
För att komma igång måste du ha tillgång till följande:
 → Ditt användarnamn och lösenord.
 → Din aktiveringskod som du fått skickad till dig via post. Om du ännu inte begärt din 

aktiveringskod, kontakta Kundservice på UC via kundservice@uc.se.

 → 1. Ladda ner Google Authenticator till din dator via den här länken.

Så här gör du för att  
logga in på uc.se med 
Google Authenticator  
på din dator

mailto:kundservice%40uc.se?subject=
https://chrome.google.com/webstore/detail/authenticator/bhghoamapcdpbohphigoooaddinpkbai


→

 → 2. Logga in på www.uc.se genom att klicka på knappen ”Logga in” högst upp i högra hörnet.

 → 3. Logga in med ”Användarnamn och lösenord”. 



→

→

→

 → 4. Klicka sedan på ”Min Administration”.

 → 5. Klicka på ”Mina inloggningsmetoder” och fyll i aktiveringskoden som du fått med 
posten under ”ANGE AKTIVERINGSKOD”. Klicka på ”OK”. 

 → 6. Välj Google Authenticator i menyn för inloggningsmetod.



 → 7. Kopiera bokstavs- och sifferkombinationen under QR-koden. 

 → 8. Öppna ett nytt fönster i Google Chrome eller valfri annan webbläsare 
och klicka på den nya ikonen som nu uppenbarat sig (nedan markerat i 
gult) längst upp till höger.



→

 → 9. Klicka på ikonen med pennan och sedan på pluset (nedan markerade i gult).  
Du kan välja att läsa av streckkoden eller skriva in den manuellt (se punkt 8).

 → 10. Efter att du har läst av streckkoden/fyllt i koden, klicka på ”AKTIVERA”.



→

 → 11. Nu har du aktiverat tvåfaktorsautentiseringen. 
 → Logga ut och logga sedan in på nytt på www.uc.se för att kunna använda 

våra kredit- och bevakningstjänster. Välj nu ”Tvåfaktorsautentisering” som 
inloggningsmetod.

 → 12. Fyll i ditt användarnamn och lösenord som du använder vid inloggning på  
www.uc.se och tryck ”FORTSÄTT”.

https://uc.se/


→

 → 13. Kopiera koden som visas högst upp till höger i webbläsaren. 

 → 14. Klistra in den kopierade koden i fältet ”Google Authenticator kod”och klicka på 
”LOGGA IN”. 

 → 15. Google Authenticator är nu aktiverat! 

Läs mer på uc.se eller kontakta oss på telefonnummer 08-670 90 00.

https://uc.se/

