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Så här registrerar du dig i ungdomsappen

Registrera konto

Välj kön och ålder

Information om dig Info om målsman Godkänn avtal

Välj kommun och 
verksamhet

Välj registrera din 
profilFör att registrera ett konto på 

Ungdomsappen.se så måste du 
klicka på länken ”Registrera här” 
som finns under knappen ”Logga in”

I nästa steg ska du först välja 
vilket kön du anser dig tillhöra. Du 
kan ange kvinna, man eller annat 
kön, klicka sedan på fortsätt.

Efter att du valt kön måste du ange 
din ålder. Är du under 18 år kommer 
du senare även få ange 
kontaktinformation till din målsman.

I nästa steg ska du fylla i 
information om dig själv. Här anger 
du kontaktuppgifter till dig i form av 
telefonnummer och epost. 

Du anger även ett lösenord. Spara 
lösenordet så att du inte glömmer 
bort det.

Nu är det dags att fylla i information 
om din målsman. Du måste ange 
målsmans personnummer med 12 
siffror. När du anger målsmans 
personnummer så kan hen 
godkänna avtal och regler genom 
bank-ID.

*Målsman = Mamma eller pappa 
eller annan vuxen som har ansvar 
för dig.

På den här sidan ska din målsman 
godkänna vår integritetspolicy 
(avtal). Det gör hen antingen 
genom:

1) Ladda ner dokumentet, skriva 
under det, ta en bild och ladda upp i 
appen. Eller...

2) Godkänna genom Bank-ID. 
Detta kräver att du angivit ett 
korrekt personnummer till målsman.

OBS! Bank-ID appen öppnas inte 
automatiskt

I nästa steg ska du först välja vilken 
kommun du tillhör. Det vill säga den 
kommun du bor i. Efter det väljer du 
den verksamhet du främst besöker. 
Brukar du besöka flera 
verksamheter väljer du den du 
oftast går på.

Nu har du två val där du ska välja 
det andra alternativet ”Registrera 
din profil”. 

Registrera din profil innebär att du 
kommer kunna använda appen för 
att besöka din verksamhet och för 
att registrera besök, låna saker och 
boka lokaler.  

Se instruktiosfilmen 
på youtube
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Registrera konto
Börja med att ladda 
ner appen ”Ungdoms-
appen” på din telefon.

För att registrera ett 
konto på Ungdoms-
appen.se klickar du 
på ”Registrera här” 
som finns under 
knappen ”Logga in”.

Välj kön och ålder
I nästa steg ska du 
först välja vilket kön 
du anser dig tillhöra. 
Du kan ange kvinna, 
man eller annat kön. 

Efter att du valt kön 
anger du ålder. 

Välj kommun och 
verksamhet
I nästa steg ska du 
först välja vilken kom-
mun du tillhör. Det vill 
säga den kommun du 
bor i. 

Efter det väljer du den 
verksamhet du främst 
besöker. 
Brukar du besöka flera 
verksamheter väljer du 
den du oftast går på.

Välj ”Registrera 
 din profil”
Registrera din profil 
innebär att du kommer 
kunna använda appen 
för att besöka din verk-
samhet, checka in, 
låna saker, anmäla dig 
till aktiviteter, ta del 
av förmåner och boka 
lokaler.

Information om dig
I nästa steg fyller du 
i information om dig 
själv. Här anger du 
kontaktuppgifter till 
dig i form av telefon-
nummer och epost.

Du anger även ett 
lösenord. Spara 
lösenordet så att du 
inte glömmer bort det.

Information om 
målsman
Är du under 18 år är 
det nu dags att fylla 
i information om din 
målsman. Du behöver 
ange målsmans per-
sonnummer med 12 
siffror. När du anger 
målsmans person-
nummer så kan hen 
godkänna avtal och 
regler genom bank-ID.

*Målsman = Den 
förälder eller annan 
vuxen som har ansvar 
för dig.

Godkänn avtal
På den här sidan ska 
din målsman godkänna 
vår integritetspolicy 
(avtal). Det gör hen 
antingen genom:

1.) Utan bank-ID:
Ladda ner dokumentet, 
skriva under det, ta en 
bild och ladda upp i 
appen. Om du inte har 
tillgång till skrivare kan 
du hämta ett utskrivet 
avtal på din verksamhet.

2.) Med Bank-ID: 
Godkänn genom Bank-ID. 
OBS! Bank-ID appen 
öppnas inte automatiskt.
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integritetspolicy mm besök hemsidan.

För att besöka och ta del av vår verksamhet behöver du skaffa ett medlemskap genom ungdomsappen.

Nu har du skickat iväg din ansökan om medlemskap. När du gör ditt första besök i verksamheten ska 
personalen granska och godkänna din ansökan för att den ska gå igenom. När din medlemsansökan 
blivit godkänd kan du börja använda appen!
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