
Film & TV i din dator 
 

Ingenting att se på TV ikväll? Lugn, hyr eller låna en film på nätet. Det är enkelt, bekvämt och helt 

lagligt. 

Att se filmer via Internet växer mycket snabbt. Det samlade utbudet är mycket stort och det är bara 

de allra färskaste filmerna, de som fortfarande går på bio, som inte finns på menyn.  

Det finns tre metoder att få hem filmer på din dator, platta eller telefon: 

 

1. Prenumeration på filmer. Det finns många webbsajter där du kan prenumerera på filmer och 

TV-serier. 

T.ex. Amazon Prime, Netflix, ViaPlay, C-More, HBO Nordic, m.m.  

Utbudet och priset varierar, men en typisk prenumeration kostar runt 80 kr/månad för ett obegränsat 

antal filmer. 

 

2. ”Play on demand” filmer. Webbsajter där du kan ladda ner eller ”streama” filmer och betala 

individuellt för varje film. 

T.ex. Google Play, Microsoft Store, iTunes, SF anytime, Blockbuster, m.m.  

Priserna varierar beroende på film kvalitet och ålder, 19 - 70 kr/film om du hyr och 100 – 300 

kr/film om du vill ladda ner och spara filmen 

 

3. Gratis filmer. Se filmer, serier eller program helt gratis och när du vill. 

T.ex. SVT play, TV4 Play, YouTube, Vimeo, Cineasterna, m.m. 

 

En bra webbsida där du kan hitta de flesta filmer, hur mycket de kostar och vilken tjänst som 

levererar är vodeville.se 

 

När du laddar ner eller streamar filmer måste du ha bra koppling till internet, med tillräcklig 

hastighet. 0,5 Megabits/per sekund är ett absolut minimum. 1,5 – 5 Mb/s är rekommenderad och om 

du vill se filmer i Ultra HD (hög definition) kvalitet behöver du 25 Mb/s. 

Du kan kolla vilken hastighet du har hemma på webbsidan www.bredbandskollen.se Om du har för 

låg hastighet kan filmuppspelningen pausa då och då för att hinna ladda hem nästa bit av filmen, så 

det kan löna sig att ladda ner hela filmen och se den vid ett senare tillfälle, eller välja lägre kvalitet 

på filmen. Det finns tre kvalitetsnivåer: SD (standard definition), HD (hög definition) och Ultra HD 

(också kallad 4K). 

 

Koppla till TVn. 

För den bästa upplevelsen kan du koppla din dator, surfplatta eller telefon till din TV eller använda 

en digital projektor (film-kanon). 

Datorn till TVn: du behöver en special kabel för att överföra bilder eller filmer från din dator till 

TVn. Det finns olika kontakter: VGA, DVI, HDMI och Komposit. Kolla vilka kontakter du har på 

datorn och TVn, och köp sedan en kabel som passar t.ex. från Clas Ohlsons eller Kjell & Co. 

Personalen på affären kan hjälpa dig att hitta rätt kabel. 

När du har rätta kabeln inkopplad, måste du ställa in både datorn och TVn så att de använder 

kabeln. 

På datorn: högerklicka någonstans på skrivbordet och välj Bildskärmsinställningar. Rulla ner i 

Visningsalternativ och välj ”Duplicera...” under rubriken Flera bildskärmar. 

På TVn: Klicka på ”Input” eller ”Source” på fjärrkontrollen och välj från listan den kontakt som 

kabeln sitter i. 

 

Surfplatta eller telefon till TVn: Du kan koppla sladdlöst med en liten dosa som heter Google 

Chromecast. Dosan finns att köpa på Clas Ohlson eller Kjell & Co. Vissa ”smart” TV har 

Chromecast inbyggd i systemet. Kolla i manualen. 

http://www.bredbandskollen.se/

