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Hemarbete
• Prova att göra ikoner av dina favoritsidor 

• Vad är ditt val: Android eller iPhone 

• Prova google flight (sök efter flyg) 

• Har du behov av att dela information med någon? 

• Domsten.nu. Vad saknar du? Vad gillar du?  
Skicka dina kommentar under domsten.nu/kontakt. 
Jag saknar vårbilder! (#Domsten)



Veckans tips 
Kivra (ARKIV)

Spela film

https://www.youtube.com/watch?v=U98BHf9xnMY


Kivra
• Lyckligtvis kan du skippa pappersposten och i stället ta emot många brev via 

internet. Svenska staten har en tjänst som heter Min Myndighetspost och det finns 
även två privata tjänster: Kivra och Digimail. 

• Skillnaden mellan tjänsterna handlar om vilken post du får. Du som väljer Min 
Myndighetspost får bara offentlig post digitalt, exempelvis brev från 
Skatteverket och Försäkringskassan. Skaffar du däremot Kivra kan du 
dessutom få kontoutdrag från banken, elräkningen, meddelanden om 
kreditupplysningar och andra brev från privata företag. Digimail kombinerar på 
samma sätt brev från offentliga och privata avsändare, men man har betydligt färre 
anslutna kunder än Kivra. 

• Fördelarna med en digital brevlåda är uppenbar. Du slipper onödig papperspost, 
och du behöver inte riskera att posten kommer på avvägar. Är du ute och reser får 
du även tillgång till din post via valfri dator. 

• En annan fördel är att du som är använder en digital brevlåda kan få din 
skatteåterbäring tidigare.

du behöver bara BankID!



Veckans tips 
skippa reklam i brevlådan

VECKANSE.SE



Datormoln (Wikipedia)

• Datormoln, även kallat molntjänster eller molnet, 
är IT-tjänster som tillhandahålls över Internet. Gäller 
i synnerhet funktioner som traditionellt sköts på 
våra egna datorer, men som genom molnet sköts 
av någon annan. Det kan till exempel handla om 
tillämpningsprogram, serverprogram och lagring av 
data.



Utan molntjänster

Pelle Kalle Åsa



Med molntjänster

Pelle Kalle Åsa

Applikationer och Data

Applikationer  
 och Data

Applikationer  
 och Data

Applikationer  
 och Data



Exempel på molntjänster

• Microsoft Exchange Online (e-post)
• Gmail (e-post)
• Google Drive (kontorslösning)
• Flickr (bilder)
• Dropbox (fillagring)
• Icloud (fillagring m.m.)
• Diino (fillagring, backup)
• Office 365 (Microsoft Office 365, en kontorslösning)
• Soundcloud (musik)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Exchange
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gmail
https://sv.wikipedia.org/wiki/Google_Drive
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flickr
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dropbox
https://sv.wikipedia.org/wiki/Icloud
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diino
https://sv.wikipedia.org/wiki/Backup
https://sv.wikipedia.org/wiki/Office_365
https://sv.wikipedia.org/wiki/Soundcloud
https://sv.wikipedia.org/wiki/Musik


Frågor och svar
• Vad passar mig bäst? 

• Vad passar mina nära bäst? 

• Vad vill jag ha i molnen? 

• iCloud är bäst för Appleanvändare 

• Google drive passar bäst för Android/PC 

• Dropbox passar alla



Nackdelar

• Utlokaliseringen av datatjänsterna innebär att du 
delvis förlorar kontrollen över dem. Datasäkerheten 
beror då inte enbart på din egen verksamhet, utan 
också på den som erbjuder tjänsterna. 



Fördelar

• Fördelar med molntjänster är att du inte själv 
behöver uppdatera, installera eller ta 
säkerhetskopior av din data. Detta sköter 
leverantören av molntjänsten åt användaren.



Hur använder man moln

• Lagra bilder/dokument och bestäm vem som får 
titta/skriva/ändra  

• Man behöver inte kopiera mellan datorer (sparar 
plats) 

• Säkerhetskopia (vid stöld, datorhaveri, virus)



Exempel på molntjänster
• Shoppinglista 

• Dela dokument 

• Dela kalender 

• Spara bilder  

• Dela bilder 

• Starta program från molnen 



Hur gör man

• Inställningar 

• Kostnad Utrymme 

• Bjud in



Konfiguration



Demo av shoppinglistan



Summering

• Kivra (installera). Har du BankId? Varför vill du 
installera Kivra? Varför vill du INTE installera Kivra? 

• Mindre papper- prova veckanse.se 

• Vilken molntjänst vill jag använda? Varför? 

• Vad vill jag ha i molnen: bilder, dokument, kalender, 
annat

http://veckanse.se

