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INLEDNING

Välkommen till Digital vardag!

Vår förhoppning är att det här materialet ska bidra till ökad tillgänglighet och delak-
tighet i vårt alltmer digitala samhälle. 
Det finns ett stort utbud av digitala tjänster och vi har därför fått göra ett urval av 
tjänster, funktioner och appar att ha med. Vi har plockat ut ett antal exempel som 
vi tycker är bra och som vi hoppas att du ska ha nytta av!

Materialet är från början ett studiematerial framtaget till kurser i 
utbildningsprojektet Digital vardag som Falkenbergs kommun drev
under 2019, med finansiering från Post- och telestyrelsen.

Lycka till i din fortsatta Digitala vardag!
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Olika modeller av smarta 
mobiler/surfplattor och nya 
uppdateringar kan göra att 
instruktioner och bilder inte 
stämmer exakt med hur din 
egen smarta mobil/surfplat-

ta fungerar och ser ut.

Tänk på att!

© Falkenbergs kommun 2019. Detta material är en del av en kurs. 
Materialet är reviderat 2019-10-08
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Olika varumärken - hårdvara 
Hårdvara är det du ser framför dig när du tittar på din smarta mobil/surfplatta. 
Hårdvaran är alltså den fysiska produkten. (Detta till skillnad från mjukvaran som är 
de datorprogram som finns inne i din smarta mobil/surfplatta.) 

Det finns många olika varumärken på smarta mobiler och surfplattor. De största 
när det gäller både smarta mobiler och surfplattor är iPhone och Samsung, men 
det finns även en uppsjö av andra varumärken som Sony, Nokia, Huawei, Doro, 
HTC och LG. 

Olika operativsystem - mjukvara 
Mjukvaran är de datorprogram som finns inne i din smarta mobil/surfplatta. Det 
viktigaste av dessa program är operativsystemet. Operativsystemet är det program 
som redan finns inlagt i din smarta mobil/surfplatta när du köper den. Operativsys-
temet är det som får den smarta mobilen/surfplattan att fungera. 

iOS är Apples operativsystem används endast i Apples egna produkter 
som datorer och iPhone/iPad.

Android ägs av Google och används bland annat av varumärken som 
Samsung, Lenovo och Doro.

Det finns två dominerade operativsystem på marknaden: 

Smart mobil och surfplatta
Smart mobil (smartphone): är en telefon som du kan ringa med, men den 
är också som en liten dator. Du kan använda internet och bland annat göra 
bankärenden, betala med Swish, skicka e-post, lyssna på musik och läsa 
nyheter.

Surfplattan: går inte att ringa med som en vanlig telefon/mobil, men det 
går att ringa med den över internet. I övrigt kan du använda den till allt som 
du använder din smarta mobil till. Fördelen med surfplattan är att skärmen 
är större och lättare att läsa/skriva på. Det negativa är att den inte är lika lätt 
att stoppa i fickan och bära med sig som den smarta mobilen. 

KURSTILLFÄLLE 1
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Lär känna din surfplatta

Starta/stäng av

Ladda härUttag hörlurar

Höj och sänk 
volymen

Senast besökta 
sida/app Hemknappen 

- till startsidan

Backa

Här ser du hur mycket 
batteri du har kvar
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(På bilden visas en surfplatta av märket Samung)

Lär dig att ta en 
skärmdump (ett foto 

av skärmen). 

Tips!



Lär känna din smarta mobil

Starta/stäng av

Höj och sänk 
volymen

Ladda här

Senast besökta 
sida/app Hemknappen 

- till startsidan

Backa
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Här ser du hur mycket 
batteri du har kvar

(På bilden visas en smart mobil av märket Samung)

Uttag hörlurar



Skärmlås
Din smarta mobil/surfplatta har en låsskärm som gör att bara du kan använda den. 
Det finns olika sorters lås med olika nivå av säkerhet. Du väljer själv vilken typ av 
skärmlås du vill ha och du kan byta när du vill.

Ändra skärmlås, steg för steg:

Inställningar - låsskärm - skärmlåstyp
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PIN-kod till SIM-kort
PIN-koden är en kod på fyra siffror som finns tillsammans med 
SIM-kortet när du köper ett mobilabonnemang. När din smarta 
mobil/surfplatta har varit avstängd så krävs PIN-koden för att kun-
na starta den igen.! Förvara alltid dina koder och lösenord på ett säkert sätt!

MINA ANTECKNINGAR



Använda pekskärm
När man börjar använda sin surfplatta eller sin smarta mobil så kan det vara bra att 
känna till hur man använder en pekskärm.

MINA ANTECKNINGAR
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Klocka
I den här funktionen kan du: sätta ett alarm (väckarklocka), se vad klockan är i oli-
ka städer, ta tid och sätta timer.

När du ska sätta ett nytt 
alarm, tryck på +

1. Välj tid för alarmet
2. Välj om du vill sätta alarmet under flera veckodagar (ska du bara ha alarmet 
samma dag eller imorgon så behöver du inte välja veckodag)
3. Välj ett larmnamn (”Jobbmorgon”, ”Kurs Digital vardag”)
4. Välj larmsignal eller stäng av larmsignal
5. Välj om du vill att din smarta mobil/surfplatta ska vibrera när den larmar
6. Välj om du vill snooza, det vill säga att alarmet går igång upprepade gånger 
med ett visst antal minuters mellanrum
7. Tryck på Spara.

Sätt ett alarm



I kalendern kan du lägga in händelser, precis som du gör i en papperskalender. Du 
kan också välja att lägga in ett alarm så att mobilen kan hjälpa dig att komma ihåg!

1. Skriv en rubrik (”Läkarbesök”, ”Köp mjölk”, ”Fira Kerstin!”)
2. Välj starttid och vid behov sluttid 
3. Välj om du vill lägga till ett larm och när (ex. 10 min före, 1 dag före)
4. Välj om påminnelsen ska upprepas (ex. varje vecka eller varje månad)
5. Tryck på Spara.
(Du kan också lägga till en plats, en anteckning och bjuda in andra, om du vill.)

Kalender

Lägg in en påminnelse i kalendern

För att lägga till en ny 
händelse, tryck på +
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För att kunna använda internet så behöver du en internetuppkoppling. Om du vill 
kunna använda internet på din smarta mobil/surfplatta var du än befinner dig, så 
väljer du ett mobilt bredband (för detta krävs ett SIM-kort). Alla smarta mobiler har 
plats för SIM-kort, men endast en del surfplattor. Hemma (eller på andra ställen 
där det finns bredband) så kan du koppla upp dig med hjälp av Wi-Fi. Detta kan 
du göra med alla smarta mobiler och surfplattor.

Gör så här:
1. Dra ner aviseringspanelen
2. Tryck på Wi-Fi (ska lysa blått)
3. Tryck på det tillgängliga nät som du vill ansluta till
4. Skriv in lösenordet och tryck på anslut.

Att ansluta till internet
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App är förkortning för applikation som i detta fall betyder ”datorprogram”. En 
app är ett program som du installerar på din smarta mobil/surfplatta för att ge 
den fler funktioner. Istället för att öppna din webbläsare och skriva in adressen 
till sidan du vill till så kan du ladda ner appen och använda den för att komma 
direkt dit du vill. 

En del appar är förinstallerade i din smarta mobil/surfplatta, men till största 
delen så bestämmer du själv vilka appar du vill ha.

Appar laddas ner via en förinstallerad app i din smarta mobil/surfplatta som 
heter Google Play. För att kunna ladda ner appar från Play Butiken (Google 
Play) så behöver du ett Googlekonto. Detta skaffar du första gången du an-
vänder din nya smarta mobil/surfplatta. Om du inte har ett Googlekonto så 
kan du lätt skapa ett.

Appar
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Ditt Googlekonto använder du för att logga in på alla Googles tjänster, som Google 
Play butik, Youtube, Google Maps och Google Home. Användarnamnet och lö-
senordet till Googlekontot är också din e-postadress (Gmail).

Om du inte har ett Googlekonto så kan du 
skaffa ett genom att:

1. Öppna din webbläsare (Internet) och skriv   
”google.se” i adressfältet
2. Tryck på Logga in i det övre högra hörnet
3.  Tryck på skapa konto
4. Följ instruktionerna
a. För och efternamn
b. Välj ett användarnamn – vanligtvis ditt    
    namn
c. Skapa ett lösenord
d. Bekräfta lösenordet
e. Födelsedag – för att vissa tjänster har 
ålderskrav
f. Kön – valfritt att fylla i
g. Mobiltelefon – valfritt att fylla i
h. Din nuvarande e-postadress – valfritt att   
fylla i
i. Plats
5. Tryck på fortsätt
6. Godkänn användarvillkor.

Skapa ett Googlekonto

MINA ANTECKNINGAR



Ladda ner appar (installera)
Du laddar ner en app genom att:

1. Tryck på appen Play Butik
2. Skriv ”SVT Play” i sökrutan (tryck i sökrutan så kommer tangentbor-
det fram)
3. Appen tar fram förslag allteftersom du skriver, dyker rätt förslag upp 
så kan du trycka direkt på det, annars skriver du färdigt
4. Tryck på ”Installera”
5. Tryck ”Fortsätt” i rutan ”Gör klart kontoregistreringen”
6. Tryck ”Hoppa över” i rutan ”Gör klart kontoregistreringen”. (Vill du 
kunna göra köp i appen så måste du lägga till ett betalningsalternativ.)
7. När appen är färdiginstallerad så trycker du på ”Öppna”
8. Stäng appen genom att trycka på hemknappen eller bakåtknappen  
tills du kommer tillbaka till hemskärmen.
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Plocka bort appar 
(avinstallera)

Hantera appar 

Du plockar bort en app genom att:

1. Sätt fingret på ikonen för appen 
som du vill plocka bort och tryck tills 
pratbubblan syns
2. Klicka på alternativet ”Avinstallera”
3. Du får frågan om du vill avinstallera 
SVT Play. Klicka på ”OK”.
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Hur hittar jag appen på hem-
skärmen?
1. Tryck på appen som heter Appar 
(eller svep fingret uppåt på hemskär-
men)
2. Bläddra till sista sidan. Den senast 
nedladdade appen lägger sig alltid 
längst bak.

Möblera om på hemskärmen
Tryck på appen du vill flytta på och 
håll fingret inne tills textrutan syns. Då 
kan du dra appen dit du vill ha den.

MINA ANTECKNINGAR



KURSTILLFÄLLE 2

E-post (Gmail)
E-post (elektronisk post) som även kallas mail eller e-mail är ett av de äldsta kom-
munikationssätten på internet. Det är ett både enkelt och snabbt sätt att skicka 
meddelanden via internet.

På startsidan ligger primär (inkorg) och 
här hamnar alla e-post du får.
I menyn uppe i övre vänstra hörnet så 
kan du även komma till:
Skickat: här hamnar alla e-post som du 
har skickat.
Utkorg: här hamnar e-post som du har 
försökt skicka, men som inte har skickats.
Utkast: här hamnar e-post som du har 
börjat skriva, men som du inte har 
skickat.
Skräppost: här hamnar e-post som 
Gmail tolkar som skräp, reklam.
Papperskorg: här hamnar e-post som 
du slänger.

För att skriva ett nytt e-post så trycker du 
på pluset i nedre högra hörnet.

Vill du lägga till bilaga (skicka med ett 
foto eller en fil) så trycker du på gemet 
överst till höger.
När du ska skicka ditt mail så trycker du 
på pilen överst till höger.
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Bank-id är en legitimation (e-legitimation) som du använder på internet för att styr-
ka din identitet, exempelvis vid bankärenden, när du deklarerar via internet eller 
skickar pengar med swish. Bank-id kan jämföras med pass, körkort och andra fy-
siska legitimationshandlingar. Det är därför viktigt att du är lika rädd om ditt bank-
id som du är om andra värdehandlingar.

Swish är en app som gör att du kan både skicka och ta emot pengar på ett en-
kelt sätt utan att behöva lämna ut dina bankuppgifter. Det enda du behöver är ett 
mobilnummer till den som du ska skicka pengar till, eller ett swish-nummer om det 
gäller företag, föreningar eller organisationer.

Du måste ha bank-id för att kunna använda swish.

Du skaffar bank-id via din banks hemsida.
1. Ladda ner din banks app 
2. Ladda ner BankID säkerhetsapp
3. Logga in på din internetbank med säkerhetsdosa 
eller mobilt bank-id, om du redan har ett på en annan 
enhet
4. Beställ mobilt bank-id
5. Följ instruktionerna och godkänn villkoren.

1. Ladda ner appen swish betalningar
2. Logga in i din bankapp och anslut dig till tjänsten swish
3. Gå tillbaka till swish och aktivera ditt konto.

Bank-id

Swish

Skaffa bank-id

Skaffa swish

Myndigheter, 
banker och företag ber 

aldrig om att få dina 
kontouppgifter eller 
lösenord via telefon, 

sms eller
e-post!

OBS!
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På tema.falkenberg.se/via under Digital vardag finns länkar till 
filmer som förklarar mer.



Swish är en app som gör att du kan både skicka och ta emot pengar på ett en-
kelt sätt utan att behöva lämna ut dina bankuppgifter. Det enda du behöver är ett 
mobilnummer till den som du ska skicka pengar till, eller ett swish-nummer om det 
gäller företag, föreningar eller organisationer.

Du måste ha bank-id för att kunna använda swish.

1. Tryck på swish-appen
2. Tryck på ”Betala”
3. Fyll i telefonnummer (eller tryck på + och välj vem du vill skicka pengar till), be-
lopp och ev meddelande och tryck på swisha
4. Bank-id-appen öppnas. Kontrollera att informationen stämmer, fyll i din säker-
hetskod och tryck på skriv under. 

Att använda swish

Swish

Tips!
Om du ofta swishar till samma nummer så kan du lägga till det som favorit, 
så slipper du lägga in swishnumret varje gång.
Tryck på: Ny favorit och skriv in namn och swishnummer och tryck på klar.

KURSTILLFÄLLE 3



Allt fler samhällstjänster flyttar över på internet och blir både svårare och enklare 
på samma gång. För de som saknar kunskap och praktisk erfarenhet kan detta 
inledningsvis bli en utmaning. Men för de som behärskar tekniken och internet så 
öppnas många dörrar. 

En del digitala samhällstjänster kräver att du loggar in med bank-id. Detta är ett 
sätt för dig att legitimera dig online.

Samhällstjänster

Precis som i övriga samhället så blir allt fler av kommunens tjänster digitala. Du kan 
bland annat lämna medborgarförslag, göra en felanmälan till kommunen, ansö-
ka om hemtjänstinsatser, färdtjänst och mycket mer - direkt via internet. Du hittar 
dessa tjänster under rubriken Digitala tjänster på kommun.falkenberg.se. 
En del tjänster kräver en e-legitimation, som bank-id.

På sidan Digitala tjänster listas alla tjänster i bokstavsordning. Via listen kan du 
välja vilket område du är intresserad av.

Exempel: Lämna ett 
medborgarförslag

1. Klicka på Starta tjänst till höger om M, Medborgarförslag, lämna förslag 
2. Klicka på Starta tjänsten
3. Logga in med ditt Bank-id
4. Dina personuppgifter är förifyllda – fyll i det som fattas och klicka på nästa
5. Skriv ditt förslag och klicka på nästa.

Kommunens digitala tjänster
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Vårdguiden 1177 är en tjänst från Sveriges regioner. Den finns 
både på internet (1177.se) och som app (Vårdguiden 1177). När 
du loggar in med bank-id på Vårdguiden 1177 så kan du: 
• Läsa din journal 
• Se aktuella och uthämtade recept 
• Boka, omboka eller avboka tid 
• Be om förnyat recept 
• Se information om ditt högkostnadsskydd. 
Utan att logga in kan du även läsa om sjukdomar, behandlingar, 
regler och rättigheter och hitta och jämföra vårdmottagningar. Du 
kan också ringa och få sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

Det finns många Apotek som har appar. De fungerar alla på 
liknande sätt och innehåller samma tjänster. 
När du loggar in på ett Apotek med Bank-ID så kan du: 
• Hämta ut dina recept online, det vill säga få dina läkemedel 
levererade hem till brevlådan eller till ett apoteksombud 
• Du kan se om ditt recept har kommit och få en översikt över 
aktuella och ut¬gångna recept
• Du kan också hämta ut medicin åt ditt djur eller till någon som 
du har fullmakt för.
Utan att logga in med bank-id så kan du bland annat: 
• Handla receptfria varor

Tips på andra digitala samhällstjänster

Skatteverket: deklarera och se om du får pengar tillbaka el-
ler betala. Du kan också se om din deklaration har kommit in 
till Skatteverket och se kopior på de deklarationer du lämnat in 
tidigare år.

Hallandstrafiken. I denna app kan du köpa biljett, hitta tidtabel-
ler och hålla koll på eventuella störningar i buss- eller tågtrafiken.

SMS Park. Med hjälp av en parkeringsapp kan du betala din 
parkeringsavgift, förlänga parkeringstiden var du än befinner dig 
och avsluta parkeringen när du är redo att åka. På så sätt behö-
ver du aldrig betala för mer än din faktiska parkeringstid.



På internet kan du handla allt ifrån mat, kläder och böcker till teknikprylar och 
möbler. Du får då allt levererat hem till dörren eller till ett utlämningsställe nära dig. 
Att handla på internet fungerar ungefär likadant på alla ställen. Det finns många 
olika sätt du kan välja att betala på, exempelvis kontokort eller faktura.

1. Öppna din webbläsare (Internet) och 
skriv bokus.se i adressfältet
2. Sök efter en speciell bok i sökfältet 
eller titta runt på sidan
3. När du hittat en bok du vill köpa så 
trycker du på Köp
4. Boken läggs i kundkorgen (det dy-
ker upp en 1 vid kundkorgen högst upp 
i högra hörnet)
5. När du är redo för att betala så tryck-
er du på kundkorgen 
6. Kontrollera din varukorg och tryck på 
Till kassan
7. Tryck på Privatperson under Snabb-
kassan
8. Fyll i information om namn och 
adress, e-postadress, välj om du vill ta 
del av erbjudanden och tryck på Nästa 
steg
9. Tryck på det leveranssätt och betal-
sätt du väljer
11. Tryck på Slutför köp.

E-handel

Gör så här:
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KURSTILLFÄLLE 4

Webbläsare och sökmotorer

Källkritik - frågor du kan ställa dig när du besöker en sida
Eftersom det finns mycket information på internet så finns det även mycket 
som inte stämmer. Det kan bero på att någon medvetet försöker vilseleda 
läsaren, men det kan också bero på okunskap eller på att någon helt enkelt 
har skrivit fel. Den som skriver ger också alltid sin bild av verkligheten. Det 
är därför viktigt att vara kritisk till den information du läser.

Vem står bakom sidan/informationen?
Är det en myndighet, en organisation, ett företag, en privatperson, en ex-
pert eller någon du litar på?

Varför är sidan/informationen skapad?
Är det för att informera? Är det för att presentera fakta? Är det för att över-
tyga dig om något? Är det för att påverka en opinion (tex vid ett val)? Är det 
för att sälja en produkt eller tjänst till dig? Är det för att underhålla dig?

När är sidan/informationen skriven? Är den aktuell?

Det finns två olika sätt att hitta information på internet (ex. vädret imorgon). Om du 
vet vilken sida du kan hitta informationen på så skriver du in adressen i adressfältet 
på din webbläsare (ex. klart.se). Det finns olika webbläsare som Google Chrome, 
Mozarilla Firefox och Safari.

Om du inte vet var du ska hitta information om vädret så använder du en sökmotor 
för att söka (ex. ”väder + Falkenberg”). Då plockar sökmotorn fram förslag på sidor 
och sen trycker du dig vidare till ex. klart.se eller smhi.se. Det finns olika sökmoto-
rer som bing.com och looksmart.com, men vanligast är google.com. Den har blivit 
så stor att vi säger att vi ska ”googla” när vi letar information på internet.

Informationstjänster
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Öva på att söka:
1. Vad blir det för väder där du bor imorgon?
2. Var kan du köpa boken Allmän IT-kunskap av Eva Ansell (och vad kostar den)?
3. Vad visas på tv ikväll klockan 20.00?
4. Nämn två böcker som August Strindberg gav ut 1871
5. Vad kostar det att åka tåg från Falkenberg till Stockholm?
6. Hur högt är världens högsta berg?
7. När och var föddes Bruce Springsteen?
8. Vilket år byggdes Tullbron?
9. I vilken tidning läser du helst dina nyheter? Finns den att läsa på internet?
10.  Sök information kring ett intresse/hobby du har.

När du börjar skriva så ger Google förslag. Du kan antingen skriva färdigt eller 
klicka på något av förslagen.
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Kartor - Maps
I Maps kan du titta på kartor över hela världen. Du kan få hjälp att hitta 
färdvägar dit du ska och få veta hur lång tid det tar att köra (eller gå) 
dit. Du kan också få tips om caféer, restauranger och sevärdheter här i 
närheten eller på andra sidan jorden.

25

1. Skriv en plats i sökrutan högst upp (ex. 
Stockholm)
2. Du kan zooma in och ut och flytta dig runt i 
kartan
3. Du kan välja en annan typ av karta, bland 
annat satellit eller kollektivtrafik
4. Tryck på Vägbeskrivning i nedre vänstra 
hörnet

5. Välj startpunkt (ex. Falkenberg)
6. Du kan välja om du vill se färdväg för bil, 
kollektivtrafik, till fots eller med cykel
7. Tryck på ”Förhandsgranska” i nedra vänst-
ra hörnet
8. Tryck på ”Steg och annat” i nedre högra 
hörnet. 

MINA ANTECKNINGAR



Sociala medier är ett samlingsnamn för tjänster på internet där användar-
na själva bidrar med innehållet. (Om vanliga medier  så som tv, tidningar 
och radio är som en middag man blir bjuden på så är sociala medier som 
ett knytkalas där alla som vill bidrar till måltiden.) Sociala medier finns 
både som webbplatser på internet och som appar.

Sociala medier gör att vi kan vara sociala och interagera med varandra 
över internet. Det finns möjlighet att chatta, att dela med sig av text, bild, 
filmklipp, musik och länkar. Det krävs ofta att du blir medlem och skapar 
dig en egen profilsida där du väljer hur mycket information du vill dela 
med dig av. 

Sociala medier erbjuder en möjlighet att hitta människor som man har 
tappat kontakten med. Det är också ett smidigt sätt att hålla kontakten 
med människor som bor långt borta.

KURSTILLFÄLLE 5
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Kommunikation och sociala medier



Det finns många olika appar för textmeddelanden, röst- och videosamtal. Några 
exempel är Messenger, Skype och WhatsApp. De fungerar på samma sätt och ser 
ganska lika ut. Du kan skicka meddelanden till enskilda personer, men du kan ock-
så skapa en grupp och skicka samma meddelande till hela gruppen på en gång.

Ett litet foto visar vem som skriver vad och era pratbubblor har olika färger för att 
göra det ännu tydligare vem som säger vad. De olika apparna har också olika 
sätt att visa när ett meddelande skickats och om mottagaren har läst det. I bilden 
nedan så ser du att klockslaget för när varje meddelande har skickats står över 
respektive pratbubbla.

Textmeddelanden - Chatt

1. Tryck på den person du vill skicka ett 
meddelande till (bilden till vänster öpp-
nas)
2. Tryck på meddelanderutan längst ner 
för att skriva ditt meddelande
3. Vill du skicka med en bild så trycker 
du på kameran längst ner till höger
4. När du är redo att skicka ditt medde-
lande så trycker du på pilen (pappers-
flygplanet) till höger (syns bara när du 
skriver ditt meddelande).

Vill du hellre ringa än skriva meddelan-
den så trycker du på kameran högst 
upp till höger för videosamtal och på 
telefonluren för röstsamtal. (Se avsnitt 
om Videosamtal)

Gör så här:

MINA ANTECKNINGAR
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Videosamtal är samtal där du inte bara hör utan även ser den du pratar med. Du 
kan ringa videosamtal med samma appar som du skickar textmeddelanden med, 
som Messenger, Skype och WhatsApp. Du måste ha tillgång till internet för att 
kunna ringa videosamtal.

I de flesta appar registrerar du dig med din e-postadress och ibland behöver du 
skapa ett användarnamn. Du hittar dem du vill ringa till genom att söka på deras 
e-postadress eller användarnamn. 

1. Tryck på den kontakt du vill ringa till
2. Tryck på kameran högst upp till höger för att starta samtalet (Se avsnitt om 
Textmeddelanden)
3. Du ser den du ringer till i den stora rutan och dig själv i den lilla, så titta i den lilla 
rutan och se till att du syns ordentligt för då vet du att den du pratar med också 
ser dig bra
4. Du avslutar samtalet genom att trycka på luren.

Videosamtal

Gör så här:
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Facebook bygger på att du blir vän med andra användare 
och att ni delar med er av text, bild och video till varandra. Ni 
gillar och kommenterar varandras inlägg. Det finns en mängd 
grupper på Facebook där användarna kan diskutera kring ett 
gemensamt intresse. Messenger är en del av Facebook.

Instagram bygger på att användarna delar med sig av fram-
förallt bilder, men även text. Du följer andra användare och 
kan gilla och kommentera deras inlägg.

Exempel på sociala medier

Twitter är ett socialt nätverk där användarna skriver korta 
texter, så kallade ”tweets”, som får vara max 280 tecken 
långa. Du följer andra användare och du kan gilla och svara 
på deras tweets.

Snapchat används mest av unga upp till 25 år. På Snapchat 
delar man med sig av bilder och videoklipp. Till skillnad från 
övriga sociala nätverk så är inget som läggs upp bestående, 
alla inlägg försvinner efter en viss tid. Det är populärt med 
olika filter som ger hundöron eller förvränger rösten på per-
sonen i klippet.

Pintrest kan beskrivas som den digitala versionen av att 
bläddra i tidningar och klippa ut och spara på allt man tycker 
är intressant. Pintrest innehåller mycket inredning, mode och 
recept och du kan spara alla bilder som du gillar. 
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Hem (huset) – här visas alla bilder som de 
du följer (prenumererar på) lägger upp. Du 
kan gilla en bild genom att dubbeltrycka på 
den eller lämna en kommentar genom att 
trycka på ”lägg en kommentar”.

Sök (förstoringsglaset) – här kan du 
söka i sökrutan eller bläddra i flödet.

Gör nytt inlägg (+) – här lägger du upp 
bilder.

Historik – Se vad du själv och dina vänner 
gillat.

Din sida (gubben) – här ser du alla inlägg 
du har gjort, du kan också se alla som föl-
jer dig (prenumererar på dina inlägg/bilder) 
och alla som du följer.

Instagram är en gratis app där du kan dela med dig av framför allt 
foton, men även texter. Du kan följa (prenumerera på) andras foton, 
både kända och okända människor.

Instagram

MINA ANTECKNINGAR

• Tryck på hjärtat för att ”gilla” inlägget
• Tryck på pratbubblan för att kommentera inlägget
• Tryck på flygplanet för att skicka inlägget till en av dina vänner.
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Facebook är en av de största sociala medie-kanalerna. Både unga 
och gamla använder denna kanal. Facebook bygger på att du är vän-
ner med andra användare och att alla delar med sig av text, bild eller 
video. 

Profil: För att använda Facebook behöver du registrera dig och lägga in informa-
tion om dig själv i din profil. Du bestämmer själv hur mycket information du lägger 
in och därefter kan du bestämma vem som kan se din information. De flesta läg-
ger in ett foto av sig själv för att det ska bli lättare att hitta vänner och bli hittad av 
vänner. På din profilsida samlas alla tidigare statusuppdateringar, händelser och 
aktiviteter i kronologisk ordning.

Statusrad: Här lägger du upp foton eller skriver en text, som du vill dela med dina 
vänner. Du kan även skriva ett inlägg på andras sidor.

Gilla/kommentera: På Facebook interagerar du med dina vänner genom att gilla 
(klicka på ”tummeupp”-symbolen nere till vänster i ett inlägg) och genom att skriva 
kommentarer till dina och dina vänners inlägg.

Grupper: Många går med i grupper på Facebook för att samlas kring ett gemen-
samt intresse – stort som smått – allt från yrkesgrupper och vägföreningen till 
trädgårdsgrupper. Grupperna kan vara stängda och då är det bara medlemmarna 
som ser vad som skrivs i gruppen. Är de öppna kan även andra se innehållet.

Sidor: Många företag, föreningar, kommuner och myndigheter skapar sidor som 
används i marknadsföringssyfte och för att sprida information. 

Evenemang: Man kan skapa evenemang och bjuda in deltagare - detta används 
både i större sammanhang, exempelvis vid konserter och sportevenemang och i 
mindre privata sammanhang som en födelsedagsfest.

Facebook

Här söker du efter vän-
ner, företag eller grup-
per.

Här skriver du ett 
inlägg.

Här ser du vad andra 
har skrivit.
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KURSTILLFÄLLE 6

Underhållning

SVT Play är en gratisapp 
där du kan titta på alla SVTs 
program när du vill och flera 
gånger, om du vill.

• Tryck på förstoringsglaset i övre högra 
hörnet och skriv vilket program du letar ef-
ter i sökrutan (tryck på sökrutan om tang-
entbordet inte kommer fram)
• Du kan också trycka på valfri katego-
ri (tex Drama eller Dokumentärer) och få 
en överblick över alla program inom den 
kategorin.

Andra vanliga appar för tv och film är TV4 
Play, Viafree, Netflix och HBO.

Istället för att titta på tv-program på tv och lyssna på radioprogram på radio så kan 
du både titta och lyssna med hjälp av tjänster på internet. Dessa kallas för strea-
mingtjänster. Fördelen med streamingtjänster är att du kan titta och lyssna när du 
vill och du behöver inte tänka på att ett visst program sänds på en viss dag vid en 
viss tid.

SVT play 

Gör så här:

MINA ANTECKNINGAR
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Spotify är en app som innehåller all musik du kan tänka dig. Du kan 
hitta både ny musik och gamla favoriter. Spotify finns som gratisver-
sion med reklam och som betaltjänst utan reklam.

Hem – här visas din mest spelade musik och dina mest spelade pod-
dar. Här finns också förslag på musik/poddar.
Sök – här kan du trycka i sökrutan och skriva in en låt eller artist du 
letar efter eller så kan du välja en kategori och få förslag.
Ditt bibliotek – här kan se vilka låtar, album och poddar som du har 
sparat, dina egna spellistor och allt som du har spelat nyligen.

Spotify – musik och podcasts 

1. Sök efter en låt som du vill lägga i 
din spellista
2. Tryck på de tre prickarna till höger 
om låttiteln 
3. Välj ”lägg till i spellista”
4. Tryck på en befintlig spellista för att 
lägga till låten eller tryck på ”ny spellis-
ta”
5. Namnge din spellista (”Morgonpro-
menad”, ”Mina bästa låtar”, ”Asien 
2011”) och tryck på ”skapa”
6. Du hittar din spellista i ditt bibliotek 
– tryck på ”spellistor”.

Skapa en spellista:

MINA ANTECKNINGAR
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Youtube är en gratistjänst där användarna laddar upp videoklipp. Vem 
som helst kan starta sin egen ”tv-kanal” och lägga upp videoklipp, här 
finns allt innehåll du kan tänkta dig! Här finns också både tv-program 
och filmer från hela världen. Vem som helst kan titta på innehållet på 
Youtube. Man kan klicka på gilla/ogilla och kommentera det man ser. 
Vill man följa en specifik kanal skapar man ett konto och prenumererar 
på kanalen.

Youtube

Förstoringsglaset – tryck på förstorings-
glaset för att söka bland alla klipp (tryck i 
sökfältet om tangentbordet inte kommer 
fram).
Hem (huset) – här får du tips på klipp uti-
från vilka klipp du har tittat på tidigare.
Populärt (eldflamman) – här kan du se 
vilka klipp som är populärast just nu inom 
kategorier som musik, nyheter och filmer.

Gör så här:

Du kan ladda ner alla slags spel i appen Play Butik. Några du kanske har hört talas 
om är Wordfeud, Candy Crush, Patiens och Sudoku.

Spel



35

Andra appar att prova
Tänk på att nedanstående appar endast är exempel. Det kan finnas andra appar 
som utför samma tjänster. Om du vill lära dig språk så finns det t.ex. många olika 
appar som kan hjälpa dig med detta.

Biblio. Lyssna på bibliotekens alla ljudböcker!

Riktiga vykort. Skicka riktiga vykort i en app! Vykorten leve-
reras av Post Nord.

Stegräknare. Få koll på hur många steg du tar på en dag!

Babbel. Lär dig språk med hjälp av en app!

Storytel. Läs eller lyssna på böcker!

Kivra. Skaffa en digital brevlåda för post från myndigheter 
och företag!



Digital vardag var ett projekt under 2019, finansierat 
av Falkenbergs kommun och Post- och telestyrelsen 
med syfte att öka den digitala kompetensen hos 
kommuninvånare över 65 år.


