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Verifiering av kontaktinformation 

För anställd och student 

För att på ett effektivt sätt kunna komma i kontakt med dig som anställd, student eller på annat sätt 
verksam vid Lunds universitet skulle vi uppskatta om du matar in privata kontaktuppgifter där vi kan 
nå dig. Detta är frivilligt och kräver samtycke enligt Personuppgiftslagen. 

Lunds universitet avser att lagra inmatade kontaktuppgifter för två syften: 

• För att kunna skicka ut akut information när universitetet behöver nå samtliga verksamma 
med kort varsel 

• För att kunna skicka ut information av teknisk karaktär (t ex engångskoder för 
lösenordsåterställning eller motsvarande) där det ställs höga IT-säkerhetskrav på att 
informationen når rätt individ 

 

 

1. Gå in på https://passport.lu.se i ett webbfönster. 
2. Klicka på Användare 

 

  

https://passport.lu.se/
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3. Logga in med användarnamn och lösenord: 
Användarnamn: Ditt användarnamn  
Lösenord: Ditt lösenord 

 
 

4. Klicka på Verifiera kontaktinformation. 
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5. Passport presenterar nu en vy med information om vad verifierad kontaktinformation 
innebär. Läs igenom denna. 
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6. Verifiering av mobilnummer. 
Verifiering av tjänstemobilnummer och privat mobilnummer fungerar på samma sätt. 
Verifiering av mobilnummer till tjänstemobil är obligatorisk för anställda som har 
tjänstemobil. 
 
Ange ditt mobilnummer och klicka på Verifiera >>. 

 
 
 
Ett SMS med verifieringskod kommer till mobilnumret du angett. 
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Skriv in verifieringskoden som du fick i SMS:et. 
Klicka på Verifiera >>.  

 
 
Mobilnumret är nu verifierat. 
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7. Verifiering av e-postadress. 
Ange din privata e-postadress och klicka på Verifiera >> 

 

 

 
 
Ett e-postmedelande med verifieringslänk kommer till den e-postadress du angett. 
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Klicka på länken för att verifiera din e-postadress. 

 
 
Nu är din e-postadress verifierad. 
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