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Steg för steg – Skapa användarkonto till Skanskas 
arbetsplatsintroduktion 

Första gången du ska genomföra Skanskas arbetsplatsintroduktion måste du börjar med 

att skapa ett användarkonto. Manualen innehåller Skapa ett konto – steg för steg samt 

Problemlösning om du får problem med att skapa kontot. 

Skapa ett konto - steg för steg 

När web-läsaren öppnas kommer du till 

Arbetsplatsintroduktionens 

inloggningssida. Om du inte skapat ett 

användarkonto tidigare klickar du på 

boxen Registrera för att skapa ett 

användarkonto.  

Om du önskar byta språk klickar du på 

rullgardinsmenyn och markerar det språk 

du önskar. 

 

 

Nu har du kommit till sidan Registrera.  

Fyll i fälten:  

1. Förnamn 

 

2. Efternamn  

 

3. E-post 

 

4. Repetera E-post  

 

5. Bocka i om du har ett svenskt 

personnummer eller 

samordningsnummer 

Bockar du i JA gå vidare till Steg 6 

Bockar du i NEJ gå vidare till Steg 7 
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Problemlösning 

Jag får felmeddelandet Registreringen misslyckades, e-postadressen används redan, 

vad gör jag för fel? 

Kontrollera i första hand att e-postadressen är korrekt stavad. Om den är korrekt stavad 

har du troligen redan ett användarkonto. Gå tillbaka till inloggningssidan genom att klicka 

på boxen Avbryt. 

 

 

 

 

 

 

Klicka därefter på länken Glömt lösenord? Fyll i den e-postadress du angav när du 

försökte att skapa användarkontot och klicka på boxen Skicka. 

 

 

 

 

 

Om du redan har ett användarkonto kommer du att få e-post skickat till din inbox. Följ 

instruktionerna för att återställa ditt lösenord. Nu kan du logga in direkt på 

arbetsplatsintroduktionen med din e-postadress och det nya lösenord du skapat. 

Om du inte fått e-post skickat med återställningsinstruktioner eller fortfarande inte kan 

logga in trots att lösenordet ändrats kontakta Skanskas Helpdesk, telefonnummer  

+46 77-125 00 25.  
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När jag klickar på boxen registrera blir ett eller fler fält rödmarkerade och jag 

kommer inte vidare, vad gör jag för fel? 

Samtliga fält måste fyllas i. Kontrollera att de rödmarkerade fälten är korrekt ifyllda. 

Längst ned i formuläret får du även en indikation i röd text på vad som är inkorrekt.  

T ex att e-postadresserna inte överensstämmer med varandra, personnummer är inte i 

rätt format eller att någon tvingande uppgift saknas.  

 


