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Tidningen som hjälper seniorer att bli mer uppkopplade

KRÖNIKA

Digital kunskap
är till för alla
Livet har ändrats mycket under de senaste
åren.
När förändring går snabbt är det lätt att
halka efter och känslan av utanförskap och
brist på förståelse för det nya gör kanske
att utvecklingen inte alls känns positiv.
Telia vill ändra på detta, digitalisering ska
vara för alla och därför vill vi sprida digital
kunskap.

»

Digitalisering idag handlar om folkbildning
och är i förlängningen därför en demokratifråga. I ett starkt demokratiskt samhälle
måste alla ges förutsättning att ha tillräckliga kunskaper för att kunna ta del av samhällsservicen som
nu digitaliseras.
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Enkelt att
vara digital
En tidning från Telia med hjälp att bli
mer digital på ett säkert och tryggt vis.

STOR GUIDE
STEG FÖR STEG

sida 7

Ladda ner appar, skaffa egen
e-post, BankID och handla
mat från soffan

SIDAN 7

Guide att spara –
starta ditt digitala
liv med massor
av värdefulla och
smarta tips.

”Jag hittade min
syssling på nätet,
det är fantastiskt.”

Men var ska man börja om man inte riktigt vet
vad man vill lära sig, vem ska man fråga?

Sanningen är den att det finns inte bara ett sätt
utan många. Det som kan kännas svårt är att mycket
hjälp för att lära sig mer om utbudet digitalt finns
just digitalt på Internet. För att nå dit behövs ett
digitalt verktyg – en telefon, en surfplatta eller en
dator. I denna tidning kan du läsa lite om några olika
varianter av smarta telefoner.
Under pandemin har många fått känna på hur det
är att tillbringa mycket tid i hemmen. Stora högtider har inte samlat familjer som tidigare, barn och
barnbarn har kanske inte ens träffat sina mor- och
farföräldrar. Här kan de digitala verktygen göra stor
skillnad. Genom videosamtal ges möjlighet att dela
upplevelser med varandra även om man befinner sig
på olika platser. Vi på Telia vill att alla ska få vara
uppkopplade och inspireras av det digitala livets
möjligheter.

sida 4

90 år och en riktig
fena på det digitala. Vi har mött
Barbara och pratat
om utanförskap,
digitala verktyg
och släktforskning.

Barbara, 90 år började släktforska på nätet

Det nya tittandet!
Så skaffar du en
streamingtjänst
SIDAN 13

sida 13

Netflix, C More, HBO
och många andra.
Med streamingtjänster kan du starta,
stoppa och pausa
ditt tv-tittande precis
när du vill.

Anders Olsson, vd Telia Sverige
om folkbildning och utanförskap:

”Digitalisering – en
demokratifråga”
SIDAN 2

sida 2

Telia Sveriges VD om
vikten att alla får vara
delaktiga i dagens
och framtidens
digitala utveckling.

Intervjun med 90-åriga Barbara visar på hur
nyfikenhet på digitalisering kan berika livet om
man vågar ta steget och lära sig nytt!

I detta nummer kan du ta del av flera steg-för-steg
guider som hjälper dig att komma igång med många
av de digitala tjänster som finns tillgängliga. Genom
att bekanta sig med den digitala tjänsten Mitt Telia kan du få en överblick av ditt abonnemang men
också se vad för tjänster som finns tillgängliga utöver
så som tv från C More och nöje från Netflix för att
nämna några exempel.
Glöm inte att Telia finns med er längs vägen för
att hjälpa er via vår telefonsupport, våra butiker och
våra utbildningsinsatser runt om i landet.
Tack till dig som Teliakund!

Anders
Olsson
VD för Telia Sverige
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Bygger framtidens nät

Just nu investerar Telia stort i mobil- och fibernäten i Sverige. Det innebär att delar av det gamla
kopparnätet och 3G stängs ned. Gammal teknik
ersätts med ny modern och mer energisnål.
Med andra ord kommer kapaciteten på 4G-nätet
mer än fördubblas samtidigt som 5G-nätet byggs
ut på samma infrastruktur.
När arbetet är klart kommer 5G-nätet, precis
som 4G-nätet, täcka mer än 90 procent av Sveriges yta och 99 % av befolkning. Redan 2023 kommer Telia att nå 90 % av befolkningen, och sedan
bygger de vidare och ska vara helt klara senast
2025.
För Teliakunder innebär framtidens nya nät
snabbare och bättre bredbands- och mobiluppkoppling i hela Sverige.

SIDAN 4

Enkla tipsen:
Så väljer du
rätt mobil
SIDAN 14

sida 14

Svårt att välja? Här är
de bästa råden när det
är dags att byta mobiltelefon. Vilken mobil har
bäst kamera, vilken är
anpassad till hörapparater
och vilken kamera kan du
vika? Vi har svaren!

17
2,9
miljoner mobila
abonnemang

miljoner bredbands–
abonnemang

3,2

miljoner TV-kunder.
*Telia Company 2020.
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PODDEN FÖR DIG SOM VILL BLI MER DIGITAL
Är du senior och vill veta mer om vad du kan göra digitalt?
Då ska du lyssna på vår podd. I podden möter du spännande
gäster som vågat ta steget in i den digitala världen. De delar
med sig av kunskaper, lärdomar och smarta tips. Lär dig
om vett och etikett på sociala medier, hur du använder
”doktors-appar” och betalar på nätet. Och mycket mer.
För att lyssna på Digitala seniorer:
Skanna QR-koden eller sök där poddar finns.

Podden Digitala seniorer är ett samarbete mellan Telia och Länstyrelsen Stockholm och finansierat av PTS.

STÖDS OCH FINANSIERAS
AV PTS TÄVLING
”INNOVATION FÖR ALLA”
pts.se/innovation

Behöver du hjälp med tekniken?
Boka en Personlig tekniker och få hjälp med tekniken hemma inom 48 timmar, även på kvällar och helger.
Varje besök avslutas med att ditt wifi kontrolleras. Pris 499 kr med RUT-avdrag (ord. pris 998 kr utan RUT).
Få hjälp med:

Komma igång
Jag vill ha hjälp att komma igång med
mina bredband- och TV-tjänster och
installera hårdvara såsom:
•
•
•
•

Bredbandsrouter
TV-box eller Chromecast
Smarta hemmet-produkter
Hemmakontors-produkter

Förbättra

Skydda & säkra upp

Jag vill ha hjälp att optimera mitt
uppkopplade hem genom att:

Jag skydda mitt uppkopplade
hem genom att:

•

•
•

•
•

Felsöka & kontrollera den trådlösa
täckningen i alla rum
Installera hårdvara, såsom wifi
extenders, för att få bra täckning
Installera trådlös TV-brygga

•
•

Sätta upp gästnätverk
Starta upp säkerhetskopiering av mina
enheter
Barnsäkra surfplattan och mobilen
Installera Telia Trygg Surf
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BARBARA, 90 ÅR BÖRJADE SLÄKTFORSKA PÅ NÄTET:

”Jag hittade min
syssling på nätet,
det är fantastiskt.”
Barbara, 90 år, fick upp ögonen för den digitala världen
redan för 20 år sedan. I dag lägger hon minst fyra timmar
av nytta och nöje på datorn, surfplattan eller mobiltelefonen
varje dag. Och mobiltelefonen har hon alltid nära.
– Här har jag min värld. Här finns mina barn, mina vänner
och min släkt, säger Barbara och visar sin smartphone.

H

östsolen fyller den lilla vindsvåningen på
Blomstertäppan i Stockholm och Barbara har
precis öppnat ett krånglande fönster. I
tjugo år har hon varit uppkopplad digitalt. Att kalla henne pionjär är kanske
att ta i, men att hon var tidig med att
vara digital är ingen överdrift.
– Vi fick en Apple 3 via min mans
arbete. Han var först på Atlas Copco
att få en dator och var också med i en
användargrupp som testade
Apples produkter. Hans
entusiasm väckte min
nyfikenhet och jag
skaffade en PC,
berättar Barbara.
Barbaras familj
var ett av många
svenska hushåll
som gick in i nya
seklet med både
persondator och
internet. Hem-PC-reformen under nittiotalet
hade gett alla svenskar möjlighet att göra avdrag när de köpte en dator och försäljningen exploderade. Den
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digitala revolutionen var ett faktum.
Även om Barbara var nyfiken var det
ändå hennes nu bortgångne man Ron
som fick henne att göra mer än att
skriva och läsa på datorn.
– Jag fick ta över alla bankärenden
och började sköta vår ekonomi på nätet. Det är jag tacksam för än idag. Det
är viktigt att kunna betala räkningar
och ta hand om det ekonomiska när
ens make eller maka går bort.
Idag hjälper hon vänner och
bekanta att komma igång med
BankID och Swish.
Förena nytta med nöje
Att ha BankID är A
och O, betonar Barbara.
Inte bara för ekonomiska förehavanden, utan
även för andra ärenden
som kräver identifiering.
Själv har hon BankID på
alla sina digitala enheter
och sköter läkemedel, läkartider och annat som rör hälsan via
dem. Något hon säger är värt för alla
seniorer att lära sig, även om det kan vara
svårt i början.

– Det underlättar att kunna boka och
avboka tider själv. På 1177 kan du hålla
koll på dina läkemedel och förnya dina
recept. Du kan beställa medicin på nätapotek och få den hemskickad. Och du
slipper sitta i telefonköer och vänta.
Barbara lägger minst fyra timmar av
nytta och nöje på datorn, surfplattan eller
mobilen per dag.
– Eftersom jag ser så pass dåligt har
jag tidningen digitalt och läser den
som pdf på surfplattan. Sedan tittar jag
mycket på nyheter från BBC, CNN och
svenska kanaler på min padda eller på teven. Datorn använder jag mest till sådant
som kräver Bank-ID.
Wordfeud med trio
Allt det praktiska till trots, att vara
digital handlar mindre om siffror och
mer om kommunikation för Barbara. Att
träffas, umgås och hålla kontakten med
nära och kära.
Hon tar upp sin mobil ur kappfickan
och pekar på skärmen.
– Här har jag min värld. Här finns
mina barn, mina vänner och min släkt.

ENKELT ATT VARA DIGITAL
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Barbara
Ålder: 90. Bor: Stockholm

Barbaras bästa råd:

● Lär dig att använda mobilen
Barbara har varit uppkopplad på Internet i 20 år och i dag använder hon flera digitala verktyg i sin vardag.
Datorn använder hon mest för saker som kräver BankID – annars är det mest i mobiltelefonen som går
varm där hon håller kontakt med barn, vänner och släkt.

Barbaras släkt ska vi komma tillbaka
till. Barnen är en upptagen trio som ofta
är på resande fot. Förutom att ringa och
sms:a varandra använder de bokstavsspelet Wordfeud, ett slags Alfapetspel på
mobilen som går ut på att lägga pussel
med bokstäver och skapa ord.
– När jag gör ett drag i Wordfeud
måste den andre svara inom 48 timmar.
Så även om vi inte hörs per telefon så vet
vi att vi finns där.
På digitalt besök
Barbaras vänner är spridda över nästan
hela världen. Under senare år har de fysiska besöken blivit färre men de digitala desto fler. Istället för att resa runt jordklotet
för att umgås använder de WhatsApp och
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Facetime, appar som med hjälp av kamera
och mikrofon gör att de kan se och prata
med varandra.
Australien, USA, Kanada, Polen och Ungern är vanliga ”resmål” men även Sverige
och Kristinehamn där kompisen Gun bor.
– Vi använder våra surfplattor och snackar
ungefär en timme varannan dag. Det är
trevligare än att bara prata i telefon.
I början av 2000-talet började släktforskning på webben att växa sig allt större och
Barbara blev nyfiken. Med närstående i
Ungern och Rons familj i Storbritannien
fyllde hon i alla uppgifter hon hade om

● Sätt på högtalare när du sitter
i telefonkö så kan du göra annat
under tiden

●Tala in dina sms och brev eller
skriv dem på surfplattan. Tala
långsamt och tydligt. Det tar en
stund innan telefonen eller plattan
lär sig din röst.

Barbaras bästa appar:

Ekonomi: BankID och Swish
Släktforskning: My Heritage
PRO: Guide ”’Så släktforskar du
på nätet” (webbsida)
Umgås: Facetime och WhatsApp
Djur: Kvitter (identifiera fåglar)
Natur: Planta och PlantNet
(identifiera växter)
Facebook: följa vänner
Vävprogram (skapa mönster till
vävstolen): Stitch 2000,
Weavepoint, Viktorias VävDesign

Texten fortsätter på nästa sida
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frågor om det digitala
livets möjligheter!

NAMN: Hasse Ankén
ÅLDER: 81 år
BOSTADSORT: Kungsbacka.

Vilket digitalt verktyg
använder du helst?
– Det är surfplattan.
Vad tycker du mest om
att göra digitalt?
– Läsa dagstidningen.
Har du släktforskat någon gång, skulle du
kunna tänka dig att göra det digitalt?
– Nej. Nej, hinner inte!

NAMN: Iréne Nelander
ÅLDER: 70 år
BOSTADSORT: Vara

Barbara läser dagstidningen på sin surfplatta. ”Jag ser så pass dåligt att jag har den i pdf på
plattan”, säger Barbara.

”I mobilen har jag min värld. Här finns
mina barn, mina vänner och min släkt”
Texten fortsätter från föregående sida

släkten på den globala och engelskspråkiga sajten myheritage.com.
Släktträff både nu och då
Det gick några år, idén föll i glömska
och med den Barbaras lösenord. Men så
hörde Rons familj av sig. De sökte sina
släktingar och hade skaffat sig ett konto
på samma sajt. Barbara beslöt sig för att
uppdatera lösenordet och ge letandet en
ny chans.
– Nu gjorde jag ett DNA-test. Det går
att beställa på nätet, kostar en slant men
går att göra hemma. Jag topsade mig,
skickade tillbaka topsen till labbet. Sedan
väntade jag.
När resultatet kom lade hon in det på
sajten. Det var då det hände. Barbara fick
en ”DNA -träff ” och ett meddelande
från en man i Kanada. Det visade sig att
Barbara och mannen var släkt på hennes
mammas sida. Och inte bara det. De hade
träffats.
– På femtiotalet var jag i Ungern och
hälsade på min mammas släkt. Jag var 34
år och vi hade en familjesammankomst i
Budapest.
På festen deltog en liten åttaårig pojke
vid namn Thomas. Och det var den Thomas som hade hört av sig.
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– Tänk att jag kan sitta hemma framför
en dator femtio år senare och hitta min
syssling på nätet. Det är fantastiskt.
Ålder är inget hinder
Kyrkoböcker, Riksarkivet, gravstensinskriptioner, militärrullor, födelse-, vigseloch dödsposter, namn från hela världen,
historiska tidningar från 1800-talet.
Digitaliseringen har gjort att vi snabbt
kan spåra våra förfäder så långt tillbaka
som till 1600-talet.
– För fyra år sedan kom Thomas och
hans son och hälsade på Sverige. Det var
väldigt väldigt roligt. Vi bestämde att
jag skulle åka till Kanada och hälsa på.
Sedan kom den här förbaskade pandemin. Men vi hörs en gång i månaden via
Facetime och vi har bestämt att ses så
fort vi bara kan.
Att vara över nittio år är inget hinder
för att ge sig ut eller resa i den digitala
världen. Det är Barbara ett bevis på. Det
finns mycket att upptäcka. Saker som
underlättar vardagen. Saker som ger
guldkant på tillvaron och saker som ger
minnen för livet.
Men att omfamna den tekniska utvecklingen är inte alltid lätt. Vi behöver
hjälpas åt för att bli digitala.

Vilket digitalt verktyg
använder du helst?
– Min mobil.
Vad tycker du mest om att
göra digitalt?
– Jag använder Facebook, epost, Messenger,
Google, Svenska spel och så gör jag bankärenden.
Har du släktforskat någon gång, skulle du
kunna tänka dig att göra det digitalt?
– Jag har aldrig släktforskat. Det vore kul,
men jag behöver skaffa en dator först.
NAMN: Birgitta Edström
ÅLDER: 72 år

BOSTADSORT: Vällingby

Vilket digitalt verktyg
använder du helst?
– Min mobiltelefon, den har
jag alltid med mig.
Vad tycker du mest om att göra digitalt?
– Att hålla kontakten med familj och vänner
genom Facebook och Messenger.
Har du släktforskat någon gång, skulle du
kunna tänka dig att göra det digitalt?
– Nej, jag har aldrig kommit igång med det.
NAMN: Carina Börresen
ÅLDER: 68 år
BOSTADSORT: Karlstad

Vilket digitalt verktyg
använder du helst?
– Jag använder mest mobilen och datorn.
Vad tycker du mest om att göra digitalt?
– Jag använder mobiltelefonen till Google,
nyhetsappar, SMHI, Facebook, Instagram,
Hotmail och poddar.
Har du släktforskat någon gång, skulle du
kunna tänka dig att göra det digitalt?
– Nej, men vill gärna göra det.

ENKELT ATT VARA DIGITAL
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GUIDE ATT SPARA!

BLI DIGITAL
Internet har öppnat upp nya oändliga möjligheter
och underlättar vardagen för alla. Vill du veta hur du
handlar på nätet, laddar ner nya appar, förnyar recept
eller hur du kan ha videosamtal med barnbarnen –
här är guiden som hjälper dig att komma igång med
de viktigaste digitala tjänsterna. Lycka till!

Skaffa egen e-post

En e-postadress är grunden till många
tjänster online. Med den kan du skicka och
ta emot e-post, det som i dagligt tal kallas
att ”mejla”. Du kan enkelt få e-post gratis
från många leverantörer på marknaden,
exempelvis Google, gå till webbplatsen
gmail.com.

SÅ HÄR GÖR DU
Gå ut på internet till exempel
genom att klicka på någon av
dessa symboler.

1

2

I sökfältet skriver du in
”gmail.com”.

3

Klicka på
”Skapa konto”.

Videosamtal
– steg för steg

Gmails e-post. Fyll i
mottagarens e-postadress
i raden ”Mottagare”, ett ämne
i raden ”Ämne” och ditt meddelande i det tomma vita fältet.
När du är klar klickar du på
”Skicka”.

När allt är ifyllt kommer
du till din startsida hos Gmail
och hittar inkorgen genom att
klicka här, på den grå cirkeln
med nio punkter.

7

Du behöver även fylla i ditt
telefonnummer; du får då a
 utomatiskt
en kod skickad som ett sms till din mobil.
Fyll i koden.
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Kärt barn har många namn!

1

Öppna appen
”FaceTime”.

I appen trycker du på plusknappen och
sedan plusknappen igen för att få fram
dina telefonkontakter.

2
3

Tryck på den personen som
du vill videoprata med.

4

Tryck på videosymbolen för att
starta ett videosamtal.

1

Öppna appen
”Google Duo”.

Om det är första gången du öppnar
appen så kommer du att få några frågor
om att tillåta användning av kameran, lägga till
kontakter och några till saker. Svara ”OK” och
”Tillåt” på allt.

2

Fyll i de uppgifter som efterfrågas: ditt
namn, önskad e-postadress, önskat
lösenord, födelsedag.
Många väljer sitt förnamn
och efternamn så här:
förnamn.efternamn
På Gmail blir då adressen:
förnamn.efternamn@gmail.com
Är namnet upptaget får du välja ett annat
namn.

Iphone eller Ipad

Andra smarta
mobiler och surfplattor

4
5

Ett av de bästa sätten att
kommunicera med nära och kära
är när man kan se dem! Det kan
du enkelt göra med hjälp av en
funktion i din telefon, surfplatta
eller dator.

8

Klicka på ikonen
”Gmail” i menyn.

9

Nu har du kommit till din inkorg där
du kan börja skicka och ta emot
e-post!

10 Framöver när du går in på 

 ebbplatsen gmail.com kommer du
w
automatiskt till ditt konto. Ibland behöver du
ange ditt lösenord, så spara det.

E-post kan också kallas mail (mejl), elektronisk post, e-brev och e-mail.
Visste du att de första mejlen mellan två datorer skickades redan 1971?

3

Nu kan du se alla dina telefonkontakter
som går att videoprata med.

Klicka på personen som du vill
prata med och sedan på knappen
”Videosamtal” för att påbörja ett videosamtal.

4

Om personen som du vill prata med
saknas på listan så skriver du personens
telefonnummer och trycker på knappen ”Bjud
in”. Då skapas ett meddelande till personen
där du ber om att ladda ner appen som du kan
skicka iväg.

5

Andra program och appar där du kan
genomföra videosamtal är Messenger
och WhatsApp.
7
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Så laddar
du ner en app
Appar är program som du
laddar ner till din smartmobil
eller surfplatta. Du laddar
ner apparna från App Store
(iPhone) eller Google Play
(Android). Dessa verktyg är
redan förinstallerade på din
mobiltelefon eller surfplatta.

Ikonen för
App Store.

1

Ikonen för
Google Play.

Klicka på symbolen för ”App Store”
alternativt ”Google Play”.

I nedre högra hörnet finns symbolen
för ”Sök”. Klicka på den eller sök
fältet längst upp om du har Google Play.

2

Skriv namnet på den app du vill
ladda ner. Vet du inte vad den heter
finns det flera kategorier att bläddra i.

3
4

När du hittat appen du vill ha, tryck
på hämta/installera.

Du kommer eventuellt behöva logga
in med ditt Apple-ID alternativt till
Google Play. Nu laddas appen ner!

5

Populära appar för att hålla
kontakt med nära och kära

Messenger
Används
för att skicka
meddelanden och
ringa videosamtal.

Facebook hjälper
dig att hålla dig
uppdaterad på vad
andra gör. Du kan
också kommunicera
direkt med vänner
och göra inlägg.

WhatsApp
Används
för att skicka
meddelanden och
ringa videosamtal.
.

Med Instagram
kan du titta på
bilder från
andras konton
eller lägga upp
eget innehåll.

Tips! För över foton från
mobilen till datorn med sladd

Har du tagit bilder med mobilkameran som
du vill spara i datorn och titta på där? De
flesta laddare till mobiltelefoner går att ta
isär, du tar loss själva kontakten som du
vanligtvis stoppar i eluttaget. Sladden har då
en anslutning som kallas USB som du kan
sätta in i datorn – då förs dina bilder över.
8

BankID – din legitimation på nätet
BankID är en ID-handling online.
Du kan använda BankID exempelvis
för att logga in på din internetbank,
deklarera, swisha eller handla varor.
Det finns tre olika typer av BankID:
Mobilt BankID, BankID på fil och
BankID på kort. Mobilt BankID är
vanligast och mycket praktiskt
eftersom du kan legitimera dig
i mobilen som är lätt att ta med sig.
Du behöver en smartmobil
eller en surfplatta och tillgång till
internetbank för att komma igång
med Mobilt BankID.
Dan Fröberg på Swedbank
i Karlstad:
– Om du tycker det
verkar krångligt att
installera Bank-ID
så hjälper din bank
gärna dig – det
är bara att ringa
eller besöka ditt
bankkontor.

Vill du prova att installera
BankID på egen hand, följ
instruktionerna:
Ladda ner BankID säkerhetsapp på
din mobil eller surfplatta. Du hittar
appen på App Store eller Google Play.
Appen är gratis.

1

Så här ser ikonen
för BankID ut.
Logga in på din internetbank
som vanligt. Tryck på ”Beställ
Mobilt BankID” och följ instruktionerna.
Beställningen skiljer sig lite åt mellan olika
banker, men det finns i regel tydliga
instruktioner på din internetbank. Du
får nu en aktiveringskod.

2

Öppna appen BankID i din
telefon eller platta. Tryck
på ”Hämta BankID” och skriv in
aktiveringskoden som du fick från
internetbanken.

3

Välj en säkerhetskod. Det
här är den kod du kommer
att använda för att identifiera dig
eller signera med ditt BankID.

4

BankID är en
digital ID-handling
som bland annat
kan användas till
att logga in på
internetbanken
och godkänna
betalningar.

Nu kan du klicka på
appen ”BankID” för
att logga in på internetbanken. Obs: Första gången
måste du bekräfta inloggningen genom att även
logga in med din vanliga
metod (som en kortläsare).
Men det här behöver du
bara göra en gång.
I fortsättningen räcker
det med appen för
att logga in.

5

Håll kontakt
med nära
och kära på
sociala medier

Kom igång
med Facebook...

Sociala medier är platser online
där man kan följa med i släkt och
vänners liv och dela med sig av
sina egna upplevelser.
Man kan kalla det för ett ständigt
uppdaterat fotoalbum med alla du
tycker om och är nyfiken på.
Du kan ha flera, men börja
helst med ett. Här visar vi hur du
kommer igång med Facebook och
Instagram.

Öppna appen och tryck på knappen
”Skapa ett nytt konto”. Använder
du dator; tryck även här på ”Skapa nytt
konto”.

Ladda ner appen Facebook
i din mobil eller surfplatta. Du
kan också gå in på webbplatsen Facebook.
com på datorn.

1

2

Följ instruktionerna på skärmen
(du får fylla i namn, ålder, kön,
mobiltelefonnummer och skapa ett nytt
lösenord).

3

När du klickat på knapparna
”Registrera dig” och ”Kom
igång” så dyker några frågor upp. Du
ombeds lägga upp en profilbild och att
hitta vänner. Profilbild kan du fixa senare.

4

DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN TELIA

Swish – det smidigaste sättet att
föra över eller ta emot pengar
Med Swish kan du föra över
eller ta emot pengar digitalt.
Idag används Swish av cirka 7,5
miljoner svenskar. Du behöver
en smartmobil, tillgång till
internetbank och Mobilt BankID.
Har du inte Mobilt BankID sedan
tidigare? Se guiden här till
vänster.
– Om du vill ha hjälp att
installera Mobilt BankID och
Swish, kontakta ditt bankkontor.
Det är många som frågar efter det
och vi hjälper gärna till, säger Dan
Fröberg på Swedbank.

Om du vill prova att
installera Swish på egen
hand, gör så här:
1

Ladda ner Swish-appen från App
Store eller Google Play.

Gå in på din internetbank och teckna
Swish. Det gör du genom att
ansluta ditt mobilnummer till något av dina
bankkonton.

2

Öppna Swish-appen i mobilen, klicka
på knappen ”Aktivera”. Sedan skriver
du in ditt mobilnummer.

4

Legitimera dig i mobilen med Mobilt
BankID.

5

Nu kan du ”swisha” = betala eller ta
emot pengar digitalt.

När du vill föra över pengar

Öppna appen, skriv in mottagarens mobilnummer (eller hämta mottagaren från din
telefonlista), fyll i det belopp du vill skicka
samt godkänn betalningen via Mobilt
BankID. Du kan även skicka meddelande till
mottagaren i samband med din betalning.
När du fyllt i
mottagarens telefonnummer, belopp och
meddelande trycker
du på ”Swisha”, och
förs över till BankID.

Ta emot pengar

Om någon skickat pengar till dig visas en
markering på din Swish-app. Du loggar då
in med hjälp av BankID och ser det överförda beloppet samt vem som är avsändare.

Läs mer på swish.nu

...och med Instagram
men klicka på knappen ”Hitta vänner”.

1

Ladda ner appen
Instagram.
Så här ser
ikonen för
Instagram ut.

Öppna appen
och tryck på
texten ”Registrera
dig via telefon eller
e-post”.

2

Så här ser
5 Nu använder Facebook din
F

acebooks
telefons kontaktlista för att se
startsida
vilka av dina bekanta som finns på
ut
i datorn.
Facebook. Alla kommer inte att
hittas, men förhoppningsvis några s tycken
att börja med. Lägg till
dem som vänner så kan du se se
deras bilder och texter som de p
 ublicerat.
Nu är du igång! Tryck på
förstoringsglaset för att söka 
efter fler vänner.

6

Den svenska tjänsten Spotify
har lyckats samla miljontals låtar,
vi vågar lova att just din favoritlåt
och ditt favoritalbum finns där.
Du kan också lyssna på podcasts
(”poddar”) på Spotify. Tjänsten är
gratis om du tillåter reklamavbrott,
annars kostar den från 109 kronor
per månad.
1

Ladda ner appen Spotify till din
smart-mobil eller surfplatta.

Om du har Swedbank
ser ikonen ut så här.

3

Startsidan i Swishappen. Tryck på
den blå knappen
”Swisha” för
att komma till
betalningssidan.

Lyssna på all
din favoritmusik
med Spotify

Tryck sedan
på fliken
”E-post” och skriv
din e
 -postadress.

3

Skriv sedan ditt
namn, välj ett
lösenord och uppge
din ålder.

4

Du blir hälsad
välkommen till
Instagram! Klicka på
knappen ”Nästa”.

5

Nu följer ett antal
val som du antingen kan utföra eller
hoppa över. Allt går att
göra i efterhand om
du snabbt vill komma
igång.

6

När du klickat
dig igenom allt
så kan du börja söka
efter personer att följa.
Det gör du genom att
klicka på förstorings
glaset och söka efter
namn.

7

Så här ser ikonen
för Spotify ut.

2

Öppna appen och klicka på knappen
”Registrera dig gratis”.

Följ instruktionerna på skärmen
(du kommer fylla i e-postadress, ålder,
kön och skapa ett nytt lösenord)

3

Appen ber dig därefter att välja tre eller
fler artister som du tycker om, hittar du
inga bra så gör det inget, du får fler att välja på
i nästa läge.

4

5

Bra gjort! Nu är du registrerad och redo
att lyssna.

Ju mer du lyssnar,
desto bättre tips

Spotify är en smart tjänst som hela tiden ger
dig tips på nya låtar och album att lyssna på,
baserat på information från vad du lyssnat på
tidigare. Ju mer du lyssnar, desto bättre förslag
får du.

QR-koder är genvägar
QR-koder är som streckkoder och leder
dig till ett specifikt ställe på internet.
Många smarttelefoner har läsare i sina
kameror, men äldre enheter kan behöva
en speciell QR-app.
Gör så här:

1

Öppna kameran (appen).

2

Rikta kameran över QR-koden.

3

Följ den klickbara länken så är
du framme.

9
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Vård i mobilen

Syftet med digital vård är att
underlätta för dig som patient.
Du slipper köa och vänta
i fysiska väntrum. Många
vårdärenden kan skötas online,
det kan handla om att förnya
ett recept eller att få råd
och stöd. Här visar vi hur
www.doktor.se f unkar men det
finns också andra aktörer som
mindoktor.se och kry.se.
Kom igång
1

Ladda ner appen från App Store eller
Google Play till din mobiltelefon.
Så här ser ikonen
för Doktor.se ut.

Öppna appen och legitimera dig
med Mobilt BankID. Du får fylla i ditt
mobilnummer och din e-post. Godkänn
användarvillkoren och klicka på ”Klar”.

2

Två rutor kommer upp där du
ombeds att slå på notiser och aktivera
mikrofonen. Då klickar du på dessa rutor
– det behövs för att vårdpersonalen ska
kunna nå dig med samtal och m
 eddelanden
samt kunna ringa dig i appen.

3

4

Nu är du igång! Du kan gå in i appen
dygnet runt och få hjälp direkt.

Så här går vårdsamtalet till
Gå in i appen. Här
kan du välja bland
olika sjukdomstillstånd,
klicka på det som stämmer bäst på dig. Känns
inget alternativ rätt?
Klicka på ”Övrigt”.

1

Samtalet startar
genom en chatt.
Det innebär att du får
meddelanden och skriver svar. Du kan också
be en sjuksköterska
ringa dig så har ni ett röstsamtal i appen.
Ibland underlättar det med ett videosamtal,
som också sker i appen.

2

Det är alltid en legitimerad sjuk
sköterska som inleder samtalet,
men hen kan sedan slussa dig vidare till en
läkare, en psykolog eller en annan specialist
om det behövs. De flesta vårdärenden hos
Doktor.se kan skötas av en sjuksköterska.

3

Om du behöver prata med en läkare
bokar sjuksköterskan en läkartid
som sker digitalt i appen, du får oftast
en tid inom två timmar och alltid inom
tolv timmar. Vid symtom som kräver en
kroppsundersökning eller viss provtagning
får du hjälp att komma i kontakt med en
fysisk vårdgivare eller någon av Doktor.se:s
vårdcentraler.

Så kan du
handla mat
på nätet
Flera livsmedelskedjor har butiker
online. Här visar vi
hur det går till att
handla på Coop.

1. LOGGA IN
1

Gå in på
coop.se

Börja med att logga in
eller skapa ett konto
genom att klicka på ”Logga
in” eller profilsymbolen uppe
till höger i menyn.

2

Om du redan har ett
konto, logga in med
dina inloggningsuppgifter.
Om du är ny kund, skapar du
enkelt ett inlogg.

3

4. BETALA

När du handlat klart och
är redo att betala klickar
du på varukorgen och sedan
på knappen ”Gå till kassan”.

1

Kontrollera din varukorg:
Gå igenom varukorgen
och kolla att varorna stämmer.

2

Du kanske upptäcker att
du glömt något? Inga
problem, du kan enkelt lägga
till varor när du är i kassan, eller
gå tillbaka till ”Handla”.

3

Klicka på ”Gå till
betalning”. Om du valt
hemleverans ombeds du fylla
i uppgifter som adress och
eventuell portkod.

4

2. VÄLJ OCH
RESERVERA
LEVERANS

Klicka på ”Handla”
i menyn längst upp
på sidan.

1

Klicka på varukorgen:
den gröna kundvagnssymbolen till höger på sidan.
Här kan du välja ett leverans
alternativ.

3. BÖRJA
HANDLA

Nu kan du börja lägga
varor i varukorgen.
Klicka på ”Börja handla”.

1

2

Skriv in ditt post
nummer för att se vilka
leveranser som erbjuds där
du bor. Du kan antingen
hämta maten i butiken eller
få hemleverans till din dörr
vilket erbjuds på de flesta
orter.

3

4

Välj hur du vill att maten
ska levereras.

Klicka på ”Reservera
leveranstid”. Välj en tid
som passar dig och glöm inte
att reservera den tiden.

5

Välj betalsätt. Det finns
flera att välja mellan,
välj det som passar dig
bäst! Notera att du behöver
BankID för de flesta betalning
salternativ för att du ska kunna
signera och slutföra ditt köp.

Handla genom att
antingen skriva in de
varor du söker i sökfältet högst
upp på sidan: till exempel
”äpple”, då kommer alla äppelsorter upp som du kan välja.
Du kan också klicka på kategorierna till vänster på sidan,
till exempel ”Frukt & Grön
saker” och se hela utbudet.

2

För att se din
varukorg och
vad du fyllt den med:
Klicka på den gröna
kundvagnssymbolen
uppe till höger på sidan. Här
kan du enkelt lägga till och ta
bort varor från din korg.

3

5

6

Klicka på
”Slutför köp”.

Nu har du handlat! Du
får en orderbekräftelse
via mail strax efter betalningen
är genomförd. Du får också ett
sms när din leverans
är på väg.

7

TIPS! Titta på en
film om hur du handlar på Coop på nätet.
Sätt på din mobil
kamera och scanna
den här qr-koden som
om du skulle ta en
bild på den. Tryck på
länken som kommer
upp i skärmen för att
komma till filmen.

4

10

HÄR KAN DU HITTA
KÄRLEKEN ONLINE

Visste du att det vanligaste sättet att träffa en
partner idag är via nätet? Och när personer väl
träffats, oavsett var, så kommunicerar man gärna
online i början. Bland ungdomar och unga vuxna
är appen Tinder mest populär för nätdejting, men
störst bland äldre är webbplatsen Seniorporten.se.

REDO FÖR
ETT ENKLARE
LIV?

I själ och hjärta är du fortfarande ung och rolig.
Men med åldern händer en del med syn, hörsel
och motorik. Inget konstigt alls. Det fixar vi.
Köp mobilen med abonnemang på telia.se eller i
någon av våra butiker. Välkommen till Folknätet.
Mer information hittar du också på www.doro.com
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Designad för passionerade
fotografer i kompakt format
Köp mobilen med abonnemang på
telia.se eller i någon av Telias butiker.
Välkommen till Folknätet.
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Mitt Telia – en app för
dig som kund
Mitt Telia är en bra tjänst för
dig att få överblick över dina
tjänster hos Telia. Här kan du
hålla koll på dina abonnemang,
dina fakturor, koder och erbjudanden. Du kan också beställa
playkanaler.

Så kommer du igång
1. Ladda ner appen
Mitt Telia i Appstore
(iPhone) eller på
Google Play (för
android).

Börjar du att se ett program på tv:n kan du med playtjänster fortsätta där du avslutade i mobilen, på läsplattan
eller via tv:n – systemen kommer ihåg var i programmet du befinner dig.

Se film och serier
när och var du vill

Ett nästan oändligt utbud – som är tillgängligt
oavsett var och när du vill
titta.
Förflyttningen av film
och serier från traditionell
tv till streaming har inneburit många nya möjligheter. Så här fungerar det.
Den officiella starten av de
svenska tv-sändningarna skedde 4 september 1956 och inledningsvis visades 10 timmar tv i
veckan de första åren. Då handlade det om en tv-kanal. Den
andra, TV2, startade sina sändningar i december 1969.
Nya sätt att titta

I dag finns det en mängd olika
kanaler, streamingtjänster, playkanaler och annat man kan se på
sin tv, telefon eller dator.
Men vad är då skillnaden mellan att titta på ”vanlig” tv, streama
eller att använda en playtjänst?
Enkelt kan man säga att titta
på tv innebär att se på tv-kanaler
i realtid, enligt en tablå. Det kan
ske via en vanlig tv eller med en
streamingtjänst på valfri skärm.
En playtjänst innebär att du
kan titta på utvalda tv-kanalers
utbud när du vill, utan att vara
styrd av tv-tablån, via tv-boxen
eller till valfri skärm. En playtjänst innehåller även ett bibliotek av filmer och serier som du
kan ta del av när du vill.
ENKELT ATT VARA DIGITAL

– Det blir ett helt annat sätt
att titta på film, serier och underhållning. Du väljer själv
när, hur och vad, säger Patrick
Danckwardt, Affärsutvecklingsansvarig för Norden på Netflix.
Grease och Kastanjemannen

Nu ingår Netflix och C More
i Telias bästa mobilabonnemang.
Med det behöver du inte oroa dig
för att surfen ska ta slut och du
får Netflix och C More på köpet.
Nu finns också möjlighet att
få obegränsad surf med 5G+ och
tillgång till C More och Netflix.
Med några enkla knapptryckningar (se här intill) kan du dyka
ner i Netflix hela katalog med allt
från nya serien Kastanjemannen
och nya serien Den Osannolika mördaren till klassiska Hollywoodfilmer såsom Grease, Mitt
Afrika och Indiana Jones.
TV4 utan reklam

En annan populär och innehållsrik underhållningskanal är
C More. Även här kan du titta
på serier, filmer och sport när och
var du vill – på tv:n, i mobilen eller på läsplattan.

Här visas bland annat mycket
svenskt såsom nya Agatha Christies Hjerson, Solsidan, Gåsmamman och Beck-filmerna. Det
finns dessutom en mängd utländska filmer och serier att välja
mellan – alla med svensk textning påslaget automatiskt.
Med C More kan du även titta på TV4-program, däribland
Bonde söker fru, Sveriges mästerkock och Bingolotto, när du
vill utan reklam och på så sätt
slipper du passa tiden när det
sänds på tv.
Kontrollera hastigheten

En av fördelarna med playkanaler är att det är möjligt att
ladda ner program för att senare
titta offline, det går att lägga upp
i bibliotek för att se vid senare
tillfälle och du får tips utifrån vad
du tidigare tittat på.
Netflix har dessutom speed
control, vilket gör att du kan se
serien eller filmen långsammare
så att du hinner hänga med. Hos
playkanalerna kan du dessutom
välja språk, det går att få vissa
program dubbade till svenska och
du kan alltid få svensk text.

2 .Öppna appen och
logga in med ditt
BankID. Om du inte redan har BankID
får du upp en länk där du kan ladda ner
BankID (annars se sida 8).
3 .Du kommer då in på din sida och kan
se vilka abonnemang du har, där kan du
även se dina fakturor och betala dem i
fall så önskas.
4. I nederkant finns olika alternativ –
klicka på Erbjudanden.
5. Hitta erbjudandet med obegränsad
surf 5G+, tillgång till Netflix och C More.
Och klicka på Gå till erbjudandet.
6. Du kommer in på en sida där du ser
månadskostnaden och där du kan välja
att starta ditt erbjudande. Klicka på köp.
7. Skriv in och se att din adress och din
bostad kan ta del av erbjudandet.
8. Avsluta ditt köp med att signera med
BankID eller epost och mobilnummer.

Ladda ner apparna

När du har tecknat erbjudandet med
5G+, Netflix och C More kan du om du
vill ladda ner – om de inte redan finns –
apparna för Netflix och C More på din
surfplatta eller telefon. Via din tv-box från
Telia finns det redan en kanalplats redo.

Så här loggar du in på Netflix
när du tecknat erbjudandet:

1. Du får du en aktiveringslänk skickad
från Telia
2. Om du har ett Netflix-medlemskap kan
du flytta över det till Telia genom att fylla i
din e-postadress, allt funkar sen som innan men betalningen ingår nu i 5G priset
3. Om du inte har ett Netflix medlemskap, eller vill skapa ett nytt, fyller du
i e-postadress och väljer lösenord, då
sätts ett nytt medlemskap upp
4. Du kan sen logga in med de uppgifterna på alla de enheter du vill använda, till
exempel mobil, dator, tv eller din digitaltv-box
5. Sök, bläddra och njut av tusentals
filmer och serier!

Så här loggar du in på C More
när du tecknat erbjudandet:

1. Ladda ner appen C More
2. Klicka på Logga in.
3. Logga in som Telia-kund och klicka till
inloggningen.
4. Logga in med BankID
5. Lägg upp en profil.
6. Sök, bläddra igenom och njut av
många timmars underhållning.
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Få hjälp med
att betala
digitalt

Hitta rätt i telefondjungeln

Tre saker som är
viktigt för seniorer
när det gäller val av
mobiltelefon:

1 Lätt att använda
2 Bra och tydligt ljud
3 Stor och tydlig
display

Malin Berge är talesperson
hos Mastercard.

Känner du dig osäker när det kommer
till att handla på nätet. Lugn, nu finns
Betalningshjälpen.se
som hjälper dig med
din digitala vardagsekonomi.
Det finns många fördelar
med att betala digitalt, det
går snabbt, är enkelt och
alla transaktioner är spårbara vilket ger en ökad säkerhet. Det är lätt att känna sig osäker när man ska
ge sig ut på okänd mark
och det förekommer ofta
nya ord som inte är lätta.
Därför finns nu Betalningshjälpen.
– Det är ett utbildningsinitiativ av Mastercard i
samarbete med Sveriges
Banker och SPF Seniorerna som framförallt hjälper seniorer att känna sig
trygga med digitala betalningar, säger Malin Berge, talesperson för Betalningshjälpen.
På sajten finns filmer och
steg-för-steg instruktioner
som visar hur du handlar
på nätet, vad innebär det
att blippa och mycket mer.
– Jag har två tips,
det första är att skriva in
Betalningshjälpen.se i sökfältet i din webbläsare så
når du viktig information
och steg för steg hjälp
kring digitala betalningar
på tre språk. Mitt andra
tips är att använda QR-koden nedan för att hitta ny
inspiration, säger Malin
Berge.

Öppna kameran på din
mobil och rikta den mot
qr-koden, via den kan ni nå
Betalningshjälpens tv-program kring betallösningar
lett av Christina Schollin.
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Så väljer du rätt mobil

Storleken, funktionaliteten,
kameran, priset…
Det finns många faktorer
som påverkar valet av din
nästa mobiltelefon.
Här är guiden till en smartphone som passar just för
dig som senior.

Många använder den för att ringa och
skicka sms, andra har sin smartphone
mest som en kamera för att fotograDoro 8080

Användarvänlig smartphone med två olika
gränssnitt, ett anpassat
för äldre. Mobilen har
högre och tydligare ljud
med stöd för hörapparat. Den har en lättläst
skärm, fingeravtrycks
läsare och en trygghetsknapp.
– Trygghetsknappen på
baksidan kan programmeras och agera som
ett larm till en eller flera
anhöriga personer ifall
en nödsituation skulle
uppstå, säger Magnus.
Enkel att förstå och att
använda, billigast i detta
gäng. Levereras också
med en laddningsdocka,
ett ställ för laddning.

fera eller att ha videosamtal med sina
släktingar.
Att välja rätt mobiltelefon är inte
lätt, speciellt inte i dag när utbudet på
just smarta telefoner är så stort.
Vi tog hjälp av Magnus Sandberg
som är sortimentsansvarig för mobiltelefoner på Telia för att reda ut vad
som skiljer de olika telefonerna från
varandra och hur man ska tänka ifall
man ska köpa en ny smartphone.
– Det är så individuellt att det går

Samsung Galaxy
Flip 3
Mobiltelefonen är –
ihopvikt – så liten att
enkelt ryms i fickan,
samtidigt som den i
uppfällt läge är precis
lika stor som en vanlig
smartphone.
Den har en bra kamera
och det finns möjlighet
till att använda den med
ett enklare gränssnitt.
– Många minns de
gamla vikbara mobiltelefonerna. Tack vare att
den är vikbar skyddar
du också skärmen på
ett bra sätt. Viker du ut
den i 90 grader och har
på ficklampan kan den
smidigt lysa upp menyer på mörka restauranger, säger Magnus.

Sony Xperia 5III
En kompakt och
kraftfull mobiltelefon
som passar de flesta.
En mycket bra kamera
och ett batteri som
håller länge.
Mobilen är vattenoch dammskyddad.
På-knappen sitter
på sidan och har en
fingeravtrycksfunktion
som gör det enkelt
att både låsa upp och
identifiera användaren.
– Den har den bästa kameran i detta
sammanhang, riktigt
professionell kvalitet,
säger Magnus Sandberg.

inte att säga att en
mobiltelefon passar
seniorer bättre än
någon annan, säger
Magnus.
Här är hans fem
bästa val just nu!
Är du fortfaran- Magnus Sandberg.
de osäker på vilken smartphone som
passar dina behov och din plånbok är
det bara att gå in till någon av Telias
butiker för att få råd. Lycka till!

Apple iPhone SE
Stor skärm och touch
ID på hemknappen. Har
ett smidigt format och är
vatten- och dammskyddad. Eftersom iPhone i
dag är så vanligt finns
det många som kan
hjälpa till ifall man inte
riktigt förstår telefonens
olika funktioner. Denna
saknar stöd för 5G.
– Det är en smidig telefon, men det finns naturligtvis större modeller av
iPhone att välja mellan
med samma gränssnitt
och funktionalitet. Vill
man ha en större skärm
är iPhone 13 Pro Max
ett utmärkt val, säger
Magnus.

Xiaomi 11T Pro
Smartphone med stor
skärm och kamera med
både vidvinkel och
makro. Har ett stort
batteri och riktigt snabb
laddning. En helt urladdad mobil blir fulladdad
på bara 17 minuter.
– Det som sticker ut på
denna är också att den
har en inbyggd fjärrkontroll som kan styra alla
dina fjärrstyrda enheter
i hemmet. Bra att ha när
fjärren till tv:n plötsligt
är borta, säger Magnus.
Mobiltelefonen har
dessutom stereohögtalare på kortsidan och är
lite tyngre än de övriga i
sällskapet.

ENKELT ATT VARA DIGITAL

VÄLKOMMEN TILL FOLKNÄTET
Köp mobilen med abonnemang på telia.se
eller i någon av våra butiker.

DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN TELIA

Känn dig trygg på nätet
Med större möjligheter kommer också risker.
Här är några enkla tips på hur du som senior
kan trygga din egen säkerhet på nätet.
Och som kan skydda dig från att bli lurad, bestulen eller utnyttjad på Internet.
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enkla säkerhetstips för alla
BankID

Byta lösenord

Det är otroligt vanligt att man
använder samma lösenord
överallt på Internet. Lösenord
är dessutom – tro det eller
ej – oftast enkla att lista ut för
brottslingar. Här är några bra
tips för att undvika att få sitt
lösenord hackat och stulet.
Skapa ett lösenord
med minst åtta tecken,
med både siffror, stora och
små bokstäver och ett specialtecken.

1

2

Välj olika lösenord till
olika webbplatser.

2

Byt lösenord ofta.

En identifikation som många
använder sig av digitalt. Men
det är viktigt att vara försiktig
och se till att använda det på
rätt sätt. Läs alltid texten som
visas i BankID-appen noga,
kontrollera vad du skriver
under och vilken summa
som står där. Känner du dig
osäker så välj avbryt. Lämna
aldrig ut koder från BankID
till någon annan och använd
aldrig ditt BankID på uppmaning av någon annan person.

ID-kapning

När någon kapar ens identitet
kan denne beställa saker eller
teckna avtal och abonnemang, i någon annans namn.

För att minska riskerna för
att bli utsatt för ID-kapning
kan du spärra din adress hos
Skatteverket samt Svensk
Adressändring. Anmäl också
alltid tappat eller stulet pass,
körkort eller id-kort.

Köp online

Kolla avsändaren noga. Titta
på kontaktuppgifterna, finns
det en adress och kanske ett
telefonnummer till kundtjänst.
Prova ringa numret och se att

Köp mobilen med abonnemang på telia.se
eller i någon av våra butiker.

Välkommen till Folknätet

6 månaders skärmgaranti. Gäller enheter köpta mellan den 25 oktober 2021 och 24 december 2021 samt förköpta enheter som
levereras under perioden. Aktivering krävs. Fullständiga villkor: https://www.mi.com/se/service/support/xiaomi11t/pro-premium-service.html

de svarar – och att företaget
finns.
Ett seriöst företag erbjuder alltid en trygg betalning
med en säker uppkoppling, men se till att aldrig
spara kortuppgifter hos en
webbshop.

Nätfiske

Genom att låtsas vara seriösa
sajter kan brottslingar få
dig att tro att du egentligen
lämnar ut information till din

bank, till en myndighet eller
till ett seriöst företag.
Oftast sker det med e-postmeddelanden med länkar där
personer uppmanas fylla i
kortuppgifter. Det kan också
ske på sms, exempelvis att
du får information om att du
ska få en vinst eller hämta ut
något från posten.
Lämna aldrig ut personliga
uppgifter, kortnummer eller
BankID-koder, över mejl, sms
eller telefonsamtal.

