senITel – 10 år på Nätet för seniorer med IT-intresse från Telia
1997 inledde Telia ett Demotel-projekt där en grupp pensionärer från Televerket/Telia fick i
uppdrag att utvärdera äldres, dvs sin egen, inställning till den då rätt nya IT-tillämpningen, dvs
Internet. Rekryteringen skedde bland Pangbröder och Marknadsseniorer. Det var också i dessa
grupper idén till projektet vuxit fram. Ett 40-tal frivilliga försågs med datorer och Internetanslutning.
Efter ett halvår hade de flesta fått
tekniken att fungera hjälpligt, delvis
tack vare utbildningsträffar på Telemuseum på torsdagsförmiddagar, och
efter ett år lade projektgruppen fram
sin rapport. På frågan ”Är Internet
nåt för äldre?” blev svaret – trots allt
– ett klart JA. Särskilt e-posten upplevdes som en stor tillgång. Rapporten (inkl en kort sammanfattning)
finns tillgänglig på senITels hemsida
www.senitel.org (direkt till rapporten
www.senitel.org/slutrpt.htm).
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De flesta i projektet tyckte det var synd att avbryta det trevliga samspelet på nätet och på torsdagsmötena, så projektgruppen transformerades 1998 till en klubb inom SeniorNet Sweden. Nya
medlemmar togs in, en styrelse valdes. Ragnar Thorell, som varit projektledare blev också
klubbens första ordförande, inkl programchef med uppgift att planera innehållet till torsdagsträffarna.
När Telia skapade Teleseniorernas Förbund (TF) gick senITel 2004 över från SeniorNet till TF.
Medlemsskaran växte successivt och är nu ca 125, varav drygt 30 utanför Stockholm. I Göteborg
finns en lokal grupp som har egna torsdagsträffar.
Aktiviteten vid träffarna i Stockholm
och Göteborg har varit varierad: Föreläsningar i ämnen med koppling till aktuell
och/eller historisk IT, studiebesök, egen
utbildning i skilda programvaror, hårdvaruarbete med klubbens egna datorer
o.s.v. För dem som inte kunnat delta har
mötena regelmässigt refererats på klubbens hemsida, som varit i gång sedan
start och utgjort den samlande punkten
vid sidan av torsdagsträffarna.

2

När Telemuseum stängdes i januari 2004
fick Stockholmsgruppen möjlighet att ha
sina fortsatta träffar på Teknika Museet,
där nu senITels egen dataanläggning och
AV-utrustning är placerad. Våren 2006
inledde klubben en serie kvällsträffar för allmänheten i samarbete med museet under rubriken
”Teleseniorer minns”, som fortfarande pågår våren 2007.

Klubben har formellt sett rekordhög närvaro vid sina årsmöten. Dessa sker på nätet och sedan
2003 med hjälp av senITel Forum, och alla som har tillträde till forum är per definition närvarande. Alla, oavsett hemort, kan delta och man har god tid på sig. Mötena pågår i några veckor
och alla kan delta i debatten, ställa frågor och att lägga sin röst i alla omröstningar. Forum nås
med lösenord och är bara tillgängligt för klubbens medlemmar. Erfarenheterna hittills av detta
IT- mässiga sätt att hålla möten är goda – dock har debatterna hittills varit mycket måttliga, så
metoden har inte fått något riktigt eldprov, och det aktiva deltagandet från medlemmarnas sida
har nog kvantitativt inte varit större än vid årsmöten av traditionellt slag ”på lokal”.
Ragnar Thorell efterträddes 1999 som ordförande av Sven-Ingvar Larsson som i sin tur lämnade
klubban vidare till Karl-Erik Eriksson 2002. Hemsidan har hela tiden skötts av Pelle Carlson.
Och nu blir senITel alltså 10 år.
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Bildtexter:
1 och 4. Den sociala samvaron är givetvis en viktig ingrediens i senITel-arbetet, med e-post
och hemsida och forum sköter vi den på nätet, men kaffet måste serveras mera fysiskt.
2. En egen dator byggdes 2001 (numera utbytt mot en modernare)
3. Många trevliga föredrag har det varit, här med Anita Rissler från SeniorNet. Vi har också
gjort prov med överföring av föredrag (ljud och bild) till gruppen i Göteborg via Skype.

