
 
Välkommen till Lunds universitet!  
 
Du är varmt välkommen till Lunds universitet. Vi är glada att du har valt att 
studera hos oss. 
 
För att du ska vara säker på att få information från universitetet och för att kunna 
komma åt universitetets elektroniska tjänster såsom datorer, trådlöst nät, 
databaser etc. behöver du aktivera ditt LU-konto. 
  
Hur du aktiverar ditt studentkonto: 
1) Gå till http://passport.lu.se  
  
2) Beroende på vilken källa du valde att skapa kontot i när du gjorde din 
ansökan på Antagning.se så klickar du motsvarande knapp på sidan 
(”Antagning.se” eller ”eduID.se”). 
  
3) När din användaridentitet är verifierad, klicka på ”Fortsätt” för att aktivera 
kontot och följ sedan instruktionerna. OBS! notera ditt användarnamn, ex 
ab1234cd-s. 
  
4) Aktiveringen avslutas med att du följer instruktionerna och skriver in ett 
lösenord som är personligt och ska förvaras på ett säkert sätt.  
 
Du bör lägga upp en alternativ epostadress dit en aktiveringslänk kan skickas 
om du glömmer ditt lösenord. Det gör du på http://passport.lu.se genom att 
klicka på ”Användare” och ”Verifiera kontaktinformation”. Där kan du 
registrera en epost och eller mobilnummer. 
 
 
När ditt konto är aktiverat kan du logga in på Studentportalen 
http://www.student.lu.se/ , inloggningsknappen hittar du uppe i högra hörnet. 
 
I Studentportalen kan du läsa din epost, skriva ut verifierbara intyg, ladda ner 
programvara, fylla på ditt utskriftkonto, hålla koll på din terminsavgift (gäller 
endast studenter från länder utanför EU) och mycket mer.  
 
 
Viktigt: 
Har du blivit antagen till en distanskurs behöver du läsa din student epost på 
Lunds universitet, då information enbart skickas till denna epostadress. 
 
Om du måste betala terminsavgift (gäller endast studenter som är medborgare i 
länder utanför EU), vänligen notera att informationen om betalningen och 
inbetalningen hanteras i Studentportalen. Vid problem med faktura eller 
betalning, gå till http://support.lu.se eller kontakta tuitionfees@eken.lu.se  
 
Har du problem med kontoaktivering eller andra IT relaterade frågor vänligen gå 
till http://support.lu.se klicka på ”Student” i Support Guides. 

 


