
Installationsguide 
Mac OS

Den här guiden hjälper dig att i enkla steg skapa en VPN-
anslutning till våra servrar. Du behöver endast göra detta en
gång, innan du använder Dold.se för första gången.

Del 1: Skapa en VPN-anslutning
Del 2: Ansluta till Dold.se
Del 3: Amerikansk, Engelsk och Svensk IP-adress
Del 4: Felsökning DOLD.SE
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Del 1:

Skapa en VPN-anslutning
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Steg 1: Öppna ”Systeminställningar” (som du hittar genom att klicka på 
mac-äpplet       längst upp till vänster på skärmen). Klicka på ”Nätverk”
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Steg 2: Klicka på Plustecknet (1), för att skapa en ny anslutning. Välj 
Grässnitt ”VPN” i drop-down-menyn, och VPN-typ ”L2TP över IPSec”. 
Döp anslutningen till ”Dold.se” (2).

(1)

(2)
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Steg 3: Ange ”connect.dold.se” som Serveradress (1). Ange ditt Dold.se
Användarnamn (det användarnamn du valde när du skapade konto på 
Dold.se). Klicka till sist på ”Avancerat” (2).

DITT ANVÄNDARNAMN

(1)

(2)

DITT ANVÄNDARNAMN
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Steg 4: Kryssa i ”Skicka all trafik över VPN-anslutning”. Klicka 
därefter ”OK”.



www.dold.se 7

DO
LD
.S
E

Steg 5: Kryssa i “Visa VPN-status i menyraden” (1). Klicka därefter på 
”Autentiseringsinställningar” (2).

(1)

(2)
DITT ANVÄNDARNAMN
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Steg 6: Ange ditt Dold.se Lösenord (det lösenord du valde när du 
skapade konto på Dold.se). Ange “Dold_L2TP_psk” i rutan för “Delad 
hemlighet”. Klicka ”OK”.

DITT LÖSENORD

Dold_L2TP_psk

Kopiera och klistra in den delade hemligheten 
från ett textdokument (där du kan se den i 
klartext), för att vara säker på att det blir rätt.

Kopiera och klistra in lösenordet från ett 
textdokument (där du kan se det i klartext), 
för att vara säker på att det blir rätt.
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Steg 7: Klicka på ”Utför”, för att spara alla ändringar.

DITT ANVÄNDARNAMN
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Del 2:

Koppla upp mot Dold.se
Grattis! 

Nu kan du koppla upp mot Dold.se med din nya VPN-anslutning. 
Börja surfa anonymt och skydda din identitet. 
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Steg 12: För att ansluta till Dold.se, klicka på ”Anslut”. Du kan också 
ansluta genom att klicka på VPN-status i toppmenyn, och sedan välja 
”Anslut Dold.se”.

DITT ANVÄNDARNAMN



Del 3:
Amerikansk, Engelsk och 

Svensk IP-adress
Med Dold.se kan du få såväl en Svensk som en Amerikansk och Engelsk IP-
adress. En svensk IP-adress är bra för att titta på svensk TV från utlandet. En
Engelsk IP-adress kan vara bra för att titta på Engelsk TV som BBC iPlayer eller
Netflix UK, eller för att bli medlem på tjänster som tex amazon.co.uk. En
amerikansk IP-adress är bra för Netflix US, eller för andra tjänster som kräver
en IP-adress från USA.

Samtliga alternativ skyddar dig på internet, och gör dig lika säker och anonym.

DOLD.SE

25 jul 2018
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Skapa VPN-anslutning för att få en IP-adress från annat land 
(i det här exemplet en Engelsk IP-adress)

För att skapa en anslutning med amerikansk IP-adress, repetera 
installationsprocessen en gång till, döp den nya anslutningen till 
”Dold.se US”, och peka den nya anslutningen till ”us.dold.se”

Skapa en till VPN-anslutning (en andra anslutning), genom att följa hela 
installationsguiden en gång till, men med två skillnader i processen.
• Skillnad 1: Ge den nya VPN anslutningen ett annat namn,

tex “Dold.se UK” istället för enbart ”Dold.se”.
• Skillnad 2: Peka anslutningen på  ”uk.dold.se” istället för 

”connect.dold.se”
I övrigt ska allt vara samma. Samma Användarnamn och Lösenord, samma 
”delade nyckel / delad hemlighet”.
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Enkelt: När du vill ha en svensk IP-adress, anslut med den första 
anslutningen som heter ”Dold.se”. När du vill ha en engelsk IP-adress, 
anslut med den andra ”Dold.se UK”. För amerikansk IP, anslut med den 
som heter ”Dold.se US”. 

Du kan växla emellan de olike länderna genom att koppla upp och ner 
anslutningarna efter behov. 

Hur väljer du Amerikansk, Engelsk eller Svensk IP-adress?
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Sammanfattning, alla länder

Få en IP-address 
från detta land

Landskod Namnförslag för 
anslutningen 

Serveradress för VPN-
anslutningen

Sverige SE Dold.se connect.dold.se

Storbritannien UK Dold.se UK uk.dold.se

USA US Dold.se US us.dold.se

Följande länder finns tillgängliga just nu. Denna tabell kommer att 
uppdateras med fler länder när vi adderar länder i framtiden.
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Del 4:

Felsökning
Här kommer några tips på vad du kan undersöka och justera med 
inställningarna ifall du har svårigheter att koppla upp mot Dold.se

25 jul 2018
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Dubbelkolla inmatade uppgifter

Vissa äldre Mac har problem att ansluta då de använder en äldre 
standard av L2TP/IPSEC. Prova då att ändra ”Serveradress” till att peka på 
”macos.dold.se” istället för connect.dold.se. Det gör att du ansluter till ett 
speciellt datacenter där vi har stöd för äldre MacOS.

Kör du en äldre MacOS?

Öppna upp VPN-anslutningen, och mata in Lösenord och Delad Hemlighet 
igen, och var noga med att ange rätt uppgift i rätt fält (det är lätt att kasta om 
dem). Kopiera och klistra in uppgifterna från ett text-dokument. Tänk på att 
även stora/små bokstäver måste vara rätt i lösenordet.
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Synpunkter på guiden, eller 
behöver du mer hjälp?

Du är alltid välkommen att kontakta oss 
på kundservice@dold.se så ska vi hjälpa dig.

Vi önskar dig mycket trygg och säker surfning med Dold.se!

25 jul 2018


