
Öka dina kunskaper! Böckerna i serien Visual presenterar på ett överskådligt sätt 
programmets funktioner och möjligheter för effektiv användning. Över en miljon 
personer har använt serien för självstudier eller som kurslitteratur.
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Det här är en bok för dig som behöver grundläggande kunskaper om hur du
använder datorn och hur du surfar på Internet. Får du digitala bilder på barn-
barnen? Vill du hitta mer information om något på Internet?
Med denna fyrfärgsbok lär du dig steg för steg hur du använder datorn, söker 
efter information och hanterar digitala bilder. 

Du lär dig bland annat:
• vad som behövs för att koppla upp din dator till Internet
• använda Internet Explorer för att surfa på Internet
• söka efter information på Internet
• smarta surftips
• hämta program från Internet
• tips om användbara webbplatser
• hitta i datorn
• sortera och ordna filer i datorn
• spara och titta på bilder i datorn
• grundläggande funktioner i ordbehandlingsprogrammet Word
• grundläggande funktioner i kalkylprogrammet Excel
• grundläggande funktioner i presentationsprogrammet PowerPoint
• använda Adobe Reader för att titta på pdf-dokument
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15.  HÄMTA PROGRAM PÅ INTERNET

A.  Programbibliotek
Du kanske inte vet var du hittar det program som du letar efter. Du kan-
ske inte ens vet vad programmet heter. Då kan det vara smart att besöka 
ett programbibliotek. Programbiblioteken samlar program som är så kal-
lade freeware och shareware. Freeware är program som är helt gratis att an-
vända, shareware är program som du får testa gratis och som du sedan får 
betala en liten summa för.

Du kan söka efter programmets namn, men det går också bra att bläddra 
sig fram via olika kategorier i biblioteken.

Det finns mängder med 
program som du kan 
ladda ner från Internet. 
I det här avsnittet går vi 
igenom hur du laddar ner 
några vanliga och an-
vändbara gratisprogram.

Behöver du ha program för 
ordbehandling, kalkyler 
med mera kan du prova 
gratisprogrammet Open 
Office som finns på webb-
platsen sv.openoffice.org.

I bilden har vi besökt webb-
platsen www.download.com. 
Vi har valt att visa gratis pro-
gram för digitala fotografier.

Några kända programbibliotek
www.download.com
www.shareware.com
www.freewarefiles.com
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B.  Adobe Reader
Programmet Adobe Reader är ett program som används för att läsa filer 
som är sparade i pdf-format, ett mycket vanligt filformat på Internet. 
Pdf-formatet används ofta till dokument med mycket text och bilder, till 
exempel broschyrer, böcker och produktkataloger. 

Med största sannolikhet har du redan Adobe Reader installerat i webb-
läsaren. Om du inte har det (vilket du märker när du försöker titta på en 
fil i pdf-format), kan du ladda ner programmet gratis från Adobes webb-
plats www.adobe.se. Det kan också hända att du inte har den senaste 
versionen av programmet, utan behöver ladda ner en senare version. Du 
får då ett meddelande om detta när programmet startar.

Pdf står för Portabel Docu-
ment Format.

Här har vi öppnat guiden och den 
visas med hjälp av programmet 
Adobe Reader. I det här exemplet 
startas Adobe Reader inuti webb-
läsaren.

Vi är inne på SJ:s webbplats. 
Under Resguider har vi hittat en 
länk till Resrutter i Europa. Guiden 
finns att ladda ner i pdf-fomat.
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Gör så här för att ladda ner den senaste versionen av Adobe Reader:

Gå till www.adobe.se.

Klicka på Get Adobe Reader som alltid brukar finnas på startsidan.

Klicka på Ladda ned.

Om det gula informationsfältet visas överst i webbläsaren klickar du 
på det och väljer Hämta filen.

Om du har ett annat opera-
tivsystem eller vill välja ett 
annat språk, klickar du på 
Annat språk eller operativ-
system?. I fönstret som visas 
väljer du önskat operativ-
system samt språk.

1

2

3

4

3

2

1

4

6296del2.fm  Page 50  Tuesday, June 9, 2009  5:12 PM



51

Klicka på Kör för att hämta filen och starta installationen direkt.

Klicka på Kör när nedladdningen är klar.

Klicka på Fortsätt för att bekräfta att du vill installera programmet.

Klicka på Nästa följt av Installera för att starta installationen.

När installationen är klar klickar du på Slutför.
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C.  Flash Player
Vissa webbsidor innehåller så kallade Flash-komponenter. Flash används 
för att göra animerade, rörliga detaljer på en webbsida. För att dessa ska 
kunna visas måste du ha tillägget Flash Player, som dock är inbyggt i de 
f lesta webbläsare. För att ladda ner senaste versionen gör du så här:

Gå till www.adobe.se.

Klicka på Get Adobe Flash Player som brukar finnas på startsidan.

Klicka på Agree and install now.

Om det gula informationsfältet visas klickar du på det och väljer 
Installera tillägget för alla användare på datorn.

Klicka på Fortsätt för att bekräfta och klicka sedan på Installera.

Installationen är klar när du ser en rörlig animation i webbläsarfönstret. 

De flesta nätbaserade spel 
som finns på Internet är 
gjorda i Flash. Om du visar 
en webbsida som kräver 
Flash visas en fråga om du 
vill installera tillägget. 1
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16.  SKÖTA AFFÄRER PÅ INTERNET

A.  Internetbanker
Idag erbjuder de f lesta banker sina kunder möjligheten att sköta sina 
bankaffärer via Internet. Det är ofta tidsbesparande att exempelvis betala 
räkningar, föra över pengar, köpa och/eller sälja fonder och aktier via 
Internet, i stället för att behöva besöka ett bankkontor.

En möjlig nackdel med att sköta sina bankaffärer på Internet är att det 
inte alltid är helt enkelt att komma igång. För en ovan användare kan det 
vara svårt att förstå hur och var man ska börja. Om du tycker att det 
verkar svårt kan du gå till ditt bankkontor och be dem visa dig på plats. 
Då får du en genomgång av bankens tjänster på Internet, och de berättar 
för dig hur du ska göra för att logga in på ditt bankkonto.

Att sköta sina bankaffärer 
och att handla på Internet 
blir allt vanligare. När du 
ska handla på Internet 
kan du ta hjälp av en 
tjänst där du kan söka 
efter en specifik vara. Du 
får då upp en lista med 
butiker som tillhanda-
håller varan. På så sätt 
kan du snabbt hitta ett 
billigt ställe att handla på.

Här har vi besökt www.handelsbanken.se, 
www.seb.se, och www.nordea.se som alla 
erbjuder sina kunder att sköta sina bank-
affärer via Internet.
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Vissa banker kräver så kallade elektroniska certfikat som du laddar ner och 
använder då du ska logga in på banken. Andra banker tillhandahåller en 
liten dosa som du använder när du loggar in.

B.  Handla på Internet
Idag finns det oändligt många butiker på Internet. För att hitta dessa 
internetbutiker kan du utgå från en webbplats som har samlat länkar till 
butiker på Internet. Du kan även välja att direkt söka efter den produkt 
du vill köpa, och därifrån hitta en lämplig butik.

Känner du dig osäker på säkerheten?
Tänk om något går snett? Tänk om någon annan ser mitt kontoutdrag eller 
på något sätt kan ta del av mina pengar! Denna oro är inte befogad. Säker-
heten på Internetbankerna är idag enorm. Skulle det mot förmodan finnas 
något säkerhetshål hos din bank, är det banken som står för eventuella 
ekonomiska följder. 

Här har vi besökt 
www.internetbutiker.se 
och klickat oss fram till 
kategorin Hus & Hem 
samt underrubriken 
Heminredning.

Några exempel på “köpcentrum” på Internet
För att hitta f lera kan du söka på ordet nätbutik eller internetbutik.

butikcenter.com hittabutik.se kelkoo.se
butiker.se internetbutiker.se robinhood.se
gatsmart.se internetbutiker.net shoppinghuset.se
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