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Att resa med mobil eller platta 

A. Resa inom Sveige

B. Resa inom EU/ESS

C. Resa inom Övriga Europa

D. Resa inom USA

E. Resa i Asien

F. Resa i Sydamerika

G. Resa i Afrika

H. Resa i Oceanien

I. Ryssland, Öst europa



Schweiz ingår inte i EU/EES

EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, omfattar Europeiska unionens

medlemsländer och Efta-länder.



Roaming är när du använder mobilen tillfälligt i ett annat EU-land än det där 

du normalt bor, jobbar eller studerar. Så länge du tillbringar mer tid hemma 

än utomlands, eller använder din mobiltelefon mer hemma än utomlands 

gäller EU:s roamingregler. 

Det innebär att det inte kostar något extra att använda mobilen i ett annat 

EU-land. Det här räknas som normal användning i utlandet.

När du passerar gränsen till ett EU-land bör du få ett sms från din 
operatör som informerar dig om att du använder roaming och påminner om 

sin policy för normal användning..

Vad är roaming?

https://seniornet.se/


Vad gäller inom EU/EES avtalet

EU:s roamingregler innebär att du kan använda telefonen i ett 
annat EU-land utan att betala några extra avgifter. Du betalar lika 
mycket som hemma för samtal (till mobil eller fast telefon), sms och 
surf.

Det kostar heller inget extra att ta emot samtal eller sms i utlandet. 
Reglerna gäller alla samtal och sms, oavsett operatör.



När man är utomlands och kopplar upp sig mot en utländsk operatörs 

nät, samtidigt som du använder ditt svenska abonnemang, kallas det 

för roaming. Oftast har man en automatisk inställning som söker efter 

ett nät när man har kommit till det nya landet,

När en mobiltelefon med ett abonnemang eller kontantkort lämnar sitt 

hemland, växlar telefonen till en operatör i utlandet. Hur mycket extra 

det kostar beror på vilket avtal din mobiloperatör har med den 

utländska operatören. På så sätt kan man använda sin mobil över i 

stort sett hela världen, och man behöver inte fundera på att få någon 

faktura från utlandet.

WiFi IP-telefoni exempelvis Skype, Whatsupp, Viber
(detta hinner vi nog inte med idag) 



Vad gäller inom EU/ESS

Internationella samtal – samtal från Sverige

Att ringa, skicka SMS/MMS från Sverige till ett annat land i 
EU/EES kallas för ett internationellt samtal. Denna typ av 
samtal ingår inte i EU-regleringen

Kontantkort. 

Multimedia Messaging Service, MMS, är en 

vidareutveckling av SMS. Med MMS kan man inte bara 

skicka textmeddelanden utan även 

multimediemeddelanden mellan mobiltelefoner.

https://www.telia.se/privat/utomlands/
https://www.comviq.se/eu/kontantkort


Landsnr Ort

040 Rumänien

041 Schweiz

0420 Tjeckien

0421 Slovakien

0423 Liechtenstein

043 Österrike

044
Storbritannien och 
Nordirland

045 Danmark

046709750011 Sverige

047 Norge

048 Polen

049 Tyskland

Har du blivit uppringd från eller har någon försökt 
ringa dig från USA? Man bör vara försiktig med 
samtal från utlandet (om man inte väntar samtal 
därifrån givetvis) och inte ringa tillbaka till 
telefonnumret, det kan tex vara ett betalnummer i 
det landet och betyda en hög telefonkostnad för dig 
som ringer tillbaka.

Hur ringer man ?
Ringa till Sverige eller till ett annat land:

Slå + eller 00 på din telefon, landsnummer, riktnummer 

(utan första nollan) samt telefonnummer.

Exempel: Ringa till Sverige så slår du +46, följt av 

riktnummer (utan 0) och sist telefonnumret. 08-123 45 

67 blir då +46 8 123 45 67.

Är det ett mobilnummer, ta bort första nollan. 070-123 

45 67 blir då +46 70 123 45 67.

Landskoder

!

https://www.telefonnummerupplysningen.se/utlandsnummer/


Boka din parkering med mobil eller dator



Flygplansläge

Vad innebär att ställa telefonen i ”Flygplansläge”

▪ Flygplansläge kallas en funktion på en mobiltelefon, där man stänger av 
radioförbindelsen men där telefonen ändå är påslagen. Detta gör att det inte 
går att ringa eller ta emot samtal eller SMS men att det går att läsa redan 
mottagna SMS och lyssna på musik.

▪ Namnet har sin bakgrund i förbudet mot att använda mobiltelefoner 
i flygplan på grund av risken för interferens med planets elektronik. Funktionen 
kan även användas på andra ställen där sådan interferens kan vara en fara som 
t.ex. i närheten av avancerad sjukvårdsutrustning.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Mobiltelefon
https://sv.wikipedia.org/wiki/SMS
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flygplan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Interferens_(v%C3%A5gr%C3%B6relse)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Interferens_(v%C3%A5gr%C3%B6relse)


Priser internationella samtal med 
kontantkort
Zon Samtal Sms Mms

Norden 2:47 kr/min 0:78 kr/st 4:50 kr/st

EU/EES utom Norden 2:47 kr/min 0:78 kr/st 4:95 kr/st

Övriga Europa 9 kr/min 4:95 kr/st 4:95 kr/st

USA & Kanada 9 kr/min 5:95 kr/st 5:95 kr/st

Världen 1 19 kr/min 6:95 kr/st 6:95 kr/st

Världen 2 19 kr/min 7:95 kr/st 7:95 kr/st

Världen 3 19 kr/min 8:95 kr/st 8:95 kr/st

Övriga länder 24 kr/min 9:95 kr/st 9:95 kr/st

https://www.telefonnummerupplysningen.se/utlandsnummer/


Några vanliga operatörer

(Vad menas med att en telefon är SIM-låst
Generellt ska inga telefoner vara låsta efter 
2014-05-01)

• Telia

• Tele2

• Comvik

• Hallon

• 3

• Telenor

• Halebop

• Wimla

Jämför priser och villkor

https://www.telia.se/privat/utomlands/
https://www.tele2.se/utomlands
https://www.comviq.se/utland?gclid=CjwKCAiAo7HwBRBKEiwAvC_Q8SUKZhGq-US470T1opveMKVVdip25QJenmmHxWWtR3IApLccT3ob5RoCioUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.hallon.se/utlandspriser
https://www.tre.se/privat/kundservice/utland/
https://www.telenor.se/kundservice/mobiltelefoni/utomlands/
https://www.halebop.se/utland?gclid=CjwKCAiAo7HwBRBKEiwAvC_Q8bZ3o9ZO7HtYpufG9rQ5gkyxhvngBDevDRy6PzCfJOzecIBkYIOalhoCF_MQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.halebop.se/utland?gclid=CjwKCAiAo7HwBRBKEiwAvC_Q8bZ3o9ZO7HtYpufG9rQ5gkyxhvngBDevDRy6PzCfJOzecIBkYIOalhoCF_MQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://ringabilligt.se/ringa-utomlands/


Vilket abonnemang har du? 
eller har du kontantkort?

▪ WiFi på SIM kort

▪ Mobilt bredband

WiFi, är en förkortning för Wireless
Fidelity (trådlöst nätverk) står egentligen 
för den internationella standarden: IEEE 

802.11. b/g/n/ac/ay/be



Vilket abonnemang har du? eller har du 
kontantkort?

Mobilt bredband

▪ Med ett mobilt bredband kan du enkelt surfa från din 
mobiltelefon, surfplatta eller dator även när du är på resa. Det enda 
du behöver för att komma igång är ett sim-kort. Du kan använda 
sim-kortet direkt i din enhet eller i en mobil router för att kunna 
ansluta flera enheter med samma abonnemang



Simkort



Vilket abonnemang har du? eller har du 
kontantkort?

▪ WiFi på SIM kort

▪ Mobilt bredband

▪ Abonnemang med fria samtal inom EU/ESS

▪ Abonnemang med fria SMS inom EU/ESS

▪ Abonnemang med fria MMS inom EU/ESS

▪ Abonnemang med X Gb surf inom EU/ESS



WiFi på hotellet??



WiFi på hotellet??

Erbjuder WiFi

Erbjuder inte WiFi

• Fungerar som vanlig telefon
• Internet endast via ditt 

abonnemang
• Plattan fungerar inte
• GPS (kommer till senare)

• Telefonen fungerar som vanlig telefon 
• Skype od fungerar via WiFi
• Internet via Wifi
• Plattan fungerar via WiFi
• GPS fungerar 



Skillnad på vem jag ringer till?

Är det någon skillnad om jag ringer från Sverige  till:

▪ En svensk mobil som ringer en svensk mobil inom EU/ESS 

▪ En utländsk mobil som ringer en svensk mobil inom EU/ESS

▪ En svensk mobil som ringer en svensk mobil utanför EU/ESS 

▪ En utländsk mobil som ringer en svensk mobil utanför EU/ESS



Vad gäller inom EU/ESS

Surfa fritt på Sociala medier

▪ Du kan hos de flesta operatörer surfa fritt på några av de mest populära sociala 
medierna utan att din surfmängd används. Gäller i hela EU/EES.

Med Fri surf Social surfar du på Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, 
Twitter, Kik, Pinterest, Viber, LINE, Welcome App och Snapchat utan att din 
surfmängd påverkas.

▪ Vissa operatörer erbjuder kompletterande tjänster

https://www.telia.se/privat/utomlands/


Vad gäller inom EU/ESS

Surfa i EU med kontantkort!

▪ Du ringa, surfa och SMS/MMS:a fritt inom EU/EES med de flesta 
kontantkort.

Samtal och SMS från Sverige till EU, Norge, Island och 
Liechtenstein samt till och från resten av världen kostar extra.

▪

https://www.telia.se/privat/utomlands/


Olika

▪ SURFPOTT

▪ I slutet av varje månad får du behålla surfen du inte använt i din pott. Surfpotten 
används sedan när månadssurfen tar slut. Du kan som mest ha upp till 50 GB i din 
Surfpott.

▪ ROAMING EUROPA

▪ Surfa och ring i EU/EES för samma pris som hemma och slipp oron för höga kostnader. 
Roaming Europa ingår i alla mobilabonnemang. Du surfar med det som ingår i din 
månadssurf.

▪ Köp till exempelvis Telia Sense så får du 4G WiFi i bilen (kostar dock cirka 120 kr/mån)



Nu tar vi kaffe!



Vad innebär ”fria samtal, SMS och MMS inom EU”?

• Trafik från ett EU-land hem till Sverige: fritt

• Trafik från ett EU-land till ett annat EU-land: fritt

• Ta emot trafik från Sverige när du är i ett EU-land: fritt

• Trafik från Sverige till ett EU-land: ej fritt

• Trafik från ett EU-land till övriga världen: ej fritt

• Trafik inom EU-land: fritt



Kontantkort utomlands

Se över dina behov innan du jämför kontantkort
Innan du gör en jämförelse av kontantkort så är det viktigt att du ser 
över dina egna behov. Genom att hitta "rätt" kontantkort kan du 
maximera nyttan av kontantkortet och samtidigt minimera 
kostnaderna. Exempel på saker du bör fundera på är:

Vart vill du ringa/smsa? Priserna för samtal och sms skiljer sig åt 
beroende på varifrån i världen du ringer och vart du ringer. Du bör 
anpassa ditt köp efter vart du ska resa och vart du vill ringa från ditt 
resmål. Vill du ringa hem till Sverige från exempelvis Thailand så bör 
du leta efter kontantkort som låter dig göra det till det lägsta möjliga 
priset.



Kontantkort utomlands

Hur mycket vill du ringa/smsa/surfa? Kontantkort är ofta 
begränsade när det kommer till antal samtal och sms. Du bör därför 
fundera på hur mycket du tror att du kommer vilja/behöva ringa och 
smsa under resans gång. Skulle kontantkortet "ta slut" brukar det dock 
gå att fylla på det igen så länge du har åtkomst till internet.

Hur länge ska du resa? Även om det går att fylla på kontantkortet så 
är det inte alltid du har åtkomst till internet på semestern. Det bästa är 
därför att köpa ett kontantkort som du tror räcker hela resan.



Säkerhet vid resor

Risker:

▪ Rån

▪ Tappa, glömma någonstans

▪ Öppna nät (flygplats, hotell, Mac Donalds m fl)

▪ Koder för mobil, surfplatta mm

▪ Låna inte ut

▪ Roamingkostnader

▪ Använda gammal telefon (flytta över simkort)



Säkerhet i mobilen vid resor

Hur förhindrar jag :

▪ Rån. Se till att ha lösenord, Ha plats aktiverad 

▪ Tappa, glömma någonstans Se till att ha lösenord. Ha plats aktiverad. Gärna klisterlapp 
eller liknande med namn adress och alternativt telefonnummer. 

▪ Förvara koder till mobil, surfplatta. Skriv aldrig lappar och lägg tillsammans med mobil 
eller surfplatta. 

▪ Öppna nät. 

▪ Kontrollera så att du är säker på att du loggar in på hotellet eller var de nu än är. Lätt för 
hackare att bygga en kopia som du loggar in på 

▪ Använd gärna VPN dvs krypterad trafik

▪ I Windows kan du avaktivera delning genom att ansluta till ”offntligt nätverk”

▪ Avaktivera Wi-Fi-anslutningen när du inte använder den



Kan jag använda min GPS i telefonen eller surfplattan –

kostnader??

GPS

Kartor 
online

EU/ESS
Resten av 

världen

Kartor 
offline

Gratis

Kartor på 
nätet

Goole maps

Kartor på 
enheten

Garmin, Tom 
tom

Kartor 
I 

Molnet



https://www.google.se/maps/@59.2337869,17.9673672,14z

https://www.google.se/maps/@59.2337869,17.9673672,14z


Vad är POI?

Point of Interest

på svenska intressepunkt

Google Maps

https://www.google.se/maps/@59.2399096,17.9856601,10z?hl=sv


Att sätta waypoint eller 
vägpunkt

Vägpunkt (eller waypoint) är en referenspunkt
Den består av koordinater vanligen 
av longitud och latitud.

Navigationssystem, som exempelvis Global 
Positioning System (GPS) och vissa andra typer av 
radionavigation.

I Google maps
I Garmin
I TomTom

https://sv.wikipedia.org/wiki/Koordinat
https://sv.wikipedia.org/wiki/Longitud
https://sv.wikipedia.org/wiki/Latitud
https://sv.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System


GPS system i världen

GPS, eller Global Positioning System, är ett av de fyra 
globala satellitnavigationssystemen. 

De fyra globala GNSS-systemen är
GPS (USA), 
GLONASS (Ryssland), 
Galileo (EU), 
BeiDou (Kina). 

Dessutom finns det två regionala system – QZSS (Japan) 
och IRNSS eller NavIC (Indien).



Tack för idag och en riktigt skön 

sommar

men vi ses på supportverkstan

19 maj kl 13.00
Sven Niklasson

Seniornet Huddinge



Mobiltelefon i USA
Mobiltelefon kommer att fungera bra i USA, du kan ladda den som 
vanligt i USA om du har en reseadapter med dig. Landskoden i USA är 
+1, vill du ringa hem till sverige från USA måste du använda Sveriges 
landskod ( +46). I USA kommer du oftast att ha bra täckning och din 
svenska operatör kommer fungera bra om du inte har någon 
utlandsspärr. 
Även internet fungerar med full hastighet. Det du inte får missa är att 
ringa och surfa i USA kommer det att bli mycket dyrt om du gör detta 
med ditt svenska abonemang! Läs nedan om billigare och smartare 
alternativ.



Kontantkort i USA
Skaffar du ett kontantkort i USA, du kommer då kunna ringa inom USA 
och surfa till fast pris. Vill du ringa till Sverige bör du använda 
Whatsapp, Skype, Viber eller liknande då vanliga samtal till Sverige blir 
dyrt. Ditt svenska nummer kommer inte att fungera om du väljer att 
byta ut det till ett amerikanskt. Flera amerikanska operatörer erbjuder 
prisvärda kontaktkort, oftast med en startavgift för simkortet på 10 
dollar. De två största i USA är T-Mobile och AT&T. (De ingår även fria 
sms och telefonsamtal inom USA för detta pris)



Använd WIFI
Vill du spara pengar och inte behöver använda din telefonen speciellt 
mycket när du är i USA är IP-telefoni (Whatsapp, Skype & Viber) via WIFI 
ett alternativ. 
Detta kan fungera dåligt då det ibland är svårt att hitta internet. Detta 
beror på var man reser och bor i USA.



Asien

Svenska Telenorkunder kan surfa i Thailand, Malaysia och Burma utan att 
behöva betala roamingavgifter.

– Vi vill att våra kunder ska kunna resa så bekymmersfritt som möjligt utan 
att ändra sina mobilvanor oavsett om man befinner sig i Sverige, inom 
EU/EES eller nu även i vissa delar av Asien, gäller Telenors kunder

En förutsättning för att slippa avgifterna är att du har abonnemanget 
Telenor Frihet.



Allt 
om båtroaming

Att roamingavgifterna för mobilsurf 
och samtal hem inom EU är 
avskaffade sedan 15 juni 2017 känner 
du nog redan till. Lika så att man ska 
sätta mobilen i flygplansläge ombord 
på flygplan. 

Men känner du till båtroaming?  
Båtroaming omfattas inte av 
direktivet eftersom att uppkopplingen 
sker via satellit. Du behöver alltså inte 
ens befinna dig på 
internationellt vatten.



Vad 
är båtroaming?

▪ Normalt använder mobilnätet en infrastruktur 
som består av olika typer av master och 
stationer för att skapa sitt telenät. Men 
eftersom att räckvidden är begränsad till i bästa 
fall någon sjömil utanför kusterna. Så har flera 
rederier därför valt att hyra ut utrymme till 
operatörer som monterar satellitmottagare och 
annan utrustning ombord på sina farttyg.

▪ Installation fungerar sen som en basstation och 
genom att ansluta sitt radionät till det allmänna 
telenätet via satellit så skapas ett 
lokalt GSM/3G-nät ombord. Vilket dels gör att 
fartyget kan erbjuda passagerarna ett WiFi-
nätverk. Men även möjligheten att för dig som 
passagerare att ha full teckning på mobilen mitt 
ute på öppet hav långt ifrån mobilmasternas 
räckvidd. 

▪ Det är dock inte alla rederier som erbjuder den 
möjligheten utan erbjuder enbart sina 
passagerare möjlighet att koppla upp dig via 
WiFi.

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dalar%C3%B6_(fartyg)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Vad kostar det 
att använda 
båtroaming?

Priserna för att använda 
satellitnät är högre och skiljer sig 
från vanliga mobilpriser. Ett 
vanligt telefonsamtal kan kosta 
upp emot 20 kr per minut. Kolla 
därför alltid hos din operatör vilka 
priser de tar. Men när din mobil 
kopplar upp sig mot farttygets
lokala GSM/3G-nätverk får du ett 
SMS som informerar dig om 
priserna.



▪ FRÅN TELENOR

▪ HEJ!
NU ANVÄNDER DU ETT SATELLITNÄT, VILKET 

OFTAST FINNS PÅ FÄRJOR ELLER PÅ 
AVLÄGSNA PLATSER DÄR VANLIG TÄCKNING 

SAKNAS.

▪ TÄNK PÅ ATT DET ÄR ANDRA PRISER HÄR 
OCH KOMMER ATT KOSTA DIG EXTRA.

▪ RINGA: 15 KR/MIN
SVARA: 15 KR/MIN

SMS: 6.25 KR/ST
MMS: 10 KR/ST

SURF: 99 KR/DAG (SVENSK TID) MAX 10 MB



Gå in på https://grattisvarlden.se/

På sidan ”Grattis världen” hittar du svar 
på många frågor kring resande

https://seniornet.se/

