
Världen  är så stor, så stor – Lasse Lasse liten 
större än du nånsin tror



HUR STORT ÄR STORT??

• Din mobil har vanligen lagringskapcitet på 16 eller 32 GB (milliarder 
tecken)

• Om du använde allt för att hålla reda på övriga svenskar (c 9 millioner)

kunde du ha 1800 till 3600 tecken per person – det är mycket info





Hur gammalt är Internet?

• c 45 år

• E-mail c 35 år

• WWW (’webben’) 29 år

• För oss vanliga användare c 25 år

• Och med bredband (fast anslutning) 15-20 år

• 1993 använde 1,7 % av svenskarna internet

• 2000 var siffran över 50 % 

• 2010 var 91 % av svenskarna internetanvändare



VEM ÄGER INTERNET?!

• Ingen och alla!!

• Men i olika delar ägs det av teleoperatörer

(eller ISP – Internet Service Providers)

• Specifikt WWW – en internationell kommitté som tillhandahåller 

domännamn (.se .com .org etc)

• Nationella organ som tilldelar lokala domännamn (@bwkonsult.se 

@atelje-edsvik.se)

Domänägaren tillhandahåller mailadresser (xyz@gmail.se
qwe@telia.com etc)

mailto:xyz@gmail.se
mailto:qwe@telia.com


KOM TILL SAKEN - HUR STORT ÄR INTERNET!!

• Ingen vet säkert!! MEN större än du nånsin tror

• Internet används för World Wide Web, E-mail – det vi använder

WWW svarar för c 4% av allt som finns på nätet!

• 1,600,000,002 websites in the World as of December 2019

(fast bara c 200 millioner är aktiva – Internet är delvis en ruinhög av        
hemsidor!!)

• Men även för mycket annat  - för allmänheten stängda delar (kallat Deep Web)

• Och för mer eller mindre kriminella aktiviteter (kallat Dark Web)



INTE BARA HEMSIDOR OCH MAIL

• Vill du se världen

• Hela världen!!

https://www.earthcam.com/network/
https://earth.google.com/web/@0,-76.80128404,0a,22251752.77375655d,35y,0h,0t,0r


År 2020 tros hela 20 miljarder prylar ha internetuppkoppling.



ETT LITE ANNAT PESPEKTIV

• Hur stort är Internet ur min horisont??





I genomsnitt använder vi internet 24 
timmar i veckan. Drygt 9 av dessa är via 
mobilen, en ökning med en timme sedan 
förra året. Personer mellan 16 och 25 år 
ägnar i genomsnitt nästan 40 timmar i 
veckan åt internet.













VAD TYCKER VI ÄR MENINGSFULLT?



Vem bestämmer vad vi kan se på WWW??





vilka är de mest populära hemsidorna på www

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_popular_websites


JAG SKULLE VILJA KUNNA MER OM WWW

Här är en länk till mer kunskap
och det finns många fler ställen – t ex YOUTUBE

https://moderskeppet.se/kunskap/




NÄT-TROLL?!



Nej – de ser ut så här



Uppdatera din faktureringsinformation
21 januari 2020 11:07 2 KB
Från:
Netflix
Till:
hans.blomberg@bwkonsult.se
Hej,

Tyvärr accepterades ditt kreditkort inte av vårt betalningssystem.
Det är möjligt att numret, utgångsdatum eller CVV-kod skrevs in felaktigt eller att 
din bank blockerade transaktionen.

Vi föreslår att du åter genomför betalningen online via länken nedan:
<<uppdatera din faktureringsinformation>>

Du kan också försöka välja ett annat kreditkort om problemet upprepas.
Ditt medlemskap kommer att förbli "i vänteläge" tills du ändrar 
betalningsuppgifterna online.
Vänligen skicka inte kreditkortsuppgifter via e-post av säkerhetsskäl.

Vi ser fram mot att höra från dig snart.
Vänliga hälsningar,
Net-Flix Sverige


