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En IP-adress eller ett IP-nummer är en adress 
som identifierar en anslutning mot Internet. IP-
adressen används för att information som 
skickas på Internet skall nå fram till rätt dator. 
Varje Internetansluten dator har en IP-adress – 
som exempelvis 82.125.41.11.



https://whatismyipaddress.com/



VPN – Virtual private network



VPN – Virtual private network
En VPN kan användas för att maskera IP-adressen på 
individuella datorer för att, till exempel, kunna surfa anonymt 
på webben eller få tillgång till geoblockerade tjänster eller 
skydda sin information på publika nätverk.  

Det är inte ovanligt att VPN används för att komma åt en 
geoblockerad strömningstjänst, det vill säga att få tjänsten 
att tro att användaren befinner sig någon annanstans än den 
faktiskt gör. 





... fram med era datorer ...





A simple ‘click’ on a computer 
c o m m o n l y a c t i v a t e s v a s t 
infrastructures where information 
is pushed through routers, local 
Internet networks, Internet 
exchange points, long-haul 
backbone systems, coastal cable 
stations, undersea cables, and 
data warehouses at the speed of 
light. 



redogöra





Datacenter – den digitala kulturens 
underliggande materialitet ...













Ökad uppmärksamhet på 
den medie-materialitet 
som existerar bakom 
s k i n a n d e g r ä n s s n i t t 
(GUI).



Om jag tidigare accentuerat att mediet alltid 
spelar alltid roll – the medium is the message – 
så gäller det också den materialitet som alla 
digitala medier är beroende av – från 
datahallarnas infrastruktur till kablage djupt nere 
i oceanernas djup.





https://view.publitas.com/riksbankens-jubileumsfond/2022-efter-digitaliseringen-det-digitalas-materialitet/



Det digitalas föreställda egenskaper:  

Det digitalas renhet kan överföras till praktiska 
tillämpningar och brukar understrykas i 
sammanhang som rör till exempel musik, där 
raspet försvinner, eller digital-tv, där bilden 
blir skarp. Det rena är också det effektiva, 
vilket är en annan egenskap som brukar lyftas 
fram. Till skillnad från den äldre analoga 
tekniken är den digitala resurssnål och kan 
spara till exempel bandbredd eller energi.



Generellt kan man säga att ju mer 
komplicerad en telefon är, desto mer 
resurser tar det att producera den.  

Vad som är slående är att för många 
produkter är resursåtgången vid 
användning bara en bråkdel av 
resursåtgången vid tillverkning.  

Produktionen av en iPhone 6 ligger 
m e l l a n 5 0 o c h 8 0 k g 
koldioxidekvivalenter, medan en 
normal årlig användning resulterar i ca 
5 kg koldioxidekvivalenter. 





















Apple & Steve Jobs främsta idé var 
att betrakta digitala apparater som 
ett slags modeobjekt – som enligt 
modets logik ändras från år till år.



Apple & Steve Jobs främsta idé var 
att betrakta digitala apparater som 
ett slags modeobjekt – som enligt 
modets logik ändras från år till år.

Men p lanned obsolescence – 
planerat åldrande – har hos Apple 
alltid handlat om både funktion och 
utseende.



iPhone 14 – nya funktioner och nytt utseende.



Åter till skräpet:  

Nina Wormbs menar att det finns två skäl till 
att det finns så mycket elektroniskt skräp: dels 
planerat åldrande, dels en förhärskande 
föreställning om att vi måste byta ut våra 
apparater. Det ligger förstås nära till hands när 
en central del, nämligen batteriet, är så gott 
som uttjänt efter två år. 









Netflixversionen ...



Netflixversionen ...



Digital hållbarhet



Digital hållbarhet





Digitalisering och miljömässig hållbarhet

Något bland det första man tänker på när det gäller digitalisering och 
hållbarhet är kanske den förbrukning av el som digitaliseringen för med 
sig. Och sambandet är tyvärr komplext.  

Den så kallade Jevons paradox säger att ett fokus på energieffektivitet i 
sig inte räcker för att lösa energiproblemen. Paradoxen består i att ju 
mindre och ju mer strömsnåla apparater som produceras, desto större 
spridning får dessa – och mer energi kommer då att konsumeras.





Digitalisering och miljömässig hållbarhet

Idag pågår en mycket en kraftfull digitalisering av samhället, där ett 
oändligt antal aldrig så strömsnåla enheter bildar alltmer avancerade 
infrastrukturer – sakernas internet, digitala plattformar och molntjänster 
med miljarder användare.



Det brukar framhävas att digital innovation 
har en betydande potential för att öka 
hållbarheten inom digitaliseringen.  

Främst handlar det om hållbarhet i design 
och produktionsprocesser, vilket innebär att 
tillverka hårdvara och utveckla mjukvara 
med så l iten resursförbrukning och 
miljöpåverkan som möjligt.



Digital hållbarhet & dataintegritet



var är och vem använder min data?















In company networks, sensitive data is continuously stored, processed, 
and exchanged through distributed services, processes, and 
employees. Assuring the security of your intellectual property or your 
private data goes far beyond simple access control.  

Even if access has been granted, you want to retain control over the 
use and dissemination of your digital assets. This is what we call data 
usage control. The idea behind data usage control is that the 
originator of the data must always know and be able to control what 
happens with their data.





Metaverse: att öppet redovisa 
för konsumenter vad deras 
data används till ...



Metaverse: att öppet redovisa 
för konsumenter vad deras 
data används till ...



examination



Kursen examineras genom två uppgifter:  

(1.) en muntlig presentation (i grupper om tre) för hela 
klassen onsdag 21/9.  

(2.) en individuell inlämningsuppgift – som också lämnas in / 
laddas upp 21/9.

Examination DIKA31



Bägge examinationsuppgifterna är snarlika – ni ska välja ut 
en (eller flera) teoretiska begrepp och/eller teoretiskt 
perspektiv som behandlas på föreläsningar eller i 
kurslitteraturen och använda dessa för att analysera och 
diskutera en valfri företeelse inom digitala kulturer. 

Examination DIKA31

En PDF av examinationsuppgiften finns på Canvas.



... om framväxten av internet, webb eller appar med 
utgångspunkt i de mediehistoriska texter ni läst, 
förekomsten av videor på TikTok i relation till Lev 
Manovichs fem grundprinciper för nya medier – eller via 
Donna Harraway ta er an förekomsten av cyborger inom 
webbkultur – alternativt att undersöka teorier om 
användargenererat innehåll (såsom virala memes) i relation 
till sociala medier.

Examination DIKA31



Poängen ä r a t t app l i ce ra de teore t i ska och 
kontextulaiserande perspektiv vi gått igenom på ett konkret 
exempel som ni tycker är intressant.  

Examination DIKA31



Den muntliga gruppresentationen bör företrädesvis 
använda sig av det medium som tematiseras (foto, ljud, bild, 
video etcetera) och vara omkring 7-8 minuter lång. Var 
kreativa; spela in eget material eller plocka från webben.  

Den skriftliga uppgiften kan med fördel relateras till den 
muntliga – den kan (men behöver inte) bygga vidare på de ni 
presenterat där var och en beskriver det som ni aktualiserat 
mer ingående i en resonerande text på max fyra sidor.

Examination DIKA31



– tack!


