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Webbläsare 

 

Välj bästa webbläsaren om du vill: 

 Undvika reklam på nätet 

 Läsa nyheter och kolla e-post 

 Titta på video och lyssna på musik 

 Skräddarsy din webbläsare 

 Vara säker och anonym på internet 

 Starta och ladda hemsidor snabbt 

 

 

INTERNET EXPLORER 

 21 år gammal 

 Långsam 

 instabil 

 

Kan man ha flera webbläsare i sin dator samtidigt? 

JA!! 

 

Du skall inte byta webbläsare, utan komplettera med andra 

webbläsare som finns att ladda hem gratis. 

 

Alla webbläsare har sina styrkor och svagheter. 
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… undvik reklam 

 

BRAVE   

 

I de flesta webbläsare kan installera tillägg som blockerar reklam. 

Brave har en inbyggd spärr. 

 

Tips: Kolla Aftonbladet på Edge / Brave 

  

 

… läsa nyheter och kolla e-posten 

Chrome 

 

 startar snabbt; ca. 1,1 sekund  

 det går fort att läsa in och visa sidor 

 enkel och tydlig design 

 smidig med Googles tjänster 

 du kan lagra lösenord 
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… se på video och lyssna till musik 

 

Opera 

 

 strömningtjänster: Netflix, Spotify mm. 

 Operans tillägg fungerar perfekt 

 skandinavisk design, som inte stör filmerna 

 du kan skapa genvägar till de olika tjänsterna 
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…skräddarsy din webbläsare 

Firefox 

 

 skräddarsy din webbläsare så att den passar dig 

o ändra temafärg 

o installera verktygsfältet 

o många mera tillägg än Edge har 

 reklamspärr 

 översättningstjänster från Google och Bing 

 verktyg för att läsa text enklare på webbsidor 

 tusentals olika teman för att förändra:  

 bakgrundsbild 

 färger 

 typsnitt i själva programmet 

 alla menyerna är på svenska 

 du kan lagra lösenord 
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… vara säker och anonym 

BRAVE   

 

 förutom att du slipper reklam 

 skickar Brave nästan inte alls info till webbplatser etc. 

 relativt snabb 

 minus är att det inte finns speciellt många tillägg 

 

 

… öppna webbsidorna snabbt 

Edge 

 

 relativt snabb 

 säker 

 med ganska få tillägg 

 


