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Ha inte för bråttom om du märker att du inte kommer ihåg ditt lösenord. 

Gör du för många försök kommer kontot att blockeras som det sedan kan vara 
svårt att häva. Innan dess finns det möjligheter att återställa lösenordet. 
Resultatet kan visserligen, i värsta fall, bli att kontot hamnar i karantän i 30 
dagar men därefter återställs kontot automatiskt. Om du dessutom förberett ditt 
konto med säkerhets uppgifter behöver det inte bli ett ”värsta fall”. 

Här följer några praktiska riktlinjer plus ett exempel på en lyckad 
räddningsaktion, från verkliga livet. Följt av en handlingsplan i korthet. 

Rutiner för återställning av lösenord/ konto. 
Orsaker till återställning kan vara flera: Glömt lösenord eller att Microsoft 
låst kontot av någon anledning. 

Viktigt: 

Om kontot inte använts på ett år, blir kontot inaktivt och alla mejl 
rensas. Kontot kan bara återställas om adress och lösenord är kända. 
 
Om kontot inte använts på två år stängs det för gott. Återställning är 
inte möjlig och adressen kan inte användas som alias eller för att 
skapa ett nytt konto. 
 
MS policy: https://support.microsoft.com/sv-se/help/4511051/microsoft-
account-activity-policy 

 
Att återställa lösenord eller konto förutsätter att man för sitt konto har 
skapat säkerhetsinformation, som gör det möjligt för Microsoft att 
automatiskt verifiera någon som innehavare av kontot. Till exempel 
mobilnummer och annan mejladress för mottagning av verifieringskod.  

Om sådana uppgifter saknas blir man tvungen att via formulär ange 
uppgifter som styrker ägandet. Förutom personliga data kan det krävas 
information från ens mejlkonversation. Har man tillgång till den till 
exempelvis via sin mobil, där utloggning vanligtvis inte görs, är det en 
fördel. Om inte, får man kontakta några personer och be om hjälp. 
Vanligtvis behövs mottagarens mejladress och ordagrann angivelse av 
meddelande rubrik. Detta är nödvändigt så att kontrollen kan göras 
maskinellt.  

Ett sätt att på egen hand återställa kontot förutsätter att man har genererat 
en återställningskod. 
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Sammanfattningsvis är det viktigt att man planerar för en återställning i 
samband med att kontot skapas.  

Att återställa lösenordet är normalt lindrigare att hämta sig från än att 
återställa kontot. 

Återställa lösenord/konto - Riktlinjer 
När du inte kan logga in: https://support.microsoft.com/sv-se/help/12429 

Kontosupport via e-post: https://support.microsoft.com/sv-
se/help/12401/microsoft-account-get-help-by-email  

Ytterligare assistans: https://support.microsoft.com/en-us/help/17875/microsoft-
account-reset-or-recover-password 

Processbeskrivning: https://answers.microsoft.com/en-
us/windows/forum/windows_10-security/how-to-reset-recover-microsoft-
account/d941da9f-e4d0-4451-ad5e-3bd114a7fc53 

Återställa lösenord/konto – Principer 
Budskapet från MS är tydligt: Det finns ett flertal verktyg tillgängliga för 
att du skall kunna sköta återställandet på egen hand. Ingen supporttjänst 
kan kontaktas, per telefon eller e-post, för att hjälpa dig med detta. 

Gå till logga in på kontot: https://account.microsoft.com/account 

Välj Har du glömt lösenordet? 

1 / Återställ lösenordet. Har du säkerhetsuppgifter, e-post eller 
mobilnummer, för att ta mot verifieringskod? Välj lämpligt alternativ så är 
du snart inne på ditt konto igen efter att tagit emot och registrerat koden. 

2 / Måste kontot återställas? 

 Har du en återställningskod för kontot (25 tecken)? Ange den 
tillsammans med ett nytt lösenord och kontot återställs. 

 Har du inget av detta måste du ange en tillfällig e-postadress, som 
du har omedelbar tillgång till, för fortsättning av återställning av 
kontot. Adressen behöver inte vara din egen. Saknas en sådan, så 
skapa ett nytt konto för just detta ändamål. Efter återställning av 
kontot, som innebär ändring av lösenordet med mera blir det satt i 
karantän ett tag (30 dagar). E-post kan nås under karantäntiden via 
inloggning på ditt konto (Välj fler alternativ> Visa inkorgen) 

 Om du har aktiverat tvåstegsverifiering för ditt konto fungerar inte 
återställningsformuläret. När du aktiverar tvåstegsverifiering lovar vi 
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att inte låta någon logga in utan två former av identifiering, oavsett 
hur mycket information de vet om ditt konto. 

Öppna låst konto 
Låsning kan orsakas av misslyckad återställning av lösenord, utebliven 
verifiering av inloggning eller tvivelaktig aktivitet på kontot. Observera 
att det kan gå att använda mejl trots att kontot är satt i karantän d.v.s. 
om du har kvar inloggningen på någon enhet. 

https://support.microsoft.com/sv-se/help/13956/microsoft-account-locked 

För att häva blockeringen av ditt konto måste du uppge en säkerhetskod 
som du får via ett sms från Microsoft. Telefonnumret du använder för att 
få detta sms behöver inte vara kopplat till ditt konto. Det behöver inte ens 
vara ditt eget telefonnummer. Om du inte kan få sms till din telefon kan 
du fråga en vän eller någon i familjen om du får använda deras 
telefonnummer. Microsoft sparar inte det här telefonnumret. 

Om du ser ett meddelande om att "gränsen för användning har 
överskridits" kan det betyda att telefonnumret har använts för många 
gånger inom en kort period, eller att vi har upptäckt något misstänkt med 
telefonnumret. Använd i så fall ett annat telefonnummer. 

Återställa kontot – Vad innebär det? 
När du återställer kontot får du möjlighet att ange ett nytt lösenord så att du 
kommer in på kontot. Samtidigt tas den gamla säkerhetsinformationen bort 
och du måste ange en ny (om än tillfällig) e-postadress, som inte fanns 
knutet till kontot tidigare. Ny återställningskod genereras och tvåstegs 
verifiering måste aktiveras på nytt. När du väl kommit in på kontot igen 
kan du lägga tillbaka dina gamla verifieringsuppgifter 

Ändra lösenord och/eller säkerhetsinformation 
Logga in på kontot: https://account.microsoft.com/account 

Byt lösenord 

Komplettera din säkerhetsinformation för att få meddelande eller 
verifieringskod från Microsoft: Mejlkonto, Mobilnummer, Fast 
telefonnummer. 

Aktivera 2-stegsverifiering 

Skapa en återställningskod för kontot (25 tecken) 
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Recovery – a success story. 
Since I do not work for Microsoft, I can only report my own experiences. Some 
time ago I helped my son access his account (forgotten password) in the 
following way. We spoke over the phone during the process.  
 

1. He did not have 2-step verification activated for the account. (I assume 
that was one reason he was helped by MS.)  

2. Neither did he have any security information registered. 
3. He had access to his e-mail through an open login on his mobile. 
4. When logging into his account on a computer he chose: "Forgot my 

password" 
5. Then "Has none of these options" 
6. As an e-mail for receiving verification data during recovery process, he 

chose my e-mail address. 
7. I immediately got a verification code from MS by e-mail, which I told him. 
8. He entered the code together with personal information in a form. The 

important factor was, quite sure, that he could state some email contacts 
and EXACT content in the headline. 

9. The reply from MS came to my email within 30 minutes with a link 
which I forwarded to his email address. 

10. When the link was opened by him, a request for confirmation came to 
me. 

11. When confirmed by me, he was able to enter a new password and 
entered his account directly and changed the security information. 

12. The account was now recovered but quarantined for 30 days. 
13. The email on his mobile was still working, since it was not logged out. I 

guess it would have been possible to use email from logging in to his 
account 

14. After the quarantine period he could access the account & e-mail on 
computer using his new password. He also had to reconnect the e-mail 
on mobile using the new password. 
 

 

A short plan. 
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I would try these steps to reset the password and the account (if you have no 
security information) 
 

1. Create a new MS e-mail account just for this situation, if you do not 
already have one that you have immediate access to. 

2. Start to log in to your old account 
https://account.microsoft.com/account 

3. Choose the option” Forgot my password” 
4. Then choose “Have none of these options” 
5. You will be prompted for an e-mail for verification, then chose the 

one you just created. 
6. You will get a code 
7. Enter the code 
8. Fill out the form, if asked for, with your personal information. The 

important factor is that you can state some email contacts and EXACT 
content in the headline of these e-mails. If you have access to your 
email use that to give the accurate data. 

9. Wait for MS to answer 
 

10. When the verification link arrives to the “verification account” (the 
one you created in step #1 

11. Open it 
12. Confirm the action request 
13. Enter a new password 
14. This hopefully takes you into your account so you can change security 

information 
 


