
Sådan installerer du Lønberegneren på din telefon (Android/Google) 
I denne guide, vil vi vise dig, hvor nemt det er at installere Etf’s nye lønberegner på din Android-telefon. 

1: Tag din telefon i hånden 
 

 

 

 

 

 

2: Åbn Chrome og besøg www.etf.dk/lønberegner  
På denne side trykker du på den grønne knap, hvor der står: ”Gå til Lønberegneren”, som vist herunder. 

 

 

 
 

3: Tryk på de tre små prikker øverst i højre hjørne i dit mobilvindue: 

 

Efter at have trykket på ”Gå til Lønberegneren” er du nu inde på selve lønberegneren. Her skal du så trykke 

på de tre små sorte prikker øverst på din mobilskærm. (Markeret med rødt herover på billedet). 

 

http://www.etf.dk/lønberegner


 

4: Vælg: ”Føj til hjemmeskærm”  
Når du har trykket på de tre små sorte prikker kommer denne menu frem, som du kan se på billedet 

herunder: 

 

 

Her vælger du muligheden: ”Føj til startskærm”. 

 



 

5: Vælg navn og tryk ”Tilføj” 
Når du har trykket på menupunktet: ”Føj til startskærm” kommer nedenstående skærm frem. 

 

Her skal du vælge et navn til Lønberegneren, som du vil se den på din telefon. Du kan sagtens beholde det 

foreslåede navn – altså ”Etf – Lønberegner”, men du kan også skrive, hvad du selv foretrækker. Når du er 

tilfreds, trykker du på knappen ”Tilføj”, som er markeret med rødt. 

6. Tilføj automatisk 
Efter du har trykket på ”Tilføj”, skal du have placeret Lønberegneren på din telefon. Her anbefaler vi, at du 

blot trykker på ”Tilføj automatisk” (herunder markeret med rødt), og så vil Lønberegneren placere sig som 

den sidst tilføjede app/program på din telefon. 

 

 



7: Beregn din løn på din mobiltelefon 
Når du har trykket på ”Tilføj automatisk”, placerer Lønberegneren sig helt automatisk på din telefon, som 

du kan se på billedet herunder. Når du ønsker at bruge Lønberegneren, trykker du bare på ikonet (markeret 

med rødt herunder). Så kommer du direkte ind på lønberegneren og er klar til at beregne din løn. 


