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Åtkomst till ansökningsportalen

Sökande kan nå ansökningsportalen genom att navigera till hemsidan:
https://ansokningsportalen.mprt.se/LogIn

Figur 1: Inloggningssida för ansökningsprotalen
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Skapa ett nytt inloggningskonto

Om den sökande inte redan har en användare i ansökningsportalen måste en ny användare skapas.
Detta görs genom att klicka på länken ”Ny användare i den högra menyn”.

Figur 2: Skapa ny användare

Den sökande kommer då att navigeras till en sida där han/hon får möjlighet att fylla i den information
som krävs för att skapa en ny användare. Som minst måste den sökande fylla i alla obligatoriska fält.
Detta illustreras med en röd stjärna (*).

Figur 3: Inmatningssida för att skapa en nya användare
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Logga in

Den sökande måste ha ett inloggningskonto i ansökningsportalen för att kunna lägga en ny ansökan.
Användaren loggar in genom att fylla i sitt ”Användarnamn” och ”Lösenord” samt klickar på knappen
”Logga in”.

Figur 4: Logga in

Om den sökande glömt sitt lösenord eller användarnamn kan hjälp hämtas genom länkarna ”Glömt ditt
lösenord” eller ”Glömt ditt användarnamn”. Användaren kommer då få ett mail skickat till sig med sina
inloggningsuppgifter.

Figur 5: Glömt användarnamn eller lösenord
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Mina detaljer

När den sökande har loggat in navigeras han/hon till ansökningsportalens välkomstsida. Här kan den
sökande finna lite allmän information om ansökningsportalen, såsom vilka ansökningar som går att
utföra via portalen samt vem man bör vända sig till vid frågor och komplettering av sin ansökan.

Figur 6: Välkomstsida

Under menyalternativet ”Mina detaljer” kan den sökande hitta information om sitt konto i
ansökningsportalen. Den sökande får i denna vy även möjlighet att byta sitt lösenord. Detta görs via
länken ”Byt lösenord” till höger.

Figur 7: Mina detaljer
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Ny ansökan

Under menyalternativet ”Ny ansökan” presenteras samtliga tillgängliga ansökningar i en lista. Här kan
den sökande välja vilken ansökan de vill skicka till Myndigheten för press radio och tv (MPRT). Till
varje ansökan finns en kort beskrivning. Genom att klicka på en ansökningslänk navigeras den
sökande till ett formulär specifikt anpassat för vald ansökningstyp. I formuläret för användaren
möjlighet att fylla i information samt bifoga filer. Som minst måste den sökande fylla i samtliga
obligatoriska fält (*), för att ansökan ska kunna skickas in till Myndigheten för press radio och tv
(MPRT).
Den sökande kan spara sin ansökan under tiden som han/hon lägger in uppgifter. Den sparade
ansökan finns under menyalternativet ”Mina ansökningar”.

Mina ansökningar

Under menyalternativet ”Mina ansökningar” kan den sökande hitta information om sina pågående och
inskickade ansökningar.

Figur 8: Mina ansökningar

I ansökningsportalen kan den sökande inte lämna kompletterande uppgifter till en redan inskickad
ansökan. Kompletterande uppgifter skickas istället till registrator@mprt.se. Den sökande kan dock
alltid gå in och titta på sina redan inskickade ansökningar. Detta görs genom att klicka på namnet för
din ansökan.
I denna vy har den sökande dessutom möjlighet att se sina inskickade ansökningar och avläsa vilket
diarienummer som ansökan fått. Det är bra om den sökande använder sig av diarienumret vid
kommunikation med registraturen på Myndigheten för press radio och tv.
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