
Inloggning ”nya” LÖSEN 

 

För att logga in och lämna Lösenrapport via ”nya” LÖSEN krävs två inloggningskonton: 

• Inloggningskonto på https://me.se. Ger behörighet att lämna Lösenrapport. Identifierar vem du är 

och vilket medlemsföretag du är kopplad emot. 

• Inloggningskonto på https://losenrapportering.se. Skapar du första gången du loggar in på ”nya” 

LÖSEN. Denna kollar sedan upp att rätt behörighet (dvs att även inloggningskonto via 

https://me.se) finns för användaren. 

 

1) Skapa inloggningskonto på https://me.se (har du redan inloggningskonto, gå till steg 2) 

a. Surfa till https://me.se/skapa-konto 

 

Välkommen att ringa ME rådgivning 010-256 99 99 för hjälp med medlemsnummer 

b. Fyll i uppgifterna och följ instruktionerna. Flödet avslutas med att du får bekräfta till 

inloggningskonto via bekräftelsemail du får till den e-postadress du lämnade. 

c. Då har du ett inloggningskonto som ger behörighet inför steg 2 

2) Skapa inloggningskonto på https://losenrapportering.se  
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a. Surfa in på https://losenrapportering.se. Välj knappen  

b. Logga in som ’Maskinentreprenörerna’ 

c. Du får då en informationsruta som översiktligt beskriver det denna lathund går igenom.  

Välj ’Fortsätt’ 

d. Du kommer då till inloggningsruta för själva inloggningen till LÖSEN.  

 

e. Första gången du loggar in på ”nya” Lösen behöver du först Skapa konto. Tryck på knappen 

’Skapa ett konto här’ 

f. Nedan formulär dyker upp. Fyll i e-postadress och tryck sedan på knappen ’Skicka 

verifieringskod’. En kod skickas då till den e-postadress du angav. Fyll i den koden innan du 

fortsätter mata in uppgifter  

g. Fyll nu i ditt önskade lösenord, bekräfta samma lösenord och fyll i ditt För- och Efternamn. 

Tryck sedan på Skapa konto 
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h. Då har du skapat ett inloggningskonto även för https://losenrapportering.se.  

i. Du bör då omedelbart komma in i losenrapportering.se för att lämna din rapport. 

i. Får du information om ’Nekad åtkomst’ innebär det att du inte har behörighet. Har du 

verkligen skapat konto på https:/me.se? 

j. Nästa gång du loggar in på https://losenrapportering.se skriver du in din e-postadress och ditt 

lösenord och väljer ’Logga in’ 

 

Behöver du hjälp? 

Kontakta ME Rådgivning på telefonnummer 010-256 99 99, så hjälper de dig 
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