
Varför skall man ha 

internet?



FÖR ATT SAMHÄLLET 

DIGITALISERAS  I EN 

ALLT SNABBARE TAKT

Allt fler låter kunderna 

betala kundtjänstsamtal

ICA Handla

Med ICA Handla på fickan kan du 

enklare planera din matvardag, 

skriva och dela inköpslistor, se dina 

erbjudanden, ditt saldo och hitta till 

alla våra butiker.

Kontakta SVT Nyheter Stockholm

•Mejla redaktionen

•Följ oss på Facebook

•Följ oss på Twitter

•Följ oss på Instagram

Bankkontoren fortsätter bli färre

POSTNORD

mailto:stockholm@svt.se
https://www.facebook.com/svtnyheterstockholm
https://www.twitter.com/svtstockholm
https://www.instagram.com/svtnyheterstockholm


Vad skall jag göra med internet?

För den ovane/ointresserade

•Skicka/ta emot mail

•Söka efter information

•Sköta bankaffärer

För den mer intresserade

•Hantera fotografier

•Boka resor

•Handla

•Kontakta myndigheter

•Se på TV, lyssna på radio



Men det är så 

svårt/krångligt/riskabelt!!

• Du behöver inte kunna så mycket som du tror

• Var inte rädd att pröva och göra fel

• Bli inte stressad eller orolig för tekniken

• Läs de anvisningar som finns för det du vill göra



Nytta

Nyfikenhet

Nöje



NYTTA

 Sköta bankaffärer
 Betala -Swish
 Handla på nätet
 Kolla tidtabeller
 Hålla kontakt med andra
 Hålla reda på min kalender
 Få påminnelser
 Kontakt med myndigheter
 m m



Sköta bankaffärer

Exempel på internetbankärenden:

 få information om egna konton och lån

 göra överföringar mellan konton, även till andra 

personer, till konton i andra banker, och till utlandet.

 betala räkningar, till exempel Bankgirot, Plusgirot, E-giro

 handla med värdepapper med ansluten depå

 köpa och sälja fondandelar



Handla på nätet

 Resor

 SJ, resebyråer, flygbolag

 Mat

 Coop, ICA m många fler

 Auktioner

 Tradera, de flesta auktionshusen

 Begagnat

 Blocket och många fler

 Hemelektronik

 Dustin, netonnet, och många andra

//www.smartasaker.se/

//www.smartasaker.se/


Handla på nätet

Juridik

Konsumentverket

 Jämför priser

 http://www.prisjakt.nu/

 http://www.pricerunner.se/

 http://www.flygresor.se/

 med många fler

 Betala med kort, faktura eller betaltjänster

Internetworld

 Använd endast pålitliga siter!?

 IIS.SE

http://www.konsumentverket.se/Vara-omraden/Tele-tv-och-internet/Handla-pa-internet/
http://www.prisjakt.nu/
http://www.pricerunner.se/
http://www.flygresor.se/
http://www.internetworld.idg.se/2.1006/1.199504/9-satt-att-ta-betalt-pa-natet
https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/ratt-vag-till-lyckad-e-handel/sakerhet-och-risker/


Hålla kontakt med andra

 E-mail

 Skype, Facetime

 Internetforum

 t ex http://www.swedroid.se/forum/

 Sociala nätverk

 Facebook, Twitter m fl

 Blogg

 www.bloggportalen.se/

 RSS

 prenumerera på en viss webplats, t ex en blogg

http://www.swedroid.se/forum/
http://www.bloggportalen.se/


Kontakt med myndigheter

Några exempel

 http://secure.pensionsmyndigheten.se/Kontakt.html

 http://www.polisen.se/Kontakta-oss/Polismyndigheter/

 https://www.forsakringskassan.sehttps://www.skatteverket.se

 www.lansstyrelsen.se

 www.danderyd.se

 www.skatteverket.se/

http://secure.pensionsmyndigheten.se/Kontakt.html
http://www.polisen.se/Kontakta-oss/Polismyndigheter/
https://www.forsakringskassan.se/
https://www.skatteverket.se/
http://www.lansstyrelsen.se/
http://www.danderyd.se/
http://www.skatteverket.se/


 Hitta recept

 Lära mer om Windows

 Vad betyder ordet

 Vad heter det på franska

 När slöts freden i Brömsebro

http://sv.wikipedia.org/wiki/Freden_i_Br%C3%B6msebro

 Hur ser det ut på Stureplan

Stureplan just nu

Stureplan runt om

NYFIKENHET

http://sv.wikipedia.org/wiki/Freden_i_Brömsebro
http://www.webbkameror.se/webbkameror/stureplan/
https://www.google.se/maps/place/Marquise/@59.3360429,18.0725994,3a,75y,60.11h,90.91t/data=!3m4!1e1!3m2!1spYxmeJ4dIfkFi-O09tN7gg!2e0!4m2!3m1!1s0x465f9d5de8be458f:0x8d03752009e8282?hl=sv


Nyfikenhet

• Det finns hundratals    

• sökmotorer och de

• ger olika resultat!!



Dogpile

Go
ogl
e

Som man ropar i skogen ….

http://www.dogpile.com/
http://www.google.se/




Vem som helst kan lägga ut information på internet! Var kritisk!

Vem har gjort webbsidan?
Är det en myndighet?
Är det en organisation?
Är det ett företag?
Är det en privatperson?
Är det någon som kan ämnet?
Är det någon du litar på?
Varför är webbsidan gjord?
För att informera om något?
För att presentera fakta?
För att propagera för en åsikt?
För att sälja något?
För att underhålla?
Hur ser webbsidan ut?
Finns det någon kontaktinformation?
Verkar texten seriös?
Fungerar länkarna?
Hänvisas det till källor?
Finns det något datum på sidan?
Kan du få information från andra ställen?
Har du letat på andra ställen?
Har du jämfört med andra webbsidor?



 Lyssna på musik

Spotify, Itunes

 Lyssna på radio

SR play m fl, PODradio

 Se på tv, film

http://www.svtplay.se/ m fl, Youtube

 Spela spel

Onlinespel, patienser

 Köpa, låna, läsa

böcker, tidningar

 Titta på kattbilder!!

NÖJE

http://www.svtplay.se/



