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Förkunskaper/Utrustning
Mail konto (skriva brev, läsa mail) (id och lösenord) 

SIM kort och SIM kod 

App Store/Google Play konton (id och lösenord) 

Ladda ner appar 

Hantera meddelande/SMS 

Telefonbok 

Kamera 

Klocka 

Karta 

Koppla till WiFi 

Telefon inställningar 

Utrustning: Smarttelefon



Betalning
• MobilBankID 
• SWISH 
• MasterPass 
• Klarna 



Facebook 
Så här tar du bort en vän:

• Gå till personens profil 
• Håll muspekaren över Vänner högst upp i profilen 
• Välj Ta bort vän 
Personen som du har tagit bort som vän aviseras inte. 
Om du inte vill att en viss person ska se din profil, lägga 
till dig som vän eller skicka ett meddelande till dig kan 
du blockera personen. 
Obs! Om du väljer att ta bort någon som vän blir även du 
borttagen från den personens vänlista. Om du vill bli vän 
med personen igen måste du skicka en ny vänförfrågan.



Anna  Svensson

Anna  Svensson

Tag bort vän



Facebook

• Använd # för att gruppera våra inlägg. Prova 
#Domsten, #DomstenStrand, #HavsbrisDomsten 

• Använda @ för “taggar/referera till” dina vänner



Blockera Reklam



Checka in ?



Vad innebär det att följa 
någon?

• När du följer någon visas den personens inlägg i 
ditt nyhetsflöde.  

• Du följer automatiskt personer som du är vän med. 
• Du kan även följa inlägg från personer som tillåter 

att alla följer dem, till exempel journalister, kändisar, 
politiker och andra personer som du inte är vän 
med men ändå är nyfiken på. 

Vissa offentliga personer med många följare verifieras av Facebook och har 
en blå markering     bredvid namnet så att du ska veta att det är en autentisk 
sida du gillar.



Hur delar jag en länk på 
Facebook?

Du delar en länk genom att ange webbadressen i 
delningsmenyn längst upp på din tidslinje eller 
startsida.  
Om du vill kan du skriva ett meddelande bredvid 
länken. 
När du surfar på webben kan du se olika möjligheter 
att lägga upp länkar på Facebook. Genom att klicka 
på knappen Gilla eller Rekommendera på en annan 
webbplats kan du skapa en händelse på Facebook.



Varför Facebook   
Vi på Domsten och Grå Läge
• Anslagstavla för: 

• Kommande aktiviteter 

• Akuta situationer 

• 260 medlemmar 

• Bästa funktionalitet 

Blir del av Facebook  Vi på Domsten och 
Grå Läge



Internet of Things (IoT)

Sakernas internet (Internet of Things- IoT), är 
vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och 
accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader 
som har försetts med inbyggda elektroniska delar, såsom 
sensorer, datorer och internetuppkoppling, vilket gör att 
föremålen kan spara och utbyta data.



Internet of Things (IoT)



Internet of Things (IoT)



Video on Demand
VoD



Vad är “Video on Demand”

• Video on Demand, förkortat VoD, ("Video på 
begäran") innebär att man distribuerar filmer/TV-
program till tittare via någon form av nätverk i det 
ögonblick tittaren vill se.  

• Enkelt att titta på dator, surfplatta eller telefon men 
den bästa upplevelsen är att titta på TV!



Kända VoD

• Netflix and HBO Nordic

Några exempel på svenska on Demand-tjänster är: SVT Play, TV4 Play, 
SF Anytime, Filmnet, Film2home,ViaFree, Viaplay och Voddler….



Vad behöver man 

• HDMI TV 

• Internet 

• Apple TV eller Chromcast (…. eller HDMI kabel)



Vad behöver man 
• Apple TV är en mediaspelare från Apple som gör det möjligt att 

strömma digitala mediafiler från t.ex. YouTube, Netflix, iTunes och 
iCloud till en HDTV. 

• Chromecast Enheten är en HDMI-dongel, som via ett Wi-Fi-
nätverk strömmar ljud- och videofiler till en HDTV. Användaren 
väljer själv vad som ska spelas upp på TV:n genom ett urval av 
mobilapplikationer, som kan installeras från App Store (iOS) eller 
Google Play (Android). En smartphone eller en surfplatta kan 
användas som fjärrkontroll efter en installation av appen 
Chromecast från antingen App Store (iOS) eller Google Play 
(Android). 

• Nya ord: Strömma, “casta” 



Kostnad
• Kostnad för utrustning 

• Apple TV (32Gb-64Gb)  - 1450-1800 kr 

• Chromecast  - 350 kr/Chromecast Ultra 800 kr (snart) 

• Månadskostnad (abonnemang) 

• Netflix (gratis en månad sedan 79/99/119 kr) 

• HBO (gratis en månad sedan 89 kr) 

• SvtPlay, TV4Play, ViaFree …. - 0kr



Netflix kostnad



Lite mer om Apple TV
• https://www.youtube.com/watch?v=OJv-fFQ_9Rc 

• https://www.youtube.com/watch?v=g6pSJecdVZo 

• Apples teknik Airplay gör att du kan skicka ljud, 
bild och video trådlöst till en annan enhet. Du kan 
alltså spela Spotify i musikanläggningen hemma 
trådlöst direkt från telefonen, men du kan också 
skicka semesterbilderna till teven och visa dem på 
det sättet för hela familjen, eller visa filmen du 
börjat titta på i din telefon på hemmets stora skärm.

https://www.youtube.com/watch?v=OJv-fFQ_9Rc
https://www.youtube.com/watch?v=g6pSJecdVZo


AppleTV menu



Hur installera man

• Enkelt 

• Kolla Youtube filmer (installation) eller ring mig 

• Svårt att bestämma dig - prata med mig 

• Prova en månad gratis på Netflix eller HBO



Chromcast/AppleTV/
SmartTV 

• Chromcast eller AppleTV: 

• Chromcast är mycket billigare 

• Gillar du inte  att använda telefon eller surfplattan som fjärrkontroll då väljer du AppleTV 

• Inte stor skillnad för användare 

• AppleTV är snabbare nu, men det kommer en ny version av Chromecast 

• SMARTTV 

• Dyr 

• Enkel 

• Fungerar bra de första tre åren sedan måste  du ändå köpa Chromecast eller AppleTV



Summering
• Prova Facebook, Fixa en inlägg med #Domsten eller 

#HavsbrisDomsten 

• Prova Netflix eller HBO en månad - GRATIS! 

• Kanske VoD är en bra julklapp? 

• Prova svenska fria VoD tjänster som SvT, TV4, ViaFree … 

• Vill du ha en riktig demo av Chromcast eller AppleTV - kontakta 
mig 

• Kan du idag styra någon via din Smarttelefon (Sakernas 
Internet)? Vad vill du styra?



Här kan du både anmäla fel och lämna synpunkter på hur vi kan göra stadsmiljön bättre. 
Du kan också se vad som redan kommit in till oss och önska återkoppling på det

Ett Bättre Helsingborg


