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2 I sökfältet längst upp i App 
Store skriver du namnet på 

den app du vill hämta hem till 
din telefon. När du hittar den 
önskade appen trycker du på 
”hämta”. Då dyker den upp i din 
telefon efter en liten stund. 

1Du laddar hem appar via 
App Store – en ikon som 

ser ut så här:

Häng med i Hemmets Journals nya 
teknikskola där vi tar upp allt från 
hur du kan lyssna på radio i din 
telefon – till hur du betalar räkningar 
med hjälp av den nya tekniken. 
Vad är egentligen en podcast och 
varför ska man lyssna på en sådan? 
Det förklarar vi här i del ett av 
teknikskolan!
Text: Malin Gavelin  Bild: Shutterstock

Vad?
Poddradio, även kallat podd eller podcast, 
är ett slags förinspelat radioprogram som 
går att lyssna på gratis via datorn, mobi-
len eller läsplattan närhelst det passar 
dig. Kanske under kvällspromenaden el-
ler i köket när du bakar bröd? Via telefo-
nen eller datorn kan du söka efter speci-
fika poddar eller ämnesområden som 
intresserar dig. Om du hittar något bra 
kan du prenumerera gratis och får då nya 
avsnitt löpande. Längden på ett poddav-
snitt varierar men oftast är de mellan 30 
minuter och en timme långa.

Varför?
Fördelarna med att lyssna på poddradio  
istället för vanlig radio är många – du väl-
jer själv när du vill lyssna och på vad. Om 
du är specialintresserad av exempelvis 
hälsa finns det en uppsjö av olika poddar 
att välja mellan – bland annat Hälsojour-
nalen, Hemmets Journals nystartade häl-
sopodd. 

Hur?
Det går att lyssna på poddradio på flera 
sätt – dels framför datorn medan du till 
exempel surfar på nätet, dels i telefonen  
om du vill ha större frihet att röra dig 
medan du lyssnar. Här beskriver vi steg 
för steg hur du gör när du lyssnar på de 
olika enheterna.
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Itunes

Spotify

Overcast

 Om du inte har en te- 
lefon av märket Iphone 
utan en så kallad An-
droid av märket Doro, 
Samsung, Motorola  
eller HTC gäller egent-
ligen samma princip 
– du behöver först lad-
da hem en lämplig app 
för att kunna lyssna på 
poddradio. 

 Flera av apparna 
som har nämnts tidi-
gare finns även för  
Androidtelefoner. (Se 
”Lyssna med Iphone”)

1I en Androidtelefon 
laddar du hem 

appar via helt andra 
programbutiker än i 
en Iphone. Den vanli-
gaste är Google Play.
Det finns oftast en ikon 
i telefonen som leder 
till den aktuella app-
butiken. 

2 I sökfältet längst upp skriver   
du namnet på den app du vill 

hämta hem till din telefon. 

 Ett enkelt sätt att 
lyssna på poddradio 
via datorn är att be-
söka den hemsida där 
podden finns. 

 Om du vill lyssna  
på Hemmets Journals 
podd Hälsojournalen 
går du in på Hemmets 
Journals hemsida: 
www.hemmetsjour-
nal.se

 Du hittar vår podd 
Hälsojournalen ge-
nom att klicka högst 
upp till höger på skär-
men.

3När du har laddat hem 
den önskade appen till din 

telefon, trycker du på ikonen 
så att appen öppnas. Sedan 
skriver du in namnet på den 
önskade podden i sökfönstret, 
exempelvis: Hälsojournalen. Du 
kan också söka på personnamn 
om du vill hitta olika poddar 
där till exempel din favoritartist 
medverkar. 

När du har hittat den önskade appen 
trycker du på ”installera”. Då dyker 
den upp i din telefon efter en liten 
stund. 

Lyssna med Iphone

Lyssna med Android

Lyssna på datorn

4Du kan nu välja att lyssna 
direkt (streama) eller spara 

hem ett avsnitt till senare. 
Genom att trycka på knappen 
”prenumerera” får du auto-
matiskt reda på så snart det 
kommer ett nytt avsnitt av din 
favoritpodd. 

4 Du kan nu välja att lyssna 
direkt (streama) eller spara 

hem ett avsnitt till senare. 
Genom att trycka på knappen 
”prenumerera” (subscribe på 
engelska) får du automatiskt 
reda på så snart det kommer ett 
nytt avsnitt av din favoritpodd. 

3När du har laddat hem den 
önskade appen till din tele-

fon, trycker du på ikonen så att 
appen öppnas. Sedan skriver 
du in namnet på den önskade 
podden i sökfönstret, exem-
pelvis: Hälsojournalen. Du kan 
också söka på personnamn om 
du vill hitta olika poddar där 
till exempel din favoritartist 
medverkar. 

 För att kunna lyssna på 
poddradio via din Iphone be-
höver du en app. En app är ett 
litet datorprogram som du en-
kelt installerar, laddar hem, på 
din telefon via internet.

 Det finns en hel uppsjö av 
olika appar som du kan använ-
da för att lyssna på podcast  
i just en Iphone. En av dem  
heter just Podcaster, och den 
finns färdiginstallerad på de 
flesta Iphones redan när man 
köper dem. Den ser ut så här:

 Några andra appar som 
du kan lyssna på poddar  
i en Iphone via är:

Podcast: Lyssna på radio 
när det passar dig
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– Lär dig den 
senaste tekniken, 
det är positivt på 
många sätt, säger 
Susanne Iwarsson.

En god hälsa är inte 
bara frånvaro av 
sjukdom – det är 

också förmågan att klara 
av det som är viktigt i 
vardagen. Det kan vara 
att betala räkningarna 
själv via datorn, men ock-
så lyckan över att få se en 
nytagen bild eller video-
sekvens på barnbarnets 
senaste framsteg på so-
ciala medier.

– När tekniken blir ett 
hinder för att delta i sam-
hället riskerar äldre att 
hamna i en negativ spiral 
där man successivt blir 
mer och mer isolerad och 
passiv. Det kan gå så långt 
att man blir deprimerad, 
vilket kanske även leder 
till att man går ut mindre 
och därmed utmanar sin 
kropp mindre, säger Su-
sanne.

Rädslan för att råka ra-
dera eller ta sönder något 

i sin telefon, dator eller 
surfplatta eller utsättas 
för identitetsstöld är van-
liga skäl till att äldre inte 
vågar testa den nya tek-
niken, berättar hon. Så 
många som 20 procent av 
alla personer över 65 år 
har inte tillgång till nå-
gon digital teknik alls.

– Orsakerna är många 
men det kan till exempel 
vara att man inte har råd, 
saknar intresse eller inte 
har någon att fråga. När 
du är 80 år och ska lära 
dig något helt nytt krävs 
det väldigt mycket av dig. 
Men det är väldigt posi-
tivt att utmana hjärnan 
med nya aktiviteter. Ett 
tips för den som inte har 
någon att fråga är att vän-
da sig till kommunen där 
man bor. På många stäl-
len erbjuds olika internet-
kurser och workshops för 
äldre. 

Det är positivt att 
utmana hjärnanPodd: En kortare version av 

ordet podcast som betyder 
att man prenumererar på 
ljudfiler, ”radio”, via nätet.
App: En app är en förkortning 
av ordet applikation som är 
ett litet datorprogram som du 
installerar, laddar hem, på din 
telefon via internet. En app 
möjliggör att du kan använda 
din smartphone till en mängd 
olika saker, till exempel lyssna 
på en podd.
Nedladdning: När man laddar 
ner något hämtar man en fil 
från internet till sin lokala en-
het – som kan vara både en 
smartphone, en dator eller en 
surfplatta.
Smartphone: En smartphone 
är en avancerad mobil som du 
kan göra betydligt mer än att 
bara ringa och skicka sms 
med. Den stora skillnaden 
mellan en smartphone och 
en äldre mobiltelefon är att 
den har ett operativsystem 
där man har möjlighet att 
installera mer avancerade 

program eller appar med oli-
ka funktioner. 
Streama: När man streamar 
spelas ljud- eller videofiler 
upp på mottagarens enhet 
samtidigt som de överförs 
över ett nätverk, till exempel 
internet.

 Liten ordlista

Praktisera dina nya kunskaper  
direkt genom att lyssna på  

Hemmets Journals nya podd Hälso-
journalen. Här träffar tidningens 

hälsoredaktör Malin Gavelin specia-
lister inom en rad olika områden 

och ställer alla de där ibland  
pinsamma frågorna som du  

alltid har undrat över – om allt  
från övervikt till inkontinens  

och diabetes.

Lyssna på 
Hemmets Journal

För att kunna delta i samhället fullt ut och 
hålla kontakt med barn och barnbarn kan 
det vara klokt att göra ett försök att hänga 
med i den nya tekniken. Det menar Susanne 
Iwarsson som är professor i gerontologi – det 
friska åldrandet.

Forts från föreg sida

“Doro har så många enkla och logiska 
verktyg som hjälpte mig att lära mig 
hur man använder den.”
Lasse Holm, 74
Musiker och underhållare

När en ny smartphone fungerar annorlunda än vad du 
är van vid kan det vara en utmaning – oavsett din ålder. 
Det är därför nya Doro 8035 har både ett användar-
gränssnitt från Android och Doros eget gränssnitt som 
är intuitivt och enkelt att använda. Du kan välja mellan 
det enkla Doro menysystemet som passar bra för nya 
användare, eller det traditionella Androidsystemet för mer 
erfarna smartphone-användare. Detta tillsammans med andra 
unika funktioner från Doro såsom smart design, högt och tydligt 
ljud, och  My Doro Manager gör Doro 8035 till en enkel och stilren 
smartphone som hjälper dig att hålla kontakten med släkt och vänner.

www.doro.se

Lätt att lära, lätt 
att använda, lätt 
att få hjälp med

användare, eller det traditionella Androidsystemet för mer 

Precis som 
du vill ha det
Välj mellan Android 
eller Doros lättanvända 
gränssnitt 

Tydligt ljud
Hör allting tydligt, 
från ringsignal till 
samtal

MyDoroManager
Få hjälp på distans från 
personer du känner.

AD_Doro_8035_208x278 (Hemmets Journals) SE.indd   1 2018-05-18   13:05
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I Hemmets Journals teknikskola tar vi 
upp ny och smart teknik som hjälper dig  
i din vardag. I del två förklarar vi hur du 
kan legitimera dig och betala på avstånd 
med hjälp av ett mobilt bank-id. 

Text: Anna-Maria Stawreberg   Foto: Shutterstock

I din internetbank får du en 
aktiveringskod som du använder en 
gång. Sedan väljer du ditt sexsiffriga 
pin-nummer till ditt mobila bank-id.

När du legitimerar dig mot 
tjänsten du vill använda 
skriver du bara in ditt    
pin-nummer i BankID-appen.

Är det säkert  
att  använda?
– Ja, mobilt bank-id är en 
säker id-metod. Vi har   
också som säkerhetspolicy 
att ha extra höga säkerhets-
krav vid regi-strering av  
nya överförings- eller betal-
ningsmottagare. Därför 
krävs det att du aktiverar 
mobilt bank-id för utökad 
användning med hjälp av en 
engångskod för att kunna 
göra detta.

Hur skyddar jag mig  
mot  bedragare?
– Ta för vana att alltid han-
tera personliga uppgifter 
med försiktighet. Använd 
bankens säkerhetslösningar, 
som till exempel mobilt 
bank-id. Lämna aldrig ut 

dina koder eller lösenord på 
Facebook eller andra sociala 
medier. Inte ens till en nära 
an-hörig som frågar via 
 Facebook, det kan vara en 
bedragare.

– Banken ber dig aldrig 
via e-post, sociala medier  
eller telefon att lämna ut 
dina koder, lösenord  
eller kredit- och bankkorts-
nummer. Svara inte på  
konstiga  frågor per telefon 
från okända personer.

Hur kan jag ytter- 
ligare skydda mig  
mot intrång?
– Håll ditt mobila bank-id 
uppdaterat genom att gå in 
på App Store, Google Play 
eller Windows Phone Store, 
beroende på om du har en 

Teknikskola
Mobilt bank-id: 
Betala lätt och säkert!
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Vad är mobilt  
bank-id?
Ett mobilt bank-id är 
helt enkelt en legiti-
mation för mobiltele-
foner och surfplattor, 
alltså ett elektroniskt 
alternativ till ditt kör-
kort eller ditt vanliga 
identitetskort. Den 
här formen av teknik 
är utformad för att 
vara säker och enkel 
att använda. Det 
fungerar numera som 
ett slags nyckel till di-
gitala tjänster hos banken, 
flera företag och myndigheter 
– och den blir allt vanligare.

Hur fungerar det?
Du laddar ner en särskild app, 
BankID, till din smartphone 
eller surfplatta. Genom din 
internetbank får du en en-
gångskod som du använder 
för att aktivera den. Sedan 
kan du använda den för att 
 legitimera dig mot en mängd 
olika internetbaserade tjäns-
ter. Enkelt uttryckt är mobilt 
bank-id en säker identifier-
ingsmetod och fungerar som 
en digital namnteckning hos 
Skatteverket, Försäkringskas-
san och många andra myndig-
heter och företag.

Så skaffar du ett  
mobilt bank-id

När använder 
jag det?
Du använder 
 mobilt bank-id 
när du till exem-
pel ska betala räk-
ningar i internet-
banken eller i 
mobilen, när du 
ska deklarera hos 
Skatteverket, när 
du ska få koll på 
pensionen på Min 

Pension. Du kan också använ-
da ditt mobila bank-id när du 
använder dig av nättjänsten 
Min Doktor. Du använder även 
mobilt bank-id som legitima-
tion om du skickar pengar med 
Swish eller när du har kontakt 
med Försäkringskassan över 
nätet. 

Varför?
Om du har en mobiltelefon är 
ett mobilt bank-id en praktisk 
och enkel metod som gör att 
du överallt, så länge din mobil-
telefon har täckning, kan göra 
dina ärenden över nätet. Du 
slipper alltså att förflytta dig 
till exempelvis olika myndig-
heter, eftersom du tar hjälp av 
mobiltelefonen. 

 Gå in på App Store (om  
du har en Iphone/Ipad), 
Google Play (om du har en 
Android-telefon från t ex  
Samsung eller HTC) eller 
 Windows Phone Store med 
din smartphone.
 Sök efter appen BankID.
 Ladda ner BankID och 
 installera den på din 
 mobiltelefon eller surfplatta.
 Logga in på din internet-
bank och beställ mobilt 
bank-id.
 Klicka på: ”Hämta bank-id”. 
 Ange ditt personnummer 
och den säkerhetskod som 
du fått via internetbanken.
Grattis, nu är ditt mobila 
bank-id klart att användas.

Betala räkningar 
på mobilen  
– så gör du!
Du kan betala räkningar på 
mobilen utan att använda 
dosan till internetbanken 
genom att använda din 
banks app och mobilt bank-
id.
 Öppna din banks app på 
din smartphone.
 Välj att du vill logga in 
med hjälp av mobilt bank-id.
 Internetbanken kommer 
att be dig öppna appen  
BankID på din smartphone.
 Skriv in den kod du valde 
när du installerade BankID.
 Nu loggas du in på inter-
netbanken.
 Betala din räkning genom 
att följa anvisningarna på 
displayen.
 Avsluta.

3 vanliga frågor om mobilt bank-id
Jag har glömt min mobiltelefon eller surfplatta 
 hemma – kan jag låna min dotters mobiltelefon  
och använda mitt mobila bank-id ändå?

Nej. Ditt mobila bank-id är knutet både till ditt 
 personnummer och till din personliga mobil. 

Det är en säkerhetsfråga och är inte möjligt 
att påverka. 

Jag ska byta mobiltelefon och 
 surfplatta. Hur gör jag då med mitt 
 mobila bank-id?
Det är inte möjligt att flytta med sig eller 
kopiera sitt mobila bank-id till en ny enhet. 

När du byter  mobiltelefon och/eller surf-
platta behöver du spärra ditt gamla  mobila 

bank-id (se nedan). Därefter måste du instal-
lera appen igen på din nya mobiltelefon och/eller 

surfplatta samt på nytt ansöka om mobilt bank-id på 
din internetbank. 

Jag behöver spärra mitt mobila bank-id, hur gör jag?
Har du tappat din mobiltelefon eller blivit av med din 
surfplatta måste du spärra ditt mobila bank-id så fort 
som möjligt, precis som du behöver spärra dina kredit-
kort om du blir av med plånboken. Kontakta din inter-
netbank eller ditt bankkontor, eller använd dig av det 
nummer för spärrning din bank angett. 
Behöver du spärra ditt mobila bank-id eftersom du ska 
byta mobiltelefon och/eller surfplatta kan du antingen 
göra det själv i din internetbank eller kontakta banken 
och få hjälp – eller helt enkelt slå fel kod fem gånger efter 
varandra.

Hjälp! Jag 
behöver hjälp!

Ring din banks  
digitala support, så blir 
du guidad steg för steg. 

Banken är van vid  
dessa frågor.

Så här ser det ut när 
BankID är installerat 
och klart att använda.

Frågor och svar om säkerhet

Hemmets Journal

Iphone, Ipad eller en smart- 
phone eller surfplatta  
med Android. Ta för vana  
att alltid kontrollera i din  
app vilken tjänst du loggar  
in på.

Anette Ringius på Swedbank svarar.
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snabbt kan skicka pengar 
till valfri människa utan att 
behöva öppna plånboken.  
Du behöver alltså varken vara 
beroende av kontanter eller 
kontokort. Många väljer att 
använda Swish om man till 
exempel äter på restaurang 
tillsammans – då kan en per-
son ta notan och de övriga i 
sällskapet swisha pengar. Du 
kan snabbt överföra pengar 
till barn eller barnbarn och 
enkelt genomföra olika for-
mer av köp, till exempel på 
Blocket. Eftersom överföring-
en går snabbt kan du alltså 
överföra pengar i realtid, utan 
att dela med dig av varken 
bankkonto, personuppgifter 
eller kontokortsuppgifter. 

1. Gå in på App Store 
(om du har en Iphone/
Ipad), Google Play (om 
du har en Android- 

telefon från t ex Samsung  
eller HTC) eller Windows Phone 
Store med din smartphone.
2. Sök efter appen Swish 
 betalningar.
3. Ladda ner Swish betalningar 
och installera appen på din 
mobiltelefon eller surfplatta. 
4. Logga in på din internet-
bank för att koppla ditt 
 bankkonto till Swish. Följ 
 anvisningarna från din bank.
5. Aktivera Swish genom att 
öppna appen och därefter 
 ansluta tjänsten till ditt mobil-
nummer. 
6. Skaffa mobilt bank-id för  
att kunna föra över pengar via 
Swish.

Det är vanligt att man swishar 
mellan privatpersoner, men 
numera kan man också betala 
med Swish i många butiker.

När du ska 
swisha pengar 
öppnar du 
Swish-appen 
och trycker  
på ”betala”. 
Under 
”händelser” 
kan du se 
tidigare 
transaktioner.

När dina pengar är skickade 
får du en bekräftelse. På 
samma sätt får du en notis 
om någon har skickat 
pengar till dig.

Teknikskola
Swish: Skicka pengar 
med mobilen!
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I det här numret av Hemmets Journals 
teknikskola tar vi upp Swish, en smart tjänst 
som hjälper dig att överföra pengar på bara 
några sekunder. Men hur fungerar det egentligen 
– och är det verkligen en säker metod?

Text: Anna-Maria Stawreberg   Foto: Get Swish AB

Vad är Swish?
Swish är namnet på den tjänst 
som man använder för att 
snabbt överföra pengar till nå-
gon. För att kunna ”swisha” 
behöver du en smartphone 
och du behöver ladda ner en 
särskild app. Du måste också 
ha mobilt bank-id (läs mer om 
hur du skaffar det i Hemmets 
Journal nr 5).

Hur fungerar det?
Swish är en mycket enkel tek-
nik att använda. När du har lad-
dat ner appen och ska swisha 
till en mottagare startar du 
helt enkelt Swish-appen. Där-
efter trycker du på ”betala”, 
skriver in mottagarens mobil-
nummer, fyller i summan du 
ska swisha under ”belopp” och 
slutligen ett kort meddelande. 
Därefter öppnar du din app 
för mobilt bank-id, skriver in 
din säkerhetskod och trycker 
på ”bekräfta”. Sammantaget 
tar det bara några sekunder 
innan pengarna förs över från 
ditt bankkonto till mottaga-
rens konto – och du får nästan 
direkt upp en bekräftelse som 
visar att rätt person har fått 
rätt summa pengar. 

Varför?
Du har nästan alltid mobiltele-
fonen med dig. Det gör att du 

Frågor och svar om säkerhet
Är det säkert att använda 
Swish?
Enligt Per Ekwall, pressan-
svarig på bolaget Get Swish 
AB, ett bolag som ägs ge-
mensamt av flera banker, 
används samma säkerhet för 
Swish som bankerna använ-
der för sina egna internet-
banker. Han hänvisar också 
till det faktum att många 
statliga verk, som Skattever-
ket, Försäkringskassan och 
Apoteket, använder den sä-
kerhetslösningen. Det är 
dock naturligtvis viktigt att 
du kontrollerar att du skick-
ar pengarna till rätt person. 
Det ser du i displayen på din 
smartphone innan du be-
kräftar betalningen. Du ska 
inte heller swisha till någon 
utan att veta vem det är. 

Kan man swisha till vem 
som helst?
Nej, den du swishar till måste 

också ha Swish och ha sitt 
telefonnummer kopplat till 
sitt bankkonto. Under för-
utsättning att företaget, 
personen eller butiken har 
Swish så kan du swisha. 

Kan jag swisha hur mycket 
som helst?
Den automatiska belopps-
gränsen är 15 000 kronor 
per sjudagarsperiod. Den 
går att höja, men då behöver 
du kontakta din bank. Är  
du under 18 år gäller andra 
regler.

Hur vet jag att pengarna 
verkligen har kommit fram?
Det ser du omedelbart. Du 
får en bekräftelse i din app 
om att swishningen har 
kommit fram. Denna be-
kräftelse kan du visa upp för 
mottagaren, men även mot-
tagaren får en avisering om 
betalningen.

Vanliga frågor om Swish
Kostar det något?
Det beror på. Varje bank har sina egna  
erbjudanden, så kontakta din bank för att 
se vad som gäller för dig.

Vilka banker har Swish?
Gå in och kontrollera om din bank  
har Swish här: www.getswish.se/privat/
banker

Kan jag swisha från min surfplatta  
eller Ipad?

Ja.

Kan jag swisha från jobbtelefonen?
Ja. 

Tänk om …
… min mobiltelefon blir stulen?

Bara för att du har installerat Swish 
ökar inte risken för att bli av med några 

pengar – för att kunna swisha eller titta på 
tidigare swishningar behövs koden till ditt 
mobila bank-id.

… jag byter telefon?
Då behöver du installera och aktivera 
Swish på den nya telefonen. Om du också 
byter nummer behöver du först avsluta 
den gamla tjänsten i internetbanken och 
därefter ansluta dig på nytt till tjänsten 
med ditt nya mobilnummer. 

Du skriver under 
betalningen genom att 
använda mobilt bank-
id. Kontrollera först så 
att både mottagare och 
summa stämmer.

Så installerar 
du Swish

Behöver  
du hjälp?

Kontakta din banks 
 digitala support så kan 
de hjälpa dig med att 
 ansluta dig till Swish.

Hemmets Journal8 9Hemmets Journal  20182018



Kan man verkligen ta bra 
 bilder med mobiltelefonen?
– Absolut. Faktum är att 
många av dagens mobiltelefo-
ner har så bra kameror att det 
går att ta bilder som är fullt 
jämförbara med bilder tagna 
med vanlig kamera,  säger 
Hemmets Journals  fotograf 
Emil Nordin.

Hur börjar jag?
– Telefonen fungerar som en 
vanlig kamera, du håller alltså 
upp den mot det du ska fota. 
Genom att hålla telefonen 
upprätt får du bilder där höj-
den är större än bredden, ge-
nom att hålla telefonen lig-
gande får du bredare bilder.

Har du något bra  nybörjartips?
– Ta hellre för många bilder 
och släng överflödiga istället 
för att bara ta någon enstaka 
bild som blir misslyckad. Med 
dagens teknik har vi alla möj-
ligheter att experimentera.

– När du väl tagit dina bil-
der kan du lätt kontrollera på 

Om jag vill ta en riktigt fin 
bild, finns det något särskilt 
jag ska tänka på då?
– Genom att peka på skärmen 
kan du sätta både skärpa och 
exponering. Mobiltelefonens 
kamera kan nämligen mäta 
ljuset. Det ser du genom att 
det dyker upp en liten bild  
av en sol på skärmen, men 
symbolen kan variera något 
beroende på mobiltelefonens 
märke. Du ser också var skär-
pan sätts. Titta efter den lilla 
rutan som dyker upp på skär-
men, det är där fokus hamnar.

– Att vara lite extra aktiv 
genom att ”peta på skärmen” 
och ställa in skärpa och expo-
nering kan bilden du tar få det 
där lilla extra. 

– Det här är ett knep som 
man kan ta till om man ska 
fota en person som står nära 
dig och har en fin vy bakom 
sig: Ställ då in skärpan på per-
sonen, annars riskerar du att 
skärpan ställs in på bakgrun-
den och personen blir suddig. 

– Du kan också prova dig 

Zoomfunktionen visar ofta 
tydligt hur mycket större motivet 
blir men ofta måste du förstora 
bilden i efterhand för att se hur 
skärpan blev. (Foto: Samsung)

Kamerans zoom är inte dess 
bästa egenskap. Undvik gärna 

att zooma –åtminstone inte 
för mycket. (Foto: Apple)

Försök placera ditt motiv i gyllene snittet 
(där spiralen slutar) för en harmonisk och 
välkomponerad bild. (Illustration: 
Shutterstock)

På moderna 
mobilkameror kan 
du stänga av 
automatiken och 
själv välja skärpa 
och exponering. 
(Foto: HTC)

Hemmets Journals skicklige 
fotograf Emil Nordin tipsar 
om hur du tar bättre bilder 
med mobilkameran.

fram genom att dra med fing-
ret längs med skärmen tills 
texten ”exponeringsfunktion 
låst” eller motsvarande kom-
mer fram. Genom att använda 
den funktionen väljer du själv 
hur ljusa eller mörka bilderna 
ska vara. 

På min gamla kamera finns 
blixt. Hur gör jag med mobil-
telefonen?
– Faktum är att det finns blixt 
också på din kamera i mobil-
telefonen. Personligen före-
drar jag att alltid ha den av-
stängd, eftersom det sällan 
blir bra resultat när man an-
vänder mobiltelefonens blixt.

Kan jag zooma med mobil- 
telefonens kamera?
– Både ja och nej. Det finns 
zoomfunktion på mobilkame-
ran, men resultatet blir ofta 
ganska dåligt. Därför brukar 
jag tipsa om att man ska gå  
så nära det som ska fotas som 
möjligt hellre än att använda 
zoomfunktionen. 

– Att zooma med hjälp av 
mobiltelefonens kamera ger 
ofta ett grynigt resultat, något 
som du förmodligen inte vill ha. 

Min gamla kamera kan man 
hänga runt halsen och behö-
ver alltså inte vara rädd för  
att tappa. Med mobiltelefo-
nen är det värre …
– En sak som kan underlätta 
om du är rädd för att tappa 
mobilen är att trycka på vo-
lymfunktionens plus-knapp 
istället för att trycka på av-
tryckarsymbolen på skärmen. 

Då kan du hålla mobiltelefo-
nen i ett relativt stadigt grepp 
och ändå fotografera. 

Jag skulle vilja ta fotogra- 
ferandet ett steg längre.  
Vad kan jag tänka på då?
– Om du lärt dig de grund- 
läggande knepen för mobil-
foto kan det vara roligt att 
börja tänka som ett proffs. 
Genom att vara en mer aktiv 
fotograf kan du få riktigt bra 
bilder, oavsett vilket slags  

kamera du använder dig av. 
– Yrkesfotografer tänker 

ofta på bildens komposition 
och vågar ”bråka” med dem 
som ska fotograferas. Kanske 
flyttar man om personerna 
lite, ställer dem som är lite 
mindre i förgrunden eller 
flyttar personerna så att bak-
grunden blir vackrare, lugnare 
eller mer effektfull.

– Testa också att själv för-
flytta dig och prova dig fram 
för att se vilket avstånd som 
är det bästa för just den bild 
du har tänkt dig. 

Sol eller inte sol?
– Ett allmänt tips är att foto-
grafen ska ha ljuset eller solen 
i ryggen. Då behöver du tänka 
på hur din skugga faller, efter-
som det lätt blir så att fotogra-
fens skugga syns på bilden.  
Är ljuset mycket skarpt kan 
det vara bättre att ställa per-
sonen i skuggan eller fota  
från sidan, annars är risken 
stor att den du fotar kisar med 
ögonen. Ofta blir resultatet 

Teknikskola
Hemmets Journals

Riv ur och spara!

 Del 4

Lär dig ta fina bilder 
med mobilen!
Välkommen tillbaka till 
Teknikskolan! I det här  
numret lär Hemmets Journals 
proffsfotograf Emil Nordin  
ut grunderna för att ta  
riktigt bra bilder med 
mobiltelefonen. Låt dig 
inspireras och börja  
sedan experimentera  
på egen hand!
Text: Anna-Maria Stawreberg   Foto: TT

plats om resultatet blev lyckat 
eller inte. Ta upp bilderna en 
efter en, förstora upp och 
kontrollera så att ingen på bil-
den till exempel blundar eller 
gör någon oönskad min och 
släng de bilder som inte är 
lyckade. Det finns ingen an-
ledning att spara bilder som 
man inte är nöjd med.

Jag har varit på en semester-
resa och kommer hem med 
mobiltelefonen full med 
 bilder. Hur gör jag nu?
– Grattis. Till att börja med  
är det viktigt att ta vara på bil-
derna genom att spara dem på 

ett annat ställe än bara i mo-
biltelefonen. Om mobiltelefo-
nen blir stulen, går sönder el-
ler på annat sätt går förlorad 
blir du annars också av med 
dina bilder.

– Ta för vana att med jämna 
mellanrum spara på din dator, 
på usb-minne, på extern hård-
disk eller i det så kallade mol-
net – lagringstjänster som alla 
mobiltillverkare erbjuder.

– Många tycker det är roli-
gare att titta på bilderna på 
papper och om du har en egen 
skrivare kan du såklart själv 
skriva ut dem på fotopapper. 
Det hittar du på kontorsavdel-
ningen på närmaste varuhus. 
Annars kan du lämna in dem 
på närmaste fotoaffär och få 
det gjort.

– Du kan också få hjälp att 
göra riktiga fotoböcker genom 
att skicka in dina bilder till 
någon av alla de leverantörer 
som finns. Sök på ”fotoböcker” 
på internet och välj därefter 
den modell och leverantör som 
passar dig.

mer behagligt om du undviker 
att fota i strålande solsken.

– Men samma sak här – pro-
va dig fram. Genom att experi-
mentera och fota i motljus kan 
du få väldigt effektfulla bilder. 
Dessutom, hur konstigt det än 
kan låta, kan du i det här läget 
ha stor hjälp av blixten.

Om jag ska bli en aktiv  
fotograf, vad ska jag tänka  
på mer?
– Genom att tänka på bildens 
komposition kan du få väldigt 
fina resultat. Fundera på vad 
du vill ska synas på bilden. 
Kanske är himlen fantastiskt 
vacker – ja, då är det fint om 
det syns mycket himmel i bak-
grunden och så vidare.

– Ett bra knep är att använda 
sig av det som kallas ”det gyl-
lene snittet”, det vill säga att 
man undviker att ställa det 
som ska fotas i mitten av bil-
den. Istället placerar du dig så 
att det som ska fotograferas 
hamnar en fjärdedel in från 
sidan. Det ger en bra balans. 

1. Ta många bilder – kasta  
de som blev dåliga.
2. Glöm inte att säkerhets-
kopiera dina bilder.
3. Undvik blixt och  
kamerans zoom.
4. Ställ in skärpa och 
 exponering manuellt.
5. Tryck av med volym-
knappen för extra stadga.
6. Våga flytta på människorna 
du ska fotografera.
7. Prova att ställa personen 
du ska fota i skugga.
8. Sträva efter gyllene snittet.

Genom att sätta skärpan på 
en del av motivet får du djup 
i bilden och ett ”proffsigare” 
utseende. (Foto: Samsung)

8Fotografens  
bästa tips
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Vad är Facebook?
Facebook är ett jättelikt, in-
ternationellt socialt nätverk, 
en möjlighet att hålla kontakt 
med människor på datorn, 
surfplattan eller mobilen. Idag 
är Facebook den mest använda 
sociala nättjänsten i världen.

Varför ska man vara med?
Facebook gör det möjligt för 
dig att leta rätt på gamla be-
kanta från till exempel skolti-
den, men är också ett sätt att 
lära känna nya vänner med 
liknande intressen som du 
själv. Det går också att gå med 
i olika grupper för alla möjliga 
intresseområden, eller bara för 
att hitta någon att fika med.

Många använder sig av Face-
book som en ren informations-
kanal. Om man till exempel 
ska åka på en gemensam resa 
kan man skapa en Facebook-
grupp där all information in-
för resan samlas.

– Det finns massor av för-
delar med Facebook, som blir 
ett trevligt och enkelt sätt att 
hålla kontakt med folk. Tack 
vare Facebook behöver inte 
steget att ta kontakt med män-
niskor kännas stort, det är så 
pass odramatiskt, säger Nils 
Pettersson som håller kurser 
om Facebook.

Är Facebook för alla?
Ja. Facebook är enkelt att an-
vända och har du en dator och 
en internetanslutning eller en 
smartphone eller surfplatta 
kan du vara med i Facebook.

– Det enda du behöver är en 
mejladress och ett Facebook-
konto, säger Nils. 

Hur börjar jag?
Det tar bara några minuter för 
dig att skapa ett eget konto.

Börja med att gå in på www.
facebook.com i din webblä-
sare. När du kommer in på 
första sidan kommer du att få 
välja mellan att gå in på ditt 
Facebookkonto eller skapa ett 
nytt. Klicka på det senare al-
ternativet. 

– Fyll i ditt namn och ditt 
användarnamn, som antingen 
består av din e-postadress el-

Teknikskola
Hemmets Journals

 Del 5

Så blir du social  
med Facebook!
En fantastisk möjlighet att lära känna nya 
vänner och hålla kontakten med gamla.  
I den här delen av Hemmets Journals 
teknikskola får du lära dig hur Facebook 
fungerar. 
 Text: Anna-Maria Stawreberg

ler ditt telefonnummer, säger 
Nils. 

Grattis, nu är du medlem  
i Facebook!

– När du fått din egen Face-
booksida väljer du själv vad du 
vill lägga in för information 
om dig själv. Vissa uppgifter 
är obligatoriska, men till 
största delen väljer du 
själv, förklarar Nils. 

Finns det något  
man ska tänka på?
Ja. En generell regel 
när man vistas på 
sociala medier är 
att ha i bakhuvu-
det att det som 
läggs ut på in-
ternet, det blir 
kvar på nätet  
i all framtid. 

Det går alltså inte att ”sudda 
bort” helt. Därför är det bra 
att tänka efter lite innan man 
gör olika inlägg.

– Man bör börja med att 
fundera på hur offentlig man 
vill vara, säger Nils Pettersson. 

Tänk också på att aldrig 
lägga ut information om när 
du är bortrest! Många lägger 
ut härliga semesterbilder, vil-

ket är roligt för vännerna 
att ta del av. 

– Tyvärr finns det 
ligor som fingranskar 
Facebook och på så 
sätt tar reda på vilka 
hem som står tomma 
i semestertider.

När du första gången besöker  
www.facebook.com får du fylla  
i grundläggande information om  
dig själv och registrera dig med 
e-postadress och ett lösenord  
som du väljer själv.

Nils Pettersson 
håller kurser 
om Facebook 
för seniorer. 
(Foto: Privat)

Man blir glad av alla roliga 
kommentarer på Facebook. 
(Foto: Camilla Arvidsson)

Så här kan det se ut i 
Facebookappen på en 
Iphone. Raden av symboler 
längst ner används från 
vänster till höger för att: 
komma till flödet av inlägg 
och bilder, se nya vänför-
frågningar, se   köp- och 
säljannonser, se aviseringar 
om nya inlägg från vänner, 
samt meny med övriga 
funktioner.

Så här kan ett inlägg från en 
vän se ut. I det här fallet inne-
hållet inlägget en länk till 
innehåll på en annan webb-
sida. Du kan gilla inlägget 
genom att klicka på den lilla 
tummen under inlägget, eller 
kommentera det, eller dela 
det vidare till dina andra 
Facebookvänner.

När du trycker på symbolen med två 
siluetter ser du vem som vill bli din vän 
och kan enkelt välja om du vill tacka ja 
till vänförfrågan eller ignorera den. 

När du för pekaren över gilla-
tummen dyker det upp flera 
olika val. Om det är ett skojigt 
inlägg kan du välja det skratt-
ande ansiktet, om du tyckte 
det var sorgligt kan du välja 
det ledsna ansiktet.

Du kan söka efter 
människor du känner.  
När du kommer till deras 
Facebooksida finns 
knappen ”Lägg till vän”. 
Tryck på den om du vill 
skicka en vänförfrågan.

Messenger är en praktisk till-
läggsapp till Facebook som gör 
att du kan skicka privata med-
delanden till dina Facebook-
vänner. Ingen annan kan se  
det ni skickar mellan varandra.

Hur bör man tänka när det 
gäller Facebookvänner?
Det är möjligt att kategorisera 
sina Facebookkontakter på 
olika sätt och det är något man 
bör utnyttja. Du kan alltså väl-
ja att kategorisera utifrån till 
exempel ”vänner”, ”bekanta”, 
”släkten”, ”arbetskamrater” el-
ler andra val som du gjort. 

– Den här kategoriseringen 
hjälper dig när du ska ändra 
status eller göra inlägg, efter-
som du då kan välja om precis 
alla ska få se det du lägger ut, 
eller om det till exempel bara 
är de närmaste, säger Nils. 

Om man får en vänförfrå-
gan är det bra att alltid ta för 
vana att kolla upp personen i 
fråga genom att gå in på hans 
eller hennes profil innan man 
accepterar. Känner du perso-
nen i fråga? Har ni gemensam-
ma bekanta? Om inte bör du 
fundera en stund innan du 
klickar ja. 

Inlägg, uppdateringar 
och delningar
Tänk på att Facebook fungerar 
som en jättelik anslagstavla där 
alla kan se vad du gör.  

– Tänk alltså på hur du fram-
står när du gör inlägg eller går 
in i debatter. Det finns alltid 
en risk för att du blir missupp-
fattad, säger Nils. 

Det gäller också de inlägg 
du trycker ”gilla” på. Dina gilla-
markeringar syns för alla, inte 
bara den person du piggat upp 
genom att gilla. 

– Samma sak gäller när du 
delar ett inlägg genom att an-
vända symbolen med pilen, 
eller när du väljer att kom-
mentera genom att trycka på 
pratbubblan, förtydligar Nils. 

Det går fort på sociala me-
dier och det är lätt att göra 
förhastade saker. Men att dela 
inlägg utan att ha koll på käl-
lan är dumt. Risken finns att 
man sprider osanningar och 
rykten.

– Tänk också efter innan du 
lägger ut bilder. Lägger du ut 
bilder på andra personer, fråga 
alltid om lov först. Är det bil-
der på barn bör du vara lite 
extra försiktig, säger Nils. 

Om jag ångrar mig …
Ångrar du ett inlägg kan du 
snabbt ta bort det genom att 
trycka på symbolen med tre 
punkter. Men, som sagt, det 
går fort på sociala medier och 
risken är stor att många redan 
sett inlägget när du tagit bort 
det. 

Finns det andra finesser?
Ja. Facebook har en app som 
heter Messenger där man kan 
skicka privata meddelanden 
till sina vänner. Funktionen 
påminner om mobiltelefonens 
sms-funktion, men görs inom 
ramen för Facebook. 

Det är en gratis finess som 
både går snabbt och är lätt att 
använda. 

Anders Andersson

Karin Karlsson

Anna Andersson

Göran Göransson

Lena Persson

Sven Svensson

Ulf Olsson

KOLLA INLÄGG

SÖK VÄNNER

LÄGG TILL VÄN

GILLA!

SKICKA PRIVAT
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Trött på prasslande kartor som är svåra att 
veckla upp och som blivit inaktuella för länge 
sedan? Det är dags att prova något nytt. I den 
här delen av Hemmets Journals teknikskola 
får du lära dig hur du använder Google Maps. 

Text: Anna-Maria Stawreberg  Foto: Shutterstock

man öppna i mobilen om man 
har Google Maps-appen och 
även ladda ner till mobilen så 
att man inte behöver använda 
så mycket datatrafik utom-
lands, säger Christian Muda 
som driver bloggen matoch-
resebloggen.se, en av Sveriges 
mest lästa resebloggar. 

Eftersom han reser mycket 
har han stort behov av att hit-
ta, och han är själv en trogen 
Google Maps-användare sedan 
fyra år tillbaka. 

– Vi var exempelvis i Buda-
pest nu i påskas och då gjorde 
jag all planering med Google 
My Maps.

Varför?
Eftersom Google Maps stän-
digt uppdateras är det sällan  
som kartan är inaktuell,  
något som naturligtvis sker 
med traditionella papperskar-
tor. Sannolikheten att hitta 
 vägen ökar alltså markant  
när du använder dig av den 
 digitala tjänsten. Du behöver 
till exempel inte oroa dig för 
att en väg ska vara avstängd  
eller under ombyggnad, det 
uppdateras automatiskt i  
appen.

Google Maps är gratis under 
förutsättning att du har en 
smartphone. Du betalar däre-
mot som vanligt för att gå ut 
på internet. Om du vill slippa 

Fördelen med Google Maps 
och Google My Maps är att 
man ser var saker ligger på 
kartan och kan planera så  
att man inte åker onödigt 
mycket fram och tillbaka.

Christian Muda, som driver 
bloggen www.matochrese-
bloggen.se, reser mycket och 
är en trogen Google Maps-
användare. (Foto: Privat)

Så får du hjälp  
att hitta rätt  
med mobilen

den kostnaden kan du istället 
ladda ner Google My Maps-
appen i din mobiltelefon.

– En annan stor fördel med 
Google Maps och Google My 
Maps är att man ser var saker 
ligger på kartan och kan pla-
nera så att man inte åker onö-
digt mycket fram och tillbaka,  
säger Christina Muda. 

Han ser fler fördelar med 
Google Maps-appen. Den är 
nämligen kopplad mot kollek-
tivtrafiken och trafiksituatio-
nen där man befinner sig, och 
kan alltså hjälpa användaren 
att planera hur man snabbast 
och enklast tar sig från punkt 
A till punkt B. 

– Den hjälper också till med 
tidtabeller och visar ungefär-
lig tidsåtgång, oavsett om du 
promenerar, åker bil eller åker 
kollektivt, säger Christian 
Muda. 

Hur?
Installera appen i din mobil-
telefon, om den inte redan 
finns på din display.

Telefonen känner av var  
du befinner dig tack vare 
 satellitfunktionen. Det enda 
som du egentligen behöver 
tänka på är att klicka på ap-
pen och när du kommer in,  
i rutan markerad med ”sök 
här”, fylla i din destination. 
Därefter trycker du på väg-
beskrivning, efter att först ha 
valt vilket sätt du tar dig fram 
på, till exempel med bil eller 
till fots. 

Du får då en estimerad tid 
som delvis är anpassad  efter 
tid på dygnet – att åka i rus-
ningstrafik tar som bekant 
längre tid än att ta sig fram 
när det är tomt på vägarna. 

Därefter trycker du helt 
 enkelt på symbolen märkt 
med ”starta” och påbörjar din 
rutt från den destination du 
utgår ifrån. 

Du kommer att se såväl  
karta som vägbeskrivning  
på din mobiltelefons skärm, 
och du kommer dessutom att 
få vägbeskrivningen uppläst  
för dig, precis som på en 
t raditionell gps. 

Teknikskola
Hemmets Journals
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Digitala karttjänster med Google Maps

En hederlig bilatlas går ju 
alltid hem. Eller varför 
inte en liten kartbok i 

väskformat, smidig att bära 
med sig och lätt att i lugn och 
ro plocka fram när man ska 
bege sig någonstans där man 
aldrig varit förut. Eller?

Idag ser man sällan personer 
med en papperskarta i handen. 
Bilatlasen, som tidigare låg så 
tryggt i handskfacket, är utrot-
ningshotad och den lilla kart-
boken i väskformat känns näs-
tan lite skamlig att ta fram. 
Kanske är det dags att ta nästa 
steg, att även låta lokalsinnet ta 
hjälp av den digitala världen?

Välkommen in på scenen: 
Google Maps!

Vad?
Google Maps är en gratis di-
gital karttjänst från sökmo-
torn Google. Kartorna och  
satellitfotona är tagna från  
i princip hela jordklotet och 
uppdateras med jämna mel-
lanrum. 

Har du en smartphone med 
täckning kan du alltså använ-
da kartfunktionen nästan var 
och när som helst. 

– Det finns dessutom en 
tjänst som heter Google My 
Maps, där man först måste 
logga in med ett Google-konto 
(till exempel Gmail) och sedan 
kan man skapa en karta för ett 
visst resmål. Den kartan kan 

Sannolikheten att 
hitta vägen ökar 
markant när du 
använder dig av 
Google Maps.

Fler finesser
Destinationen är ofta försedd med ett litet fotografi som 
 hjälper dig att få en uppfattning om hur det ser ut, Google 
Street View, där användaren kan zooma ner till gatunivå och 
dessutom förflytta sig och i 360-gradersperspektiv utforska 
platsen. 

Bilderna tas med hjälp av fotografer som jobbar från bilar, 
 båtar, cyklar, snöskotrar (!) och till fots, allt för att så många 
 destinationer som möjligt ska kunna fotograferas. 

Programmet har en mjukvara som automatiskt gör att ansik-
ten på bilderna inte kan kännas igen. 

Under symbolen ”utforska”, som du också finner på din skärm, 
kan du få hjälp att hitta till exempel bank, sjukhus, apotek,  mat- 
affär eller restaurang på orten du ska besöka. Du hänvisas också 
till respektive ställes hemsida, om det finns, och kan läsa recen-
sioner om till exempel den aktuella restaurangen. 

Nackdelar
Men finns det då inga nack- 
delar med att använda Google 
Maps? Jo, allt har naturligtvis  
en  baksida. Att förlita sig blint  
på Google Maps kan vara  ris- 
kabelt. Plötsligt kan du  befinna 
dig i radioskugga,  telefonen  
kan ladda ur och om du befin-
ner dig utomlands kan det bli 
kostsamt att surfa på internet. 

– Den största nackdelen är  
att det kräver uppkoppling.  
När jag var i till exempel Japan 
löste jag det genom att köpa  
ett lokalt sim-kort. Men med de 
nya   roamingreglerna i Europa 
 kostar det ju inte mer att surfa 
så länge man befinner sig i 
 Europa, konstaterar Christan 
Muda. 

Dessutom finns inte Google  
i alla länder. Åker du till exempel 
till Kina, där Google inte finns, 
kan du alltså inte använda dig 
av  tjänsten. 

Det bästa är, naturligtvis, att  
i förväg gå igenom den tänkta 
rutten så att man åtminstone 
har en vag uppfattning om  
vart man ska. Att skriva upp 
några stödord är alltså inte 
 någon dum idé, även om det 
kan kännas omodern i dessa  
digitala tider. 

Google Maps-appen kan hjälpa användaren att planera hur man snabbast tar sig från punkt A till punkt B oavsett om man går, åker bil eller åker kollektivt.
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Del 1: Swish: Skicka pengar med mobilen!

Mycket nöje varje vecka med  
Hemmets Journal!


