
Appar för Stockholmare

Nödvändiga/onödiga appar för mobiler

Leif Lundgren 

SeniorNet Sweden

Södermalm



Vilka appar förenklar din vardag?

• 1330 Start –introduktion, dagens innehåll

• 1335 Nödvändiga appar

• 1405 Paus 5 min

• 1410  Användbara appar
• 1430 Paus 5 min

• 1435 Intressanta appar
• 1500 Vi avslutar  träffens allmänna del

• 1500  Paus 5 min

• 1505 Mingel via Zoom

• 1530 Zoom stängs



Ny Konsumentköplag från  1 maj  (2022:260)

• Lagen reglerar när privatperson köper från företag.

• Det blir lättare att reklamera. Defekt vara kan reklameras inom 3 år.

• Säljande företaget har bevisbördan i två år.

• Säkerhetsuppdateringar och nödvändiga förändringar för funktionen
under minst två år

• Om du köper av privatperson gäller Köplagen



Var hittar jag nya appar?

Samsung Galaxy Store Huawei AppGallery



BankID

• BankID beställs hos din bank

• Banken kräver ett svenskt personnummer för att lämna ut ett 
BankID.
Banken kan ha ytterligare krav, så kontakta gärna banken i förväg.

• BankID kräver ofta också att man scanna en QR-kod.

Exempel på  QR-kod



Freja eID

• SKAPA ETT KONTO med din email och välj en PIN-kod.

• VERIFIERA DIG genom att lägga till en giltig ID-handling i Freja och ta 
ett ID-foto med kameran. När vårt säkerhetsteam verifierat 
informationen (vardagar 8-22) får du ett meddelande.

• GÖR EN FYSISK KONTROLL för att få Freja eID+ på ett av 2000 ombud 
i hela Sverige. Den fysiska ID-kontrollen är ett krav från staten och 
krävs för att få tillgång till myndigheternas e-tjänster.



En digital brevlåda - Kivra

I Kivra kan du få myndighetspost t ex deklarationen och covid-bevis

Många företag skickar ut sina kvitton i via Kivra

För att använda Kivra krävs mobilt BankID och ett bankkonto



Betala parkeringsavgift i Stockholm



Parkeringsplats vid SöS



Dagens tankenöt!
Hur ska jag betala?



Betala-P

• Med denna app kan du betala parkeringsavgiften för Stockholms 
stad parkeringsplatser. Betalning sker med kreditkort eller Swish

• Fördelar Efter en första installation är den enkel att använda.
Man slipper leta upp en automat!

• Nackdelar Endast i Stockholm



Betala parkeringsavgift med kort

• Via parkeringsautomat och kreditkort

Kräver ingen app, men finns inte överallt i Stockholm

• Via gratisappen Betala-P fungerar på Stadens parkeringar. 

• Via privata parkeringsappar. Fungerar lite olika



Om du vill betala via automat



Följ instruktionen på apparaten



EasyPark

• EasyPark Small (standard) - Man betalar ingen månadsavgift , men 15% av parkeringskostnaden 
(minst 4,95 kronor) i serviceavgift per startad parkering.

• SMS påminnelse: 1 krona      Push-notis: Gratis

• EasyPark Large - Man betalar en månadsavgift på 59 kronor och då betalar man inte 
serviceavgiften utan bara själva parkeringskostnaden.

• SMS påminnelse: Gratis    Push-notis: Gratis

• EasyPark har avtal med  följande kommuner så att man inte betalar någon serviceavgift på de kommunala 
parkeringsytorna utan man betalar bara för själva parkeringen:

Nacka  Solna (lokalt  avtal)  Uppsala  Norrtälje

På Kungl. Djurgårdens mark utgår inte heller någon avgift, enligt överenskommelse med Kungl. Djurgårdens 
förvaltning.



Storstockholms lokaltrafik

• Ta reda på resvägar och restider

• Köpa biljetter

• Använder BankID för inloggning



Biljetter hos SL

• För att köpa biljetter till ditt kort behöver
du koppla det till din SL-app.

• Ladda ner SL-appen ("SL-Reseplanerare och biljetter")
Om du redan har appen kan du behöva uppdatera
den så att du har den senaste versionen.

• Gå in på Biljett-fliken i appen.

• Klicka på ”Ladda ditt gröna SL-kort”.

• Skanna kortets QR-kod.



Vilka appar behöver du ?
• Myndighetshantering

• Hantera pass identitetskort  - polisen
• Deklarationer – skattemyndigheten
• Myndighetspost – Kivra
• Räddningstjänt -

• Krisinformation t ex VMA från räddningstjänsten 

• Sjukvård  färdtjänst Alltid öppet

• Banker

• Betalningar  - Swish, BankID och bankernas egna appar

• Geografiska lokala 

• Intressestyrda  - friskis svettis, STF,

•



Krisinformation

• App finns för Android och Apple

• Hämta på Google Play eller App Store

• Här kan man ta emot information om
Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)



Vilka appar är bra att ha?

• Google Maps

• Hur fungerar de
• Använder digitala kartor  och din position för att räkna ut Hur du skall komma till 

ditt mål.

• Fördelar Visar hur du på snabbast väg kommer till ditt mål

• Nackdelar Kräver träning och utbildning. Kan dra mycket energi och 
uppkopplad till Internet



Appar från Stockholms Stad



Medlemskort/ rabattkort

• COOP rabattkuponger  rabatt hos partnern

• IKEA

• ICA kreditkort eller medlemskort

• Hemköp via betalningskort

• Willys   via betalningskort

• Lidl via digitalt kort i Lidl plus-appen



Lidl

• Registrera dig på Lidl.se eller iphone-appen Lidl plus

• Använd Google Chrome vid registrering på Android

• Öppna appen och följ instruktionerna.

• 1. Välj din huvudbutik och skriv ditt namn

• 2. Ett SMS kommer att skickas till dig för att bekräfta din identitet och 
ditt mobilnummer

• 3. Acceptera dataskyddsföreskrifterna och du är en Lidl Plus-kund



Resor och hotell

• Boka rum på någon hotellkedja

• Best Western, First Hotel, Scandic …

• Resa med något transportbolag

• SL, SJ, SAS, British Airways …

• Boka övernattning

• Booking, Tripadvisor , hotels.com …



Intressen - Abonnemang

• Registrera ditt medlemskap genom att koppla ihop med ett Epost-
adress och telefonnummer

• Cervera,Kitchen ,Clas Ohlsson, Kjell Co,Tele2kort …

• DN-kort, SvD, PS För Alla …



Många appar blir det!

• Youtube – Här finns allt på film…   
Sök det som intresserar dig och lägg till ordet svenska så får du förslag 
på svenska inlägg

• ToaSverige
Var är närmaste offentliga toalett?




