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Fråga 1: Vilket IT-hjälpmedel har du? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fråga 2: Är det något program eller någon app som du 

använder mer nu under Coronakrisen än tidigare? 
 

61 har svarat på frågan 

 

 

16 svarar “Nej” eller 

“Som tidigare” 

 
 

 

55 anger något program eller någon app enligt nedan: 

 

• "Messar" med rörlig bild. Swish när någon annan handlar åt oss Skype 

• BankID 

• Köper en del varor över nätet.  

• Google  

• Youtube  

• SRPlay, WhatsUp  

• Skype Messinger  

• Zoom  

• Word feud  

• Podcaster, BankID, Swish, SRPlay, Biblio, ICA  

• Facetime  

• ArkivDigitals släktforskarprogram  

• Sveriges Radio Play, SVTPlay, TV4Play, Instagram  

• Expressen och Aftonbladet  

• youtube  

• Facebook ancestry Riksarkivet Seniornet Swedens hemsida.  

• Lideta/videosamtal Whatsupp FaceTime  

• Google för surf, Skype för samtal  

• Expressen Facebook Goggle  

• Facebook,  

• Mailfunktionen och internet för info och e-handel  

• Ur play  

• Facebook, e mail  

• Kanske morgontidningen nyheter  

• Mail  

• Patiens W10  

• Turf,Quizkampen Wordfeud,Tyresö appar  

• SVI Nyheter  

• Turf Word frid Poddar av olika slag 

• Jaa, mer skärmtid än annars blir det allt.  

• www.italki.com, youtube och ANKI bl a Och Insta förstås !  

• Wordfeud, Facebook.....annars mail och sms  

• svt play  

• Facetime  

• FaceTime  

 

 

 



 

 

Fråga 3: Är det något program eller någon app som du 

särskilt vill rekommendera till andra? 
 

 
18 svarar ”Nej eller 

ingen särskild 

 

 
 

35 anger något program eller någon app enligt nedan: 

 

• BankID  

• Att vara uppdaterad på banken  

• Youtube  

• Messinger Skype Krismyndigheten  

• Messenger med möjlighet till bildtelefoni. Facetime Skype  

• Ingen utom Wordfeud, som iaf jag gillar  

• Biblio  

• svt. mail,  

• kollar på olika resor och länder  

• Alla de nämnda  

• Pedometer (stegräknare)  

• ICEcard, Min Doktor  

• Seniornet Sweden hemsida 

• Finns säkert  

• word ,excel och PhotoShop  

• Sos112 bra info Wikipedia  

• Riktiga vykort  

• Slutna grupper  

• Kunskapskanalen och Access  

• Turf Quizkampen  

• SVT nyheter  

• Poddar Många bra dokumentärer från SR play Värvet (intervjuer med kända o okända 

personer) Ljudböcker  

• Audicity  

• "Lingodear" är klart bästa språk-appen ! T o m överlägsen "Duolingo".  

• Inte mer än det jag använder  

• YouTube 

• FaceTime  

• Skype för IPhone om du ska föra dialog med Androidtelefoner.  

• Snapseed - ett utmärkt gratisprogram för att redigera bilder  

• svt (SVT Play)  

• SVT nyheter, Wordfeud, Skype eller videosamtal i Messenger. I Skype kan man få 

hjälp av andra med delad skärm, motsvarande Team Viewer  

• Skype. Men jag hörde att Skype ska avvecklas, inte just nu men senare. Jag har inte 

Facetime och har inte testat messenger för annat än textmeddelanden.  

• Messenger SVT play  

• Zoom  

• Zoom  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fråga 4: Sociala medier 

Vad tycker du att du kan använda bra? Och vad skulle 

du vilja lära dig att använda bättre? 

 

 
 

Kommentarer till fråga 4 
 



• Har bytt Email adress/program till gmail. Behöver lära mej det. 

• Excel  

• Verkar som Zoom och liknande appar kommer att användas mer!  

• Att sortera inkommande mail kanske  

• Språk  

• Lära mer om Facebook  

• Mobilen  

• Hantera texter  

• Photoshop (kunde lite tidigare)  

• Videoconference. Vet inte om jag kan snvända facetime med min dator eller om jag behover apple 

utrustning  

• Ett enkelt fotoprogram  

• Fördjupa Windows 10  

• Alltså, jag använder Facebook väldigt lite. Kanske finns användbara/intressanta saker som jag borde lära 

mig...... Skype och Facetime använder jag regelbundet, men finesserna kan jag inte - finns säkert mycket 

att lära.  

• Jag vill lära mig appen Zoom  

• Föra över diabilder till digital form.  

• Använda flera olika internetkonton för mail, kalender och kontakter. Synkronisera kalendrar med 

andra medlemmar i hushållet.  

• Molnet, att kunna ge och få behörighet till andras dokument, i likhet med SeniorNets molnsamling  

• Jag kan facebook och messenger delvis. Det finns inget svarsalternativ om man kan "lite". Vad menas 

med att jag kan redan?  

• Mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fråga 5: Underhållning och kultur 

Vad tycker du att du kan använda bra? Och vad skulle 

du vilja lära dig att använda bättre? 

 

 
 



 
Kommentarer till fråga 5 
 
• Synkronisera pc/surfplatta/mobiltelefon  

• Kommer inte på ngt nu, men har en gammal dator och skulle kanske behöva hjälp att välja en ny, och 

sen lär man väl behöva lära sig ett helt nytt sätt att använda den!  

• Mer om släktforskning  

• Inte just nu  

• Överföring film. Från mobilen till datorn  

• Ljudböcker  

• Hur når man konserter mm som sänds live?  

• Tips på ett enkelt språkprogram  

• Göra enkäter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 6: Handla på nätet 

Vad av följande tycker du att du kan använda bra? Och 

vad skulle du vilja lära dig mer om? 

 



 
 
Kommentarer till fråga 6 

 
• Jag har svårt att ladda ner saker från telefonen och ffa bilder, och få ngn ordning på dom, lägga på en 

hårddisk t ex, men såna kurser finns ju inte!  

• Mer om hur jag kan använda min dator  

• Önskar ett svarsalternativ Att lära MER om  

• Har använt men är inte bra på det.  

 

 

 

 

Fråga 7: Sköta sin hälsa via Internet 

Vad av följande tycker du att du kan använda bra? Och 

vad skulle du vilja lära dig mer om? 
 



 

 

 
 

Kommentarer till fråga 7 

 
Skriva egna recept?  

Lära mer om 1177  

1177 fungerar under all kritik!  

Har inte behov, men kan vara bra att kunna för att lära ut t ex  

Fråga 8: Göra bankärenden via nätet. 

Vad av följande tycker du att du kan använda bra? Och 

vad skulle du vilja lära dig mer om? 



 
 

 
 

Kommentarer till fråga 8 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fråga 9:  Har du ändrat dina digitala vanor under 

corona-pandemin när det gäller mobil, surfplatta eller 

dator? 

 

 
 

 

Kommentarer till fråga 9 

 
• Håller på att sortera mina foton på datorn  

• Har länga använt alla dessa mycket  

• har mobil men ingen surf på den  

• Har laddat ner appen Krisinformation och FOHM Covid 19 för bättre å följa med i det som händer. 

Läser DNs uppdateringar om Corona Läser också CNN om Corona. Detta svaret borde jag ha skrivit ner 

under fråga 2, tror jag det är.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fråga 10: Vi hoppas av vi under hösten/vintern kan 

återgå till normal verksamhet. I så fall har du några 

önskemål om t ex kurser eller andra aktiviteter som du 

vill skall ingå i SeniorNet Tyresös verksamhet 
 

Svar på fråga 10: 

 
• Foto och bildhantering  

• Handha g-mail och lära mej att använda parkeringsappar.  

• Facebook instagram  

• Jag har rippat in alla mina cd-skivor i datorn och fört över musik och ljudböcker till mina iPods, iPhone 

och iPad! Men skulle även vilja kunna göra det med mina kassettband och Lp-skivor!  

• Jag vill lära mig mera om mobilen,  

• Bildtelefoni kanske är något vi borde ägna oss åt. Men också: Beställa mat, apoteksvaror Boka läkarbesök 

Det blev ju en bra enkät. Lätt att förstå. Bra jobbat! Hälsningar Lars-Anders  

• Uppdatera mig skype , facetime med flera samtals appar och kontaktvägar  

• Lära om swish och använda mer på mobilen. skall investera i en ny mobil så småningom.När allt blir 

normalt Senior Net är toppen  

• Engelska vanlig kommunikation.  

• Gillar de kurser som ni har haft utbudet är helt OK  

• Den planerade datakursen som blev inställd vill jag gärna gå  

• Råd för inköp av ny mobil  

• Gärna foto  

• Önskar lära mer om Windows 10!  

• Vill gärna gå kurser för att lära mig mer  

• Föra över bilder från android-mobil till dator  

• Trivs bra med tidigare verksamhet. Uppskattar Ventilen bl a. Och Gunnels medlemsbrev! Kämpa på!  

• Facebook, foto,  

• En rejäl grundkurs när det gäller Windows 10  

• Jag är lärare på ABF, grundkurs i data. Gärna förslag på övningar samt hitta det som är roligt på nätet.  

• Skrivbord tangent funktioner önskar veta mer om.  

• Windows 10, som blev inställt Utveckla Photoshop Elements  

• Det är väldigt bra att ni finns, men jag har varit väldigt dålig på att använda er hjälp!  

• Jag skulle vilja uppdatera mig på Gmail, har inte använt det på länge, men nu ska Comhems mail läggas 

ner, därav mitt intresse  

• Överföring diabilder till digital form.  

• Använda flera olika internkonton för mail, kalender, kontakter. Göra enkäter  

• Kan ingenting om spel t ex Pokemon Go m fl  

• Inget speciellt. Tycker det är så bra det vi erbjuder!  

• Använda olika konton med kontakter, kalender och mejl tillsammans. Synka kalender med hustruns 

kalender.  

• Använda flera olika mail-, kontakter- och kalenderkonton på flera olika utrustningar och dela 

kalenderuppgifter med annan person i hushållet.  
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