
Hur vidaresänder man program från mobilen 
till TV:n – ”casting”?
Några frågade oss hur man använder SVT Play på 
enklaste sätt, när man nu har fint internet via fiber 
och router med trådlöst hemmanätverk (WiFi). Det 
görs genom att ”casta” sändningen i mobilen till 
din TV, vilket vi beskriver här. SVT Play är ju en 
gratis tjänst som är lätt att använda från en mobil-
telefon och flytta bilden till TV:n. Man har också 
tillgång till en enastående programbank via ”Öp-
pet arkiv”. Mycket annat kan streamas gratis, t ex 
TV4 Play, YouTube och t ex norska 
NRK. På samma sätt kan man abon-
nera på andra streaming-tjänster 
som Netflix, C-more, HBO eller 
Viaplay. Men det kostar drygt 100 
kr per månad och operatör. Varje ut-
sändare har oftast sin egen app som 
gör hanteringen enkel. Ytterligare 
fördel är att man lätt kan hyra och 
streama aktuella filmer från t ex SF 
Anytime eller Telias Filmbutik m fl.

Chromecast
Denna handledning gäller i första 
hand tillsatsen Chromecast och i viss mån Apple-
TV. Vissa har köpt ett TV-paket som kopplas till 
TV:n via en separat TV-box, men här talar vi om 
att streama från vanligt internet och WiFi som inte 
berör TV-boxen, även om sådana också erbjuder 
viss play-funktion.

Nyare TV-apparater kan ha inbyggd Chromecast 
och då behövs inte tillsatsen. Annars kan man köpa 
en Chromecast för 400,- i elektronikbutiken. En 
Apple-TV tillsats är betydligt dyrare, men klarar i 
gengäld fler funktioner.

Anslut Chromecast till hemmanätverket
Det är inte alldeles självklart hur man kopplar 
in sin Chromecast. Målet är i vart fall att ansluta 
Chromecasten till samma hemmanätverk (WiFi) 
som du använder till mobiltelefonen. Du behöver 
först ladda ner appen Google Home till telefonen. 
Man fortsätter sedan med att ansluta Chrome-
casten till en ledig HDMI-kontakt på TV:n. Den 
behöver också strömförsörjning via en adapter el-
ler ett USB-uttag på TV:n. Sedan väljer man denna 
HDMI-ingång som källa för TV-bilden och Chro-
mecast visar nu upp en startsida. 

I detta skede sänder Chromecasten ut ett eget till-

fälligt nätverk för att få kontakt med din telefon. 
Du skall först ha installerat appen Google Home 
(finns för både Android, iPhone och Windows). 
Välj Setup på telefonen och följ anvisningarna. 
Fyll i koden som visas på TV-skärmen och välj 
slutligen det hemmanätverk du använder. Se till att 
du har ditt lösenord tillgängligt för att kunna logga 
in Chromecasten. Läs mer på t ex Kjell & Co! En 
smart-TV kan anslutas till hemmanätverket på ett 
liknande sätt. En Apple-TV dosa ansluts på lik-
nande sätt till ett AirPlay.

Telefonen som fjärrkontroll
För att casta ett program från tele-
fonen behöver du programleveran-
törens app. Ladda hem t ex SVT 
Play och sök efter det program du 
vill titta på. Du hittar även pro-
gram från ”Öppet arkiv” med en 
vanlig sökning i rutan. Starta pro-
grammet i telefonen och tryck på 
symbolen som ser ut som nedan 
(Apple-TV visar en likande sym-
bol i telefonen). Chromecasten tar 

då över mottagningen och du kan göra 
annat med telefonen. Det bästa är att 

det är lätt att söka efter program genom att knappa 
in titlen i appen på telefonen. 
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