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Tvåfaktorsinlogg – registrera mobilnummer 

Registrera mobilnummer för att få aviseringar 
Innan du kan börja använda tvåfaktorsinlogg måste du registrera ett mobilnummer antingen i appen 

Microsoft Authenticator eller som SMS till mobilnummer. 

Vid eventuella frågor om att ange e-postadress/användarnamn för att logga in anger man 

användarnamn@nykoping.se alt. användarnamn@oxelosund.se, beroende på kommun, 

exempelvis fnen0001@nykoping.se 

När man loggar in på en sida som kräver MFA kommer den att lotsa fram till rätt sida för 

registrering. I första hand rekommenderas appen Microsoft authenticator (Kräver 

smartphone) och i andra hand SMS till mobilnummer. 

Microsoft Authenticator (Kräver smartphone) 
1. Installera appen Microsoft Authenticator på din telefon 

2. Öppna webbläsare på datorn och gå till https://aka.ms/mfasetup 

3. Logga in med användarnamn@nykoping.se alt. användarnamn@oxelosund.se 

4. Klicka på Nästa vid vid fråga om ”Mer information krävs” 

5. Klicka sedan på nästa vid ”Börja med att hämta appen” 

6. Klicka på nästa vid ”Konfigurera ditt konto” 

7. Starta appen på på din telefon 

8. Klicka på de tre prickarna uppe till höger och välj ”Lägg till konto” 

9. Välj ”Arbets- eller skolkonto” 

10. Skanna QR-koden på datorn med telefonen 

11. Klicka på Nästa vid ”Skanna QR-koden” på datorn 

12. Godkänn inloggning i telefonen 

13. Klicka på Nästa på datorn 

14. Klicka på Klar på datorn 

15. Logga ut genom att klick på ikonen uppe till höger och välj ”Logga ut” 

Nu är appen klar att använda som andra faktor vid inloggning där andra faktor krävs. 

SMS (Kräver inte smartphone) 
1. Öppna webbläsare på datorn och gå till https://aka.ms/mfasetup 

2. Logga in med användarnamn@nykoping.se alt. användarnamn@oxelosund.se 

3. Klicka på Nästa vid vid fråga om ”Mer information krävs” 

4. Klicka längst ner på ”Jag vill konfigurera en annan metod” 

5. Välj telefon i rutan ”Välj en annan metod” och sedan Bekräfta 

6. Välj Sweden och ange telefonnummer utan inledande nolla och klicka sedan på Nästa 

7. Skriv in koden du fick via SMS och klicka på Nästa 

8. Klicka Nästa vid ”SMS verified” 

9. Klicka på Klar 

10. Logga ut genom att klick på ikonen uppe till höger och välj ”Logga ut” 

https://aka.ms/mfasetup
https://aka.ms/mfasetup
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Bildhänvisningar till SMS 
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