
Om BankID
Vad är BankID?
BankID är en elektronisk legitimation. Många 

tjänster på nätet kräver att du legitimerar dig 

– då behöver du ha BankID eller någon annan 

e-legitimation. Du kan använda BankID för  

att göra bankärenden, deklarera, se dina  

medicinska journaler, se över din pension  

och mycket annat.

Hur skaffar jag BankID?
För att kunna använda BankID behöver du ha 

tillgång till internetbanken. BankID är gratis men 

du behöver beställa BankID från banken för att 

komma igång. Har du frågor eller stöter på 

några problem så kan din bank hjälpa dig att 

komma vidare.

Hur använder jag mitt BankID?
Det finns flera olika sätt att använda BankID.  

Det vanligaste är att använda Mobilt BankID 

– då har du ditt BankID i ett program (en app) 

i din telefon. Du kan också ha BankID som en  

fil på din dator, eller ha ett kort som är kopplat 

till en bankdosa.

 Din

digitala
vardag

BIBLIOTEKSSAMVERKAN I 
STOCKHOLMSREGIONEN P

R
O

D
U

C
ER

A
D

 A
V

 B
IB

LI
O

TE
KE

N
 I 

SÖ
D

ER
TÄ

LJ
E 

 D
EC

 2
0

21



!

!
!

!

 Behandla ditt BankID på ett säkert sätt, 

 precis som du gör med ditt pass eller  

 med ditt körkort. Tänk på att alltid  

 kontrollera vilken part du legitimerar  

 dig hos. Legitimera dig inte om någon  

 annan kontaktar dig och uppmanar  

 dig att använda ditt BankID. 

 Lämna aldrig ut din säkerhetskod till 

 någon annan.

 Läs alltid texten i BankID-appen innan du  

 loggar in eller skriver under på något. Om

  du blir osäker går det bra att avbryta.

 Om du byter mobiltelefon behöver du 

 beställa ett nytt mobilt BankID.

Fler säkerhetstips och mer information om 

BankID finns på support.bankid.com. 
Du kan också kontakta din bank för att ställa 

frågor och få hjälp med BankID.


