
Att ansluta datorn till internet via 
mobiltelefonen

Att ansluta datorn till internet via mobiltelefonen

Ibland finns det inte något wifi-nätverk tillgängligt där du befinner dig när du ska använda din 

dator. Då kan det vara aktuellt att använda den internetuppkoppling som finns i din mobiltelefon.

De flesta moderna smart-telefoner har denna funktion tillgänglig. Tänk på att en ansluten dator 
(även kallad enhet) kan förbruka en stor del av den "surfmängd" som du har i ditt abonnemang.

När din telefon är inställd och internetdelningen är igång ansluter du datorn som om det var ett 

"vanligt" wifi-nätverk. Instruktioner för detta finns i manualen "Kom igång med föreningsdatorn".

Beroende på vilken telefon du har (varumärke, modell etc.) kommer inställningarna för 

internetdelning att se olika ut. Denna guide ger generella råd för hur du hittar inställningarna i din 

telefon.



Generella råd för Android-telefoner

1. Öppna telefonens inställningar. Vanligtvis finns “internetdelning/Mobil hotspot/trådlös surfzon” under 
rubriken “mobilanslutningar”, “Anslutning” eller liknande.

2. Tryck där det står t.ex. “Mobil hotspot” eller “Mobil Wifi-hotspot” för att öppna inställningarna. Där 
kan du välja vad din surfzon ska heta och vad det ska vara för lösenord för att ansluta. När du är klar med 
dina inställningar kan du trycka på “aktivera”, “på” eller motsvarande. När surfzonen aktiveras är det 
vanligtvis automatiskt så att du kan ansluta med andra enheter via wifi. Om du istället vill kunna ansluta 
med bluetooth eller usb-sladd måste du välja detta i inställningarna för surfzonen.

3. För att ansluta till din surfzon/hotspot med datorn gör du precis som när du ska ansluta ett vanligt wifi-
nätverk. Gå till nätverkslistan på den enhet du vill ansluta, letar fram namnet på din surfzon och ange det 
lösenord som du antingen valt själv eller fått förinställt av telefonen.

4. För att stänga av surfzonen går du in i inställningarna igen och trycker på “av”, “Avaktivera” 
eller motsvarande.



Generella råd för iPhone-telefoner

1. Öppna telefonens inställningar. Gå till "Mobilnät" eller "Inställningar" och därefter till "Internetdelning".

2. Tryck på reglaget bredvid “Tillåt att andra ansluter” för att aktivera det så att du kan ansluta med 
datorn.

3. Bekräfta sedan wifi-lösenordet och wifi-namnet på telefonen. Fortsätt vara kvar på den här sidan på 
telefonen tills du har anslutit din dator till telefonens surfzon/hotspot.

4. För att ansluta till din surfzon/hotspot med datorn gör du precis som när du ska ansluta ett vanligt wifi-
nätverk. Gå till nätverkslistan på den enhet du vill ansluta, letar fram namnet på din surfzon och ange 
det lösenord som du antingen valt själv eller fått förinställt av telefonen.

Via denna länk kommer du till Apple's egna hemsida med instruktioner för hur du gör:
https://support.apple.com/sv-se/HT204023

http://Phttps:/support.apple.com/sv-se/HT204023

