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Samla och spara information
I kommande avsnitt beskrivs några funktioner såsom de fungerar i webb-
läsaren Microsoft Edge. Du kan naturligtvis använda andra webbläsare 
som Chrome (liknar Edge), Safari i Ipad/Iphone eller kanske Firefox. De 
flesta funktionerna som beskrivs finns i alla webbläsare.

Favoriter
När du söker på internet hittar du ibland sidor som du vill återvända till 
och möjligen ha som underlag i ditt arbete. För att slippa att återigen 
googla efter den information som du ju redan har hittat, lägger du till 
sidan som favorit.

En favorit kan läggas till antingen i Fältet Favoriter, i Andra favoriter 
eller i en annan mapp som du själv namger.

Standardinställning för Fältet Favoriter är att det endas visas när man 
tar fram en ny flik. Det kan vara bättre att alltid ha det framme: tryck 
Ctrl+Skift+B eller klicka på Inställningar/Favoriter/Visa fältet Favoriter/
Alltid.

Lägg till favorit
När sidan som du vill snabbt kunna hitta igen visas, gör du så här:

1. Klicka på stjärnan längst till höger i adressfältet eller använd kort-
kommandot Ctrl+D.

2. Ändra namn om du vill, välj plats och klicka på Klar.

Lägg till i Favoriter.
Favoriter.

Samlingar.

Inställningar.
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Edgefönstret 



2 Information och kommunikation 1 – Edge

Om du inte väljer mapp hamnar länken till den aktuella sidan i Fältet 
Favoriter (som alltid kan visas under adressfältet). Men där kan det bli 
ganska oöverskådligt om du har många favoriter. Därför är det bättre att 
skapa en mapp för det projekt eller ämne du håller på med.

3. Klicka på Mer, välj Fältet Favoriter eller Andra favoriter och 
klicka därefter på Ny mapp. Ge den ett namn och Spara.

När du ska lägga till en favorit i denna samling vid ett annat tillfälle, 
klickar du på stjärnan och letar reda på mappen där du vill ha länken.

Favoritsidorna hittar du nu i Fältet favoriter, via knappen Favoriter eller 
via mappen Andra favoriter som visas i Fältet favoriter.

Förr eller senare blir det oordning i favoritsamlingarna. Klicka då på 
knappen Favoriter och Hantera favoriter. Där kan du ta bort, ändra 
namn på och flytta favoriter (peka och dra), och du kan skapa och ta bort 
mappar, allt i syfte att du lätt ska hitta länkar till de sidor som är viktiga 
för dig.

I v kan du välja att enbart visa sidans ikon. Högerklicka på ikonen och 
välj Visa endast ikon.

Ny mapp i Andra favoriter.
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Samlingar
Du kan också använda dig av Samlingar för att hålla ordning på de sidor, 
texter och bilder du använder dig av under ett arbete eller projekt.

Klicka på knappen Samlingar. Första gången du gör det får du en liten 
presentation av funktionen. Läs gärna noga.

När du väljer Lägg till aktuell sida får du en länk till sidan i Samlingar, 
ungefär som en favorit. Bilder och kopierade textavsnitt drar du till sam-
lingsfönstret.

Du kan förstås ha flera samlingar.

En samling från Behandlade Ord med länk till sida, en bild och en text.
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Webbläsaren Chrome
Chrome och Edge är numera ganska lika, de är byggda på samma tek-
niska grund.

I Chrome används begreppet Bokmärken i stället för Favoriter.

Bokmärkesfältet, som motsvarar Fältet Favoriter, tar du även här fram 
med Ctrl+Skift+B. Du hittar det också via menyn (tre punkter) Bokmär-
ken/Visa bokmärkesfältet.

Funktionen Samlingar finns inte när detta skrivs (december 2020).
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Spara bild som... öppnar mappsystemet. Tänk på var du 
sparar bilden. Det är bra om du hittar den när du vill ha den.

Kopiera bild. Bilden kopieras och du kan klistra in den i ett an-
nat dokument. Med detta alternativ får du ingen separat bildfil.

Den här knappen visas i Word när du 
har klistrat in en text från en internetsida. 
Peka på knapparna så ser du vad de 
innebär.

Kopiera text och spara sidor
Du kan naturligtvis kopiera text från webbsidor och klistra in i textdoku-
ment. Det vara användbart när du samlar fakta i avsikt att producera en 
egen text, men kom ihåg att du inte får använda andras formuleringar i 
dina egna arbeten. 

Ibland finns det anledning att spara en webbsida i det egna mappsyste-
met. Informationen på internet är ju som bekant föränderlig, och om du 
använder innehållet på en webbsida som källa i ett arbete, kan det vara 
bra att ha tillgång till en exakt kopia av sidan som du använt dig av.

Gör så här i Edge och Chrome
1. Använd kortkommandot Ctrl+S eller högerklicka på sidan och välj 

Spara som.

2. Välj filformatet Webbsida, allt i Edge, Webbsida, komplett i 
Chrome om det inte är gjort.

3. Ge filen ett lämpligt namn om den inte har det och välj lämplig 
mapp. OK.

I den mapp du valde att spara i finns nu en webbfil samt en mapp med 
bland annat nedladdade bilder från sidan du sparat. 

När du vill läsa den sparade sidan, använder du Ctrl+O och letar reda 
på filen i ditt mappsystem. Du kan också öppna filen genom att dubbel-
klicka på den i mappsystemet. 

Spara bilder
De bilder du ser på webbsidor kan du ta hem till din dator och använda 
i dina dokument. Glöm inte att upphovsrättslagen gäller även bilder. Du 
kan dock hitta fria bilder i flera olika bildarkiv på internet.

Du gör på samma sätt både i Edge och Chrome:

1. Högerklicka på bilden och välj Spara bild som…

2. Välj en mapp att placera bilden i och klicka OK.

Du kan också välja Kopiera i menyn som visas när du högerklickar. Där-
efter kan du klistra in bilden i till exempel ett Word-dokument.
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Bevaka med RSS
I teoriboken sidan 110 kan du läsa om RSS. Där finns en beskrivning om 
hur man använder funktionen i Internet Explorer 11. 

I Edge gör du på ett annat sätt. Här måste du installera ett tillägg för att 
kunna ta del av RSS-flöden.

Så här kan du göra:

1. Öppna menyn och välj Tillägg.

2. Klicka på Skaffa tillägg för Microsoft Edge.

3. Sök efter RSS. Du får många träffar. Pröva den översta som heter 
RSS-läsare (eller någon annan).

4. Klicka på Hämta och Lägg till tillägg.

5. Ikonen för tillägget finns nu till vänster om Favoriter (du kan 
stänga fliken som nu visas).

Nu gäller det att hitta dem som erbjuder information via RSS. Lämpligt 
är att söka efter RSS på den webbplats som man vill ha information ifrån. 
Vissa av dem visar tydligt under kontakt eller nyheter att de erbjuder 
RSS.

Varje RSS-flöde har en länk som måste kopieras till tillägget som vi nyss 
installerade. Låt oss säga att vi vill prenumera på Skatteverkets nyheter. 

6. Gå till www.skatteverket.se och sök efter RSS. Klicka på översta 
träffen och därefter på Prenumerera på Skatteverkets nyheter.

7. Klicka på Alla nyheter, notiser och pressemeddelanden. En sida 
med en för de flesta obegriplig text visas.

8. Kopiera adressen i adressfältet.

9. Klicka på ikonen för RSS-tillägget och därefter på Lägg till (blå 
cirkel).

10. Skriv in en titel, Skatteverket förslagsvis, klistra in adressen i nästa 
fält och avlsuta med Lägg till.

Nu kan du läsa de senaste uppdateringarna från Skatteverket.

Pröva gärna att lägga till flöden från SMHI, Aftonbladet och andra plat-
ser som erbjuder RSS.

Symbol för RSS.
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Nyheter från Skatteverket i RSS-läsare.


