mitt arbetsliv, men då gäll-
de det töretagens egna system.
Jag behöver lära mig hur man
går ut på intemet, mailar och
sparar fi ler på daton'r, säger Bar-
bro Nilsson.

Mångo fördelor
Fördelama rir många f'ör den som
hänger med i den digitala ur
vecklingen. Men för den som
står kvar på perrongen och så att
säga inte hoppat på det digitala
tåget. innebär digitaliseringen
en känsla av maktlöshet och
utanförskap.

Dethandlar om en halv miljon
svenskar, de flesta över 66 år,
som aldrig använder intemet,

enligt en rappofi från Internet-
stiftelsen i Sverige.

- Människan som märker att
samhället stöter bort den. den
resignerar och får dålig själv-
känsla, säger Susanne Björken-
heim. vice ordlörande f-ör PRO
Malmös samorganisation.

Kursdeltagarna vittnar om
svårigheter som de möts av off-
line. Det handlar bl a om att be-
höva betala för samhällsser"'rice
som eir gratis för den med bank-
id ellerintemetbank. Och om hur
de blir beroende av anhöriga i
kontakt med myndi gheter.

- Det är bra att samhället di-
gitaliseras men den som står
utanlör måste ha ell alternativ.
Det gäller betalning i kollektiv-
trafiken, parkering och handel.
Det måste finnas ett likviirdigt
alternativ under en lång över-
gångsperiod, säger Anita Lind-
roth. 79 år.

Även om gruppen samlats för
att de vill vara en del av digita-
liseringen, så är de eniga om att
utvecklingen gått for fort. De
delarmed sig av skräckexempel

och färhågor om
bedragare på nätet och om hur
kontakten med vården försvåras.

Behöver stöd
Deltagarna menar att landets
folkvalda politiker måste ta ett
störe ansvar för att den som står
utanför ska få stöd samt ge eko-
nomisk hjälp till de många fat-
tigpensionärer som inte har råd
med abonnemang, dator eller
mobiltelefon.

Yl lersl är regeri ngen ansvari g
för att motverka det digitala
utanförskapet. Påfrågan om hur
regeringen arbetar med frågan,
förklarar civi I minister Ardalan
Shekarabi ( S ) ctten rad satsning-
ar genomför1s under den gångna
mandatperioden.

Men det rir också viktigt att
komma ihåg att en lyckad digi-
talisering av Sverige hänger på
att alla hjälps åt. både regeringen.
myndigheter och den regionala
nivån tillsammans med frivi I li g-
organisationer och det privata
näringslivet, sägerArdalan She-
karabi. I
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Kursqn hii
qtt hängä
Somhöllet digitoliseros i en rosonde tokt.

Och en holv miljon svenskor beroknos ho homnot
i ett digitolt utonforskop. Vi hor tröffot nögro
ov dem som försöker hitto en vög in i ollt det nyo.

Text: FREDRIK RUBIN Bild: FREDRIK RUBIN, IBL och TT
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