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BankId / E-legitimation 

• Vad kan man göra med e-legitimation? 
– Deklarera 

– ”Mina vårdkontakter” 

– Anmäla flyttning 

– Inloggning på Pensionsmyndigheten 

– Adressändring 

– M.m. (listan tenderar att bli längre och längre) 

• E-legitimation kan man ladda ner genom sin bank  

• E-legitimation laddas på egen dator, surfplatta och/eller 
mobiltelefon. 
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BankId / E-legitimation 

Vad är BankId 

• BankID är en e-legitimation – en personlig elektronisk ID-
handling som du använder för att legitimera dig och 
godkänna handlingar på Internet(motsvarar ditt ID-kort 
eller körkort). 

• E-legitimation behövs för att enkelt och säkert ha kontakt 
med myndigheter, organisationer och företag över 
internet 

• BankID kan man ladda ner genom sin bank  

• E-legitimation kan man få via Skatteverket och 
Skatteverkets ID-kort som man kan få med Telia e-
legitimation 
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BankID 
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Läs mer på: 
support.bankid.com 

• Du beställer BankID via din Internetbank. Vid din beställning 
kommer du att installera BankID säkerhetsprogram om du 
inte redan har det installerat.   

• Hur du beställer ett BankID skiljer sig åt mellan olika banker. 
Hos vissa banker krävs ett personligt besök på bankkontoret 
där du legitimerar dig med godkänd ID-handling, medan du 
hos andra kan logga in på din Internetbank och beställa ditt 
BankID direkt. 

support.bankid.com


BankID 

• BankID finns olika 

– BankID på fil laddas på egen dator 

– Mobilt BankID – på egen mobiltelefon, surfplatta och 
eller dator: installera BankID säkerhetsapp och ladda 
ett Mobilt BankID.  

– BankID på kort kräver också en kortläsare 

 

Numera rekommenderar de flesta Mobilt BankId i vissa fall 
kan man vid nybeställning endast få Mobilt BankId 
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Mobilt BankID 
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BankID säkerhetsapp 
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Mobilt BankID 

Mobilt BankID fungerar ihop med: 

•  iOS 4.3 och senare på iPhone, iPod Touch och iPad  

•  Android* 2.2 och senare på mobiltelefoner och 
surfplattor med Google Play Butik 

•  Windows Phone 8 ** 

 

* Mobilt BankID fungerar inte på Android-telefoner med 
dubbla SIM-kort 

** Fungerar också på (vissa) surfplattor med Windows 8 
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Medborgartjänster 
Myndigheter, kommuner, landsting och företag har idag på internet 

mycket information, tjänster och hjälp man kan få, exempelvis  

• Räkna ut bostadsbidrag på försäkringskassans hemsida: 
forsakringskassan.se/privatpers/ 

• Deklarera via skatteverket.se 

• Se sin kommuns tjänster inom äldreomsorgen huddinge.se 

• Se sina bokade vårdtider och recept minavardkontakter.se 

• Rådgivning och information från landstinget på 1177 Vårdguiden: 
1177.se 

• Stockholms läns landsting: sll.se 

• Tidtabeller, reseförslag m.m.: sl.se 

 

För tjänster från myndigheter krävs oftast e-legitimation 
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Swish 
Med Swish skickar vi pengar med mobilen till 

• Varandra 

• Föreningar 

• Företag 

• Organisationer 

Nästan 2 243 000 användare (4/4 2015) 

 
Swish fungerar mellan Danske Bank, Handelsbanken, ICA Banken, 

Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia, Sparbanken Syd, 
Sparbanken Öresund samt Swedbank och Sparbankerna.  
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Källa: https://www.getswish.se/   

http://www.danskebank.se/swish
http://www.handelsbanken.se/swish
https://www.icabanken.se/att-anvanda-ica-banken/swish/
http://www.lansforsakringar.se/swish
http://www.nordea.se/Privat/Vardagstj%C3%A4nster/Mobila+tj%C3%A4nster/Swish/1591422.html?WT.MC_ID=3905
http://www.seb.se/pow/wcp/index.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebcollection.cfmc.asp?duid=DUID_1F9F5C0AFC3567D1C1257A9B0049A2C3&xsl=se&sitekey=seb.se&t=welcome&cmpid=se_display_private_apply_payment_swish_link_getswish_swish
http://www.skandiabanken.se/hem/Konton/Swish/Intro/
http://www.sparbankensyd.se/Kort_och_Betalningar/Swish/
http://www.sparbankenoresund.se/Privat/Vardag/Internet-och-telefon/Swish/
http://www.swedbank.se/privat/internet-och-telefontjanster/swish/index.htm?WT.mc_id=4672
http://www.swedbank.se/privat/internet-och-telefontjanster/swish/index.htm?WT.mc_id=4672
http://www.swedbank.se/privat/internet-och-telefontjanster/swish/index.htm?WT.mc_id=4672
https://www.getswish.se/
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Swish 

Man behöver  

• En smartphone 

• En säkerhetslösning hos din bank 

• Mobilt BankId 

• Ladda ner en App 

• Ansluta till mobilen till ett bankkonto 

 

Man skaffar Swish genom sin bank. Kostnad 
beror av bankens erbjudanden. 
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