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Från oktober får ni era lönebesked via Digitala Företaget Lönebesked p g av av nya 

datalagen GDPR.  

Du kan använda en mobilapp och/eller en dator. Det kostar inget för dig. Vi betalar! 
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I mobilen: Digitala Företaget Lönebesked (app) 

 

I dator 

 



 

Så här gör du 

Mobilapp: Digitala Företaget Lönebesked 

Obs! Det finns också en app som heter Digitala Företaget, den ska du inte ta. 

 

1. Ladda ner appen till din mobil från din app-butik, Apple Store eller Google play. 

 
2. Logga in med ditt mobila BankID. Har du inget sådant eller inte vill ha det, skapa ett 

lösenord som du sedan använder. 

3. Klicka på Översikt i appen. Nu visas Lönebesked 

4. Klicka på ett datum under Lönebesked för att se själva lönebeskedet (beskuren bild). 

 

 
 

 

  



Dator 

Gå till den här adressen och logga in: https://lonebesked-app.digitalaforetaget.se 

Du kan logga in med BankID, Mobilt BankID eller lösenord. 

 
1. Väjl t ex Mobilt BankID 

2. Skriv in ditt personnummer och öppna appen på mobilen. Logga in i appen. 

3. Klicka på Översikt och välj ett lönebesked. 

 
4. Klicka på PDF knappen uppe till höger så öppnas lönebeskedet som en pdf och du kan 

välja att skriva ut den. 

 
5. Logga ut via knappen Inställningar (längst till höger i toppen) 

https://lonebesked-app.digitalaforetaget.se/


Vill du skriva ut lönebeskedet, gör så här: 

● Webb: Det enklaste sättet att skriva ut ett lönebesked är att via en dator gå till 

https://lonebesked-app.digitalaforetaget.se och logga in den vägen och därefter skriva ut 

lönebeskeden. När du loggat in klickar på ”PDF knappen” uppe till höger så öppnas 

lönebeskedet som en pdf och du kan välja att skriva ut den. 

● App: När man visar ett lönebesked i appen så finns där en "PDF-knapp". När man klickar 

på den presenteras ett antal funktioner, såsom skriva ut, spara ner, skicka vidare osv.  

Mer om hur det funkar 

Med Digitala Företaget Lönebesked kan personen som hanterar löner skicka ut lönebesked på 

ett GDPR-säkert vis till de anställda. Genom att använda appen (eller dator) kan du vara säker på 

att känsliga personuppgifter inte hamnar i orätta händer. 

Det är bara den anställde själv som kommer åt sina löneuppgifter genom att logga in i appen med 

Mobilt BankID eller lösenord. 

 

Fördelar: 

● Inoggning med mobilt Bank-ID eller med användarnamn och lösenord 

● Smidigt och GDPR-säkert 

● Alla lönebesked samlade på ett ställe 

Framtidssäkert alternativ till e-post 

Enligt kraven i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) är e-post troligen inte ett tillräckligt säkert 

system för hantering av lönebesked. Uppgifter om bland annat sjukdom och hälsa räknas som 

känsliga personuppgifter och företag är skyldiga att vidta tillräckliga skyddsåtgärder för att sådan 

information inte sprids. Det kan med andra ord vara bra att se på alla lönebesked som extra 

skyddsvärda och inte skicka dem som vanlig e-post. En app som Digitala Företaget Lönebesked är 

därför ett bra och framtidssäkert alternativ till e-post.  

 

 

Hälsningar 

Carin 

Språkservice 24 

 

https://lonebesked-app.digitalaforetaget.se/

