
Vad är egentligen en app?

”Vad ska jag ha allt detta till?”

Appar



Vad är då en app för något?

 App, eller applikation som det är en förkortning av, är 

helt enkelt ett program som man installerar på sin 

mobiltelefon. 

 Begreppet appar började användas mer omfattande 

2008, när Apple lanserade App Store till Iphone, som 

är en programbutik för Apples mobiltelefon.

 Att fylla mobiltelefon med nya program eller spel är 

faktiskt långt ifrån ett nytt fenomen. Du som varit med 

ett tag har säkert sett det när du skaffat en ny telefon 

och får med tillverkarens appar och undrat, 

”Vad ska jag ha allt detta till?”

Appar



Vad ska jag ha allt detta till?

 De flesta är överens om att appar, är den viktigaste delen för både 

dagens och framtidens mobiltelefoner.

 Det finns egentligen inga gränser för vad som kan skapas till 

mobilerna, det är bara utvecklarnas fantasi som sätter gränserna. 

 Olika former av spel är definitivt vanligast, men för appanvändare 
är det redan vardagsmat att ladda ner chattklienter, mejlprogram, 

hela Officepaket (för att redigera dokument och kalkylfiler bland 

annat), och navigationsprogram till exempel.

Med appar kan du helt enkelt 

Få ett helt nytt liv och helt nya användningsområden.

Det handlar om en revolution för det mobila användandet som blir 

tillgängligt för allt fler.
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Var hittar jag dom?

 Runt 2010 kom telefoner som alla hade 
förinstallerade appar detta gällde både för 
Iphone med sitt operativsystem som heter IOS.

 Men även för övriga modeller såsom Samsung, 
Nokia, OnePlus, Huawei mm. där operativsystem 
heter Android.

 Detta innebär att det krävs olika ställen att hämta 
appar på. Samsung, Nokia, OnePlus, Huawei har egna 
platser att hämta deras specifika modell apparna.
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Leverantörens appar eller 

tredjepartsapplikationer

 När det gäller separata program till mobiler tog det 
lite längre tid, eftersom de första lurarna var väldigt 
simpla. Det var först efter millennieskiftet som det på 
allvar gick att börja bygga ut telefonen med nya 
program.

 Runt 2010 kom telefoner som hade förinstallerade 
appar men även möjligheten för användare att 
installera tredjepartsprogram (alltså sådana som 
inte är gjorda av tillverkaren själv) är nästan lika 
gammalt som handdatorn, det vill säga ungefär 
från skiftet mellan 80- och 90-tal. 
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Var hittar jag dom?

 App Store först och störst.

App Store drogs igång i samband med att 
Apples lanserade sin andra utgåva av Iphone. 
Det blev en programbutik som integrerats hårt 
med datorprogrammet Itunes, som både 
fungerar som musikbutik och synkplattform för 
Iphone och Ipod.

Google Play är motsvarigheten för Android, 
Samsung, Nokia, OnePlus, Huawei mm.
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Viktiga appar som jag använder!Appar

Alltid öppet

Bank Swish

SOS Alarm Vårdguiden

Mobilt BankId



Övriga appar som jag använder
Appar

Mina paket Kivra

Matpriskollen

Lens Duo videosamtal Qr kodläsare

Tidtabell

Väder

Telia Play

Zoom

ParkeringButiker



Ladda ned appar till Android-enheten

Vi rekommenderar att du laddar ned kostnadsfria appar och betalappar från 

Google Play, men du kan också göra det från andra källor.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 8.0 eller senare. Så ta 

reda på vilken version av Android du har.

Ladda ned appar från Google Play

1. Öppna Google Play.

• Använd Play Butik-appen på telefonen.

2. Hitta en app du vill ha.

3. Läs andras recensioner och ta reda på om appen är säker att använda.

• Kontrollera betyg och antal nedladdningar under appens titel.

• Scrolla nedåt för att läsa enskilda recensioner.

4. Tryck på Installera (för appar utan kostnad) eller på appens pris.

Android



Ladda ned appar till IOS-enheten.

På iPhone, iPad och iPod touch öppnar du App Store-

appen.

Bläddra igenom flikarna Idag, Spel, Appar eller Arcade 

för att hitta appar du gillar. Eller tryck på fliken Sök för att 

leta efter något specifikt. ...

Tryck eller klicka på priset eller Hämta-knappen.

IOS



Då hoppas jag att du har lärt dig lite mer om appar

Appar


