
Lönespecifikation i appen MyPayslip 
 

Byt ut lönespecifikationen i pappersformat till mobilapp. 

Nu skickar vi lönespecifikationen digitalt. 

Det är fördelaktigt då det är både tryggare och säkrare med tanke på GDPR, mer hållbart ur ett miljö 
hänseende, tidssparande och mer ekonomiskt då vi spar på papper, kuvert och porto. 

 

 

Nedladdning av MyPayslip App  
Appen för Android finns att hämta från Google Play, för Iphone från App Store. 

Visar exempel nedan och hur appen ska se ut (vit med dollartecken i guld och H) 

 

 

När du laddat ner appen klickar du upp den 

Fortsättning nästa sida 

 

1. Öppna MyPayslip App och klicka på fliken Mobilt BankID.  

  



  
2. Skriv in ditt Personnummer och klicka på knappen Logga in.  

 
3. Klicka på knappen Öppna BankID på den här enheten och appen för Mobilt BankID öppnas.  

 

 
5. Verifiera din E-postadress och klicka på knappen Fortsätt. Ange lösenordet för ditt HogiaId och 

klicka på knappen Fortsätt. Verifiering av e-postadress och angivande av lösenord krävs bara 
första gången som du använder Mobilt BankID.  
 

  
  

  
  

       

  



6. Inbjudan till MyPayslip App skickas till angiven e-postadress. Ska vara samma e-postadress som 
du uppgivit till lönekontoret. 

 
7. Öppna inbjudningsmejlet i din inkorg och välj att klicka på knappen Slutför registreringen! Du 

har nu bjudit in dig själv till MyPayslip App. Gå vidare till steg 8 för att legitimera dig med din 
säkerhetskod och logga in i MyPayslip.  

 
 

Gå tillbaka till MyPayslip App. Här finns nu alla dina lönespecifikationer.  

  

  



8.     
Bild: Lönespecifikation                 Bild: Kontrolluppgift  

9. Utskrift av lönespecifikation och/eller kontrolluppgift   
10. Om du vill skriva ut din lönespecifikation eller kontrolluppgift kan du spara ner den 
som pdf i MyPayslip App. Knappen Hämta hittar du längst ner på varje lönespecifikation eller 
kontrolluppgift. När du klickar på knappen Hämta skapas en pdf-fil, som du kan spara ner eller 
skicka till enhet för utskrift.  

11.    

 

Här finns nu alla dina lönespecifikationer. 

Bläddra genom att dra till höger och se fler lönespecifikationer som kan ligga därbakom. 

Dra nedåt och se hela lönespecifikationen. 

 

 

 

      


	Nedladdning av MyPayslip App
	9. Utskrift av lönespecifikation och/eller kontrolluppgift

