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MODUL 1 

 Bank ID 

En elektronisk legitimation 

Används för att logga in på t ex bank och olika myndigheter 

och som ID vid betalningar över internet. 

Beställs på din bank.  Mobilt BankID finns som app 

till mobil eller platta. Bekvämt praktiskt och säkert. 

 

 KIVRA 

https://www.kivra.com/ 

En digital brevlåda. Installeras på din dator eller som app i 

mobil eller platta 

En elektronisk brevlåda där du får post från olika myndigheter 

Sådant som annars skulle skickats som brev via snigelposten. 

- Otroligt praktiskt för oss som bor eller vistas utomlands 

delar av året. 

Ex Skattemyndigheten, FK, Pensionsmyndigheten UC  

(Upplysningscentralen). Scandia, Folksam, ICAbanken. 

 

 Swish 

https://play.google.com/store/apps/details?id=se.bankgirot.swish&h

l=sv 

Ett snabbt sätt att överföra pengar i mindre belopp. Maxbelopp 

kan man bestämma själv. 

App i mobilen. Går över mottagarens tel nr.  

 

 Vårdguiden 1177 E-tjänster 

https://www.1177.se/Tema/E-tjanster/Om-1177-Vardguidens-e-

tjanster/Sa-loggar-du-in/ 

Din sjukjournal och andra sjukvårdsuppgifter, kommunikation, 

om- och avbokningar digitalt. 

 



Finns inte i alla landsting ännu men är på g. Mer eller mindre 

utbyggt. 

 

 Säkerhet 

Laptop PC – Inbyggt antivirus medföljer Windows numera. 

Bra – men bör kompletteras med ytterligare virusskydd om 

man är mycket aktiv på internet. Undvik gratisprogram. De 

kan vara aggressiva och börjar likna virusprogram. 

 

Se upp för ”fishing”, nätfiske – Någon försöker få dig  

att lämna ut uppgifter för att få tillgång till dina konton. 

Falskt om det finns en länk att klicka på! Kolla avsändaradressen 

noga. Be att få ringa upp om det är banken eller någon myndighet. 

 

Ransomware 

Någon installerar ett program i din dator som låser dina filer. Kräver 

pengar för att låsa upp. Alltså utpressning. Du kan inte använda din 

dator. Se till att ha säkerhetskopior eller lagra direkt i ”molnet”. 

iCloud, Onedrive, Dropbox.  

 

Plattor och mobiltelefoner inte så utsatta.  

Installera inte appen Clean master – ett rensningsprogram (gratis). 

Bombarderar dig efter en tid med reklam och erbjudande. Svår att 

avinstallera. 

 

Förvara lösenord m.m. säkert 

ROBO form är säkert men komplicerat och avancerat, tycker jag.  

 

Google Chrome krypterar och lagrar dina lösenord.  

Använd något system för att komma ihåg dem – de som du själv 

kan bestämma. Ex ett namn + en sifferkombination IDEgun42 

Behöver du byta ordningen på de befintliga tecknen 42IDEgun.  

Pinkoder och kortkoder har jag i Dropboxen.  

 

Se till att någon anhörig också har tillgång till dina lösenord. 

Viktigt att ha när/om du dör…  

 


