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Titta på TV
• AppleTV (utrustning) 

• Chromcast (utrustning) - Priset

• SVTplay

• Netflix

• HBO



Lyssna

• Svenskutvecklade Spotify är idag en självklar del 
av vår mobila vardag. Apples egen musiktjänst 
Apple Music må vara ett bra alternativ, men är 
fortfarande långt ifrån sin svenska konkurrent. 
Spotify finns i både betal- och gratisversion, vilket 
garanterar att du alltid har musik var du än är, hur 
du än är.



Vilken låt var det där? 
Shazam!

Ibland hör man musik som man gillar på radion, i en 
butik eller kanske i en restaurang, utan att man vet 
vad det är man lyssnar till. Det är här Shazam 
kommer in. Hör du något du gillar? Starta bara 
appen, så lyssnar den in sig och ger dig både artist 
och låt. Därefter kan du lägga till låten t.ex. i en av 
dina Spotify-spellistor.



Läsa
• Readly.com (läsa tidningar - svenska, engelska, 

franska…) 

• Tidningar på nätet: HD, SvD, DN .. 

• Ladda böcker: adliblis.com, bokus.com  

• Låna böcker: bibliotekfh.se 

• Lyssna på böcker: storytel.se, nextory.se, 
bookbeat.com 

http://adliblis.com
http://bokus.com
http://bibliotekfh.se
http://storytel.se
http://nextory.se
http://bookbeat.com


Betala
• Med Bankid kan du logga in på de flesta svenska 

internettjänster, deklarera, göra bankärenden och mycket mer. 
Den är faktiskt en av svenskarnas favoritappar och den app som 
fått Apple att göra ett undantag från sin interna policy kring vad 
appar får göra och inte får göra. När Iphone-tillverkaren satte 
käppar i hjulet orsakades ett så enormt ramaskri att företaget fick 
dra tillbaka sitt beslut och godkänna appens funktionalitet. 

• SWISH 

• Min banks app  

• Paypal



Sociala Medier
• Wikipedia

• Youtube

• Facebook

• Instagram största sociala medium för bilder. Inte bara 
för det faktum att du kan ta snyggt komponerade 
bilder och visa upp för vännerna, utan också för att 
communityn bara blir större och större. 

• WhatsApp



Kartor/GPS

• Google Maps sökfunktion hittar nästan alltid vad 
du letar efter, till exempel näraliggande 
bensinmackar eller kaféer. I många städer kan du 
även se alla busshållplatser på Googles kartor, 
medan Apple bara visar några eller inga alls. 

• Waze (information om olyckor)



Bästa podcast appar
• Acast eller Overcast 

Podcastlyssnandet har gett radion ett rejält 
uppsving de senaste åren. Tusentals svenskar 
producerar poddar och hundratusentals lyssnar 
varje dag. Iphones medföljande Podcast-app duger 
ganska bra, men det finns flera bättre alternativ för 
den som följer flera poddar och lyssnar mycket. I 
vårt test tidigare i år gav vi högt betyg till Acast och 
Overcast. Båda är riktigt välgjorda appar med lite 
olika stil. Eftersom de är gratis kan du ladda ner 
båda och testa vilken du gillar bäst.



ICA Handla

• För dig som handlar på ICA är deras app ett 
måste. Skapa inköpslista och sortera den 
automatiskt efter ordningen i din butik. Sök recept 
och lägg till ingredienser på inköpslistan med ett 
klick. För dig med ICA-kort kan du också kolla 
saldot och din bonusnivå. Glöm inte att du som 
student kan få ICA-kort med bland annat dubbel 
bonus!



Skanner i mobilen: 
Office Lens

Ta en bild av ett kvitto eller en whiteboardtext oavsett 
vinkel och justera bilden i efterhand. Office Lens låter 
dig exportera både bilder och dokument till en 
mängd olika tjänster som Dropbox, Google Drive, 
One Drive m.fl.



Bästa Antivirus Program



Bästa Fria Antivirus Program



Bästa Reseappar
• SJ 

• SL (Stockholm) 

• Skånetrafikens nya app 

• Yelp (letar efter bra restauranger eller caféer) 

• Google Trips



Mat/Vin
• Fotografera vinetiketten – klick – och få direkt alla 

fakta du behöver. Äter du ute kan du göra samma 
sak med vinlistan. Vivino Wine Scanner samlar 
också alla världens viner efter din personliga smak. 

• En halv miljon hobbykockar har samlat en gedigen 
receptsamling i appen Kokaihop. 
Receptsamlingen är helt gratis och bygger på 
sajten med samma namn.



Hälsa/Motionera

• Hälsa (bli donator, lägg in information om din 
hälsa) 

• Runkeeper



Bredbandskollen
• Med Bredbandskollen kan du snabbt och enkelt 

undersöka varför din internetuppkoppling, vare sig 
det är 3G, 4G eller Wifi, går långsamt. Appen är 
lika smidigt utformad som hemsidan och det krävs 
inte många knapptryck innan du får resultat. 
Observera dock att en trådlös mätning aldrig är lika 
tillförlitlig som en kablad. Men för en snabb 
kontroll duger Bredbandskollens app gott och 
väl.



Vårdcentral i mobilen
• mindoktor.se 

• kry.se 

http://mindoktor.se
http://kry.se


Moln/Webbläsare
• Bästa moln 

• Dropbox  

• iCloud 

• Google Drive 

• Bästa webbläsare: Chrome



Summering
• Virus program för PC! 

• Bra GPS som: Google Maps 

• Googles program som: Chrome, Translate, Trips 

• Använd moln 

• Använd sociala medier 

• Ring eller skicka brev om du behöver IT-hjälp


