
#Metoo#Metoo

Det började med en datorkrasch i oktober 1969. I dag är 
hela samhället beroende av internet. Via mobilen i fickan 
har var och en tillgång till närmast oändlig kunskap. Samti-
digt kan nätet användas för övervakning och spridande av 
falska budskap. 
Av Johan Jarnestad & Marie Alpman
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l Första meddelan-
det skickas mellan 
två datorer på 
nätverket Arpanet, 
det som i dag 
är internet. Det 
innehåller endast 
bokstäverna L och 
O. Forskarna hade 
tänkt skriva LOGIN 
men servern kra-
schade.

l Första e-post-
meddelandet.

l Första datorn 
utanför USA 
kopplas upp mot 
Arpanet. Den står i 
Norge och uppkop-
plingen sker via 
satellit via en mark-
station i Tanum i 
Bohuslän.

l Internetprotokollen TP och 
IP presenteras. Det gör det 
möjligt att snabbt skicka 
paket med information mellan 
anslutna datorer och nätverk. 
Ordet ”internet” används för 
första gången som en förkort-
ning för ”internetworking”.

l Innan webben kommer 
går det att koppla upp 
sig via modem till ett 
slags digitala anslag-
stavlor, så kallade 
BBS:er, där BBS står för 
Bulletin Board System.

l Det moderna internet 
föds när Arpanet går 
över från militärt till ICP/
IP och blir ”civilt”.

l Sverige får sin för-
sta internetnod.

l Wikipedia 
startar.

l Nu går det att 
ringa på nätet via 
Skype. 
l Start för Pirate 
Bay.

l Facebook.

TIPS! 
Läs mer om internets 
historia på Internet-

museum.se – Sveriges 
första helt digitala 

museum.

l Youtube.

l Det mobila internet skjuter 
fart tack vare iPhone.

l Pinterest och Instagram.

l Cambridge Analyti-
ca-skandalen. 
l Falska rykten och hat-
propaganda på nätet i 
Bangladesh, Indien. Sri 
Lanka och Myanmar.
l GDPR införs.

l Twitter.

l Tor – som gör det 
möjligt att surfa 
anonymt på internet 
– lanseras.

l De första 
svenska 
domänerna 
med .sead-
ress.

l Första webbplat-
sen.
På adressen info.
cern.ch går det 
fortfarande att se 
hur den såg ut.

l Swipnet blir den 
första svenska 
internet- 
leverantören.

l Mosaic – en av 
de första grafiska 
webbläsarna slår 
igenom.

l Google öppnar sin 
sökmotor.
l Första bloggarna.

l Napster blir 
snabbt populärt 
för att ladda ner 
musik gratis.

l Twitter och Face-
book spelar en 
stor roll under den 
arabiska våren.

l Facebook blir 
det första sociala 
nätverket som 
passerar 1 miljard 
användare.

l Internetsäkerhetsexperten 
Anne-Marie Eklund Löwinder 
blir som första svensk invald i 
Internet Hall of Fame.
l Edward Snowden avslöjar US-
A:s omfattande spaningssys-
tem på nätet.

l Ryska hackare och 
påverkanskampanjer 
när Donald Trump 
väljs till ny president 
I USA.
l Fake news. l Facebook är världens 

största sociala nät-
verk med 2,4 miljarder 
användare.

l Amazon grun-
das. l Första 
e-postmedde-
landet mellan två 
regeringschefer 
när Carl Bildt 
mejlar med Bill 
Clinton.

l Dåvarande kommunikationsmin-
istern Ines Uusmann uttalar det 
berömda: ”internet är en fluga som 
kanske blåser förbi”. 
l Internetpaketet med modem och 
abonnemang är årets julklapp. 
l Svenska portaler som Torget.se 
och Gulasidorna.se lanseras.

l Vid det europeiska fysikfor-
skningslabbet Cern skapar 
Tim Berners-Lee det som 
ska bli webben, ”World Wide 
Web”. För första gången kan 
innehållet på internet länkas 
ihop.
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