
Utnyttja din surfkapacitet i mobilen 
 

I ditt mobilabonnemang har du ett surftillägg. Ju mer du betalar per månad desto större är utrymmet 

i surftillägget. Den lägsta surfpotten brukar vara 1GB/mån, men det kan gå att ha 50GM/mån eller 

obegränsad mängd. Du behöver ha ett surftillägg för att kunna surfa på nätet, skicka e-post, föra 

videosamtal, lyssna på radio och mycket mera. Mobilsamtal och SMS går över SIM-kortet i mobilen 

och förbrukar inte din surfpott. 

I vissa abonnemang kan man spara den pott man inte har förbrukat under månaden, i andra 

abonnemang nollställs potten vid månadens slut. För att få besked om hur det är med ditt 

abonnemang behöver du kontakta din mobiloperatör. 

Om du har en outnyttjad surfpott i din mobil kan du använda den för att koppla upp din surfplatta 

eller dator till internet. Det kan t.ex. bli aktuellt om du bor i din sommarstuga och där inte har 

fiberanslutning utan mobilt bredband. När du t.ex. tittar på TV via datorn eller surfplattan så går det 

åt många GB och om du har förbrukat din pott i det mobila bredbandet kan du ”låna” sparat 

utrymme från mobilen om du har en surfpott kvar där. Det gör du genom att låta mobilen bli en s.k. 

hotspot.  

Internetdelning på androidmobil 
(av Gunilla Brattberg) 

Tyvärr är det så att förfarandet kan se olika ut beroende på vilken typ av androidmobil man har samt 

vilken generation av android som finns i den. Nedanstående är baserat på en Samsung-mobil med 

android 10. 

1. Gå in på Inställningar och därefter på Anslutning. 

2. Kolla hur stor din aktuella surfpott är genom att klicka på Dataanvändning>Användning av 

mobildata. 

3. Bläddra ner på sidan till Mobil hotspot och Internetdelning. Klicka på den länken. 

4. Sätt på Mobil hotspot genom att dra skjutreglaget åt höger så att den är ”På” 

5. Klicka på Mobil hotspot och du får upp en sida med ett lösenord. Det lösenordet ska du sedan 

skriva in i surfplattan eller datorn. 

Ansluta till Internet via androidmobil 
 

Surfplatta: 

1. Gå in på Inställningar>Anslutning>Wi-Fi och leta upp ett nätverk där det står android.  

2. Klicka på det nätverket och mata in lösenordet. 

3. Därefter ska du kunna surfa på surfplattan via mobilen. 

Dator (PC Windows 10): 

1. Gå in på Inställningar>Nätverk och Internet>Visa tillgängliga nätverk. Du kan också klicka på 

nätverksikonen i aktivitetslisten nedtill på höger sida på skärmen. 

2. Där ska ett nätverk med namn android dyka upp. Klicka på det och skriv in lösenordet du fick i 

mobilen. 

3. Därefter ska du kunna surfa på datorn via mobilen. 



Internetdelning på iPhone  
(av Eva Ekskog) 

1. Gå till Inställningar  

2. Aktivera Bluetooth  

3. Gå till Internetdelning, aktivera genom att klicka på ”Tillåt att andra ansluter”, sätt ett 
lösenord vid ”WiFi-lösenord” eller använd det som redan står där.  

4. Nu kan du ansluta iPad, datorer eller andra enheter som kan anslutas till ett wi-fi.  
 

Ansluta till internet via iPhone  
 

iPad:  

Om man följt instruktionen ovan kan man nu ansluta genom att på sin iPad gå till  

1. Inställningar/Wi-Fi .  

2. Under Nätverk, leta efter din iPhones namn och klicka på detta.  

3. Ange lösenordet.  

Om du har samma apple-id på iPhone och iPad behövs inte lösenordet. Andra enheter som inte 

har samma apple-id behöver ange lösenordet.  

 

Dator (PC Windows 10) : 

1. Klicka på nätverksikonen på statusraden  

2. Leta efter din iPhones namn,  

3. Markera  

4. Klicka anslut och ange lösenordet. 


