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Manual för återställning av lösenord  

Multifaktorautentisering (MFA) ger ytterligare ett skydd i inloggningsprocessen. Vid 

åtkomst till konton eller appar behöver användarna ytterligare identitetsverifiering, till 

exempel med en kod som kommer till telefonen. Multifaktorautentisering kallas även 

2-faktorsautensiering. 

När lösenordet har gått ut eller man har glömt sitt lösenord kan man själv lösa det 

antingen via: 

1. Självservice  

2. Servicedesk  

För att återställa lösenord behöver man fylla i telefonnummer på samma sida som man 

registrerar tvåfaktorsautentisering.  

Logga in på https://mysignins.microsoft.com/security-info 

 

OBS! 

För dig som är anställd – Logga in med din Vellinge e-postadress  

För dig som är entreprenör / leverantör / extern användare – Logga in med ditt 

ext-xxxxxx@vellinge.se exempelvis: ext-andsjo01@vellinge.se 

https://mysignins.microsoft.com/security-info
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Verifiera din identitet 

 

Ange kod 

 

 

Under säkerhetsinformationer registrerar man ett eller flera telefonnummer. Man får 

registerara arbetstelefon, privattelefon eller alternativ. Det går bra att ha fler 

verifieringsmetoder och en som är standard. 
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Återställning vi självservice 

Gå till sidan https://portal.microsoftonline.com/ChangePassword.aspx  

 

Välj ”Kan du inte komma åt ditt konto?” 

  

Välj arbetskonto 

 

Skriv användarnamn eller e-postadress. 

 

OBS! 

För dig som är anställd – Logga in med din Vellinge e-postadress  

För dig som är entreprenör / leverantör / extern användare – Logga in med ditt 

ext-xxxxxx@vellinge.se exempelvis: ext-andsjo01@vellinge.se 

https://portal.microsoftonline.com/ChangePassword.aspx
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Välj verifieringsmetoden 

 

Skriv verifikationskod och tryck på nästa 

 

  



 Omsorgsavdelningen 

2022-02-21 

 

5 (6) 

 

 

Välj andra verifieringssteg  

 

 

Välj nytt lösenord och bekräfta det nya lösenordet. 

 

Tryck på slutfört. Nu får man logga in med det nya lösenordet.  

.  
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Återställning vi Servisdesk 

Ring eller mejla Servisdesk 

Telefon: 040 42 53 33 

E-mail: servicedesk@vellinge.se 

Grundregeln när telefonin är nere och ni kan inte komma fram till Servicedesk, är att 

man måste mejla sina ärenden till servicedesk@vellinge.se. 

Det är enda sättet för att hantera ärenden av tekniker under tiden det inte går att ringa. 

Servicedesk har snabb handläggningstid även på mejlen speciellt inte när det gäller 

lösenord. 

Mall för att mejla in till Servicedesk: 

1. Ange användarnamn. 

2. Ange telefonnummer där lösenordet skickas ut. Telefonnummer borde bli 

registrerad på https://mysignins.microsoft.com/security-info 

OBS! 

Om man inte har registrerat ett telefonnummer så får man inte något nytt lösenord när 

man ringer in, mejlar eller vill själv återställa lösenordet. Då lösenord skickas till 

närmaste chef. Detta för att undvika att vem som helst kan ringa in och få ett lösenord 

till ett konto. 
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