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Det var många som kände 

behovet av att få lära sig mer om 

dagen ämne. Vi är ju alla mer 

eller mindre noviser på det här 

med datorer och smarta 

telefoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dagens föredragshållare, Aminata ”Mette” Grut 

är en multimedialt yrkesverksam journalist och 

hon informerade om de många fördelar som 

finns med att kunna sköta sina betalningar 

digitalt.  

Swish, som på ögonblicket kan föra över 

betalningar från ett mobilnummer till ett annat, 

t.ex. när man ska dela på en restaurangnota 

eller betala på en loppis är mycket praktiskt. Man 

ser direkt om betalningen har kommit fram. 

När man handlar på Internet kan man använda 

andra betalningsformer än kortbetalning, t.ex. 

mobilappen PayPal. Det är en bra mellanhand 

som tar betalt av köparen och förmedlar 

betalningen till säljaren utan att denne får reda 

på betalkortsuppgifterna. 

 

Mobilt BankID, som du skaffar genom din bank, 

gör att du inte behöver komma ihåg så många 

olika koder till olika betalkort och banksidor på 

nätet. En varning är på sin plats: Lämna ALDRIG 

ut din BankID-kod till någon! Lämna heller aldrig 

bort ditt betalkort! 

 



 

                   Foton: Margaretha Östling 

Numera kan man betala mindre summor med sitt 

kort genom att ”blippa”. Man bara håller kortet 

mot betalterminalen i affären. Man behöver då inte 

ange någon pinkod. Det är praktiskt men riskabelt. 

Om någon stjäl kortet kan de snabbt få ut många 

mindre summor. Det är därför viktigt att snabbt 

spärra kortet! 

 

Det är minst lika viktigt att skydda sin fysiska 

brevlåda som att skydda sina kort och koder. Hos 

Skatteverket och hos Adressändring.se kan du 

aktivera spärrar, som gör att man måste använda 

mobilt BankID för att ändra din adress.  

Modern teknik gör det möjligt att ”skimma”, d.v.s. 

avläsa ditt kort på håll. Det finns billiga skydd att 

köpa hos Clas Ohlson eller Kjell&co. 

 

 

 

 

 

Innan det var dags för avtackning hann vi få 

många användbara tips och varningar. Det blev 

mycket att tänka på. 

******************* 

SeniorNet har utbildningar och information 

anpassade för vår åldersgrupp. 

Föreningen har ju också utbildningar i data 

numera.  

Var inte rädd! Lär dig använda tekniken, den kan 

underlätta din vardag! 

 

 


