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KAPITEL 3 

 

 

DIGITALA TJÄNSTER 

 

 
 

 

Många digitala tjänster finns att tillgå om du har tillgång till 

dator, surfplatta eller en smart telefon. I det här kapitlet har 

vi sammanställt de vanligaste tjänsterna. Du kan till exempel 

sköta dina bankärenden via en internetbank, lägga över 

räkningarna på autogiro, signera fakturor med BankID och 

betala grannens utlägg via Swish. 

 

Tyvärr är det många seniorer som känner ett digitalt 

utanför-skap. Men det finns hjälp att få. Läs vart du kan 

vända dig sist i detta kapitel. 
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INTERNETBANK 
Alla som har ett bankkonto kan ansöka om att få internetbank. Det betyder 

att du får tillgång till alla dina bankuppgifter via internet och kan sköta många 

av dina bankärenden själv. 

 Du ansöker lättast själv via internet på din banks webbplats om du har 

mobilt BankID eller en bankdosa. Har du inte mobilt BankID eller bankdosa går 

du in på ett av din banks kontor så hjälper de dig. 

 
 

AUTOGIRO 
För att slippa betala extra för pappersfakturan kan du skaffa dig autogiro via 

en internetbank (alla stora banker har en sådan). 

 Till återkommande räkningar som hyra, el och värme, kan du använda 

autogiro. Autogiro innebär att du godkänner att betalningarna dras från ditt 

konto samma datum varje månad framöver. Skulle du vilja säga upp en tjänst 

eller ångra dig kan du ta bort en beställd autogirodragning på internet-

banken. 
 

  

DIGITALT UTANFÖRSKAP 

 

En miljon människor i Sverige lever i digitalt utanförskap, det vill säga de använder inte 

internet. Av dem är två tredjedelar över 65 år. 

 

De som av olika anledningar saknar digital kunskap riskerar att hamna utanför för att de 

inte kan, förstår eller vill använda digitala lösningar. 

 

Bland låginkomsttagare och personer med lägre utbildning är det färre som tar del av de 

digitala tjänsterna. 

 

Det digitala utanförskapet drabbar särskilt äldre, personer med funktionsnedsättning och 

nyanlända med låg utbildning. 
KÄLLA: SVENSKARNA OCH INTERNET 2019 (INTERNETSTIFTELSEN), POST- OCH TELESTYRELSEN 
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E-FAKTURA 
Om du inte vill få pappersfaktura i din brevlåda hemma kan du i din 

internetbank beställa e-faktura. Fakturan presenteras då elektroniskt i din 

internetbank, och efter godkännande från dig görs betalningen automatiskt 

på förfallodagen. Till skillnad från autogiro, som automatiskt drar pengarna 

från ditt konto, måste du alltid godkänna e-fakturan varje gång för att den ska 

betalas. 

Nästan alla stora företag erbjuder idag tjänsten och du ansöker om e-faktura 

direkt i din internet-bank. E-faktura är bra både för miljön och för dig som har 

svårt att läsa siffrorna på inbetalningskorten. 
 

LÄS MER om e-faktura på din banks webbplats och har du frågor ställer du dem direkt till 

din bank. 

 

 

SIGNERA MED BANK-ID 
Du måste ha tillgång till en internetbank för att kunna skaffa mobilt BankID. 

Skaffa BankID till mobil och surfplatta så här: 

 

1. Ladda ner och installera appen BankID på din mobil eller surfplatta. Du 

hittar appen i App Store, Google Play eller Windows Store. Appen är gratis. 

 

2. Logga in på din internetbank, beställ mobilt BankID och följ instruktionerna. 

Du får nu en aktiveringskod. 

 

3. Öppna appen BankID i din telefon eller platta, tryck på Hämta BankID och 

skriv in aktiveringskoden från internetbanken. Du får nu välja en egen 

säkerhetskod på 6-8 siffror. Det är den koden du kommer att använda för 

att identifiera dig eller signera med ditt mobila BankID i fortsättningen. 

 

4. Använd ditt mobila BankID för att logga in på banken Första gången måste 

du bekräfta inloggningen genom att även logga in som vanligt med till 

exempel bankdosa, kort eller sms-kod. I fortsättningen räcker det dock med 

appen i mobilen för att logga in. 

 

Vänd dig till banken om du behöver ha hjälp eller vill ladda ner BankID på din 

dator. 
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• Logga in eller signera 

När du loggar in på till exempel Skatteverket med mobilt BankID, anger du ditt 

person-nummer, sedan öppnar du appen BankID i din telefon och knappar in 

den säkerhetskod du valt. Sidan känner av inloggningen via internet och 

loggar in dig. 

 

OBS: Starta aldrig någonsin BankID på uppmaning av någon annan! Det 

händer att bedragare som uppger sig vara från banken eller polisen ringer upp 

privatpersoner och ber dem att logga in med sitt BankID. Blir du uppringd av 

någon som ber dig starta ditt BankID – lägg på luren! 

 

Kontrollera alltid noga var du loggar in, till exempel att du får svaret ”Jag 

legitimerar mig hos Nordea”. Stämmer inte det, välj Avbryt. 

KÄLLA: SENIOREN.SE 
 

 

BETALA MED SWISH 
Har du mobilt BankID i din telefon kan du även använda Swish, en tjänst som 

gör det möjligt att föra över pengar till företag och privatpersoner med hjälp 

av mobiltelefonen. Som vid en vanlig banköverföring flyttas pengarna från ditt 

bankkonto till mottagarens bankkonto, du behöver bara göra några 

knapptryck på telefonen. 

 Swish är ett smidigt alternativ till att betala med kontanter. Om en vän har 

lagt ut pengar för dig kan du skicka din del av betalningen direkt i stället för 

att behöva logga in på banken. När du betalar via mobilen räcker det att du 

har mottagarens mobilnummer, det krävs inga kontonummer. De enda som 

krävs är dock att mottagaren också har Swish – kontrollera det först! 

KÄLLA: SENIOREN.SE 
 

• Kom igång med Swish 

1. Logga in på din internetbank och koppla ett av dina bankkonton till Swish 

och ditt mobiltelefonnummer. Det ser litet olika ut hos olika banker. Ange 

samtidigt vilken maxgräns du vill ha för swishbetalningar. Några banker 

tillåter betalningar upp till 10.000 kronor, andra 20.000 kronor. Men Swish 

används i första hand för mindre summor och du kan själv sätta en lägre 

gräns, till exempel 1.000 kronor. Behöver du hjälp, kontakta din bank. 
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2. Ladda ner appen Swish betalningar från App Store, Google Play eller 

Windows Store. 

 

3. Aktivera Swish i mobilen genom att öppna appen och skriva in ditt 

mobiltelefonnummer. 

 

• Så gör du en betalning 

Du kan skicka pengar till vem som helst som har anslutit sig till Swish så länge 

du har mottagarens mobilnummer eller swishnummer. En del företag har så 

kallade QR-koder som du fotograferar i mobilkameran och använder i stället 

för mobilnummer. 

 

1. Öppna appen Swish i mobilen och klicka på ”Betala”. 

 

2. Skriv in mottagarens mobilnummer eller swishnummer, alternativt 

fotografera QR-koden direkt via Swish med mobilen. 

 

3. Fyll i vilken summa du vill betala och skriv ett kort meddelande och vad 

betalningen gäller. 

 

4. Godkänn betalningen med appen Mobilt BankID. OBS: Kontrollera att 

mottagarens namn och beloppet stämmer innan du godkänner 

betalningen. 

 

5. Du får en bekräftelse på att din betalning är skickad. 

 

• När det blir fel 

Det går inte att ånga en genomförd betalning. 

 Försöker du skicka pengar till ett telefonnummer som inte är anslutet till 

Swish får du ett felmeddelande. Då dras inte pengarna från ditt konto. 

 Råkar du däremot skicka pengar till fel nummer måste du kontakta 

mottagaren och be att få pengarna tillbaka. Fungerar inte det, kontakta din 

bank. 

KÄLLA: SENIOREN.SE 
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Om någon skickar pengar till dig med Swish kan du kontrollera att det är en 

äkta betalning genom att trycka på den gröna delen av avsändarens skärm när 

betalningen är gjord. 

 Du ska då höra ett plingande ljud och se små stjärnor där du tryckt. 

 

 

DIGITAL BREVLÅDA 
Allt fler myndigheter och företag väljer att skicka ut sin post digitalt. Idag 

finns fyra digitala brevlådor att välja bland: Digimail, E-books, Min 

myndighetspost och Kivra. 

 

Om du skaffar en digital brevlåda får du din post digitalt från företag och 

myndigheter i stället för papperspost. Bland dem som anslutit sig finns till 

exempel Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Transportstyrelsen och 

Försäkringskassan. 

 Med digital brevlåda får du snabbare hjälp och koll. 

 Det är gratis att skaffa en digital brevlåda oavsett vilken du väljer. Du kan få 

din myndighetspost till alla fyra. Men en av dem, Min myndighetspost, skickar 

inte post från privata företag. 

 Samtliga digitala brevlådor har appar och du kan logga in på sajten eller 

appen med hjälp av till exempel BankID eller någon annan e-legitimation som 

AB Svenska Pass. Varje brevlådeoperatör har egna rutiner för att meddela att 

du har fått post. Du kan till exempel få ett mejl eller sms. Läs på brevlåde-

operatörernas webbplatser om vad som gäller för respektive brevlåda. 

 

SÅ HÄR SKILJER SIG DE FYRA ÅT: 

• Digimail: Här får du post från myndigheter, kommuner, organisationer och 

företag. Ägs bland annat av Bring. Läs mer på digimail.se 

• E-books: Här får du post från myndigheter, kommuner och företag. Ägs av 

Postnord tillsammans med Nets. Läs mer på e-boks.com 

• Min myndighetspost: Hit får du bara post från myndigheter och 

kommuner. Ägs av Svenska staten. Läs mer på myndighetspost.se 

• Kivra: I den här brevlådan får du post från myndigheter, kommuner, 

organisationer och företag. Ägs bland annat av flera stora investmentbolag. 

Läs mer på kivra.se 
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HÄR SKAFFAR DU DIGITAL BREVLÅDA 

På Skatteverket kan du skaffa någon av de fyra brevlådorna direkt. Du kan 

också läsa vilka avsändare du kan få post ifrån. 

 

 

SKATTEVERKET 
Skatteverket erbjuder möjligheten att deklarera elektroniskt via Skatteverkets 

webbplats eller via deras mobilapp. Om du godkänner din deklaration digitalt 

senast den 31 mars, utan ändringar eller tillägg, får du din skatteåterbäring 

mycket tidigare. 

LÄS MER på skatteverket.se 

 

 

FÅ HJÄLP MED DIGITALA TJÄNSTER 
Känner du dig osäker när det gäller digitala tjänster och teknik? Vill du läsa 

nyheter på din dator eller surfplatta? Få hjälp med mejl och sms? 

Måna kommunala bibliotek har personal som kan svara på frågor om digitala 

tjänster. Ring till närmaste bibliotek och fråga först. Sök efter telefonnummer 

och öppettider via kommunens webbplats. Biblioteken finns oftast under 

fliken ”Kultur och fritid”. 
 

 

MEDBORGAR- OCH SERVICEKONTOR 
Medborgarkontor är kontor för offentlig kommunal service, som finns i de 

flesta kommuner. Servicekontor är ett kontor där flera statliga myndigheter 

kan ge invånarna statlig service på samma plats och finns på drygt 100 platser 

i landet. De flesta av dessa kontor kan hjälpa till med digitala problem 

kopplade till den kommunala eller statliga servicen. Du hittar ditt närmsta 

kontor genom att ringa till kommunen och fråga eller söka på nätet. 

 Andra som erbjuder hjälp är SeniorNet Sweden, DigidelCenter och Digital 

Servicecenter i Västerbotten, eRum. 

 

• SeniorNet 

SeniorNet Sweden är en ideell förening som har till ändamål att främja 

seniorers förmåga att använda den moderna IT som är nödvändig i dagens 
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samhälle. SeniorNet finns över hela Sverige med 45 lokala klubbar och 9000 

medlemmar. 

KOLLA OM det finns en lokal SeniorNet-klubb nära dig på seniornet.se 

 

• DigidelCenter 

DigidelCenter drivs i kommunal regi och är en del i ett större 

digitaliseringsarbete. Det finns 18 DigidelCenter runt om i landet. 

LÄS MER på digidel.se/digidelcenter 

 
 


