
Öppna din webbläsare och
gå in på profil.nwt.se
Du kan välja mellan att
logga in med ditt  
Facebookkonto eller att 
skapa ett nytt konto.

Om du loggar in via Facebook 
använder du de inloggnings-
uppgifterna du har där.  
Därefter kan du gå vidare till 
steget att lägga till din  
prenumeration.



Om du inte kan logga in via  
Facebook får du istället välja att 
skapa ett konto. Fyll i formuläret 
med dina uppgifter. Lösenordet 
hittar du på helt själv, det  
behöver alltså inte vara samma 
lösenord som du använder för 
prenumerationstjänsten eller i 
den gamla e-tidningsappen.

Ditt namn

Din e-postadress

Ditt profilkonto är nu skapat, 
men du måste verifiera din 
e-postadress.



          Din e-postadress

 Ditt namn

Du verifierar din e-postadress genom att öppna det mejl som skickats 
till dig och klicka på ”Bekräfta”.

Du måste nu logga ut från din profil och logga in på nytt för att det ska 
synas att mejlen har kopplats ihop med profilen.



Du kan nu lägga till din prenumeration. För att göra det behöver du veta 
vad du har för kundnummer och vilket lösenord du har till prenumera-
tionstjänsten. Lösenordet är ditt postnummer om du inte själv ändrat det. 
Saknar du kundnummer och/eller lösenord kan du hämta dem på nwt.se/
kundcenter.

Ditt namn Ditt kundnummer
Din e-postadress

Bekräfta tillägget av din 
prenumeration genom 
att klicka på ”Länka till 
mitt konto” och sen 
”Klart”.



Om du vill kan du bjuda in upp till fyra familjemedlemmar att dela de 
digitala delarna av din prenumeration med. Börja med att skapa en 
familjegrupp.

Välj vilket namn du vill och tryck 
”Lägg till”.

Klicka på ”Dela prenumeration” och lägg till den prenumeration som 
familjegruppen ska ha tillgång till. För att sen kunna lägga till famil-
jemedlemmar måste de först skapa egna profiler. De gör då samma 
steg som du just gjort, förutom att koppla ihop profilen med en 
prenumeration och skapa familj. Klicka på ”Lägg till familjemedlem”.

Ditt valda gruppnamn

Ditt gruppnamn

Ditt namn
Din e-postadress



Familjemedlemmens e-postadress

Familjemedlemmens 
namn

Skriv in dina familjemedlemmars e-postadresser. Klicka på ”Lägg till 
familjemedlem” och sen ”Klart” när du lagt till dem du önskar. 
Familjemedlemmarna får nu ett mejl om att de blivit tillagda i din 
grupp.

Du ser nu alla dina familjemedlemmar i gruppen. 

Nu är du färdig med skapandet av en personlig profil.

Ditt gruppnamn

Ditt namn
Din e-postadress

Familjemedlemmens namn
Familjemedlemmens e-postadress


