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GoGlad
- spelappen för ett 

rörligare och roligare liv

Introduktion och 
handledning

Du lär dig genom att spela

GoGlad börjar med en introduktion som lär dig grunderna i 
spelet.

Ju mer du spelar desto mer kommer du lära dig. Du behöver 
inte förstå allt från början. Du kan spela ändå.

Tryck på det du undrar över i spelet så kommer det ofta 
hjälpande texter och tal som förklarar.

Vill du veta mer kan fågelskrämmans hjälpande texter eller 
röst som finns i ”Frågor och svar” i GoGlad vara till din hjälp.

Denna handledning innehåller bilder och text som också kan 
vara ett stöd. Det går t ex att titta på bilderna i 
introduktionen.

På www.goglad.nu finns svar på vanliga frågor
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På www.goglad.nu finns 
handledning, filmer och svar på 
vanliga frågor.

GoGlads spelidé i korthet

• Spelaren samlar och sår virtuella frön genom att förflytta sig 
med sin smartphone.

• Plantor sköts och ingredienser skördas på samma plats där 
frön såtts. Det måste vara minst 100 m mellan plantorna.

• Ingredienserna ingår i recept. När ett antal recept är lagade 
flyttas spelare till nästa nivå i spelet med nya recept, fröer 
och kläder till avataren.

• Alla kan skapa sin personliga avatar.  

• Genom att laga recept, sälja fröer och ingredienser eller 
hjälpa vänner tjänar man pengar. De kan användas för att 
köpa grejer till avataren eller redskap som ökar skörden.

• Den som vill kan ha och hjälpa vänner att sköta plantorna.

• För att ytterligare öka motivationen finns årstidsanpassade

event och olika belöningar som spelaren får genom att vara

• aktiv i spelet.
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Bra att veta om GoGlad
• Mobilen måste ha surf när ni är ute och går.

• GPS:en kan tillfälligt ha svårt att hitta mobilen 
och fungerar bäst utomhus.

• I utkanten av ett wifi som mobilen är 
uppkopplad på kan spelet tillfälligt fungera lite 
sämre. Det fungerar igen när uppkopplingen 
går över på surf.

• Om det blir ett tillfälligt fel kan det ofta fungera 
om du går en liten bit eller försöker en gång till.

GoGlad laddas ner till smartphone 
från App Store eller Playbutiken
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Installera GoGlad
• Du måste ha ett Google- eller Applekonto för att ladda ner appar.

• Första gången du öppnar spelet ska du tillåta att ge GoGlad 
åtkomstbehörighet till mobilens plats och behörighet att ta bilder. 
Detta för att GPS och kamera ska fungera i spelet.

Att skapa GoGlad konto

Du behöver en e-postadress.

Den behövs om du glömmer 
ditt lösenord eller om du vill 
radera ditt konto.
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Användarnamnet visas för dina vänner.
Ett konto per e-mailadress. 

Lösenord med minst 8 tecken.
Glömt lösenord? Se vidare bild 45.
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När du skapat konto ska du välja hur din avatar ska se 
ut i spelet. Du kan välja den förvalda avatarens 
utseende eller göra egna val för ett personligare 
utseende och klädval. Bekräfta dina val med grön bock.

Introduktionen

Introduktionen lär dig grunderna i spelet. 

Det tar ca 15 minuter och du behöver gå ut på en 
liten promenad.

För att komma till det riktiga spelet måste 
introduktionen göras klar.

Tackar du nej till introduktionen går den inte att 
göra senare. 

De flesta bilder från Introduktionen har vi samlat 
med text och bild i denna handledning och är ett 
alternativ om ni vill titta på bilderna i 
introduktionen igen.

Den som redan kan spela GoGlad kan hoppa över 
introduktionen.
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Introduktionen

Introduktionen
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Introduktionen

Introduktionen
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Introduktionen

I spelet kan du se hur många gånger 
du behöver vattna plantan och hur 
många fröer du har.
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Introduktionen

Introduktionen

19

20



2021-06-22

11

4

Introduktionen

Introduktionen
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Introduktionen

Introduktionen
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Introduktionen

Introduktionen
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Introduktionen

Introduktionen
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Introduktionen

Introduktion
Zooma gärna in och zooma ut med + och - och testa funktionen. 

I utzoomat läge kan du flytta kartan i olika riktningar för att lättare 

se det du vill se. Tryck ett finger mot skärmen och flytta kartan. 

Tryck på ”Ögat” så kommer du direkt tillbaka till ”gåvy” (bild 1)
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Introduktionen

Introduktionen
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Introduktionen

Introduktionen

33

34



2021-06-22

18

Introduktionen

Introduktionen
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Introduktionen

Introduktionen
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Introduktion 
Nu vet du hur du ska spela GoGlad! 
Lycka till! Ha kul!

Mer om spelet
• Tips

• Menysidan

• De olika funktionerna

• På www.goglad.nu finns också filmer och svar på vanliga 
frågor.
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Tips!

• Ha ordentlig laddning på telefonen eller ha med en power 
bank.

• Du samlar bara fröer om spelet är igång.

• Spela gärna tillsammans på var sin mobil.

• Plantera gärna på platser där du ofta går förbi, t ex till och 
från jobbet, bussen, butiken.

• På vissa mobiler kan du skaka ner fröer från skärmen.

• Touchvantar och touchpennor underlättar när det är kallt.

• Vibration i telefonen (se Inställningar i GoGlad) gör att du 
känner en vibration i telefonen när du är nära en planta.

• Använd reflexer när det är mörkt.

• Ha uppsikt på trafiken.

Mer om spelet – bra att veta

Fågelskrämman har svaret på många frågor om spelet.

Tryck på ”Frågor och svar?” Texten läses upp om du 
trycker på den.
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Menysidan

Köket/recept

Sparade platser

Ingredienser

Karta / 

Spela

Profil /

Din avatar

Inställningar

Events

Vänner

Stämplar

Frön

Tillbaka till 
kartan/spelet

I ”Inställningar” kan du styra olika funktioner.
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I ”Inställningar” kan du också ändra 
lösenord, ta bort konto och logga ut.

FRÖN 
En gryta på fröpåsen visar att du behöver odla detta för att kunna 
laga din valda maträtt. Tryck på en fröpåse.
Dropparna visar hur många gånger du behöver vattna plantan.
Du kan sälja överskott av en sorts frö genom att trycka på ”Sälj”. 
Du kan sälja alla frön (men 10 st är alltid kvar) genom att trycka 
på kassaapparaten i nedre högra hörnet bild 1. 
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INGREDIENSER 
Du kan få info om dina ingredienser genom att trycka på den. 
Du kan sälja överskott av en sort genom att trycka på ”Sälj”. 
Du kan sälja alla ingredienser (men 10 är alltid kvar) genom 
att tryck på kassaapparaten i nedre högra hörnet på bild 1. 

KÖKET:
Bild 1: En vit prick visar att en ingrediens saknas. Tryck 
på receptet så ser du vilka ingredienser som saknas. 
Bild 2: En röd ring = du behöver odla ingrediensen
En grön ring = ingrediensen finns
En grå ring = du behöver handla ingrediensen 
Bild 4: Du får fler ”poäng” första gången du lagar ett 
nytt recept. På varje nivå finns nya recept. 
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HJÄLP ATT HITTA TILL BESTÄMD PLATS
Trycka på kartnålen för att spara platser 
du vill hitta tillbaka till, t ex hem. 
Stå på platsen du ska hitta tillbaks till när 
du sparar. 

I GoGlad kan du ta hand om Fågelskrämmans plantor om du 
vill. De har blå markering. Fågelskrämmans plantor finns i 
närheten av dina plantor. Du får pengar och kan samla 
stämplar om du sköter fågelskrämmans växter. 
Fågelskrämmans plantor ser du dagen efter du började spela. 
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Fågelskrämmans plantor kommer slumpmässigt och kan ibland 
komma på olämpliga och svårnådda platser. 
För att ta bort plantan tryck på soptunnan      så försvinner 
den och det kommer en ny istället.
Fågelskrämmans plantor syns på samma ställe 12 timmar 
sedan kommer det nya på andra platser.

PROFIL OCH AVATAR Tryck på profilknappen. 

På profilsidan kan du se på vilken nivå du är på i spelet 
och hur mycket pengar du har.
Tryck på avatarknappen (nedre högra hörnet) när du 
vill ändra avataren eller köpa kläder. 
En korg på klädbilden visar att de kan köpas. 
Ett hänglås visar ett de kan köpas i en högre nivå eller 
att det är en belöning för en stämpel.
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Vänner i GoGlad

• Det är extra roligt att ha GoGlad-vänner som spelar på 
samma område som du själv, för du kan bara sköta 
vännens plantor när du är nära hens plantor.

• När du sköter vännens plantor så mår plantorna bättre och 
det blir fler ingredienser att skörda.

• Du får lite pengar och vissa stämplar när du sköter vänners 
plantor.

• Vänner kan skicka meddelande till varandra och berätta att 
de hjälpt till att sköta en planta. Det syns också på plantan.

• Vänner kan också skicka hej till varandra.

Du kan bara bli GoGlad vän med andra som spelar 
GoGlad. Alla spelare har ett GoGlad-ID.     ID finns på 
profilsidan      och på vänsidan     . Detta ID måste du få 

av din vän för att kunna skicka en vänförfrågan.

XYZÅÄ
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Tryck på vänikonen.
Tryck på ”Lägg till vän”. 
Fyll i det användar-ID du fått av din vän. 

Skicka vänförfrågan och invänta svar.

Detta 
är ditt 
eget 
ID

Du får ett meddelande om någon vill bli vän 
med dig. Du ser också en notis på vänikonen 
på menysidan. Trycka på vänikonen      och 
se vänförfrågningen där. Tänk på att bara bli 
vän med personer du känner och litar på.
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Du ser fler av favoritvännernas plantor än andras. 
Favoritvänner har en gul stjärna och en gul ring 
kring sin avatar i listan Mina vänner. Tryck på den 
grå stjärnan för att favoritmarkera en vän. 

Vänners plantor har lila markering. Du kan sköta 
vännens planta när du är nära den. När du är riktigt 
nära pulserar plantan.
Du kan ta bort ohyra och ogräs på vännens planta, 
men inte skörda eller vattna. Vännens planta får fina, 
rörliga stjärneffekter och det syns en ikon på plantan. 
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Du kan berätta för vännen att du skött plantan. 
Då syns din avatars huvud vid vännens planta. 
När vännen trycker på plantan får hen veta att du 
varit där och skött din planta.

Du kan skicka en hälsning till dina vänner. 
Tryck på ”Säg hej!”. Det finns sex olika val. 
Du kan skicka ett meddelande i taget.
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Du ser en notis på menysidans vänikon 
att du fått hälsning eller vänförfrågan. 
På Mina Vänner ser du ett äpple. Tryck på 

äpplet så ser du hälsningen.

När du tar bort en vän syns hen inte längre i 
din vänlista. 
Din avatar finns kvar i vännens lista. 
För att ta bort en vän tryck X ”Ta bort vän”.
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HJÄLP ATT HITTA TILL FÖRVALD PLATS
I kartläge: Trycker på menyknapp    
kartnål     och sedan platsen du sparat för 
att få blå pilar på kartan till din sparade 
plats, t ex hemma.

HJÄLP ATT HITTA TILL PLANTORNA
I kartläget kan du trycka på ”Sköt om 
plantor” för att få blå pilar som visar hur du 
ska gå. Ta bort pilar på samma sätt.
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Tryck på ”ögat” för att växla mellan olika vyer i kartan 
Zooma in + 
Zooma ut –
Håll fingret tryckt mot skärmen och dra fingret så 

kan du flytta kartan i olika riktningar.

Spelet har 20 nivåer. Du kommer till nästa nivå 
genom att tillaga ett visst antal recept. 
I varje nivå finns nya fröer och recept. Ibland finns 
nya kläder till avataren att köpa. 
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När du är i ”kartläge” och ska välja frö att plantera, får 
du förslag på två frön. De passar ditt valda recept, är 
fröer som är nya i din nivå eller andra frön som kan 
vara bra att odla. Men du kan välja vilket frö du vill. 
Tryck på fröpåsen så kan du se antal frön du har och 
hur många gånger du behöver vattna innan skörd.

Tryck på redskapsikonen      
och köp redskap som bl a gör 
att du får större skörd.
Du ser på plantans bild om du 
köpt redskap     (här nässel-
vatten). 
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I kartläget kan du trycka på en planta och se vad 
som behöver göras. 
Vattna   , ta bort skadedjur    eller ogräs    .
Ibland behöver du både ta bort t ex skadedjur 
och vattna. 

Fotot förstärker kartan. I kartläget: 
Tryck på en planta. Tryck på den gröna bildikonen      
för att se på fotot du tog när fröet planterades. 
Fotot kan göra det enklare att hitta till platsen.
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Ta bort en planta. 
I kartläget: Tryck på en planta. Tryck på 
soptunnan     för att ta bort plantan.

Är du inte är nöjd med ett foto? Du kan ta en 
ny bild när du är vid plantan. Tryck på 
kameraikonen (övre högra hörnet). 
Ta en ny bild.

Före: Efter:
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Det finns fyra event. Varje event pågår i 
tre månader. Då finns det speciella fröer 
och recept. Du kan samla till stämplar och 
få kläder till avataren som passar årstiden.

Efter eventet kan du odla fröer och skörda 
ingredienser som tillhör eventet, men recepten 
försvinner. Du kan spara fröer och ingredienser till 
nästa år när eventet återkommer.
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Stämplar är extra belöningar som du får 
automatiskt när du är aktiv i spelet.
Du får pengar eller kläder till din avatar.

Du får stämplar genom att vara aktiv 
i spelet. 

Du får stämplar genom att:

• Gå långt

• Plantera frön

• Skörda plantor

• Tillaga recept

• Tjäna pengar

• Hjälpa vänner

• Skaffa kläder

• Bli ambassadör (nå högre nivå 
i spelet)

• Tillaga recept som tillhör 
eventen.
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De ”riktiga” recepten 
finns på www.goglad.nu

Recepten är för 2 port 
och skrivna i punktform. 
De recept som finns i 
MatGlad och MatGlad-
helt-enkelt har 
symbolerna i receptet.

Alla recept med foto 
beräknas vara klara 
hösten 2021.

Följ och gilla oss 
på Facebook!
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Svart bakgrund i kameran
I vissa (äldre) mobiler kan det hända att det blir svart 
bakgrund när du ska ta en bild/plantera. 
Prova då detta:

Om bakgrunden är svart: Tryck på pil tillbaka och välj frö igen. 
Kameran brukar fungera efter ett eller två försök fram och 
tillbaka. Ta en bild när det fungerar. När du väl fått igång 
kameran fungerar den tills du stänger av spelet. Nästa gång 
du öppnar spelet behöver du troligen upprepa detta vid första 
bilden. 

Spelet fungerar även om bakgrunden är svart, men det blir ju 
inte lika roligt.

Om det ändå inte fungerar. Gå till att telefonens inställningar . 

Leta upp appar.  Leta upp GoGlad och se så kamera och plats 
är aktiverade. Gå tillbaka till spelet. 

Kontakt

cecilia.corin@hushallningssallskapet.se

Tel 0521 - 72 55 61

margareta.frost@hushallningssallskapet.se

Tel 0521 - 72 55 60

eleonor.schutt@hushallningssallskapet.se

Tel 0521 – 72 55 62

elin.eriksson@di-mh.com
Tel 073-660 69 05
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