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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. 

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

Innan du kan dela internet från ditt mobilabonnemang måste du gå in och ställa in lösenord som du 

anger i datorn sen när du ska ansluta. 

Detta behöver du bara göra en gång och du gör det genom att gå in på telefonens inställningar och 

sen "Nätverk och internet" men det kan även heta "Anslutning" eller liknade då det ser annorlunda ut 

på olika telefoner och modeller.

Sen ska du välja antingen "Surfzon" och "Internetdelning/Mobil hotspot" och "Internetdelning", även 

här heter det olika på olika telefoner och modeller.

Klicka sen på "Mobil hotspot" och sen lösenord för se eller ändra ditt lösenord. Här kan du även döpa 

om telefonen så att du lättare kommer ihåg vilken som är din.

Se nästa sida för information hur du sen kopplar upp din dator mot telefonens internet.

Observera att inställningarna kan heta olika saker och finnas på olika ställen.



Generella råd för Android-telefoner

Även här kan det se olika ut beroende på vilken telefon och model som du har.

Innan du kopplar upp datorn så måste du slå på Surfzon/Mobil hotspot på telefonen och detta gör

du enklast genom att dra ner menyn där du har olika funktioner som ficklampan exempel.

Där ska du klicka på knappen "Surfzon" eller "Mobil hotspot" eller liknande.

När du har gjort detta ska du kunna hitta det som ett trådlöst nätverk på din dator, klicka först på

ikonen längst ner i högra menyn som ser ut som en jordglob.

Du får upp en lista med tillgängliga

trådlösa nätverk och samma som

om du skulle ansluta din dator

hemma trådlöst ska du här istället

klicka på telefonens namn eller det 

som du döpt den till. Sen anger du 

ditt lösenord

Din dator

Din telefon



Generella råd för Iphone-telefoner

För att göra detta på en Iphone så kan det också skilja sig åt 

hur det ser ut beroende på vilken telefon och modell som du 

har men detta kan vara en bra grund att luta sig mot.

Först öppnar du appen som heter Inställningar och tryck på 

"Internetdelning" eller "Mobildata" om det är en Ipad.

En ny meny dyker då upp där du kan se eller ändra ditt 

lösenord.

Gå sen tillbaka till den dator du vill ansluta, sök upp telefonen 

i listan för trådlösa nätverk och ange ditt lösenord.

Mer instruktioner och hjälp kan du hitta på Apple´s egna 
supportsida: https://support.apple.com/sv-se/HT204023

https://support.apple.com/sv-se/HT204023

