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1. VAD ÄR SOCIALA MEDIER?
Sociala medier är ett uttryck som står för en mängd olika internetfunktioner (appar) som gör det
möjligt för användare att skapa innehåll och kommunicera med varandra. Sociala medier utgör en del
av webben (World Wide Webb, www) och finns i en mängd olika typer, t.ex. bloggar, forum,
företagarnätverk, fotodelningsplattformar, sociala spel, chattappar och, sist men inte minst, sociala
nätverk.

Sociala medier bygger på datorteknik som gör att man kan dela med sig av idéer och information och
kan skapa virtuella nätverk och gemenskaper1. De utgör ett verktyg för att ha kontakt med familj och
vänner. Användarna kan lägga ut och dela foton och filmklipp, skapa egna bloggar, spela spel med
människor på andra sidan jordklotet, skicka meddelanden mm. Denna teknik har även stor betydelse
för företagen när de vill nå nya kunder och partner.

Sociala medier används för att hålla kontakten med släkt och vänner, som ett nätverk för
karriärmöjligheter, för att människor med gemensamma intressen ska hitta varandra runt om i världen,
för att dela olika typer av innehåll mm. De som ägnar sig åt sådana aktiviteter ingår i ett virtuellt socialt
nätverk. För företagen utgör sociala medier ett verktyg för att hitta kunder och kommunicera med
dem, för att sälja, annonsera och göra PR för sina produkter, mäta trender och erbjuda kundtjänster.

Exempel på sociala medier
1. Facebook
2. YouTube
3. WhatsApp

4. Facebook Messenger
5. Instagram
6. Twitter

7. Skype
8. Viber

För att man ska kunna använda sociala medier måste man skapa en profil.
En profil är ett måste för den som vill finnas med i sociala medier. En social profil ger information om
personen och utgörs t.ex. av ett profilfoto, personuppgifter, sysselsättning, intressen, bilder, senaste inlägg
etc.

1.1 Vad är e-post?
Elektronisk post (e-post) är en tjänst som man kan skicka digitala meddelanden via internet med. Man kan
skicka olika filer, bilder, dokument, kortare videoklipp, program och mycket mer. E-post är ett effektivt,
snabbt och billigt sätt att sprida information.

Varje e-postanvändare har en e-postadress som är unik för det konto som används för att skicka och ta
emot meddelanden. Med ett e-postkonto kan du även få tillgång till olika webb-sidor och appar,
internetbank etc.

En e-postadress består av tre delar: först ett användarnamn, därefter ett @-tecken och till slut ett
domännamn (Vad är ett domännamn?). Den kan även innehålla siffror, versaler och gemener (stora och
små bokstäver). Exempel: name@gmail.com

Skapa ett e-postkonto i Gmail
Det finns många kostnadsfria e-postkonton att välja mellan. Gmail är en nätbaserad e-posttjänst som ägs
av Google. Tjänsten är enkel, modern, användarvänlig och en av de mest populära e-posttjänsterna. Detta
är anledningen till att vi valt att använda denna tjänst som exempel.
För att kunna öppna ett Gmail-konto behöver du en dator med internetanslutning samt att datorn har en
webbläsare installerad.
Skapa ett Gmail-konto via en dator
1. Öppna den webbläsare som finns installerad på din dator och skriv "gmail.com" i adressfältet.
2. Klicka på "Skapa nytt konto"
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Figur 1: Skapa ett konto.

3. Skriv in ditt namn (för- och efternamn – ett smeknamn fungerar också men om du ska använda
kontot i officiella sammanhang är det bättre för dig om du använder ditt riktiga namn). Sedan skriver du in
ett användarnamn, som är det som visas som avsändare för var och en som du skickar e-post till och som
utgör din e-postadress (detta användarnamn kan innehålla bokstäver, siffror och punkter). Skriv in ett
lösenord (du måste skriva in lösenordet två gånger) – enligt bilden. Klicka på "Nästa".
För ytterligare information om lösenord se avsnittet "Säkerhet", punkt 3.3 Skapa ett bra lösenord, på sid.
19.

Figur 2: Fyll i anmälningsformuläret.
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4. Skriv in ditt telefonnummer (detta är frivilligt men det kan öka säkerheten), eventuell ytterligare
e-postadress (även detta är frivilligt), födelsedatum (du måste inte ange ditt riktiga födelsedatum) samt
kön (se bilden). Klicka på "Nästa".

Figur 3: Skriv in ytterligare uppgifter

5. Ett fönster med information om sekretess och villkor visas. Läs först igenom villkoren innan du
skrollar nedåt med musen till slutet av sidan där du bockar i de två rutorna.
6. Klicka på "Skapa konto".

Gränssnittet för e-post
E-postprogrammet innehåller olika mappar, t.ex. Inkorg, Skickat och Borttaget, samt även olika flikar, t.ex.
för meddelanden och för att skriva ett e-postmeddelande. Varje e-postprogram har sitt eget utseende
(gränssnitt) men funktionerna är i princip desamma. Här kommer vi att tala om de olika funktionerna i
Gmail och hur man använder dem.
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Gmail-fönstrets olika komponenter

Figur 4: Gmail-fönstrets olika komponenter

En sökruta kan användas för att hitta ett visst e-postmeddelande. Skriv in e-postadressen till den person
som skickat dig meddelandet. Gmail kommer då att visa alla meddelanden som du fått från den personen.

Figur 5: Sökruta.

Med Gmails rullmeny kan du bläddra bland dina meddelanden, kontakter och i din att-göra-lista.

Figur 6: Gmails rullmeny

Funktionsknapparna hittar du ovanför Inkorgen.

Figur 7: Funktionsknappar

Via rutan "Markera" kan du på ett enkelt sätt markera alla eller inga meddelanden eller
markera alla lästa eller olästa meddelanden. Om du klickar på pilen bredvid rutan ser du olika
alternativ för att markera dina meddelanden4. För att markera alla meddelanden klickar du på den tomma
rutan. När en bock visas i rutan "Markera" har alla meddelanden markerats. För att avmarkera alla
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meddelanden klickar du på rutan "Markera". När du markerat ett e-postmeddelande betyder det att du vill
göra någonting med bara detta meddelande.
Med knappen "Arkivera" kan du flytta meddelanden från inkorgen till mappen "Arkiv" där du
kan komma åt det när du behöver det. För mer information om arkiveringsmappen klickar du
här.
Med knappen "Rapportera skräppost" kan du rapportera till Google att ett meddelande som du
har fått är skräppost. Om du vill rapportera ett meddelande som skräppost markerar du rutan
bredvid det aktuella meddelandet i din inkorg och klickar sedan på knappen "Rapportera skräppost". För
mer information om skräppost och skräppostmappen klickar du här.

Arkivera

rapportera
skräppost

Markera
mejl

Figur 8: Rapportera in ett meddelande som skräppost (källa: https://www.howtogeek.com/school/gmail-guide/lesson1/)

För att ta bort markeringen skräppost för ett meddelande klickar du på mappen "Skräppost" i menyn till
vänster. Markera meddelandet och klicka på "Ej skräppost" i verktygsfältet (se bilden).
Med knappen “Ta bort” kan du radera meddelanden. Alla raderade meddelanden flyttas till
mappen "Papperskorgen". Om du raderar ett meddelande som ligger i mappen "Papperskorgen" kan du
inte få tillbaka det. För att radera alla meddelanden i mappen "Papperskorgen" klickar du på "Töm
papperskorgen nu" som finns överst i listan.

Om du vill ångra en radering drar du

meddelandet till mappen "Inkorgen" eller till någon annan etikett.
Med knappen "Flytta till" kan du flytta ett eller flera meddelanden från "Inkorgen" till någon etikett eller
mapp. För att flytta ett meddelande markerar du meddelandet genom att klicka i rutan intill meddelandet.
Sedan klickar du på "Flytta till" och väljer en mapp från menyn som visas. (se bild nedan)
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Figur 9: Knappen "Flytta till".

Med knappen "Etiketter" kan du organisera dina meddelanden i olika kategorier och du kan även sätta fler
än en etikett på ett meddelande4. För att lägga till en etikett markerar du rutan vid meddelandet. Sedan
klickar du på "Etiketter" och väljer en etikett från listan. Vilka etiketter som du sätter på ett meddelande är
det bara du som kan se.

Figur 10: Organisera meddelanden i olika kategorier.

När du har satt en etikett på ett eller flera meddelanden visas etiketten i början av meddelandet i
meddelandekorgen och en dialogruta visas överst på Gmail-skärmen med information om att en etikett
har lagts till. Exempel:

Figur 11: Information om att en etikett satts på ett meddelande.

Om du inte har markerat eller öppnat något meddelande finns följande funktionsknappar tillgängliga:
"Markera", "Uppdatera" och "Mer" (se bild nedan).
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Figur 12: Kommandona "Markera", "Uppdatera" och "Mer".

Med knappen "Uppdatera" kan du se om det har kommit nya meddelanden.
Om du inte har

markerat några meddelanden kan du med hjälp av kommandot "Mer"

markera

meddelanden som lästa.

alla

Med knappen "Inställningar" kan du ändra inställningarna för e-posten.

Med funktionsknapparna kan du etikettera meddelanden och markera meddelanden som skräppost.
Knapparna "Arkivera" och "Rapportera skräppost" visas när du har markerat eller öppnat ett meddelande.
Om du inte har markerat något meddelande visas endast "Markera" och "Uppdatera".3
Till vänster i Gmail-fönstret finns en meny där du hittar följande:
Inkorgen – Här kan du se och hantera alla mottagna meddelanden. Avsändarens namn samt meddelandets
ämne och datum visas här.
Skickat – Här sparas alla meddelanden som du har skickat till andra.
Utkast – Ett utkast är ett meddelande som har skrivits men inte skickats iväg. Alla e-postmeddelanden som
inte har skickats iväg sparas i mappen "Utkast".
Papperskorgen – Hit flyttas alla raderade meddelanden. Om du raderar ett meddelande som ligger i
mappen "Papperskorgen" kan du inte få tillbaka det.
*Etiketter som du har skapat visas efter mappen "Utkast". Se bilden nedan för exempel:
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Figur 13: Gmail-menyn – Etiketter som lagts till visas efter mappen "Utkast".

Skapa en ny etikett
Med hjälp av etiketter kan du organisera din inkorg.
1. För att skapa en ny etikett klickar du på "Mer" i menyn till vänster i Gmail-fönstret.

Figur 14: Klicka på "Mer".

2. Klicka på "Skapa ny etikett".
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Figur 15: Klicka på "Skapa ny etikett".

3. En dialogruta öppnas. Skriv in namnet på etiketten i den första rutan där det står "Ange ett nytt
etikettnamn" och klicka sedan på "Skapa".
Alla e-postmeddelanden visas i meddelandelistan. Om du har ett nytt eller oläst meddelande kan du öppna
det genom att klicka på det. Olästa meddelanden visas med fet stil (se bild nedan).
Innan du öppnar meddelandet kan du se avsändarens namn, meddelandets ämne, de första orden i
meddelandet samt datum när du tog emot det. När du klickar på ett meddelande som du vill läsa öppnas
det i samma fönster.

Figur 16: Olästa meddelanden.

Skicka ett e-postmeddelande
För att skicka ett e-postmeddelande gör du så här:
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1. Klicka på knappen "Skriv" i menyn till vänster.

Figur 17: Knappen "Skriv".

2. När du klickar på "Skriv" öppnas ett meddelandefönster i nedre högra hörnet på sidan. 5

Figur 18: Meddelandefönster

3. I rutan där det står "Till" skriver du in mottagarens e-postadress. Om du vill skicka samma
meddelande till fler än en mottagare skriver du in samtliga e-postadresser i rutan "Till", med ett
kommatecken mellan adresserna. Med kommandona "Kopia" och "Hemlig kopia" kan du också
skicka en kopia på meddelandet till fler mottagare. Dessa två funktioner förklaras i avsnittet "Svara
på ett e-postmeddelande".
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Figur 19: Ämnesraden

4. Klicka på "Ämne" och skriv in meddelandets ämne (rubrik). Det är viktigt att du fattar dig kort
här, samtidigt som mottagaren ska få en uppfattning om vad meddelandet handlar om.

5. Skriv ditt meddelande i textrutan som om du skriver ett vanligt brev och klicka sedan på "Skicka"
för att skicka iväg meddelandet.

Figur 20: Textrutan

Bifoga en bilaga7
När du skriver ett e-postmeddelande kan du också skicka med en fil (dokument, bild, videoklipp etc.). Så
här gör du för att bifoga en bilaga till ditt meddelande:
1. Klicka på gemet (symbolen för "Bifoga filer") längst ner i meddelandefönstret 7.
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Figur 21: Gem – symbolen för "Bifoga filer".

2. En dialogruta visas där du kan ladda upp de filer som du vill bifoga. Välj den fil som du vill bifoga
bland mapparna på din dator och klicka på "Öppna".

Figur 22: Uppladdning av fil.

3. Den fil som ska bifogas visas längst ner i meddelandefönstret.

Figur 23: Bifogad fil.

4. För att skicka iväg meddelandet med den bifogade filen klickar du på "Skicka".
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Formatera text7
När du skriver ett e-postmeddelande har du flera olika formateringsalternativ.
1. Klicka på knappen "Formateringsalternativ" längst ner i meddelandefönstret. Då visas olika sätt
som du kan formatera din text på.

Figur 24: Knappen "Formateringsalternativ".

2. För att ändra formatering på texten måste du först markera hela texten eller den del av texten som
du vill formatera om.
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Följande alternativ finns:
Genom att klicka på denna knapp kan du ändra teckensnitt. Med Google kan du välja mellan
flera olika teckensnitt. Om du vill ändra teckensnitt på din text markerar du texten och klickar sedan på
teckensnittsknappen och väljer önskat teckensnitt.
Med knappen "Storlek" kan du ändra teckenstorlek.
Andra formateringsalternativ:
Med knappen "Justera" kan du justera textens placering.

Med knappen "Numrerad lista" kan du organisera texten i en numrerad lista.

Med knappen "Punktlista" kan du organisera texten i en punktlista.
När du är klar med din formatering och vill skicka iväg meddelandet klickar du på "Skicka".

Svara på ett e-postmeddelande
När du får ett e-postmeddelande hamnar det direkt i Inkorgen. Om du vill svara på ett meddelande måste
du först öppna det aktuella meddelandet genom att klicka på det. Nu kan du vidta olika åtgärder för att
svara på det:
1. I meddelandefönstret klickar du på knappen "Svara", som finns i övre högra hörnet i meddelandet,
eller på knappen "Svara" nedtill i meddelandefönstret.

Figur 25: Knappen "Svara".

2. När du klickar på "Svara" öppnas ett nytt meddelandefönster under det öppnade e-postmeddelandet. Mottagarens e-postadress skrivs automatiskt in i rutan "Till". På så sätt behöver du inte
själv skriva in personens e-postadress.
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Figur 26: Mottagarens e-postadress visas i rutan "Till".

3. Om du vill skicka en kopia på ditt svarsmeddelande till andra klickar du på knappen "Kopia" som
finns till höger i rutan "Till".

Figur 27: Att skicka en kopia av e-postmeddelandet till andra mottagare.

4. Du kan skicka en kopia till hur många mottagare som helst. Skriv bara in mottagarnas epostadresser, med ett kommatecken mellan varje adress. När du klickar på "Kopia" kommer alla
mottagarna att kunna se till vilka som meddelandet har skickats.

Figur 28: Att skicka kopia på ett meddelande till andra mottagare med hjälp av knapparna "Kopia" och "Hemlig kopia".

5. Om du vill skicka en hemlig kopia av ett meddelande som du skickar till en eller flera mottagare
klickar du på knappen "Hemlig kopia", som finns till höger om knappen "Kopia".
6. Skriv ditt meddelande i textrutan och klicka sedan på "Skicka".

Vidarebefordra ett e-postmeddelande
Funktionen "Vidarebefordra" gör att du kan skicka ett mottaget meddelande till någon som inte fått
meddelandet men som skulle ha fått det. Att vidarebefordra ett meddelande går till på samma sätt som att
svara på ett meddelande, men originaltexten kommer att visas som ett citat.
1. När du har öppnat meddelandet i meddelandefönstret klickar du på knappen "Vidarebefordra" som
finns upptill i meddelandet.
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Figur 29: Knappen "Vidarebefordra".

2. Skriv in mottagarens e-postadress i rutan "Till".
3. Skriv ditt meddelande i textrutan och klicka sedan på "Skicka".
OBS! För mer information om hur du använder Gmail kan du klicka på den här videon.

1.2 Introduktion till Facebook
FACEBOOK är ett nätbaserat socialt medium och en tjänst för socialt nätverkande som via internet och
mobila nätverk kan nås via olika typer av enheter (bärbara eller stationära datorer, surfplattor eller smarta
telefoner). Facebook är en populär gratis webbsajt där registrerade användare kan skapa profiler, ladda
upp bilder och videoklipp, skicka meddelanden och hålla kontakt med vänner, familj och kolleger. Sajten,
som finns på 37 olika språk, innehåller även offentliga tjänster som grupper, evenemang, sidor etc.
Funktioner på Facebook:
Nyheter är en lista med händelser som uppdateras kontinuerligt på din sida. Där finns även bilder,
videoklipp, statusuppdateringar, länkar, inlägg från vänner, kort sagt allt som händer på Facebook, olika
sidor och i grupper som du är medlem i på Facebook.
Ett evenemang är en virtuell inbjudan på nätet till ett socialt möte eller kommande evenemang. Ett
evenemang kan vara öppet för alla eller privat så att bara de som du skickar inbjudan till kan se
evenemanget.
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Skapa ett facebook-konto
1. Öppna den webbläsare som finns installerad på din dator och skriv www.facebook.com/r.php
2. Skriv in ditt namn (du kan använda ett smeknamn men kom ihåg att om du ska använda kontot i
officiella sammanhang är det bättre för dig om du använder ditt riktiga/officiella namn), epostadress eller mobiltelefonnummer, lösenord, födelsedatum och kön (se bilden).

Figur 30: Skapa ett konto.

1. Klicka på "Gå med".
2. När du klickar på "Gå med" visas en dialogruta där du informeras om att du måste bekräfta kontot.
Facebook kommer att skicka ett meddelande till den e-postadress eller till ett sms till det
telefonnummer du angett. Om du använder mejl behöver du logga in på din mejl där du ombeds
bekräfta din e-postadress genom att klicka på knappen bekräfta. Du får också en sifferkod som du
skall skriva in på Facebook. Klicka på länken för att se hur du kan bekräfta ditt konto.

Figur 31: Bekräfta kontot.
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1. När du bekräftar din e-postadress via din e-post kommer du att loggas in i ett annat Facebook och
följande meddelande visas:
2. Klicka på "OK".

Figur 32: Meddelanderutan "Kontot har bekräftats".

Facebook-profil
När du nu loggar in på Facebook måste du fylla i din Facebook-profil innan du kan börja kommunicera med
familj och vänner. Hur du gör detta förklaras ingående här nedan.
Klicka på rutan med ditt namn uppe i vänstra hörnet på Facebooksidan.

Figur 33: Skapa en Facebook-profil.

Facebook öppnar då din personliga profil (Tidslinje). Tidslinjen visar din aktivitet på Facebook, t.ex. bilder
och videoklipp som du lagt upp, inlägg som du skrivit etc. Tidslinjen består av tre delar: överst ett stort
horisontellt foto och under detta två vertikala spalter. Den vänstra spalten innehåller uppgifter om dig som
person, och i den högra spalten visas din aktivitet på Facebook i tidsföljd 8.
För att din profilsida ska bli mer personlig kan du göra så här:
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Figur 34: Gör din profil mer personlig.

Ladda upp en omslagsbild på Facebooks Tidslinje
En omslagsbild är den större bilden överst i din profil, ovanför din profilbild. Precis som din profilbild är din
omslagsbild offentlig, vilket betyder att vem som helst som besöker din profilsida kan se den.
1. Klicka på "Lägg till omslagsbild" uppe i vänstra hörnet på din profilsida på Facebook och välj "Ladda upp
foto" i rullmenyn.

Figur 35: Knappen "Lägg till omslagsbild".

2. En dialogruta visas där du ska leta upp en bild på din dator.
3. Du kan ändra bildens placering genom att dra den med musen.
4. Klicka på "Spara ändringar" nere i högra hörnet av bilden.
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Ladda upp en profilbild10
En profilbild är en bild som alla dina kontakter på Facebook kan se. Det är bra om din profilbild är ett foto
på dig. Profilbilden visas i en liten ruta i det vänstra nedre hörnet av omslagsbilden (se bild här ovan).
1. Klicka på "Lägg till foto".
2. En dialogruta visas. Klicka på "Ladda upp foto" och välj det foto som du vill ladda upp från din
dator.
3. När du väljer ditt foto öppnas ytterligare en dialogruta där du kan se hur det valda fotot kommer
att se ut och där du ombeds att göra eventuella ändringar.
4. Klicka på "Spara" när du är klar.

Lägga till personuppgifter
I Facebook kan du lägga till olika uppgifter om dig som person. Du kan t.ex. lägga till uppgifter om
födelsedag, kontaktuppgifter, adress, utbildning, arbete, ställen där du har bott, familj och förhållanden,
mer detaljerade uppgifter om dig, hobby, vilka filmer, böcker och sporter som du gillar bäst etc. Var
försiktig med vilka uppgifter du lägger ut på sociala medier.
1. Klicka på rubriken "Om" som finns rakt under omslagsbilden.

Figur 36: Rubriken "Om".

2. I den vänstra menyn väljer du vilken typ av uppgifter som du vill ändra genom att klicka på
motsvarande underrubrik.
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3. När du har valt typ av uppgifter öppnas ett nytt fält till höger. Klicka på det område som du vill
lägga till uppgifter om och lägg till uppgifter.

4. När du är klar kan du i menyn "Offentligt" välja vilka som ska kunna se informationen: alla
("Offentligt"), vänner eller bara du själv.
5. Klicka på "Spara ändringar".
6. Bredvid rubriken "Om" finns fler alternativ: Vänner, Foton, Mer.

Figur 37: Rubrikerna Vänner, Foton, Mer.

Om du klickar på rubriken "Vänner" visas alla personer som utgör dina kontakter: vänner,
familjemedlemmar, kolleger etc. Om du klickar på rubriken "Foton" visas alla bilder som du har laddat upp
till din profil. Under rubriken "Mer" kan du lägga till fler uppgifter om vad du gillar (filmer, videoklipp,
sport, evenemang, böcker, Facebook-grupper som du gillar etc.).

Hitta vänner på Facebook
Om du vill få kontakt med någon på Facebook måste du skicka en vänförfrågan till personen i fråga. För att
du ska kunna göra detta måste även denna person ha en Facebookprofil.

Lägga till en vän på Facebook11
1. Gå till fältet där det står "Sök" högst upp på Facebooksidan.

Figur 38: Sökfältet.

2. Skriv in namnet på personen som du söker (var noga med att stava namnet rätt) och klicka på
Enter. Om namnet på personen du söker kommer upp klickar du på det. Om du inte hittar
personen du söker klickar du på "Visa alla resultat för ..." längst ner i rullmenyn.
3. Facebook ger förslag på personer med samma namn.
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4. Om du vill skicka en vänförfrågan till någon klickar du på knappen "Lägg till vän" som finns bredvid
personens profilbild.

Om personen i fråga accepterar din vänförfrågan får du ett meddelande om detta och du kommer
automatiskt att följa denna person. Detta innebär att ni kommer att se varandras aktiviteter på Facebook,
t.ex. uppladdning av bilder, videoklipp etc.

Acceptera en vänförfrågan
Om någon skickar en vänförfrågan till dig får du ett meddelande om detta i övre högra hörnet i sökmenyn
1. Klicka på "Vänförfrågningar". I rullmenyn som visas kan du se vilka som har skickat en vänförfrågan
till dig. Du kan se deras profilbild och namn.
2. Klicka på "Bekräfta" om du vill acceptera vänförfrågan, eller på "Ta bort" om du inte vill acceptera
den.

Figur 39: Symbolen för "Vänförfrågningar".

Skicka ett meddelande på Facebook12
Att skicka ett meddelande via Facebook är ett snabbt sätt att nå mottagarna. Via Facebook på din dator
kan du skicka textmeddelanden, bilder och bifoga bilagor (filer, videoklipp, dekaler etc.).

Skicka ett meddelande via Facebook-chatten
1. Klicka på knappen "Meddelanden" högst upp till höger på Facebooksidan.

Figur 40: Knappen "Meddelanden".

27 | Sida

1. Ett meddelandefönster visas. Klicka på "Nytt meddelande".

Figur 41: Klicka på "Nytt meddelande".

3. En meddelanderuta visas. I fältet efter "Till" börjar du skriva in namnet på den person som du vill
skicka ett meddelande till. Namn på vänner visas i en rullmeny. Välj den person som du vill skicka
till.
Här skriver du
namnet till
vännen

Här skriver du
själva
meddelandet

För att skicka
meddelandet
klicka här eller
klicka på Enter

Figur 42: Välj den person som du vill skicka till.

4. Skriv ditt meddelande i rutan och tryck på "Enter" på tangentbordet.
Funktioner i meddelanderutan
Nedtill i meddelanderutan finns ett fält med olika extrafunktioner så att du kan bifoga bilder, dekaler,
GIF:ar (animerade bilder), emojier och filer eller spela spel med personen i fråga och göra upp en plan. För
var och en av dessa funktioner finns en speciell knapp.

Figur 43: Fältet med extrafunktioner.

Skicka en bild eller fil via Messenger
1. Om du befinner dig i meddelanderutan klickar du på den första symbolen

.

2. En dialogruta öppnas. Välj bild eller fil på din dator (genom att dubbelklicka på bilden/filen) och
tryck på "Enter" på tangentbordet.
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3. Mottagaren kommer att få meddelandet omedelbart och nederst i meddelandet kan du se att ditt
meddelande har skickats och tagits emot.

Figur 44: Du kan se när meddelandet skickats och tagits emot.

4. När mottagaren ser ditt meddelande kommer texten "Visat" upp nedtill i meddelandet.
När en Facebook-vän har skickat ett meddelande till dig via Facebook kan du se en röd fyrkant med en
siffra i ovanför rubriken "Meddelanden" i sökfältet överst på Facebooksidan. För att se vem som skickat
meddelandet klickar du på "Meddelanden". En rullmeny visas med en lista över alla meddelanden som du
fått hittills. Olästa meddelanden står alltid överst på listan och är skuggade i ljust blått. För att öppna
meddelandet klickar du på personens namn.
Du kan ta emot meddelanden från personer som du är vän med på Facebook. Om du får ett meddelande
från någon som du inte är vän med på Facebook måste du godkänna kontaktförfrågan via Messengerchatten för att kunna läsa meddelandet. Meddelandeförfrågningar innebär att någon som du inte är vän
med på Facebook har skickat ett meddelande till dig.

Figur 45: Meddelandeförfrågningar.
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Videosamtal
Du kan använda Messenger för att ringa någon som du är vän med på Facebook. Ett sådant samtal kostar
ingenting. Allt du behöver är en bra internetuppkoppling. Med Messenger kan du ringa ett vanligt
röstsamtal eller ett videosamtal (i det senare fallet måste din dator eller telefon ha en kamera).
1. Klicka på knappen "Meddelanden" högst upp till höger på Facebooksidan.
2. En rullmeny visas med alla konversationer du haft med dina vänner. Klicka på konversationen med
den person som du vill ringa upp. Om ni inte redan har haft någon konversation via Messenger
följer du bara instruktionerna för att skicka meddelanden och ringer personen i fråga enligt
instruktionerna här nedan.
3. För att ringa ett vanligt samtal klickar du på telefonluren i övre högra hörnet i meddelanderutan
(markerad med röd ruta på bilden). För att ringa ett videosamtal klickar du på videokameran i övre
högra hörnet i meddelanderutan (markerad med gul ruta på bilden).

Figur 46: Röst- och videosamtal.

För mer information om hur du använder en webbkamera se avsnitt 1.3 Webbkameror, sid. 38 i del 5
"Problemlösning".

Skapa inlägg
På Facebook kan du dela tankar, videoklipp och foton eller skapa ett fotoalbum mm.
Lägga till foton eller videoklipp på Facebook från din dator:
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1. Klicka på "Foto/Video" överst i rutan "Skapa inlägg" när du befinner dig i "Nyheter" eller "Tidslinje".

2.
3.

Figur 47: Funktionen Foto/Video.

4. En dialogruta öppnas. Välj ut de foton eller videoklipp som du vill lägga till på Facebook och klicka
på "Öppna".
5. I en ny dialogrutan visas den bild/bilder som du vill lägga till. Ovanför bilderna finns en ruta där du
kan skriva någonting, exempelvis: "Semesterresan till Italien". Under bilderna hittar du olika sätt
som du kan redigera bilderna på: tagga en vän, checka in dig på exakt den plats där fotot togs, tala
om hur du känner dig eller tala om vad du gör genom att lägga till en emoji etc. (se bilden nedan).
6. Via publikväljaren kan du välja vem som ska kunna se ditt inlägg: dina Facebookvänner, alla
(Facebookvänner och alla som har ett Facebookkonto men som du inte känner), bara du själv etc.
Här kan du skriva
något om
bilderna

Bilder som du vill
publicera på
Facebook

Här kan du
namnge vem
som är med på
bilden

Här väljer du om
du vill publicera i
nyhetsflödet eller
i dina händelser

Här avgör du
vem som skall få
se dina bilder
Figur 48: Publikväljaren.

5. När du är klar klickar du på "Publicera".
Om du vill göra ett textinlägg går klickar du på "Skapa inlägg" i fönstret med inlägg. Skriv in din text. När du
är klar klickar du på "Publicera". När du lägger till bilder visas de i tidslinjen och nyhetsflödet.
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Gilla/Kommentera/Dela bilder eller inlägg
Du kan gilla och kommentera bilder som dina vänner på Facebook har lagt upp i sina profiler. När en
Facebookvän har lagt upp nya bilder kan du se dem i vännens tidslinje och i nyhetsflödet. Så här gör du för
att gilla eller kommentera något:
1. Under bilderna finns det ett fält med tre knappar: Gilla, Kommentera och Dela. Om du vill gilla
bilderna flyttar du markören till knappen "Gilla" och väljer en av emojierna som visas.
2. För att lägga till en kommentar klickar du först på knappen "Kommentera" och skriver sedan in din
kommentar. Du kan också skriva in din kommentar direkt i kommentarsfältet (se bilden).

Figur 49: Lägga till en kommentar.

3. Om du vill dela en bild på din eller någon annans tidslinje klickar du på knappen "Dela".

Skapa sidor och grupper
SIDOR är i första hand är avsett för att företag, varumärken, organisationer och offentliga personer ska
kunna dela information om sig själva och få kontakt med andra. Precis som en profil kan funktionen Sidor
skräddarsys med text, bilder, evenemang etc.
GRUPPER erbjuder en plats för utbyte av information mellan personer med gemensamma intressen. Du
kan skapa en grupp för vad som helst: en släktträff, några som träffas och tränar efter jobbet, en bokcirkel
etc. Inställningarna för gruppen kan skräddarsys efter vilka du vill ska kunna gå med i och se gruppen.
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Skapa en Sida:
1. Gå till facebook.com/pages/create eller klicka på "Skapa" uppe i övre högra hörnet på
Facebooksidan och välj "Sida" enligt bilden nedan.

Figur 50: Knappen "Skapa".

2. Välj en sidkategori och klicka på "Kom igång".
3. Skriv in namnet på din sida och välj en mer specifik kategori i rullmenyn och fyll i de uppgifter som
efterfrågas.
4. Klicka på "Fortsätt". Du kan nu välja om du vill ladda upp profilbild och omslagsbild.
OBS! Vem som helst kan skapa en sida, men endast formella företrädare för en organisation, företag,
varumärke eller offentlig person kan skapa en sida för dessa.

Figur 51: Följ instruktionerna på skärmen.

Skapa en Grupp:
1. Klicka på "Skapa" uppe i övre högra hörnet på Facebooksidan och välj "Grupp" enligt bilden
nedan.
2. Bestäm syfte med gruppen, skriv in gruppens namn, lägg till medlemmar och välj vilken typ av
sekretess som ska gälla för gruppen. Klicka på "Skapa".
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Figur 52: Skapa en grupp.

När du har skapat en grupp kan du ge den en egen profil genom att ladda upp en omslagsbild och lägga till
en beskrivning.

Evenemang
Evenemang är en funktion som hjälper dig att anordna evenemang och svara på inbjudningar till
evenemang i den verkliga världen med personer på Facebook. Du kan skapa eller delta i olika evenemang,
alltifrån en födelsedagsmiddag till en insamling på skolan. När du skapar ett evenemang kan du bestämma
vem som ska kunna se eller delta i evenemanget.
Skapa ett privat eller offentligt evenemang:
1. Klicka på "Evenemang" i den vänstra menyn i ditt Nyhetsflöde.

Figur 53: Klicka på "Evenemang".
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2. Klicka på "Skapa evenemang" och välj mellan privat och offentligt evenemang. Om du väljer att
skapa ett offentligt evenemang kan alla på Facebook se det, medan ett privat evenemang
endast kan ses av inbjudna personer. Om du skapar ett offentligt evenemang kan du välja att
själv stå som arrangör eller en sida som du administrerar. När du väl har skapat evenemanget
kan du inte ändra sekretessinställningarna.

Figur 54: Klicka på "Skapa evenemang".

3. Fyll i namn på evenemanget samt plats, tid och andra uppgifter. Om du ska skapa ett offentligt
evenemang kan du göra följande: Ange flera datum och tider, välja en kategori för ditt
evenemang eller ange nyckelord för evenemanget och lägga till en länk till en
biljettbokningssida.

Figur 54: Fylla i uppgifter om evenemanget.

4. Klicka på "Skapa".
I nästa fönster kan du bjuda in gäster, ladda upp bilder, dela inlägg och redigera uppgifter om
evenemanget.
OBS! För närvarande kan endast Sidor ange flera datum och tider för ett evenemang. För mer information
om hur du skapar evenemang klickar du här.
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För ytterligare information klicka på följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=XoHNDmkotmI

1.3 Introduktion till Skype
Skype är ett gratisprogram för att prata med personer över hela världen via datorn eller
mobiltelefonen13.Många, såväl privatpersoner som företag, använder Skype för att dela filer, ringa gratis
video- och röstsamtal eller gruppsamtal eller för att skicka meddelanden. Om du betalar i förväg kan du
även ringa vilket telefonnummer som helst från din dator eller telefon. Textmeddelanden är gratis. För att
kunna använda Skype måste du först skapa ett Skypekonto.
Du kan ladda ned appen på din dator eller smarta telefon. På så sätt kan du ringa gratis från din telefon via
en internetuppkoppling (WiFi eller mobildata).

Skapa ett konto
1. Gå till https://www.skype.com/sv/discover/ och klicka på "Nedladdningar".
2. När nedladdningen är klar kommer en inloggningssida att visas. Klicka på "Skapa konto". Skype
kommer inledningsvis att be dig skriva in ditt telefonnummer eller din e-postadress.
3. Klicka på "Använd din e-postadress i stället" (se bilden), skriv in din e-postadress och det lösenord
som du kommer att använda för ditt Skypekonto. Klicka på "Nästa".

Figur 56: Skapa ett konto.

4. Välj ditt land och födelsedatum. Klicka på "Nästa".
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5. När du har fyllt i alla uppgifter kommer Skype att skicka ett e-postmeddelande till dig med en kod
som du kan verifiera ditt Skypekonto med. Skriv in koden och klicka på "Nästa".

Figur 57: Verifiera ett Skypekonto.

6. Skriv in ditt för- och efternamn. Detta är det namn som du vill att dina vänner på Skype ska se och
som du använder för att logga in på Skype. Du kan välja att använda ditt riktiga namn eller något
annat.

Figur 58: Verifiera att du inte är en robbot
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Skypesidans design
När du har loggat in kommer Skype att göra en ljud- och bildkontroll (mikrofon, högtalare och kamera). Du
kan då även lägga till en profilbild. När detta är klart kan du börja utforska funktionerna i Skype. För mer
information läs här: artikel.

Figur 59: Skypesidans design.

Skype har två aktivitetskolumner: den vänstra, med alla händelser och kontakter, och den högra med
meddelanden. Här kommer vi att berätta om funktionerna i Skype och vad du kan göra med Skype. Vid
siffran 1 i bilden här ovanför ser du profilbilden och kontoinställningarna. Om du klickar på knappen vid
siffran 2 kan du ställa in din aktivitetsstatus på nätet, t.ex. "Aktiv", "Stör ej" eller "Osynlig".
Sökfältet: Här kan du söka efter personer som du känner på Skype eller efter kontakter som du har på din
kontaktlista.

Knappen "Chattar": Här visas i tidsföljd alla chattar som du haft med dina vänner.

Knappen "Samtal": Här visas alla Skype-samtal som du har haft och med vem.

Knappen "Kontakter": Här visas alla dina vänner, dvs. de personer som du har kontakt med via
Skype.

Uppdatera din profil
För att din profil ska bli mer personlig kan du uppdatera den och lägga in mer information om dig, t.ex. en
profilbild.
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Ladda upp en profilbild
1. Klicka på profilbildscirkeln längst upp till höger på Skypesidan.

Figur 60: Profilbildscirkeln.

2. Ett nytt fönster öppnas. För att ladda upp en bild klickar du på den stora cirkeln. (se bilden).

Figur 61: Ladda upp en profilbild.

1. Välj en bild från din dator och klicka på "Öppna".
2. Här kan du även ändra din aktivitetsstatus, språk, inställningar, tema och Skypefönstrets färg.
Skrolla bara nedåt i menyn för att se alla alternativ.
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Figur 62: Ändra t ex språk

Ändra språk
1. Öppna profilfönstret (se bild 62).
2. Klicka på "Språk".
3. Välj språk och klicka på "Använd".
4. Klicka på pilen i övre högra hörnet.
För att logga ut från Skype skrollar du ned till slutet av denna meny och klickar på "Logga ut".

Lägga till kontakter på Skype.
För att kunna lägga till kontakter på Skype måste personen du vill lägga till också ha ett Skypekonto. När du
har lagt till vänner i dina Skypekontakter kommer de att sparas i mappen "Kontakter" till vänster på sidan.
Gör så här för att lägga till en kontakt:
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1. Klicka på "Kontakter" upptill i den vänstra kolumnen.
2. Klicka på knappen "+ Kontakt".

Figur 63: Lägga till kontakter på Skype.

1. Ett nytt fönster öppnas. Skriv in namnet på eller e-postadress till den person som du vill lägga till
som kontakt. När du börjar skriva namnet kommer Skype att visa alla med liknande Skypenamn.
Skrolla nedåt i menyn tills du hittar din väns namn (om vännen har en profilbild kommer du att
kunna se den också).

Figur 64: Skriv in personens Skypenamn eller e-postadress.
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2. Klicka på "Lägg till" (som finns till höger om namnet). När du har klickat på "Lägg till" kommer
personen i fråga att få ett meddelande via Skype om att någon vill lägga till henne/honom som
kontakt. När personen har godkänt din kontaktförfrågan kan du skicka ett meddelande eller ringa
till personen.

Skicka meddelanden via Skype.
Du kan skicka textmeddelanden gratis till dina Skypekontakter. För att kunna göra detta måste du vara
uppkopplad på internet. Gör så här för att skicka ett meddelande till någon av dina kontakter:
1. Leta upp personen i din kontaktlista och klicka på hennes/hans namn.
2. Ett meddelandefönster visas då till höger på sidan. Skriv in ditt meddelande i rutan längst ner i
meddelandefönstret (se bilden). När du är klar trycker du på "Enter" på tangentbordet.
Meddelandet skickas då genast till din vän. Om din vän inte är aktiv på nätet just då kommer
hon/han att kunna se meddelandet så fort hon/han är uppkopplad.

Klicka här för
att se dina
kontakter

Hitta din kontakt
du vill skicka
meddelande till
här

Skriv ditt
meddelande här

Figur 65 Skicka meddelanden via Skype.
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Du kan även skicka bilder, filer och emojier via Skype till dina Skype-kontakter. Skicka en bild eller fil:
1. Klicka på personens namn så att meddelandefönstret kommer upp (se bilden).
2. Klicka på knappen

till höger nere i meddelanderutan. En dialogruta öppnas. Välj ut den bild

eller fil som du vill skicka.
3. Klicka på "Öppna" för att ladda upp bilden/filen. När bilden/filen har laddats upp trycker du på
"Enter" på tangentbordet.

Röst- och videosamtal
För att kunna ringa ett röstsamtal måste du ha högtalare och mikrofon, och för ett videosamtal måste du
dessutom ha en webbkamera. Många datorer har redan inbyggda högtalare och mikrofon. Webbkamera
finns inte på alla datorer. Om din dator saknar kamera måste du köpa en och koppla den till din dator. Gör
så här för att ringa ett röst- eller videosamtal:
1. Leta upp personen i din kontaktlista och klicka på hennes/hans namn.

a.
2.

Figur 66: Ringa röst- och videosamtal.

3. Ett meddelandefönster öppnas till höger på skärmen. Högst upp i fönstret visas Skypenamnet på
den person som du vill ringa samt om hon/han är uppkopplad på internet just nu. Uppe till höger
på sidan finns tre knappar. Den första knappen är för videosamtal, den andra för röstsamtal och
den tredje är för konferenssamtal (då du kan ringa upp flera personer samtidigt).
4. Klicka på en av de tre knapparna beroende på vilken typ av samtal du vill ringa. När du klickar på en
av knapparna kommer du att höra en ringsignal som fortsätter tills samtalet till din vän har kopplats
upp. Videosamtal går endast att ringa om din vän är uppkopplad på nätet och innebär att du kan se
din vän medan ni pratar.
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För mer information om hur du använder en webbkamera se avsnitt 1.3 Webbkameror, sid. 38 i del 5
"Problemlösning". För mer information om hur du använder högtalare och hörlurar se avsnitt 1.3
Webbkameror, sid. 38 i del 5 "Problemlösning".

1.4 Introduktion till Viber
Viber är en gratistjänst som man kan ringa röst- och videosamtal och skicka text-, video- eller
röstmeddelanden. Appen kan laddas ned till en dator eller smart telefon.

Skapa ett konto.
Om du vill ladda ned appen på din telefon måste du vara internetuppkopplad. Följ sedan nedanstående
instruktioner:
1. Om du har en Androidtelefon. Klicka på appen "Play Store"

på din telefon.

Har du däremot en Iphone behöver du klicka på App Store i Sökfältet skriv Viber
2. Appen öppnas. Skriv in "Viber" i sökfältet upptill. När du börjar skriva visas en rullmeny med olika
förslag. Välj "Viber Messenger".

Figur 66:

Sökfältet.

Figur 67: Rullmeny med olika förslag.

Figur 67: App Store använd
förstoringsglaset skriv in Viber
Messenger Klicka på förslaget i rullmenyn
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1. Installationsfönstret för Viber öppnas. Klicka på "Installera".
2. När installationen av Viber på din telefon är slutförd går du till huvudsidan och trycker på Vibersymbolen för att öppna appen.
3. När du har öppnat appen skriver du in ditt land och telefonnummer och klickar sedan på "Fortsätt".
4. Viber ber dig då bekräfta ditt telefonnummer. Klicka på "Ja" om numret är korrekt, annars redigerar
du det. Viber kommer sedan att skicka ett sms till dig. Du kommer att få en kod i sms:et som du
skall skriva in i din Viber app.

Figur 68: Aktivera ditt konto.

1. Nu ska du ange ditt födelsedatum (frivilligt). Du kan klicka på "Hoppa över" i övre högra hörnet i
Viber-fönstret.
2. Viber kommer att fråga dig om du vill synkronisera alla dina kontakter på din telefon och de
vännerna.
Ladda upp profilbild
1. För att lägga till en profilbild kan du klicka på
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3. Du antingen välja att ta en bild med kameran eller välja en bild från ditt fotogalleri på kameran
4. Vill du ändra bild klicka på knappen "Redigera" (till höger på bilden).

1.
2.

Figur 69: Knappen "Redigera".

1. Klicka på knappen "Ändra". Ett dialogfönster visas där du ombeds välja varifrån du vill hämta fotot.
2. Välj ett av alternativen och följ sedan instruktionerna.
3. Klicka på "Spara".

Lägga till en kontakt på Viber.
Om du har valt att tillåta synkronisering ska alla dina telefonkontakter visas automatiskt i din Viber-app.
Personer som har ett Viber-konto kommer att ha Viber-loggan vid sitt namn.

Lägga till en ny kontakt från kontaktfönstret
1. Klicka på "Kontakter"
upptill i Viber-fönstret.
Iphone
2. Klicka på knappen "Lägg till kontakt" i övre högra hörnet.
3. Skriv in telefonnumret till den person som du vill lägga till.
4. Klicka på "Fortsätt" eller "Klar".
5. Välj bocken.
Lägga till en ny kontakt från "Mer"-fönstret.

1.

Öppna

"Mer"-

fönstret.
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Figur 70: Lägga till en kontakt 1. Android, 2. Iphone.

2. Välj "Lägg till kontakt" i menyn.
3. Skriv in det telefonnummer som du vill lägga till.
4. Klicka på knappen "Fortsätt".
5. Klicka på bocken (Android) eller på Klar (iPhone).

Skicka meddelanden via Viber
Med Viber kan du kostnadsfritt skicka meddelanden till dina kontakter. Kom ihåg att du bara kan skicka
meddelanden till personer som har ett Viber-konto. Gör så här för att skicka ett meddelande:

1. Öppna Viber och klicka på
"Chattar". Om du vill skicka ett meddelande till någon för
första gången klickar du på
"Meddelande" nedtill på skärmen. Om det inte är första
gången kan du hitta personen i listan.

Figur 71: Knappen "Chattar" Bild två Iphone.

2. I sökrutan upptill i Viber-fönstret skriver du in namnet på den person som du vill skicka ett
meddelande till. När du börjar skriva namnet kommer Viber att visa alla namn i din lista som liknar
detta namn.
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Figur 72: Söka efter en kontakt. Iphone klicka på knappen skriv och därefter Skriv in i rutan sök.

1. Om du vill börja en ny chatt trycker du på personens namn. Ett meddelandefönster öppnas. Skriv
ditt meddelande i textrutan och tryck sedan på "Skicka" nedtill i fönstret.
2.

Figur 73: Knappen "Skicka".

När ditt meddelande har gått iväg visas en pratbubbla med texten "Levererat". När mottagaren har öppnat
meddelandet kommer texten "Sett" att visas under ditt meddelande.
Läst
Ankomsttid
Figur 74: Du kan se när meddelandet skickats och tagits emot.

Radera ett meddelande
Du kan radera ett meddelande som du har skickat via Viber. Kom ihåg att ett meddelande som har
raderats inte kan återskapas. Du kan bara radera meddelanden som har skickats av dig, inte av andra. Gör
så här för att radera ett meddelande:
3. Klicka och håll kvar på det meddelande som du vill radera.
4. En dialogruta visas där du kan välja mellan några alternativ: "Svara", "Kopiera", "Radera hos mig",
Radera hos alla", "Vidarebefordra via Viber", "Dela".
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Figur 75: Radera ett meddelande 1. Android, 2. Iphone

1. Välj "Radera hos alla" (om du väljer detta alternativ kommer ingen annan att kunna se
meddelandet).

Alternativ i meddelandefönstret
Med Viber kan du skicka bilder, filer och videoklipp till dina kontakter. Du hittar de olika alternativen när
du öppnar meddelandefönstret.
I övre vänstra hörnet visas namnet på den person som skickat meddelanden till. Direkt under kan du se när
denna person har varit uppkopplad.

Figur 76: Meddelandefönstret

Använd denna knapp för att ringa via Viber Out, skapa en grupp, redigera meddelanden, öppna
hemliga chattar, för att se chattinformation eller rensa chattar.
En hemlig chatt är ett hemligt meddelande (text, foto, videoklipp) som du kan skicka och som tas bort
automatiskt efter en viss tid. Det här alternativet finns bara i telefonappen.
Med den här knappen kan du ringa röstsamtal via Viber.
Använd den här knappen för videosamtal
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Om du vill skicka bilder använder du denna knapp.
Kamera – använd Viberkameran för att ta ett foto och skicka det utan att använda album-mappen
på din telefon.
Med GIF-knappen knappen kan du skicka meddelanden med giffar (GIF = Graphic Interchange
Format, dvs. ett format som gör det möjligt att lägga in animerade bilder på en webbsida, t.ex. en
snurrande logga eller en annonsruta med en vinkande hand eller med text som blir större och
större).

Med ritverktyget i meddelandefönstret kan du rita någonting och skicka iväg det direkt.
Med den här knappen kan du välja om du ska skicka fil eller platsinformation eller dela en
kontakt. Välj ett av alternativen och välj vilken fil/platsinformation du vill skicka. Om du vill dela
en kontakt trycker du på "Dela kontakt" och väljer kontakt i din kontaktlista på Viber.

Figur 77: Skicka fil/platsinformation eller dela en kontakt.

Skicka en fil/bild/videoklipp med Viber
Skicka en fil
1. Leta upp den person som du vill skicka filen till i din kontaktlista.
2. Klicka på personens namn för att öppna meddelandefönstret.
3. Klicka på "Mer"
och välj "Skicka fil".
4. Leta upp filen på din telefon. Filen skickas automatiskt.
Skicka bild/videoklipp från ditt album (galleri)
1. Leta upp den person som du vill skicka till i din kontaktlista.
2. Klicka på personens namn för att öppna meddelandefönstret.
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3. Klicka på symbolen

och leta upp bilden/filmklippet på din telefon.

Skicka bild/videoklipp via kameraknappen på Viber
Du kan använda Viberkameran för att ta och skicka en bild eller ett filmklipp. Filmklippet får inte vara
längre än 3 minuter.
1. Leta upp den person som du vill skicka till i din kontaktlista.
2. Klicka på personens namn för att öppna meddelandefönstret.
3. Klicka på kameraknappen .
4. Håll ner knappen för att ta en bild eller filma.
5. När du är klar klickar du på "Skicka".

Ringa röst- och videosamtal med Viber
Med Viber kan du ringa röst- och videosamtal till personer som har ett Viber-konto och som finns i din
kontaktlista.
Gör så här för att ringa ett röstsamtal:
1. Leta upp den person som du vill ringa till i din kontaktlista.
2. Klicka på personens namn för att öppna meddelandefönstret.
3. Klicka på röstsamtalsknappen

i övre högra hörnet i meddelandefönstret.

För att kunna ringa ett videosamtal måste du ha en kamera.
1. Leta upp den person som du vill ringa till i din kontaktlista på Viber.
2. Klicka på personens namn för att öppna meddelandefönstret.
3. Klicka på videosamtalsknappen
röstsamtalsknappen.

i övre högra hörnet i meddelandefönstret, bredvid
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2. NÄTMEDBORGARE

2.1 Grundläggande facktermer för nätmedborgare
Alla som använder internet, oavsett var vi befinner oss och vad vi gör när vi är uppkopplade, kan sägas
vara digitala medborgare.

En digital medborgare är en person som har de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett
effektivt sätt använda digital teknik för att delta i samhället, kommunicera med andra samt skapa och
konsumera digitalt innehåll. I det digitala medborgarskapet ingår att veta vad som är vett och etikett på
nätet, veta hur digitala tekniker fungerar och hur de används, vara införstådd med de etiska och rättsliga
regler som gäller, veta hur man skyddar sig på nätet och hur man kan få råd i hygien- och säkerhetsfrågor,
t.ex. när det gäller nätgrooming och datalagring1.

När vi använder internet lämnar vi efter oss ett digitalt fotspår – en nätbild – som fungerar som ett
visitkort i internetsamhället. Allt som vi lägger ut, laddar upp och gör på nätet utgör en del av vårt digitala
fotspår, som till viss del blir kvar där för alltid. Det betyder att om du delar en bild på Facebook, skickar ett
e-postmeddelande eller ringer ett Viber-samtal arkiveras detta i ett slags nätarkiv så att allt kan ses eller
spåras upp av andra.
Det är därför viktigt att man är medveten om vilken sorts uppgifter man lämnar efter sig och att man
uppträder ansvarsfullt på nätet.
Det finns tre huvudprinciper som ansvarstagande digitala medborgare bör känna till:
• AGERA POSITIVT
• SKAFFA KUNSKAP om din digitala värld
• GÖR MEDVETNA VAL 2

Agera positivt

1

https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/topics/digital-citizenship
https://www.esafety.gov.au/education-resources/classroom-resources/digital-citizenship

2
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Om vi respekterar andras rättigheter samtidigt som vi använder oss av våra egna rättigheter och tar ansvar
för våra skyldigheter visar vi förståelse för och uppträder etiskt i nätsamhället samt förhindrar sådana
negativa sociala beteenden som nätmobbning, troll och nätvåld.
Skaffa kunskap om din digitala värld
Det är viktigt att du vet hur du ska använda olika digitala verktyg och att du kan kontrollera din digitala
värld genom att skydda dina digitala fotspår. Du bör dessutom skaffa dig mer kunskap och färdigheter så
att du känner igen de hot och risker som finns och vet hur du ska agera.
Gör medvetna val
"Tänk efter innan du delar" är den viktigaste regeln för den här principen. Det betyder att du är medveten
om vad och med vem du delar privata uppgifter. Du kan fatta rätt beslut på nätet och skyddar dig själv och
dina vänner genom att använda dig av de rätta sekretess- och skyddsinställningarna.

2.2 Olämpligt nätbeteende och hur det kan bemötas
När vi är ute på nätet kommunicerar vi med vänner eller familjen, träffar nya människor och får nya
kontakter. Men tyvärr har inte alla som befinner sig på nätet goda avsikter och du kan lätt bli utsatt för
olämpligt nätbeteende. Samtidigt måste du respektera andra människors rättigheter samt känna till var
gränserna går och vad som utgör olämpligt beteende på nätet.
Generellt sett är det fråga om olämpligt nätbeteende när någon inte respekterar andras fysiska,
känslomässiga och psykiska integritet, privatliv eller trygghet.
Exempel på olämpligt nätbeteende:
•

Nätmobbning

•

Sexting

•

Grooming

•

Nätstalking

•

Förolämpande, respektlöst, rasistiskt eller aggressivt beteende

➢ Nätmobbning
Nätmobbning är mobbning som görs via nätet med hjälp av digitala verktyg, internet eller sociala medier
för att trakassera, hota eller kränka en person genom att lägga ut, dela eller skicka personliga data om
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personen, i syfte att kränka eller förödmjuka. Kränkande mobbningsbeteende kan t.ex. vara att publicera
rykten, hot, sexuella kommentarer, aggressiva meddelanden, kränkande bilder eller nedsättande ord.

➢ Sexting
Sexting innebär att man skickar meddelanden, bilder eller filmklipp med sexuellt innehåll. Oftast skickas
meddelandena via sms, sociala medier eller mejl.

➢ Grooming
Grooming innebär att en vuxen försöker bygga upp en nära känslomässig relation till ett barn i syfte att
begå sexuella övergrepp på barnet.

➢ Nätstalking
Precis som vid nätmobbning använder sig en nätstalkare av digitala verktyg för att hota eller trakassera
offret, men kan dessutom ta reda på personliga och privata uppgifter om offret för att offret ska känna sig
otrygg och förföljd. Nätstalking går ibland över i stalking i den reella världen, något som kan utvecklas till
en livshotande situation.

➢ Förolämpande, respektlöst, rasistiskt eller aggressivt beteende
Den här sortens beteende kan bestå i kränkande, hotfulla eller på annat sätt olämpliga kommentarer till
någon på nätet och görs ofta i offentliga debatter eller diskussionsfora.

Hur kan olämpligt nätbeteende bemötas?
Vem som helst kan råka ut för olämpligt nätbeteende. Det är viktigt att du vet vad du bör göra och reagera.
• Det första du ska göra är att försöka hålla dig lugn och inte låta människor provocera dig att delta
i gräl eller aggressiva diskussioner. Försök att lägga fram dina åsikter i form av ett hövligt och
logiskt resonemang.
• För att förhindra att bli utsatt för nätmobbning eller nätstalking bör du regelbundet uppdatera
dina sekretessinställningar på dina konton så att du skyddar dina personuppgifter. Om du
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använder en offentlig dator eller en gratis offentlig nätuppkoppling ska du inte spara dina
lösenord automatiskt.
• När du registrerar dig på vissa sociala medier måste du läsa användarvillkoren och
instruktionerna för hur man anmäler olämpligt beteende. Var försiktig med att godkänna
vänförfrågningar från personer som du inte känner; lär dig känna igen falska konton.
• Om du skulle få kränkande eller elaka kommentarer ska du inte svara på dem. Ta reda på hur du
kan anmäla eller blockera personen. Du kan även ta reda på hur man anmäler olika typer av
olämpligt beteende på webbsajter, bloggar och diskussionssajter. Var inte rädd för att ta
ställning mot och säga ifrån vid nätmobbning. Om mobbningen är allvarlig bör du kontakta
polisen. Du bör därför spara bevis på beteendet (spara sms och mejl eller ta en skärmdump från
sociala medier).

Nätikett
Nätikett är ett begrepp som är en kombination av orden "nät" och "etikett", och står för gott uppförande
på nätet. Den anonymitet som råder på nätet ger ofta känslan av att vi inte behöver uppföra oss som vi
skulle i det verkliga livet. Vi bör dock tänka på att nätvärlden endast utgör en annan dimension av vårt
samhälle och att vi därför bör tillämpa samma regler och värden när vi kommunicerar med andra.

2.3 Dela information – vad man inte bör lägga ut på nätet
I dagens samhälle ger internet och sociala medier stora möjligheter när det gäller att få tillgång till
information, andra människor, idéer, resurser och nyheter. Det är också lätt att hålla kontakten med såväl
gamla som nya vänner och att dela med sig av komplimanger, åsikter, klagomål eller t.o.m. skämt till
tusentals (för att inte säga miljontals) människor bara med ett enkelt knapptryck.

Allt som vi skriver på en dator, smart telefon, surfplatta eller annan elektronisk enhet (i form av inlägg,
sms, mejl, kommentarer, privata meddelanden etc.) blir offentligt. En del människor kan inte motstå
frestelsen att lägga ut hela sitt liv på nätet. Kom ihåg att din arbetsgivare, partner eller familj kan komma
att se vad du lägger ut (via någon form av dela-funktion). Det är därför som vi alla måste ställa oss följande
fråga: "Bör jag verkligen lägga ut detta?"
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Läs följande exempel och fundera på vilka personliga uppgifter som du vill att alla ska kunna se, innan du
lägger ut någonting på nätet:
1. Adresser och telefonnummer
De flesta av oss ger inte vår adress till okända på nätet, av förklarliga skäl. Det är inte heller någon bra idé
att ge ditt privata telefonnummer till människor som du inte känner eller till företag som du inte litar på,
eftersom de kan använda det för att skicka skräppost till dig eller trakassera dig.

2. ID-kort, kreditkort och bankinformation
Det finns inga som helst skäl till att lägga ut foto på ID- eller kreditkort eller privata bankuppgifter på nätet.
Om du ändå av någon anledning vill göra detta bör du ändra eller ta bort alla konfidentiella uppgifter.

3.Konfidentiell information
Konfidentiell information, oavsett om den kommer från arbets- eller privatlivet, bör inte delas med vem
som helst. Om den hamnar i fel händer kan detta orsaka stor skada för ditt företag, dina vänner, släktingar
eller dig själv.

4. Kränkande kommentarer eller skämt
Tänk alltid på hur en social plattform är utformad, vilket syfte den har och vilka det är du vill påverka på
plattformen. Något som du tycker är roligt kan uppfattas som kränkande eller mycket känsligt för dina
nätkontakter.

5. Dela allt med alla
●

Detaljerad information om din förestående semester

●

Faktorer som kan påverka din karriär

●

Logga in på varje plats som du reser till och på så sätt bli lättspårad av rånare och stalkare

●

Dela olämpliga foton av dig och/eller andra utan deras samtycke

●

Diskutera personliga problem med vänner eller okända genom att publicera inlägg eller
kommentarer Vill du verkligen att alla ska känna till ditt privatliv?
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2.4 Säkerhet på sociala medier
Det är viktigt att du skyddar ditt konto på sociala medier eftersom det där finns personuppgifter och
känslig information lagrad. För att göra säkerhets- och sekretessinställningar på ditt Facebook-konto
klickar du på symbolen

i övre högra hörnet och går in på Inställningar. Till vänster har du en

innehållsförteckning där du hittar alternativet Säkerhet och inloggning. Om du klickar på detta alternativ
kan du välja att ange vänner som du kan kontakta om du får problem att komma in på ditt konto, se var
och på vilka enheter du är inloggad, ändra ditt lösenord, använda tvåfaktorsautentisering m.fl.
säkerhetsinställningar.

58 | Sida

Figur 1: Säkerhets- och inloggningsinställningar

I den vänstra innehållsförteckningen finns även alternativet Sekretess som du kan välja om du vill göra
olika sekretessinställningar för ditt konto. Du kan bestämma vilka som ska kunna se dina inlägg, du kan
granska inlägg som du har taggats i, begränsa målgruppen för inlägg du har delat, bestämma vilka som ska
kunna skicka vänförfrågningar till dig, vilka som ska kunna se din vänlista och vilka som ska kunna hitta dig.

Figur 2: Sekretessinställningar
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Vad menas med blockering och hur gör jag för att blockera någon?
Generellt sett innebär blockering att du hindrar någon från att komma åt din profil. Det är en åtgärd som
påverkar interaktionen mellan dig och personen i fråga. Möjlighet att blockera någon finns i alla sociala
medier. Om du redan har försökt att bemöta en otrevlig attityd på ett hövligt sätt men personen ändå
fortsätter med sitt otrevliga beteende kan blockering utgöra nästa alternativ.
Du kan blockera någon på Facebook så att personen i fråga inte kan se vad du lägger ut i din profil, inte kan
inleda en konversation med dig eller lägga till dig som vän.
Blockera någon via blockeringsinställningarna:
1. Klicka på

i övre högra hörnet på Facebook-sidan och välja Inställningar.

2. I innehållsförteckningen till vänster klickar du på Blockering.
3. I innehållsförteckningen till vänster klickar du på Blockering.
4. Skriv in namnet på den person som du vill blockera och klicka på Blockera.
5. I listan som visas väljer du den person som du vill blockera och klickar på
Blockera > Blockera [namn].
Personen får inte veta att du har blockerat henne/honom.
Om du inte hittar rätt person på det här sättet kan du försöka att gå in på personens profil och välja
Blockera i menyn

på personens omslagsbild.

Förutom att blockera någon kan du även lägga till personer i en s.k. begränsad lista. (I en sådan lista kan du
lägga till personer som du t.ex. har fått en vänförfrågan från som du godkänner för att inte vara otrevlig
men som du inte vill ska kunna se dina inlägg.) Vänner som du skriver in i den "begränsade listan" kan inte
se Facebook-inlägg som du endast delar med Vänner. Däremot kan de fortfarande se sådant som du delar
via inställningen Offentligt eller på en gemensam väns tidslinje samt inlägg som de har taggats i. Facebook
informerar inte dina vänner när du lägger till dem i denna lista.
Du kan även blockera meddelanden, applikationsinbjudningar, evenemangsinbjudningar och sidor på
Facebook.
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