
                                                   

Temacirkel 2, 2019 – Mobilt Bank ID och Swish 
för SeniorNets medlemmar 
Genomgång och övningar. Cirkeln begränsas till högst 5 deltagare. Detta för att 
övningsmomenten med handledning skall bli så meningsfulla som möjligt. 

Temacirkel 2, 2019. Mobilt Bank ID och Swish med QR-kod. Två 
tillfällen med tre studietimmar (45 min) vid varje tillfälle. Den 30/1 
(13 – 15,30), 12/2 (13 – 15,30). Båda tillfällena i Jonssons rum, 
Fontänen. Om intresse finns kan cirkeln utökas med ytterligare ett 
tillfälle. 

Användning av Mobilt Bank ID och Swish i mobiltelefon och ev. surfplatta.  

- Hur man skaffar och förnyar Mobilt Bank ID.  
- Hur man använder Mobilt Bank ID för att legitimera sig vid inloggning till 

tex banker, mina vårdkontakter (1177), skatteverket, digitala brevlådor, 
vid köp över nätet, etc.  

- Hur man använder Mobilt Bank ID i mobilen för att logga in till tjänster 
via datorn. 

- Hur man skaffar och använder betaltjänsten Swish tillsammans med 
Mobilt Bank ID som legitimation. Betalning av biljetter och andra köp 
över nätet. Betalning vid köp över disk i affärer. 

- Hur man använder QR-läsaren i Swish-appen för att betala och hur man 
ordnar en egen QR-kod så att andra kan betala till det egna kontot. De 
möjligheter som finns att delge den egna QR-koden till de som man skall 
ta emot betalningar från. Tex skriva ut på papper, sända via e-post och 
mms. 

Kostnad 

Deltagarna bidrar till lokalkostnaden vilket innebär att varje deltagare betalar 
55 kr för de två tillfällena. 

 



Anmälan  

Anmälan om deltagande sker till seniornet@fontanen.org senast den 23/1 
2019. Ange Temacirkel 2, 2019 vid anmälan. OBS! Varje cirkel begränsas till 
högst 5 deltagare så ”Först till kvarn gäller”. Det datum och den tid som 
anmälan skett till SeniorNet Linköpings e-postadress gäller. Svar om deltagande 
erhålls via e-post. 

Ansvarig för cirkeln, genomgång och handledning är Kjell Edsälv. Andra 
personer kan komma att delta som handledare.  

Övrigt 

Blir det stort gensvar och intresse att delta i denna Temacirkel 2 (fler än 5 
personer) så kan vi senare ordna ytterligare en cirkel med samma tema. Detta 
gäller även Temacirkel 1, Digital kalender som startar den 10/1. Ange i så fall 
Temacirkel 1, 2019 vid anmälan om intresse. 

Seniorer för delaktighet i den digitala världen! 

2019-01-03 

Kjell Edsälv 

Ordförande 

SeniorNet Linköping 

 


