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Den här vägledningen har tagits fram av Post- och telestyrelsen (PTS) inom ramen för 
regeringsuppdraget att bidra till tillgänglighet och användning av it och elektroniska 
kommunikationstjänster för äldre med anledning av utbrottet covid-19.

Det finns guider i andra format som bygger på informationen i den här vägledningen, 
till exempel en enkel instruktionsfilm och steg-för-steg-instruktioner med bilder. 
Guiderna, den här vägledningen och mer tips om hur du underlättar vardagen med 
digitala verktyg och tjänster finns på: www.digitalhjalpen.se

Produktionsdatum: 2020-12-04
Innehållsproduktion och research: Analysys Mason
Grafisk form: Essen International

Har du frågor om vägledningen, kontakta digitalhjalpen@pts.se eller Post- och 
telestyrelsens växel, telefon 08-678 55 00

http://www.digitalhjalpen.se
mailto:digitalhjalpen%40pts.se?subject=
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För dig som stöttar äldre att använda  
fjärrstyrningstjänster

Den här delen av vägledningen handlar om hur du kan stötta äldre att använda 
fjärrstyrningstjänster och riktar sig till kommuner och andra verksamheter som arbetar 
med äldre. Den vänder sig framför allt till dig som möter äldre i ditt dagliga arbete, till 
exempel inom hemtjänsten eller hälso- och sjukvården. Även intresseorganisationer 
och anhöriga kan ha nytta av den här delen av vägledningen. 

Vägledningen innehåller:
• en introduktion till digital delaktighet och digitalt utanförskap
• tips på hur du använder vägledningen tillsammans med äldre
• tips för vidare läsning

Digitaliseringen gör fler delaktiga

Digitaliseringen skapar nya möjligheter inom alla delar av vårt samhälle. Digitala 
tjänster kan underlätta vardagen och öka användarens självständighet. Att via 
fjärrstyrning kunna få hjälp av en nära vän eller anhörig med digital teknik kan vara  
ett viktigt steg för att komma igång med att använda digitala tjänster.

Samtidigt kan digitaliseringen också stänga vissa människor ute. Personer som 
saknar möjlighet till digitalt stöd, eller som inte har tillgång till digital utrustning riskerar 
att hamna i ett digitalt utanförskap. Siffror från Internetstiftelsens undersökning 
”Svenskarna och internet 2019” visar att de äldsta i befolkningen känner sig minst 
delaktiga i det digitala samhället.1 Bland äldre som är 76 år eller äldre känner sig bara 
61 procent digitalt delaktiga. Och fortfarande är det 3 av 10 personer (31 procent) som 
inte använder internet, trots att användningen av internet bland äldre ökar.

Så använder du vägledningen

I den här delen av vägledningen har vi samlat förslag på hur du kan använda 
vägledningen tillsammans med den äldre du stöttar.

Utgå från den äldres intressen och behov
Vi känner oss ofta tveksamma till nya saker och kan ha svårt att se vilket värde de 
skulle ge oss. Genom att utgå från den äldres intressen och behov gör du det möjligt 
för den äldre att se hur fjärrstyrning skulle kunna vara användbart utifrån just den 
personens perspektiv. Kanske behöver den äldre hjälp att uppdatera sin dator för att 

1 Internetstiftelsen. Svenskarna och internet 2019. https://svenskarnaochinternet.se/app/uplo-
ads/2019/10/svenskarna-och-internet-2019-a4.pdf

https://svenskarnaochinternet.se/app/uploads/2019/10/svenskarna-och-internet-2019-a4.pdf
https://svenskarnaochinternet.se/app/uploads/2019/10/svenskarna-och-internet-2019-a4.pdf
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kunna använda den? Kanske skulle den äldre vilja prova att handla läkemedel på nätet 
men behöver stöd första gången? Genom att lyfta fram konkreta exempel kan du 
uppmuntra den äldre att våga prova.

Visa respekt
Liksom i andra situationer när du möter äldre behöver du ta hänsyn till den äldres 
vilja och integritet. Genom fjärrstyrning kan den äldre få stöd att komma igång med 
att använda digitala tjänster och hjälp att lösa problem som uppstår på vägen, men 
fjärrstyrning är inte lämpligt för alla. Viljan och beslutet att prova måste alltid komma 
från den äldre själv.

När du stöttar en äldre person att använda fjärrstyrning bör du inte ta del av lösenord 
eller andra personliga uppgifter. Det är viktigt att hitta en balans där du fungerar som 
ett stöd för den äldre, utan att ta över.

Vi lär på olika sätt
Människor tar till sig ny kunskap på olika sätt. En del lär sig genom att prova och 
experimentera. Andra vill observera och reflektera innan de försöker själva. För att 
kunna stötta den äldre på bästa sätt behöver du vara lyhörd inför personens lärstil och 
anpassa ditt tillvägagångssätt efter det.

Internetstiftelsens internetguide ger exempel på vad som kännetecknar en god 
lärandemiljö.2 Här har vi sammanfattat några viktiga punkter.  

En god lärmiljö präglas av:
• bekräftelse
• trygghet
• tålamod
• tillåtande atmosfär
• gott om tid för lärandet
• den äldres önskemål i centrum
• den äldres upplevelse av att inlärningen är värdefull
• ömsesidig respekt och tillit mellan den äldre och den vägledande personen
• inlärning som utgår från den äldres nuvarande kunskaper

2 Internetstiftelsen. Internetguide #44 – Introduktion till internet för äldre. (2017). https://internetstiftel-
sen.se/docs/Introduktion-till-internet-for-aldre.pdf

https://internetstiftelsen.se/docs/Introduktion-till-internet-for-aldre.pdf
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Tips för vidare läsning

Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer – ett kunskapsstöd om 
möjliga insatser utifrån praktik, statistik, juridik och etik. 
Folkhälsomyndigheten (2018). 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/77f20aba933e42978c44fea696 
89a7e2/digital-teknik-for-social-delaktighet-bland-aldre-personer.pdf

Internetguide #44 – Introduktion till internet för äldre.  
Internetstiftelsen (2017).
https://internetstiftelsen.se/docs/Introduktion-till-internet-for-aldre.pdf

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/77f20aba933e42978c44fea69689a7e2/digital-teknik-for-social-delaktighet-bland-aldre-personer.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/77f20aba933e42978c44fea69689a7e2/digital-teknik-for-social-delaktighet-bland-aldre-personer.pdf
https://internetstiftelsen.se/docs/Introduktion-till-internet-for-aldre.pdf
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Vägledning för fjärrstyrningstjänster 

Digitala tjänster, som videosamtal, kan hjälpa dig att hålla kontakt med vänner och 
anhöriga och minska känslan av isolering om du inte kan träffa dem på samma sätt 
som du brukar. Med digitala tjänster kan du också utföra ärenden som att handla mat 
och läkemedel på nätet. Vissa digitala tjänster, särskilt på datorn, kan vara svåra att 
komma igång med, och det kan vara svårt att få hjälp om dina bekanta och anhöriga 
inte kan besöka dig som vanligt. Vi har tagit fram den här vägledningen för att hjälpa 
till med just det.

Om du vill få hjälp med din dator av någon som inte kan besöka dig kan ni använda 
fjärrstyrning. Fjärrstyrning innebär att någon som är på en annan plats kan se och 
styra din datorskärm, för att visa hur du ska göra. I den här vägledningen får du veta 
mer om vad fjärrstyrning är och hur du kommer igång med att använda det.

Fjärrstyrning ger snabb hjälp

Fjärrstyrning gör det möjligt för en annan person att styra din dator på distans. 
Fjärrstyrning kan vara användbart om du behöver hjälp med något på din dator, 
men inte har möjlighet att få hjälp av någon på plats. Kanske behöver du hjälp att 
uppdatera datorn eller installera ett nytt program? Kanske vill du delta i ett videomöte 
som anordnas av ditt studieförbund och behöver extra stöd de första gångerna? 
Oavsett vad du behöver hjälp med är det viktigt att du bara använder fjärrstyrning 
tillsammans med personer du känner och litar på, eftersom de får tillgång till din dator 
och den information du har sparat där.

Tänk på säkerheten

När du använder internet och andra digitala tjänster ska du alltid tänka på säkerheten. 

Så här använder du fjärrstyrning på ett säkert sätt:
• Använd bara fjärrstyrning tillsammans med personer du känner och litar på.
• Acceptera aldrig fjärrstyrning från en okänd person.
• Använd inte samma lösenord som för andra tjänster.
• Lämna aldrig ut lösenord, bankuppgifter eller andra personuppgifter.
• Avsluta alltid fjärrstyrningen när ni är klara och stäng ner programmet för att 

säkerställa att personen som fjärrstyrt inte längre har tillgång till din dator. I 
avsnittet Så får du fjärrstyrning på datorn längre fram i vägledningen visar vi 
hur du gör för att avsluta fjärrstyrningen och stänga ner programmet. 
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Fjärrstyrning är ett kraftfullt verktyg, eftersom den som fjärrstyr kommer åt allt innehåll 
på din dator. Det är därför viktigt att du bara använder fjärrstyrning tillsammans med 
personer du känner och litar på. En tumregel är att bara använda fjärrstyrning med 
personer som vanligtvis hjälper dig med din dator, till exempel ett barn, barnbarn eller 
en nära vän. Om du känner dig osäker på hur du använder fjärrstyrning är det 
bättre att vänta tills du kan få hjälp med din dator på plats av någon du känner.

Kom igång med fjärrstyrning på dator

Ladda ner program
De flesta fjärrstyrningstjänster använder du via ett program som du laddar ner och 
installerar på din dator. Du laddar ner programmet via tjänstens webbplats. Efter att 
du har laddat ner programmet installerar du det på din dator. Om du inte är van att 
ladda ner och installera program kan det vara bra att ta hjälp av en vän eller anhörig. 
Du kan också läsa mer om hur du laddar ner programmen på fjärrstyrningstjänsternas 
webbplatser. En del fjärrstyrningstjänster kan du använda direkt i din webbläsare.

I den här vägledningen fokuserar vi på fjärrstyrningstjänster som du kan använda på 
dator. En del fjärrstyrningstjänster kan du även använda på vissa smarttelefoner och 
surfplattor, men inte på iPhone eller iPad. 

Skapa användarkonto
De flesta fjärrstyrningstjänster bygger på att du skapar ett användarkonto med 
användarnamn och lösenord. Du kan skapa ett konto efter att du laddat ner och 
installerat programmet på din dator.

Fjärrstyrning är ofta gratis

Det finns flera fjärrstyrningstjänster som är gratis för privatpersoner. En del 
fjärrstyrningstjänster riktar sig även till företag och organisationer, och erbjuder 
särskilda funktioner till en extra kostnad.  

Om du använder fjärrstyrning via wifi behöver du inte oroa dig över att det ska tillkomma 
en extra kostnad för surfen. Om du däremot använder fjärrstyrning via din mobil upp-
koppling kan du få betala en extra kostnad, beroende på vilket mobilabonnemang  
du har. Ett mobilabonnemang innehåller ofta en viss mängd surf. Om du använder  
upp den surf som ingår i ditt abonnemang kan du behöva köpa till mer.

Exempel på fjärrstyrningstjänster

I den här vägledningen ger vi exempel på två fjärrstyrningstjänster, men det finns fler 
tjänster på marknaden som kan passa dina behov.
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Chrome Remote Desktop kan användas för att fjärrstyra både Windows- och Mac-
datorer. För att kunna använda tjänsten behöver du ett Googlekonto. Om du har ett 
e-postkonto i Gmail har du redan ett Googlekonto. För att få support av någon som 
fjärrstyr din dator måste du ladda ner och installera ett program.  

TeamViewer kan användas för att styra både Windows- och Mac-datorer samt 
smarttelefoner och surfplattor med Android som operativsystem. För att kunna 
använda tjänsten behöver du ladda ner en app till din smarttelefon och surfplatta eller 
ett program till din dator. Du behöver däremot inte skapa ett användarkonto, utan du 
får ett personligt ID-nummer och lösenord vid installationen.

Översikt av fjärrstyrningstjänster
Här är en kort översikt som jämför de två fjärrstyrningstjänsterna vi beskrivit ovan. 
Informationen kommer från tjänsternas webbplatser.

Chrome Remote Desktop TeamViewer

Vilka plattformar stödjs för  
fjärrstyrning? 

Mac, Windows Android, Mac, Windows

Finns en kostnadsfri version? Ja Ja

Vilken typ av support finns? Frågor och svar (på svenska), 
användarforum på webbplatsen 
med möjlighet att ställa frågor 
(på engelska)

Frågor och svar (på engelska), 
användarforum på webbplatsen 
med möjlighet att ställa frågor 
(på engelska)

Krävs ett användarkonto? Ja, ett Googlekonto Nej, användaren tilldelas ett  
personligt ID-nummer och 
lösenord vid installation

Finns tjänsten på svenska? Ja Ja

[Källa: Tjänsternas webbplatser]

Så får du fjärrstyrning på datorn

Hur du gör för att få fjärrstyrning skiljer sig åt mellan olika fjärrstyrningstjänster, men 
de olika stegen liknar ofta varandra. Här beskriver vi hur du gör för att få fjärrstyrning i 
Chrome Remote Desktop och TeamViewer.
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Chrome Remote Desktop
1. Klicka på ”Fjärrsupport” på övre delen av skärmen. 

2. Klicka på knappen ”Skapa kod”.

3. När du klickat på knappen ”Skapa kod” skapas en kod som du delar med den 
person som ska fjärrstyra din dator.
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4. När den andra personen har skrivit in koden på sin dator får du upp följande fråga: 
”Vill du tillåta att ”personens e-postadress” ser och styr din dator?”. Det är viktigt 
att du är helt säker på att epostadressen hör ihop med den person som ska 
fjärrstyra din dator. Klicka på knappen ”Dela” för att tillåta fjärrstyrning. Om du är 
osäker på vems e-postadressen är, klicka på knappen ”Avbryt”.

5. När den andra personen fjärrstyr din dator syns ett meddelande med texten ”Ditt 
skrivbord delas just nu med ”personens e-postadress” i nederkant av skärmen. Klicka 
på knappen ”Sluta dela” om du inte längre vill att personen ska fjärrstyra din dator.

6. När du skapar en kod i steg 3 varar den bara i 5 minuter. Efter det är den inte giltig. 
Det betyder att en person inte kan använda koden igen för att ansluta till din dator. 
Om du avslutar fjärrstyrningen som i steg 5 kan du därför vara säker på att din dator 
inte styrs vid ett senare tillfälle.
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TeamViewer
1. Klicka på ”Fjärrstyrning” till vänster på skärmen.

2. Dela ditt ID och lösenord med den person som ska fjärrstyra din dator.
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3. När den andra personen har skrivit in koden på sin dator får du upp ett litet fönster 
i det nedre högra hörnet av din skärm. Det här fönstret visar att din dator nu fjärrstyrs 
av den andra personen. 

4. Klicka på krysset i höger hörn om du inte längre vill att personen ska fjärrstyra  
din dator.
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5. Om du vill säkerställa att personen inte kan ansluta till dig igen, kan du byta 
lösenord eller stänga ner programmet genom att trycka på krysset i det övre  
vänstra hörnet.

Liten ordlista

Android – det system som används på mobila enheter från till exempel Samsung, 
Sony och Doro. 

Googlekonto – det konto som du använder för att logga in på Googles tjänster, till 
exempel Gmail och Chrome Remote Desktop.

iOS – det operativsystem som används av Appleprodukter, dvs iPhones och iPads.

Program – många fjärrstyrningstjänster finns som ett program som går att ladda ner 
till din dator. 

Surf – när du använder fjärrstyrning används surf. Surf kan också kallas för datatrafik, 
och ett mobilabonnemang innehåller ofta en viss mängd surf.

Wifi – ett trådlöst nätverk som du kan använda för att surfa på nätet. Det är vanligt att 
man har wifi hemma, men det kan också finnas på offentliga platser som sjukhus och 
kaféer eller på färdmedel som tåg. 
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