
Att prata samma språk

De här frågorna ovan är vanliga när vi söker hjälp för våra datorproblem/IT-problem.

Supportsamtal börjar med att vi kommer överens om ords betydelse.

Vad har du för operativsystem? Har du en Laptop, Desktop eller en handburen enhet? Vad har du för 
internetuppkoppling? Vilken typ av mail använder du? Har du startat om routern? Är de senaste 
uppdateringarna installerade? Har du rätt drivrutiner installerade? Vilken Webbläsare använder du? 
Fungerar det om du startar i felsäkert läge? Högerklicka och välj …., Följ länken! Är programmet 
installerat på enheten eller pratar vi om en Webbapplikation?

Ursprungsmaterialet kommer från Per Tegevi i SeniorNet Örebro. 
Delvis omarbetat av mig Per A.



Microsoft Google Apple (Facebook)

Operativsystem Windows
W10   Kom 2015

Android iOS

Facebook 

Instagram

Messenger 

Whatsapp

Webbläsare Edge (Explorer) Chrome Safari

Sökmotor Bing / Går att byta Google/Går att byta Google men går 
att byta

Molnlagring One Drive Google Drive iCloud

E-Post @ Outlook.com  
Live.com
Hotmail.com

gmail.com (Icloud.com 
me.com)

Hämta Appar Store Play eller Play Butik Appstore

Även t.ex. Skype, X-box, Office YouTube, Google Earth iPhone, iPad, 
iWatch

Företag med liknande produkter



Enhetstyper

• Stationär dator

• Bärbar dator/laptop

• Smarta mobiler

• Surfplattor



Operativsystem

• Windows – Microsofts system, vanligt i persondatorer

• iOS – finns i alla produkter från Apple

• Android – Utvecklat av Google, vanligt i surfplattor, mobiler, 
smart-TV och **deras egna datorer Chromebooks

• Unix (servrar och arbetsstationer)

• Linux (servrar och arbetsstationer)



Drivrutiner

• En drivrutin är ett systemprogram med uppgift att få en hårdvara 
att fungera tillsammans med datorns operativsystem eller andra 
datorprogram. Ex. på detta är bildskärmskort och skrivare.

• Den kommunicerar mellan hårdvara och mjukvara. I princip 
behövs en drivrutin för varje yttre tillbehör och de brukar följa 
med vid köpet. 

• Drivrutiner har stor roll för operativsystems stabilitet.

• Uppdateringar av datorns operativsystem kan ställa till det om 
drivrutinen inte är anpassad till uppdateringen.



Internet Hur ansluter du till internet?ADSL/VDSL är en teknik för digital överföring av data över de fasta telefonernas 
kopparledningar. 
Den största fördelen med ADSL är att ditt hushåll inte behöver ha tillgång till ett stadsnät eller 
något annat kabelnätverk för att du ska kunna få tillgång till ett snabbt fast bredband. Det 
enda du behöver är ett telejack, en fast telefonlina och ett ADLS-modem.  ADSL är en mer 
stabil lösning än mobilt bredband och har inte någon begränsning när det gäller datamängd. 

Fiber
Fiberkabeln överför digitala signaler med ljusets hastighet. Det är driftsäkert, okänsligt för elektroniska 
störningar och har i princip obegränsad kapacitet av digital trafik. 
Det här kräver att någon leverantör grävt ned en kabel och anslutit fastigheten där du bor.

Mobilt bredband använder de master som operatörerna placerat ut i vår omgivning. Skillnaden mellan 

fast och mobil anslutning är att du vid fast anslutning är knuten till en viss plats. Vid användning av mobilt 
bredband kan du förflytta dig samtidigt som du surfar. Mobilt bredband används vanligen i mobiltelefonen 
eller genom ett modem eller instickskort som kopplas in i den bärbara datorn. Du kan då koppla upp dig 
var som helst. En förutsättning är dock att det finns täckning. Hastigheten är hög men här finns en 
begränsning (beroende på abonnemang) i hur mycket data-trafik du får använda per månad.

WiFi är en teknik att surfa trådlöst inom ett begränsat område. För att göra det krävs även en trådlös 

router som är ansluten till internet med någon av metoderna ovan. 
Kommunikationen sker med radiovågor vilket betyder risk för störningar



När det laggar

• Störningar från annan elektronik

• För många uppkopplade enheter 

• För låg uppkopplingshastighet

Man kan aldrig få högre hastighet än den 
svagaste länken



.

Typ Infrastruktur Maxhastighet (Mbit/s)  

Uppringt modem Koppartråd

Under optimala förhållanden är en överföringshastighet på 

högst 

56 kbit/s nedströms

Fast installation ADSL 30 Mbit/s kopparledningar

Fast installation VDSL
60 Mbit/s kopparledningar måste vara närmare elestationen

än ADSL

Fast installation Fiber 10 000 Mbit/s

Fast installation Kabel-tv 1 200 Mbit/s

Mobilt bredband 4G 50 Mbit/s

Mobilt bredband 5G 5G
Initialt 1GB/s sedan högre.

Vilka hastigheter kan man få 
Ibland kan man behöva välja mellan fast bredband och mobilt bredband. Och då 

förutsättningarna för att få höga hastigheter ser olika ut så har vi sammanställt en lien tabell



Möjlig hastighet via olika system
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Uppringt modem ADSL VDSL Kabeltv Fiber

Serie 1 Serie 2 Serie 3

Om du vill räkna ut nedladdningstiden för en fil på 200 MB 

med ditt bredband på 100 Mbit/s delar du din hastighet på 

100 Mbit/s med 8 vilket blir 12,5 MB/s. Sedan delar du 

storleken på din fil – 200 MB med 12,5 MB/s vilket blir 16 

sekunder.



Wifi. Vad behöver jag?


