


Stå upp! Hugg grannen, lås upp mobilen (och 
lämna över den !). Titta på era skärmar. Prata. 
Vilka appar är samma, vilka skiljer? Hur är de 
sorterade? Hur många notiser och olästa mail? 
Vilken är favoritappen. Varför, varför, varför?  
Vad betyder skillnaden?  
Kan du lära dig något?
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Jag vet inte bättre. 
Men jag vet lite annorlunda.

 



  











 

Se och hör. Förstå. Gör!

 



 

Se och hör. Förstå. Gör!

 



Medborgaren kommer aldrig välja det 
lite svårare och lite dyrare alternativet ”

”
Källa: Anders Ygeman, e-legitimationsdagarna 2019



  



100 CIO: säkerheten är viktigast



100 ”vanliga människor”: enkelheten är viktigast



 

Live…

 





Diskutera: Vad känner du när du ser den här bilden?



Googla: Canadian Hockey Team Wins IIHF 2018



  



Lämna komfortzonen? Skulle inte tro det.







 

Attityd. En fråga om perspektiv.

 









Robert Cornelius’ Self-Portrait: The First Ever “Selfie” (1839)



 

Attityd och insikt.

 



 



Källa: Svenskarna och internet 2018
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Källa: Svenskarna och internet 2018

• 24% krånglig teknik 
• 8% ingen dator/
uppkoppling 

• 4% inte tid 
• 3% för dyrt 
• 14% annat 
• 47% ointresse

Främsta skälen att inte 
använda internet



Källa: Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2017



Källa: Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2017



Källa: ”Internet för alla”, Åke Modée, Institutet för Analys och Utveckling  



 

Attityd. En träningssak.

 



  Tänk positivt: Vad händer egentligen här?



 

Se och hör. Förstå. Gör!

 



Myron Tribus

You can manage what you do not understand,  
but you cannot lead it.

















Utveckling på två år…

Källa: Ungar och medier, 2013. Q; ”Vad brukar du använda mobilen till?” A; ”Internet”
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Utveckling på fem år…

Svenskar som använder Swish. Källa: Svenskarna och Internet 2019
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Förstå tekniken.



 

#19 Mixed reality (VR/AR)

 



  









    Googla: How to solve math problems



 

Verkligen förstå tekniken…

 



Körkort […] Körkort […] Körkort 
[…] Körkort […] Körkort […]”

”
Källa: Anders Ygeman, e-legitimationsdagarna 2019



 

#67 Autonomous vehicles

 



Have you ever thought about the fact that if self-
driving cars become a norm when people get heart 
attacks it won’t cause accidents, people will just 
arrive to their destination and sit there until somebody 
notice.

Diskutera: Vad är mer troligt (smartare, bättre, 
intressantare) att den självkörande bilen gör?



    



Tänk längre: Vilka är de riktiga och viktiga frågorna vi 
måste ställa?



Oundvikligt: Det kommer bli förbjudet för människor 
att köra bil på allmänna vägar. 







Tänk längre: Vilka är de andra och tredje 
ordningens konsekvenser som tekniken leder till?



Diskutera: Vad kan du göra i en ”bil” om du inte 
längre behöver köra den?



 

#16 Artificial Intelligence / ML

 



    Googla: IBM Watson





    Googla: AlphaGo Zero





Oundvikligheter: Vad kommer att påverka er?





   

Bibliotek
Dator

Mobilen

Röst



    



Måla bilden av en blomma i huvudet.  
Addera miljö och sammanhang. 
Tänk dig bilden verkligt detaljerad.  
Så, tänk dig nu att du ska förklara för 
något hur de ska måla exakt den bilden.  
Begränsad bandbredd. 



  



  



 

#86 Brain-computer interface

 





  



Oundvikligheter: Vad kommer att påverka er?



 

Se och hör. Förstå. Gör!

 



Källa: ett policydokument från en av sveriges största organisationer

Vad är problemet med den här formuleringen?



 

Internet är möjligheter.

 



Googla: ABBA 



Googla: The pirate bay 



Googla: Spotify  



  



 

Se och hör. Förstå. Gör!

 



Digitalisering är en lagsport.”
”

Källa: Anna Eriksson, e-legitimationsdagarna 2019



Digitalisering är en folksport.”
”

Källa: Joakim Jardenberg, e-legitimationsdagarna 2019



Googla: Formula 1 pitstops



Googla: #ME9



 

Digitalisering är en 
träningssport.

 



 

En sak till…

 



Googla: Nationalencyklopedin#hbg2035
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Original
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@jocke #cio8







 

Se och hör. Förstå. Gör!

 





Det vi behöver lära att göra lär vi 
genom att göra. 

 

 





TACK!
@ jocke / #ensakidag




