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Digitalt førstevalg for alle –  

er det mulig? 

      
Seniornett Norge 

 
     

- Får seniorene på nett! 

Tore Langemyr Larsen 



- Vil ha alle seniorer i Norge «på nett» dvs. bli digitale borgere 
  

- Er en forening av frivillige (NGO) 
  

- Har  1000 frivillige instruktører og veiledere 
   

- Og har 6 ansatte 
  

- Har ca 210 klubber / opplæringssentre i hele Norge 
  

- Hadde rundt 25 000 seniorer innom til opplæring / veiledning i 2013 
  

- Finansieres ved offentlige og private midler i tillegg til egne   
 inntekter 

   

Seniornett Norge  

- i korte trekk: 



Opplæringssteder / 

Klubber  210 stk. 



«Digitale immigranter» 



«Digitale innfødte» 



- Tall fra Difi studien  
(basert på data fra SSB og PIAAC) 

• 940 000 innbyggere behersker den digitale 
verden (for) dårlig 

• Rundt 600 000 av disse er seniorer  55+ 

• Av disse igjen har 400 000 aldri brukt PC eller 
nettbrett  

• «Brukt siste 3 måneder» – holder ikke! 



- Tall fra Difi studien  
grafisk 
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«Brukt Internett siste 3 måneder»  i % 

0

20

40

60

80

100

120

1997 2000 2003 2005 2008 2010 2013

16 - 44 år

45 - 66 år

67 - 79 år

67 - 100+ år



•   

Roald Jormonen går på datakurs for å lære seg hvordan andre programmer enn kabal-programmet fungerer 

på datamaskinen han har hjemme.  
FOTO: Jan T. Espedal  

 

Flere hundre tusen nordmenn kan ikke 

bruke internett 
OSLO/LØRENSKOG (Aftenposten): Her sender Roald Jormonen (79) sin første e-post. 

Arild Færaas  

Oppdatert: 27.okt. 2014 12:36  

mailto:arild.feraas@aftenposten.no


Landets seniorer: 

 
Er storforbrukere av offentlige tjenester 

 

Må / bør forberedes på fremtidens digitale 

Velferdsteknologi 

 

Kan bidra!  - ikke minst digitalt! 

 

 

 
 





Et tankekors …….. 

 

 Offentligheten bruker mye penger 

 på nye og moderne digitale 

 systemer 

 

MEN: 

 

 Veldig lite penger til å sørge for at 

 folk kan og vil ta disse i bruk 



Hva tror vi i Seniornett: 
Ikke alle, men det er mulig å få med  

seg mange, mange flere: 

 

 Brukervennlighet! 

       -   gjenkjennelighet 

         - universell utforming 

       -   begrens valgmuligheter! 
  

 Motivering    - mediekampanje (og  

    IKKE på Internett) 
 

 Opplæring    -  tilpasset brukergruppen 
 

 Vedlikehold  -  et miljø for hjelp og oppdateringer 



Seniornett 





Ny teknologi - i 1936 

 


