
Guide till SvD:s 
digitala tjänster
I denna guide hittar du information om hur du enkelt kommer igång med 
SvD:s digitala tjänster. För att använda SvD digitalt behöver du först logga in. 
Vänligen observera att din prenumerationstyp styr vilka digitala tjänster du 
har tillgång till. 

Mer information om hur du går tillväga hittar du på nästa sida 1 



Vad ingår i min prenumeration?

Nyhetsartiklar på SvD.se

Spara artiklar

Följa skribent och ämnen

eSvD

Premiumartiklar

Familjeinlogg

SvD korsord

Papperstidning på helgen

Papperstidning alla dagar i veckan

SvD digital bas SvD digital SvD helg SvD alla dagar

Vilka tjänster du har tillgång till styrs av vilket prenumerationspaket 
du har, se tabellen nedan:



Logga in med på SvD.se med SPiD

Logga in
För att få ut det mesta av din prenu-
meration behöver du logga in på sajten 
(högst upp i högra hörnet). Är du inte 
inloggad så kommer du att bli ombedd 
att logga in när du har läst ett visst antal 
artiklar under en månad eller vill an-
vända någon av SvD:s digitala tjänster. 
Genom att logga in blir det även enklare 
att genomföra självbetjäningsärenden 
för din prenumeration. 
SvD använder inloggningsplattformen 
SPiD. Läs mer om SPiD på SvD.se/spid

För att logga in på din mobil eller 
surfplatta gör du som nedan fast i din 
surfplatta och/eller mobil. Mer informa-
tion längre fram i guiden.

Så här gör du:

1. Öppna din webbläsare på din dator. 
Skriv in www.svd.se i adressfältet på din 
webbläsare.

2. Klicka på knappen Logga in

3. Logga in med ditt SPiD-konto som 
består av din e-postadress samt ditt 
lösenord. Har du glömt ditt lösenord kan 
du enkelt få ett nytt genom att klicka på 
knappen Glömt lösenord på denna sida.

4. Nu är du inloggad. Du ser nu att 
ikonen bredvid ditt namn blir som på 
bilden.
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Prenumeration och inställningar

Hantera din prenumeration
Under rubriken Prenumeration och in-
ställningar kan du sköta det mesta som 
har att göra med din prenumeration. 
Här ser du vilken typ av prenumeration 
du har, slutdatum samt avtalsnummer. 
Du kan även göra självbetjäningsären-
den som adressändring och anmäla ute-
bliven tidning. Det är här du sköter ditt 
SvD-konto och kan ändra e-postadress, 
lösenord samt eventuella kortuppgifter. 
Observera att denna sida ser annorlun-
da ut beroende på vilken prenumera-
tion du har. 
 
Så här gör du

1. Klicka på ditt konto högst upp i högra 
hörnet på SvD.se. En meny kommer då 
falla ner. Klicka på Prenumeration och 
inställningar. 

Kom ihåg att du måste vara inloggad för 
att komma åt denna sida.

2. Din prenumeration. Här kan du bland 

annat göra självbetjäningsärenden.

3. Inloggningsuppgifter för 
ditt SPiD-konto.

4. Kontaktuppgifter samt kundnummer

5. Information om eventuellt betalkort.
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Navigering på SvD.se

Hitta rätt på SvD.se
Med Svenska Dagbladet digitalt håller 
du dig enkelt uppdaterad om de viktigas-
te nyheterna. Vid stora nyhetshändelser 
kan du också följa liveflöden och ställa 
frågor till reportern på plats. I den digita-
la tidningen och på sajten kan du ta del 
av våra kunniga skribenters analyser 
och förklarande grafik, läsa bloggar 
och expertkommentarer inom just ditt 
intresseområde. Kom ihåg att du måste 
logga in för att få ut det mesta av din 
prenumeration. 

Så här gör du

1. I toppen av sajten hittar du alla sektio-
ner på SvD.se. Tryck på knappen Mer till 
höger i menyn för att se alla sektioner.

2. Du får snabbt förståelse för samman-
hang och bakgrund genom överskådliga 
samlingssidor där allt material om stora, 
aktuella nyhetshändelser finns samlat. 
Klicka på ikonen som består av en blå 

jordglob.

3. Du som är extra intresserad av ett 
visst ämne eller någon av våra skriben-
ter kan enkelt följa ett ämne eller en 
skribent och få information när nytt 
material publicerats. Klicka på knappen 
Följ skribent/ Följ ämne i slutet av en 
artikel.

4. Nedan hittar du en förklaring till vad 
de olika ikonerna på SvD.se står för.
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Kundservice Sök på SvD.se Dagens tidning digitalt
(eSvD och pdf-format)

Du kan läsa 
artikeln

Du måste logga in för 
att kunna läsa artikeln

Bli kund Logga in

Du är inloggad Du har ett meddelande



Navigering på SvD.se - Följa och spara

Följa och spara
Som prenumerant har du möjlighet att 
följa både ämnen och skribenter som du 
är särskilt intresserad av. Om du hittar 
en artikel men inte hinner läsa den just 
då, kan du nu enkelt spara artikeln och 
läsa den när du har mer tid.  Kom ihåg 
att du måste logga in för att kunna 
använda denna tjänst.

Så här gör du

1. Du sparar en artikel genom att klicka 
på Spara artikel. Du hittar knappen till 
vänster om artikeln.

2. I slutet av en artikel kan du både välja 
att Följa skribent genom att klicka på 

knappen eller följa ett ämne.

3. Om du klickar på ett visst ämne enligt 
ovan så kommer du till en ny sida där du 
trycker på Följ ämne. Knappen kommer 
då ändras.

4. Dina sparade artiklar och valda skri-
benter/ämnen hittar du sedan i 
menyerna Du följer och 
Sparade artiklar. Du klickar på namnet 
för ditt SvD-konto högst upp till höger på 
sajten för att visa menyn.

5. Genom att klicka på rubriken 
Du följer hamnar du på denna sida (se 
bild). Här ser du artiklar som berör dina 
ämnen.

6. Du kan redigera dina val på sidan Du 
följer genom att klicka på knapparna i 
toppen av sidan.

7. Dina sparade artiklar hittar du under 
rubriken Sparade artiklar. Genom att 
klicka på Ta bort artikel kan du välja att 
ta bort en sparad artikel efter att du har 
läst den.
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Navigering på SvD.se – Dagens tidning digitalt

Sida för sida digitalt
Som inloggad prenumerant på SvD 
digital-paketet kan du läsa den tryckta 
tidningen, sida för sida, digitalt. Du väljer 
själv hur du vill läsa dagens tidning, i 
pdf-format eller via eSvD på din dator, 
surfplatta eller mobil (mer om hur du 
navigerar i eSvD på följande sidor.)

Så här gör du

1. I toppen av sajten SvD.se hittar du 
knappen Dagens tidning. Klicka på den.

2. Du är nu på en översiktssida där du 
själv väljer hur du vill läsa Dagens tid-
ning digitalt. Du kan antingen läsa den i 
eSvD (mer om eSvD längre fram) på din 
dator, surfplatta eller mobil. Du kan även 
läsa som pdf-format vilket du kan läsa 

om nedan.

3. För att läsa Dagens tidning i pdf-for-
mat klickar du på knappen Läs i PDF-for-
mat.

4. Du kan från denna sida välja vilken 
dags tidning samt vilken del i tidningen 
som du vill ladda ner. Klicka på den del 
du vill ladda ner. Tidningen kommer att 
sparas på din dator i PDF-format.
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Dagens tidning digitalt – eSvD 

Vad är eSvD?
eSvD ger dig hela papperstidningen, 
med alla bilagor, digitalt. I eSvD kan 
du läsa dagens tidning, ta del av ett 
uppdaterat nyhetsflöde, spara och dela 
artiklar, ta del av SvD:s arkiv sedan 2001 
och anpassa ditt läsläge så det passar 
dig.

eSvD går att läsa i din dator, mobil eller 
surfplatta. För att läsa eSvD på din da-
tor, se tidigare sida.

Så här gör du för att läsa eSvD i mobil 
och surfplatta (iphone och ipad)

1. Börja med att ladda ner eSvD-appen. 
Beroende på vilket enhet du använ-
der besöker du antingen Apple Store, 
bildexemplet, eller Google Play (om du 
använder en Android-enhet). Om du 
har glömt dina användaruppgifter för 
att kunna ladda ner appen måste du 
kontakta din leverantör för att få tillgång 
till dessa uppgifter.

2. När appen är installerad klickar du på 

appen.

3. Klicka på ikonen för Inloggning

4. Skriv in dina uppgifter, mejladress och 
lösenord, och klicka på knappen Logga 
in. Nu kan du läsa tidningen, precis som 
vanligt, digitalt.
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Navigering i eSvD - ipad



Navigering i eSvD - ipad forts.



Navigering i eSvD - iphone



Navigering i eSvD – Android surfplatta



Navigering i eSvD – Android surfplatta forts.



SvD och SvD Näringsliv i mobilen - iphone

SvD i mobilen
För att enklast ta del av SvD och SvD 
Näringsliv i din mobil kan du ladda ner 
apparna. Detta gör du via App Store eller 
Google Play, beroende på vilken mobil 
du använder. Börja med att klicka på 
appen för App Store eller Google Play 
(App Store, bild nr 1). Sök på Svenska 
Dagbladet och SvD Näringsliv. För att 
ladda ner apparna behöver du dina 
inloggningsuppgifter för App Store eller 
Google Play. När apparna är installerade 
klickar du på appen och sedan på knap-
pen Meny uppe till höger på skärmen. 
Klicka sedan på Logga in och fyll där i de 
uppgifter som du använder för inlogg-
ning på SvD:s tjänster, som består av din 
mejladress och ditt lösenord.

Så här gör du (iphone)

1. Klicka på appen för App Store i din 
mobil eller läsplatta. Sök på Svenska 
Dagbladet och SvD Näringsliv i App Sto-
res sökfunktionoch installera apparna.

2. När appen är installerad klickar du på 

appen.

3. Väl inne i appen klicka du på Logga in 
högst upp i högra hörnet.

4. Ange dina inloggningsuppgifter 
bestående av din e-postadress och ditt 
lösenord. Tryck sedan på Logga in.

5. Nu är du inloggad. Navigera i appen 
genom att klicka på Meny. Du tar bort 
menyn genom att klicka på Stäng.
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