
 
 

VoteIT fungerar inte med Internet Explorer 
Om du använder Internet Explorer för att komma ut på nätet så måste du byta till en annan 
webbläsare. Om du redan har en annan webbläsare installerad är det bara att använda den 
istället, om inte så måste du ladda ned en annan webbläsare först. 

Om du är osäker på vilken webbläsare du använder, fortsätt läsa. Om du redan vet att du 
använder Internet Explorer och behöver hjälp att byta webbläsare, hoppa fram till rubriken 
”Byt webbläsare”. 

Hur vet jag om jag måste byta? 

Behöver inte byta: 
• Om du använder en mobil eller surfplatta med iOS eller Android, det vill säga enheter 

från de vanligaste tillverkarna; Apple, Samsung, med flera. 
• Om du använder en dator med iOS eller Android, det vill säga Mac eller Chromebook.  
• Om du redan använder någon av följande för att besöka hemsidor:  

Chrome, Firefox, Opera, Safari. 

 

Behöver kanske byta: 
• Om du använder en Windows-dator, -mobil eller -surfplatta och inte har laddat ner 

någon annan webbläsare än den förinstallerade. 
 
Nyare Windows-enheter har ofta en annan webbläsare installerad, som du kan 
använda istället för Internet Explorer. Den heter Edge. Skriv ”edge” i sökrutan (nere 
till vänster). Om du har Edge så kommer du att finna ”Microsoft Edge” i sökresultatet. 
 
OBS! Den gamla ikonen (knappen) för Edge är väldigt lik ikonen för Internet 
Explorer! Edge-ikonen ska INTE ha någon Saturnusring kring ”e”. 
 

 

Behöver byta: 
• Om du använder en Windows-dator, -mobil eller -surfplatta och inte har laddat ner 

någon annan webbläsare än den förinstallerade.  
• Om du inte hittar Edge när du söker (se ovan). 
• Om du använder Internet Explorer för att besöka hemsidor: 

 

 



 
 
Byt webbläsare 
OBS! Instruktionen utgår ifrån att du använder en Windows-enhet med Windows 10. Om du 
använder en tidigare version av Windows kan du följa manualen ändå, men de rutor du får 
upp kan se lite annorlunda ut än på bilderna här. Om du inte använder en Windows-enhet 
behöver du troligen inte byta webbläsare, se ”Hur vet jag om jag måste byta?”. 

1. Om du har en uppdaterad version av Windows 10 har du troligen redan webbläsaren 
Microsoft Edge installerad. Du hittar Edge genom att skriva ”edge” i sökrutan (nere 
till vänster, se bild nedan). Om du har Edge så kommer du att finna ”Microsoft Edge” 
i sökresultatet och kan klicka där för att öppna Edge. 
 
Om du inte får upp Edge i sökningen så fortsätt till punkt 2. 

2. +  

3. Om du inte hittar Edge, öppna Internet Explorer.  
 

4. Eftersom Microsoft försöker fasa ut Internet Explorer är det möjligt att du får upp ett 
alternativ att byta till Edge. Tryck på ”Byt nu”. Om du inte får upp detta alternativ, 
hoppa till punkt 7. 

 
 

5. En ny ruta poppar upp. Välj ”Tillåt”. 

 
 

6. Vänta på att nerladdningen ska bli klar. En ny ruta poppar upp när det är färdigt. 
  



 
 

7. Om du vill börja använda Edge som standardwebbläsare (det vill säga det program 
som öppnar länkar du klickar på, i till exempel mejl eller dokument), välj ”Använd 
som standard” (a i bilden nedan).  
 
Om du föredrar att fortsätta med Internet Explorer som standardwebbläsare kan du 
bortse från uppmaningen, eller klicka på krysset i högerkanten (b i bilden nedan). Om 
du inte har Edge som standardwebbläsare, glöm inte att byta till Edge när du ska 
använda VoteIT. 
 

 
 

8. Gå till https://www.google.se/chrome eller sök på ”chrome”. Välj ”Ladda ned 
Chrome”. 
 

 
 

9. Välj ”Kör”. 

 

https://www.google.se/chrome


 
 

10. Rutorna som poppar upp kan se lite olika ut, men välj ”Tillåt” eller ”Godkänn och 
installera”. 

  

 


	VoteIT fungerar inte med Internet Explorer
	Hur vet jag om jag måste byta?
	Behöver inte byta:
	Behöver kanske byta:
	Behöver byta:

	Byt webbläsare


