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Fortsättning från MODUL 1 

KIVRA, beroende av BankID  

Swish  

Vårdguiden 1177 E-tjänster  

Dashlane  

 

MODUL2 

 

 APPAR - applikationer 

Ikoner som leder till de program du vill använda. Fungerar som en 

genväg. Finns på datorns skrivbord och på plattor och 

mobiltelefoner. 

Laddas ner från App store (Ipad, Iphone) eller Play butik 

 (Androider). 

 

 Instagram  

Instagram för nybörjare – guide och lathund 

www.kreafonbloggen.se/2014/04/18/instagram-for-nyborjare-guide-
och-lathund/ 
Du tar foton med din telefon, kan lägga till bildtext och postar dem. 

Då visas bilderna i dina följares flöde och de kan gilla och 

kommentera dina bilder. Du följer andra användare och får deras 

bilder i ditt flöde, på din startsida. 

 

Twitter 

https://twitter.com 

En social nätverkstjänst 

Nyheter, underhållning, sport och politik. Kommentarer högst 280 

ord. Populärt att följa, t ex Donald Trump. 

 

http://www.kreafonbloggen.se/2014/04/18/instagram-for-nyborjare-guide-och-lathund/
https://twitter.com/


 Näthandel 

Tex Ebay, Alibaba, Blocket, Kvarndammen – Auktioner. 

Eller direkt från företag, t ex konfektion, vitvaror, elektronik. 

Växer mycket snabbt. Ersätter varuhus, shopping mall. 

Blocketvariant för Hua Hin finns. Hua Hin Buy and Sell. 

Facebookgrupp. Näthandel fungerar inte så bra i Thailand. 

Postgången är inte tillförlitlig.  

 

 Säkra och bra betalningsmetoder 

Klarna, Paypal 

Direktbetalning via bank. Identifiera dig med BankID. 

 

 Pinterest – en digital anslagstavla med massor av tips och 

intresseområden tex matlagning, foto, vävning, mode, 

heminredning. Användarna tar del av tips och delar med sig av 

sina egna. 

 

 Youtube – Video och musik. Lyssna titta och dela med dig av 

egna klipp. Du behöver bara logga in om du vill lägga ut eget 

material. 

 

 TED talks - Intressanta föreläsningar, ofta populärvetenskapliga 

från hela världen  

Tex Hans Roslings föreläsningar (finns även på Youtube) 

 

 Spotify 

Lyssna på musik – Gratis om du bara lyssnar till färdiga listor eller 

album. Reklam mellan låtarna. Betaltjänst om du vill göra egna  

listor och slippa reklamen. 

 

 Itunes 

Apples motsvarighet till Spotify. 

 

 Karma – Life 

Möjlighet att köpa överskottsmat från restauranger. 

 



 Ord Snack 

Ordpussel. Lagom hjärnjympa. 

 


