
 
 

Så här får du tillgång till Otavas svenskspråkiga Online-produkter:  
 

 Köp via nätbutiken suomalainen.com 
1. Otavas online-produkter säljs en på licens på fyra år via suomalainen.com. För att köpa online-

produkter måste du registrera dig och logga in i suomalainen.com. 
2. En aktiveringskod och instruktioner för hur du aktiverar din licens skickas till den e-postadress du 

anger i samband med köpet (tillsvidare ännu på finska). Om du får problem i samband med köpet 
kan du kontakta asiakaspalvelu@suomalainen.com. 

 
 Aktivera och använd via Otavas digiläromedel 

3. Logga in till Otavas digiläromedel på adressen https://digilaromedel.otava.fi/. Om det är första 
gången du besöker tjänsten måste du registrera dig som användare (STEG 4–7). Om du redan har 
användarkoder kan du gå direkt till STEG 8. 

4. Klicka på ”registrera dig” i rutan till höger.  
5. Fyll i förnamn, efternamn, e-postadress och ett valbart lösenord och klicka på ”Skapa 

användarkoder”.  
6. Ett meddelande skickas till den e-postadress du angivit. Kontrollera att meddelandet inte klassats 

som skräppost, meddelandet har rubriken ”Registrering till Otavas digiläromedel”. 
7. Klicka på länken i e-postmeddelandet för att bekräfta din e-postadress och aktiverar dina 

användarkoder. När du klickar på länken öppnas en ny sida i din webbläsare. Klicka på ”Fortsätt till 
inloggningssidan” för att logga in till Otavas digiläromedel.  

8. Logga in med dina användarkoder till Otavas digiläromedel. Fyll i aktiveringskoden i rutan under 
rubriken ”Lägg till digitalt material” och tryck på ”Lägg till”. Nu har ditt material lagts till på listan 
över material som du har tillgång till. I fortsättningen kommer du åt materialet från alla dina 
apparater genom att logga in till Otavas digiläromedel.  

9. Klicka på namnet för att öppna materialet.  
TIPS! För att i fortsättningen lätt komma åt dina digitala material lönar det sig att lägga till dem 
bland dina favoriter i webbläsaren. I smarttelefonen och på läsplattan kan du dessutom lägga 
materialet på din hemskärm. 
 

Om du får problem i samband med aktiveringen av produkten kan du kontakta asiakaspalvelu@otava.fi. 
 

Övriga funktioner: 
Under fliken ”Mitt konto” kan du redigera dina uppgifter och byta lösenord. Om du glömt ditt lösenord till 
Otavas digiläromedel kan du beställa ett nytt genom att klicka på "Har du glömt lösenordet?” på 
ingångssidan. 
 

https://digilaromedel.otava.fi/

