
Så tecknar du medlemskap 
hos WW ViktVäktarna

1. Öppna en ny webbläsare, t e x Explorer, Chrome eller Safari. Ställ dig med 
med muspekaren i adressfältet högst upp och skriv in www.viktvaktarna.se 
och tryck Enter.

2. Du kommer nu in på WW ViktVäktarnas hemsida. Klicka på “Bli medlem” 
som står uppe till höger i en blå ruta.



3. Välj vilken typ av medlemskap du vill teckna genom att klicka på knappen 
under respektive medlemskap.

4. Välj bindningstid, 12, 6 eller 3 månader genom att klicka på “Välj detta 
medlemskap”. 



5. Här skapar du dina inloggningsuppgifter genom att ange ditt förnamn, 
efternamn, e-mailadress och ett lösenord du själv väljer. Lösenordet måste 
vara minst 8 tecken och innehålla minst en bokstav och en siffra men inga 
mellanslag, t.ex. mabra1975. Klicka sedan på “Nästa steg” och följ 
instruktionerna från steg 8. 
 
Vill du istället återaktivera ett tidigare medlemskap så klickar du på “Har du 
varit medlem tidigare och vill behålla dina användaruppgifter?” och följer 
sedan instruktionerna från steg 6 och 7.



6. Här anger du den e-postadress eller det användarnamn du vill 
återaktivera ett tidigare medlemskap. Klicka sedan på “Fortsätt”.

7. Ange ditt användarnamn och lösenord. Bocka i rutorna nedan och klicka 
sedan på “Nästa steg”.



8. Nu ska du ange dina betalningsuppgifter. Skriv i ditt betalkortsnummer  
16 siffror, utgångsdatum och CVV/CVC-koden som du hittar på baksidan av 
ditt betalkort. Därefter fyller du i ditt namn, adress och mobilnummer 
(personnummer inte obligatoriskt). Klicka sedan på “Nästa steg”.
OBS: Ditt betalkort måste vara öppet för Internet och utlandsköp (hela 
världen). Denna inställning gör du på din internetbank.



9. Granska din beställning. Läs noga igenom informationen på sidan innan 
du klickar i den obligatoriska rutan, klicka sedan längst ner på “Bekräfta”.
 



10. Bekräfta ditt köp. Öppna upp ditt mobila BankID (i din mobil) och ange 
din säkerhetskod. Återgå sedan till registreringen av ditt medlemskap. Du 
kommer nu att få en “Bekräftelse av ditt medlemskap” (detta skickas även till 
din e-postadress).

Klicka nu på “Kom igång med programmet”.


