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Balans Online / Spellistor 
En spellista är en samling övningar som du eller en annan användare har skapat. Det är även 
ett väldigt bra verktyg för dig som vill dela med dig av t.ex. skräddarsydda pass till elever och 
klienter.  

Det är väldigt enkelt att skapa och dela spellistor på Balans Online. 

Skapa en spellista 
För att skapa en ny spellista kan du göra på två sätt; Det första sättet är via menyn 
”Spellistor”. 

Gå till Träna —> Mina Spellistor och klicka på ”Skapa spellista”. 

Ge spellistan ett passade namn och en kort beskrivning (om du vill) - Klicka på ”Spara”. 
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När spellistan är skapad kan du börja lägga till övningar. Klicka på ”Lägg till övning” så öppnas 
en lista upp med alla övningar som finns tillgängliga.  

För att lägga till en övning klickar du på knappen ”Lägg till” intill övningen. På samma sätt kan 
du ta bort en övning från en spellista. 

Du kan även skapa en spellista direkt i anslutning till att du tittar på en övning.  

Klicka på knappen ”Lägg till i spellista” nedanför spelaren för att dels få fram de spellistor du 
redan har samt möjligheten att skapa en ny.  

Klicka på en spellista du redan har för att lägga till övningen eller skapa en ny genom att klicka 
på knappen ”Skapa ny spellista”. 
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Ge spellistan ett passade namn och en kort beskrivning (om du vill) - Klicka på ”Spara”. 
Övningen läggs automatiskt till den nya spellistan du skapat. 



Balans Online - Guide Spellistor

Dela en spellista / pass 
För att dela en spellista eller ett pass kan du göra på två sätt; Det första sättet är via menyn 
”Spellistor”.

Gå till Träna —> Mina spellistor och klicka på en spellista du vill dela 

Klicka på ”Dela”, så öppnas en ruta där du kan fylla i e-postadressen till personen du vill dela 
spellistan med, skriv ett kort meddelande och klicka sedan på ”Dela”. 

Personen får då ett mail från Balans Online som informerar om att du vill dela en spellista. Är 
personen inte redan medlem så bifogas även information om hur hen går tillväga för att först 
registrera sig på Balans Online. 

Du kan även dela en spellista eller ett pass i direkt i anslutning till att du är tittar på spellistan 
eller passet. 

Klicka på knappen ”Dela” under spelaren för att öppna samma ruta som ovan.


