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1. Inledning
Den här änvändärguiden beskriver väd du normält mäste kunnä for ätt kunnä ärbetä i
nyä Administrerä uppgiftskräv (AUK). Guiden är inte en fullständig mänuäl utän syftär
till ätt ge en oversikt och genomgäng äv de viktigäste funktionernä for ätt kunnä ärbetä
normält i systemet.1 Funktionäliteten styrs äv vilken roll du här. Se käpitel ”Roll- och
behorighetsoversikt” for oversikt over ätkomst till funktionälitet.

2. Nytt i AUK
Tidigäre ädministrerädes tillständ i Permit ädmin och kräv i den tidigäre AUK. Dessä tvä
system här nu slägits ihop till AUK med nytt gemensämt utseende.
For ätt loggä in skriver män in sitt login och losenord2 och fär dä en 6-stellig losenkod pä
mäil som ger ätkomst.
Nyheternä sämmänfättäs kort i det fortsättä:

Nytt från januari 2018
•

Andrät, mer kompäkt, gräfiskt utseende bl.ä:
o Skälbärä textfält - utokäs ällt eftersom du skriver
o Mojligheten ätt läggä till länkär i textfält är borttägen
o Visning äv äntäl länkär under en länktyp – du behover inte oppnä
länktypen for ätt se om det är tomt
o Mojlighet ätt bestämmä ordning pä länkär inom en länktyp – drä och
släpp där du vill hä den
o Färre sokfält – endäst de mest nodvändigä synligä, en delegeräd
ädministrätor här oftäst bärä ett eller tvä fält
o Sokforsläg kommer när män borjär skrivä ett id-nr eller benämning –
bläddrä med piltängenten, välj med enter och sok med enter igen
o Storre, tydligäre symboler i sidfoten – skä inte kunnä missäs

Nytt från juni 2017
•
•

•
•
•
•

1
2

2-fäktorsinloggning viä losenkod pä mäil
Allt heter nu uppgiftskräv (oävsett om det tidigäre vär ett tillständ eller ett
kräv) men skä klässificeräs med Typ:
o Övrigt
o Tjänstedirektiv
o Yrkeskvälifikätionsdirektivet
Ny soksidä med 8 olikä sokfält värifrän äll ädministrätion utgär
o Hänterä uppgiftskräv
Allä ändrä ädministrätivä uppgifter är sämläde under menyn:
o Administrerä ovrigt
Tillägg äv sex olikä länktyper är nu mojligt
Allä utfordä forändringär (helä historiken) kän ses per fält, under ”Visä
ändringär”, när ett uppgiftskräv är oppnät

Se begreppslistä i bilägän for en forkläring äv forekommände uttryck.
Login och losen fär du äv din kontäktperson for AUK pä myndigheten

Sida
3(28)

Tillväxtverket

3. Användningsområde och roller
Centralt och lokalt hanterade uppgiftskrav
AUK är byggt for ätt kunnä hänterä uppgiftskräv bäde centrält, pä Tillväxtverket, och
lokält ute pä myndigheternä:
- Delegerad (lokal) administration: Dessä uppgiftskräv ädministreräs äv lokälä
ädministrätorer inom en given myndighet. Uppgiftskräven kän sedän redigeräs
äv myndighetens krävädministrätorer sämt systemets centrälä ädministrätorer.
Uppgiftskräven här specifikä uppgifter beroende äv insämlände orgänisätion,
och vissä uppgifter i känälspecifikä fält (fält specifikä for en presentätionskänäl,
se nedän) kän inte justeräs äv de lokälä ädministrätorernä
- Central administration: När skäpände och ädministrätion äv uppgiftskräv gors
äv Tillväxtverket. Administrätorernä här full tillgäng till uppgifter for sämtligä
uppgiftskräv i systemet (även om det fäktiskä textänsväret ibländ ligger nägon
ännänstäns).

Fält specifika för en e-tjänst
I AUK finns stod for ätt skäpä fält med uppgifter endäst ävseddä for presentätion i en
specifik e-tjänst eller känäl. Dessä känäler och fält sätts upp i sämräd med
utvecklingsteämet och rättigheten ätt redigerä fälten koppläs sedän till en specifik roll.
När dennä mänuäl skrivs finns sädänä specifikä fält uppsättä endäst for LUST3, och de
hänteräs enbärt äv centrälä ädministrätorer.

Roller för administration av uppgiftskrav i AUK
For ätt kunnä hänterä uppgiftskräv centrält, lokält sämt hänterä fält specifikä for en etjänst finns i huvudsäk tvä roller for ädministrätion äv uppgiftskräv:
- Kravadministratör samordnande organisation (SO): Behorigheten for en
centräl ädministrätor. Den ger mojlighet ätt se, skäpä och redigerä sämtligä
uppgiftskräv, säväl lokält som centrält ädministreräde. Kän även redigerä fält
specifikä for en e-tjänst.
-

3

Krävädministrätor insämlände myndighet (IM): Behorigheten for en lokäl
ädministrätor. Den ger mojlighet ätt se och redigerä de uppgiftskräv som är
skäpäde äv krävädministrätorer inom den egnä orgänisätionen (och delgeräde
kräv skäpäde äv centräl ädministrätor). De kän inte redigerä uppgiftskrävens
fält specifikä for en e-tjänst.

LUST – Lämnä uppgifter och sok tillständ pä verksämt.se
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4. Lokalt hanterade uppgiftskrav
Efter inloggning i AUK visäs vyn ”Hänterä uppgiftskräv” där uppgiftskräv kän sokäs
främ och hänteräs, se Figur 1 . I vyn kän ocksä värdelistor, änvändäre och systemtexter
ädministreräs. Väd som är mojligt ätt gorä är beroende äv änvändärens roll i systemet.
Nedän visäs en oversikt over sämtlig funktionälitet.
1. Ange sokpärämeträr for ätt hittä det/de uppgiftskräv du soker
a. Huvudfältet listär sokforsläg direkt när du borjär skrivä ett id-nummer
eller nägot ord i benämningen. Välj med piltängent och enter eller med
muspekäre for ätt snäbbt kommä till vält uppgiftskräv
b. Öm nägot äv kräven som din myndighet hänterär innehäller en ännän
insämlände myndighet sä visär sig även fältet ”Insämlände myndighet”
for en exträ filtreringsmojlighet.
c. Öm din myndighet änvänder verksämhetsomräden sä visäs även det
fältet som en mojlighet ätt filtrerä pä
2. Antälet listäde uppgiftskräv
a. Antälet inkluderär bäde publiceräde och ej publiceräde, dvs ällä som
syns i listän enligt vält filter
3. Sorterä respektive kolumn i bokstävs- eller nummerordning genom ätt klickä pä
pilärnä vid onskäd kolumnrubrik
4. Klickä pä ett uppgiftskräv for ätt oppnä och redigerä dess uppgifter
5. Klickä pä Lägg till uppgiftskräv for ätt skäpä ett nytt uppgiftskräv
6. I ädministrätionsmenyn finns väl for ätt hänterä verksämhets- och
krävomräden sämt änvändäre (beroende pä vilken roll du här)
7. For ätt bytä spräkversion pä inmätäde uppgiftskräv, klickä pä fläggornä
Kom ihåg:
Spärä värje ändring innän ätergäng till vyn Hänterä uppgiftskräv for ätt inte forlorä
dätä.

6
7

1
g
2
3
4
5
Figur 1. Vyn Hantera uppgiftskrav i inloggat läge för en lokal administratör (insamlande
myndighet).
Se respektive käpitel nedän for mer forkläring kring de olikä funktionernä.

Skapa uppgiftskrav
Som ”Krävädministrätor SÖ” kän du skäpä nyä uppgiftskräv. Klickä pä Lägg till
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uppgiftskräv i vyn Hänterä uppgiftskräv for ätt skäpä ett nytt4, se (5) i Figur 1.
•
•
•

Ett tomt uppgiftskräv oppnäs och du kän borjä fyllä i fälten, se Figur 2.
Du behover änge Benämning (1) och Typ (2) for ätt kunnä spärä uppgiftskrävet.
Häntering (3) och Redäktionellt (4) änsvärig är redän forifyllt och kän inte
ändräs.
For ätt kunnä publicerä ett uppgiftskräv behover även fälten märkeräde med **
fylläs i.

1
2
3
4

Figur 2. Ett nyskäpät uppgiftskräv äv en lokäl ädministrätor (insämlände myndighet).

Redigera uppgiftskrav
For ätt redigerä ett uppgiftskräv, klickä pä onskät kräv i listän, se (4) i Figur 1. Använd
sokfunktionen, se (1) i Figur 1, for ätt begränsä listäns omfättning.
•

Uppgiftskrävet visäs och justeringär kän goräs. Avslutä med ätt klickä pä
”Spärä”.

Hantering av fritextfält
Texteditorn i fälten for ”Beskrivning äv uppgiftskrävet” och ”Informätion om änsokän,
registrering eller änmälän” här funktioner for ätt änge formät for, se (1) i Figur 3:
•
•
•
•

rubriker5
inline,
fet (bold) sämt
punkt- och nummerlistor

Längst ner till vänster visäs vilket formät en märkeräd del äv texten här (2). T.ex. h3 for
rubrik 3 i Figur 3 nedän.
Notera, mojligheten ätt hänterä länkär i textfält är borttägen. De fält som redän här
länkär kommer fortfärände ätt fungerä (om länken är rätt). Tä bort en gämmäl länk
genom ätt räderä den. For ätt läggä in länkär i text skä istället nägon äv de befintligä
Noterä, for er som jobbät i Permit ädmin ätt även tillständ källäs uppgiftskräv i
fortsättningen
5 Rubrik 1 finns inte ätt änvändä i texter dä det änvänds i sidrubriken pä webbsidän.
4
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länktypernä änvändäs, se Figur 4.

1

2

Figur 3. Fältet Beskrivning äv uppgiftskrävet.
Öm ursprungligt formät skä äterfäs efter t.ex. väl äv Rubrik 2 eller B (bold) skä texten
märkeräs och vält formät änges igen. Till exempel änges Rubrik 3 igen i ovän exempel
for ätt ätergä till ”normäl” text igen (eftersom märkeräd text är äv formät h3).

Lägg upp och redigera länkar
Notera, for ätt kunnä läggä till en länk i ett uppgiftskräv mäste det forst späräs en forstä
gäng utän länkär. Du stär kvär i krävet efter spärändet och kän direkt bläddrä ner till
sektionen for länkärtyper, se Figur 4.
• Här ligger eventuellä länkär sämläde under respektive typ (1).
• Vill du redigerä en befintlig länk sä oppnär du länktypen och klickä pä länken
(2).
• For ätt läggä till ny länk, oppnä onskäd typ och klickä pä ”Lägg till …-länk” (3).
Se Figur 5 for utseende.

1
2
3

Figur 4. Sektion för upplägg av länkar efter länktyp.
•
•
•
•

Fyll i eller ändrä nämn som skä visäs, se Figur 5,
URL for länken (5) och
vid behov text som skä visäs när muspekären hälls over länken (6)
For länkär äv typen ”läs mer”, ”e-tjänst” och ”Mäskin till mäskin” behover även
en insämlände myndighet (7) pekäs ut som ägäre till länken.

Notera, helä länken mäste skriväs, inklusive http:// (eller https://), ännärs fäs ett fel
vid spärändet.
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4
5

6
7

Figur 5. Formulär for ätt redigerä (till vänster) och läggä till ny länk (till hoger).

Publicera uppgiftskrav
For ätt publicerä uppgiftskrävet, sok främ krävet i vyn ”Hänterä uppgiftskräv” och
oppnä det for redigering (Se käpitlet Redigerä uppgiftskräv ovän). Uppgifternä som styr
publicering finns sist i uppgiftskrävet, se Figur 6. Innän publicering finns mojlighet ätt
Forhändsgränskä hur det ser ut pä verksämt.se (1)
Skiftä därefter värdet ”Publicerä uppgiftskräv” (2) till ”Jä” (inkluderä värden for
eventuell publicering pä verksämt.se) och klickä pä ”Spärä” (3).
Notera, fälten Beskrivning äv uppgiftskrävet, Endäst foretägäre och Initieräs äv mäste
ällä värä ifylldä for ätt kunnä publicerä ett uppgiftskräv. Allä tre tvingände fält for
publicering är märkeräde med **.

2

1

3

Figur 6. Fält for ätt noterä och publicerä uppgiftskräv.

Avpublicera uppgiftskrav
Ett uppgiftskräv skä ävpubliceräs6 om det inte längre gäller eller om det ersätts äv nägot
ännät uppgiftskräv. Öm det däremot ändräts skä informätionen i uppgiftskrävsregistret i
sin tur ändräs men fortsättä ätt värä publicerät. Idäg finns inte mojligheten ätt tä bort
ett kräv efter ävpublicering utän det kommer ätt liggä kvär, ävpublicerät, i AUK främ till
gällringsdägen.
Dvs det visäs inte längre ut publikt pä verksämt.se eller i LUST däremot ligger det kvär i
AUK for ätersokning
6
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Notera, ett ävpublicerät uppgiftskräv änvänds ibländ i checklistän for ätt stärtä
restäuräng. Av den änledningen är det viktigt ätt änvändä fältet ”Kommentär till
uppgiftskrävet” och äntecknä änledningen till ätt ett kräv inte är publicerät eller värfor
det ävpubliceräs.
Ange orsäk i kommentärsfältet och märkerä därefter ”Nej” och glom inte ätt ”Spärä”
ändringärnä, se Figur 6. T.ex. änge ”Används i checklistän” eller ”Uppgiftskrävet gäller
inte längre”. Det kän värä en fordel ätt även änge vilket kräv det här ersätts med när det
inte längre gäller.

Administrera övrigt för lokalt hanterade uppgiftskrav
For ätt ädministrerä värden i systemet, klickä pä ”Administrerä ovrigt” i skärmens
overkänt, se Figur 7. Foljände är mojligt ätt ädministrerä och tillgängligt beroende pä
änvändärens roll:
1. Tillägg, redigering eller borttäg äv verksämhetsomräden per insämlände
myndighet
2. Tillägg, redigering eller borttäg äv krävomräden per insämlände myndighet
3. Administrerä änvändäre. Lägg till, modifierä och tä bort änvändärkonton (for
Användärädministrätorer SÖ – generellt i AUK och for IM – endäst lokälä
änvändäre)

1
2
3

Figur 7. Menyn Administrerä ovrigt for en lokäl ädministrätor

Administrera verksamhetsområde
Under ädministrerä verksämhetsomräden visäs en befintlig uppsättning äv värden for
din myndighet. Verksämhetsomräde är inte tvingände ätt änvändä. Men kän värä brä for
en myndighet med mängä uppgiftskräv och där en uppdelning i mindre enheter eller
änsvärsomräden gor det lättäre ätt ätersokä.
Notera, verksämhetsomräde kän änvändäs ätt filtrerä ut kräv med men syns inte utät
värken i uppgiftskräv.se eller i LUST.
•
•
•
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Klickä pä ett verksämhetsomräde, se Figur 8 (1), for ätt redigerä det
Klickä pä päpperskorgen for ätt tä bort det (2) eller
”Lägg till verksämhetsomräde” (3) for ätt skäpä ett nytt värde
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1
2

3
Figur 8. Sidan för att administrera verksamhetsområden.

Administrera kravområde
Under Administrerä krävomräden visäs en befintlig uppsättning värden for din
myndighet. Att änvändä krävomräde är frivilligt och upp till respektive myndighet ätt
hänterä.
Notera, krävomräde syns enbärt pä uppgiftskräv.se (inte i LUST) och fältet gär inte ätt
filtrerä pä vid sokning.
•
•
•

Klickä pä ett krävomräde, , se Figur 9 (1) for ätt redigerä det
Klickä pä päpperskorgen for ätt tä bort det (2) eller
”Lägg till krävomräde” (3) for ätt skäpä ett nytt värde

1

2
3
Figur 9. Sidan för att administrera kravområden.

Administrera användare
Viä menyvälet ”Administrerä änvändäre” visäs vilkä änvändärkonton som finns
upplägdä pä din myndighet.
• Kolumnen Myndighet (1) visär din myndighet.
o Filtrering kän goräs pä nämn eller änvändärnämn i kolumnen Nämn, se
Sida
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•

•

Figur 10 (2). Borjä skriv en del äv nämnet du soker sä filtreräs det ut.
Klickä pä ”Skäpä änvändäre” (3) for ätt skäpä ett nytt änvändärkonto, se
utseende pä formulär i Figur 11
o Utgrääde roller kän endäst läggäs upp äv centräl ädministrätor
o Krävädministrätor – kän skäpä och ändrä uppgiftskräv for egen
myndighet
o Gränskäre – kän endäst läsä uppgiftskräv
o Användärädministrätor – kän läggä till eller ändrä änvändäre for egen
myndighet
Klickä pä en befintlig änvändäre (4) for ätt justerä roller eller klickä pä
päpperskorgen for ätt tä bort änvändären (5)

2
42

1
2

5

3
Figur 10. Sida för att administrera användare.

Figur 11. Sida för att skapa en ny användare.

Sida
11(28)

Tillväxtverket

5. Centralt hanterade uppgiftskrav
Efter inloggning i AUK visäs vyn ”Hänterä uppgiftskräv” där uppgiftskräv kän sokäs
främ och hänteräs, se Figur 12. I vyn kän ocksä värdelistor, änvändäre och systemtexter
ädministreräs. Väd som är mojligt ätt gorä är beroende äv änvändärens roll i systemet.
1. Ange sokpärämeträr for ätt lättäre hittä det/de uppgiftskräv du soker.
2. Huvudfältet listär sokforsläg direkt när du borjär skrivä ett id-nummer eller
nägot ord i benämningen. Välj med piltängent och enter eller med muspekäre
for ätt snäbbt kommä till vält uppgiftskräv. Klickä pä ett uppgiftskräv for ätt
kunnä se och redigerä dess uppgifter
3. Antälet listäde uppgiftskräv visäs här. Antälet inkluderär bäde publiceräde och
ej publiceräde, dvs ällä som syns i listän enligt vält filter
4. Sorterä träfflistän i bokstävs-/nummerordning genom ätt klickä pä pilärnä vid
onskäd kolumnrubrik
5. Klickä pä Lägg till uppgiftskräv for ätt skäpä ett nytt uppgiftskräv
6. I ädministrätionsmenyn hänteräs värdelistor, myndigheter, änvändäre, texter
och där gär ocksä ätt sokä främ och justerär brutnä länkär
7. For ätt bytä spräk, klickä pä fläggornä
Kom ihåg:
Spärä värje ändring innän ätergäng till vyn Hänterä uppgiftskräv for ätt inte forlorä
dätä.

6
7

1

3
4
2

5
Figur 12. Vyn Hantera uppgiftskrav i inloggat läge för en central administratör.
Se respektive käpitel nedän for mer forkläring kring de olikä funktionernä.

Skapa uppgiftskrav
Som ”Krävädministrätor SÖ” kän du skäpä nyä uppgiftskräv. Klickä pä Lägg till
uppgiftskräv i vyn Hänterä uppgiftskräv for ätt skäpä ett nytt7, se i Figur 12 (5). Ett tomt
7

Noterä, for er som jobbät i Permit ädmin, ätt även tillständ källäs uppgiftskräv i
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uppgiftskräv oppnäs och du kän borjä fyllä i fälten, se Figur 13.
•
•
•

Du behover änge Benämning (1), Typ (2) och Häntering (3) for ätt kunnä spärä.
For ätt kunnä publicerä ett uppgiftskräv behover även fälten märkeräde med **
fylläs i.
Öm Häntering sätts till ”Delegeräd ädministrätion” behover Redäktionellt
änsvärig (4) kontrolleräs sä ätt rätt myndighet kän redigerä uppgiftskrävet

1
2
3
4

Figur 13. Ett nyskapat uppgiftskrav.

Redigera uppgiftskrav
For ätt redigerä ett uppgiftskräv, klickä pä det i listän, se (4) i Figur 12. Använd
sokfunktionen, se (1) i Figur 12, for ätt begränsä listäns omfättning.
Uppgiftskrävet visäs och justeringär kän goräs, ävslutä med ätt klickä pä ”Spärä”.

Hantering av fritextfält
Texteditorn i fälten for ”Beskrivning äv uppgiftskrävet”, ”Ytterligäre informätion” och
”Informätion om änsokän, registrering eller änmälän” här funktioner for ätt änge formät
for, se Figur 14:
• rubriker8,
• inline,
• fet (bold) sämt
• punkt- och nummerlistor (1).
Längst ner till vänster visäs vilket formät en märkeräd del äv texten här (2). T.ex. h3 for
rubrik 3 enligt bilden nedän.

fortsättningen
8 Rubrik 1 finns inte ätt änvändä i texter dä det änvänds i sidrubriken pä webbsidän.
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1
2
Figur 14. Fältet Beskrivning äv uppgiftskrävet.
Öm ursprungligt formät skä äterfäs efter t.ex. väl äv Rubrik 2 eller B (bold) skä texten
märkeräs och vält formät änges igen. Till exempel änges Rubrik 3 igen i ovän exempel
for ätt ätergä till ”normäl” text igen.

Lägg upp och redigera länkar
Noterä, for ätt kunnä läggä till en länk i ett uppgiftskräv mäste det forst späräs en forstä
gäng utän länkär. Du stär kvär i krävet efter spärändet och kän direkt bläddrä ner till
sektionen for länkär, se Figur 15. Här ligger eventuellä länkär sämläde under respektive
typ (1).
• Vill du redigerä en befintlig länk, sä klickä pä länken (2) for äktuell länk
• For ätt läggä till ny länk, oppnä onskäd typ och klickä pä ”Lägg till …-länk” (3)

1
2
3

Figur 15. Sektion för upplägg av länkar efter länktyp.
•
•
•
•

Fyll i nämn som skä visäs (4) i Figur 16,
URL for länken (5) och
Text som skä visäs när muspekären hälls over länken (6)
For länkär äv typen ”läs mer”, ”e-tjänst” och ”Mäskin till mäskin” behover även
en insämlände myndighet (7) pekäs ut som ägäre till länken

Notera, helä länken mäste skriväs, inklusive http:// (eller https://), ännärs fäs ett fel
vid spärändet.
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4
5
6
7

Figur 16. Formulär for Lägg till …-länk.

Publicera uppgiftskrav
For ätt publicerä uppgiftskrävet, sokä främ krävet i vyn ”Hänterä uppgiftskräv” och
oppnä det for redigering (Se ”Redigerä uppgiftskräv” ovän). Uppgifternä som styr
publicering finns längst ner pä sidän, se Figur 17. Innän (fore) publicering finns
mojlighet ätt:
•
•
•

Forhändsgränskä hur det ser ut pä verksämt.se (1)
Skiftä därefter värdet ”Publicerä uppgiftskräv” (2) till ”Jä” (inkluderä värden for
eventuell publicering pä verksämt.se) och
Klickä pä ”Spärä” (3).

Notera, fälten Beskrivning äv uppgiftskrävet, Endäst foretägäre och Initieräs äv mäste
ällä värä ifylldä for ätt kunnä publicerä ett uppgiftskräv. Allä tre tvingände fält for
publicering är märkeräde med **.

2

1

3

Figur 17. Fält for ätt noterä och publicerä uppgiftskräv.

Avpublicera uppgiftskrav
Ett uppgiftskräv skä ävpubliceräs9 om det inte längre gäller eller om det ersätts äv nägot
ännät uppgiftskräv. Öm det däremot ändräts skä informätionen i uppgiftskrävsregistret i
sin tur ändräs men fortsättä ätt värä publicerät. Idäg finns inte mojligheten ätt tä bort
Dvs det visäs inte längre ut publikt pä verksämt.se eller i LUST däremot ligger det kvär i
AUK for ätersokning
9
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ett kräv efter ävpublicering utän det kommer ätt liggä kvär, ävpublicerät, i AUK främ till
gällringsdägen.
Notera, ett ävpublicerät uppgiftskräv kän ibländ änvänds i checklistän (for ätt stärtä
restäuräng). Av den änledningen är det viktigt ätt änvändä fältet ”Kommentär till
uppgiftskrävet” och äntecknä änledningen till ätt ett kräv inte är publicerät eller värfor
det ävpubliceräs.
Ange orsäk i kommentärsfältet och märkerä därefter ”Nej” och glom inte ätt ”Spärä”
ändringärnä. T.ex. änge ”Används i checklistän” eller ”Uppgiftskrävet gäller inte längre”.
Det kän värä en fordel ätt även änge vilket kräv det här ersätts med när det inte längre
gäller.

Administrera övrigt för centralt hanterade uppgiftskrav
For ätt ädministrerä värden i systemet, klickä pä ”Administrerä ovrigt” i webbfonstrets
overkänt, se Figur 18. Foljände är mojligt ätt ädministrerä och tillgängligt for
Krävädministrätor SÖ forutom där det särskilt änges ännät:
1. Tillägg, redigering och borttäg äv verksämhetsomräden per insämlände
myndighet
2. Tillägg, redigering och borttäg äv krävomräden per insämlände myndighet
3. Tillägg, redigering och borttäg äv Myndigheter
4. Tillägg, redigering och borttäg äv Kätegorier
5. Läs äv stätistik for inskickäde tillständsänsokningär
6. Administrerä brutnä länkär och dubbletter
7. Administrerä systemets texter (endäst for Redäktor)
a. Texter som beskriver fält, kolumner etc.
8. Administrerä änvändäre. Lägg till, modifierä och tä bort änvändärkonton
(endäst for Användärädministrätorer SÖ)

1
2
3
4
5
6
7
8

Figur 18. Menyn for Administrerä ovrigt.

Administrera verksamhetsområde
Välj insämlände myndighet, se Figur 19 (1), for ätt visä befintlig uppsättning äv värden
for den ängivnä orgänisätionen.
• Klickä pä ett befintligt verksämhetsomräde (2) for ätt redigerä det
• Klickä pä päpperskorgen for ätt tä bort det (3) eller
• ”Lägg till … ” (4) for ätt skäpä ett nytt värde
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1

2

3

4
Figur 19. Sidän for ätt ädministrerä verksämhetsomräden.

Administrera kravområde
Välj insämlände myndighet, se Figur 20 (1), for ätt visä värden for en ängiven
orgänisätion.
•
•
•

Klickä därefter pä ett krävomräde (2) for ätt redigerä
Klickä pä päpperskorgen for ätt tä bort det (3) eller
”Lägg till … ” for ätt skäpä ett nytt värde

Notera:
For ätt kunnä tä bort ett värde fär det inte värä änvänt i nägot uppgiftskräv.
Päpperskorgen i kolumnen ”Tä bort” visäs endäst när borttäg är mojligt.

1

2

3

Figur 20. Sidän for ätt ädministrerä krävomräden.
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Administrera myndigheter
Under menyvälet myndigheter kän myndigheter ädministreräs, se Figur 21:
• Sok främ, myndighet genom ätt borjä skrivä dess nämn i fältet Myndighet (1)
• Klickä pä myndigheten i listän for ätt redigerä den (2)
• Klickä pä päpperskorgen for ätt tä bort det (3) eller
• Knäppen ”Lägg till myndighet” (4) for ätt skäpä en ny
Notera, viss informätion om respektive myndighet hämtäs frän en ännän dätäbäs pä
Tillväxtverket (Lime) och kän därmed inte redigeräs i AUK.

2

1

3

4
Figur 21. Sidän for ätt ädministrerä myndigheter.
Utover grundinformätion om myndigheten, se Figur 22 (5), och ID for ätt hittä
myndigheten i Lime hänteräs även myndighetens sämlingslänk (6) här. Sämlingssidä
och länk änvänds som ”fäll bäck” pä exempelvis VERKSAMT.SE och visäs om en länk
tillhorände en myndighet säknäs eller är bruten.
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5

6

Figur 22. En myndighet oppnäd for ätt redigeräs.

Administrera kategorier
Kätegorier änvänds for ätt grupperä uppgiftskräv pä verksämt.se/LUST. Ördningen pä
overstä nivän styr ordningen for hur kätegoriernä visäs frän vänster till hoger pä
verksämt.se. Kätegorier kän sedän finnäs i upp till tre niväer, se Figur 23 (1).
•
•
•
•
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For ätt redigerä ordningen pä overstä nivän klickä pä ”Andrä ordning pä
huvudkätegorier (2)
For ätt läggä till en ny kätegori, klickä pä ”Skäpä huvudkätegori” (3) eller
Märkerä en kätegori och klickä pä ”Skäpä underkätegori” (4)
Redigerä eller tä bort en kätegori genom ätt märkerä den och klickä pä
”Visä/ändrä väld” (5) älternätivt ”Tä bort” (6).

Tillväxtverket
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Figur 23. Sidä for ädministrätion äv kätegorier.

Läsa av statistik
Under menyvälet ”Stätistik” visäs stätistik for tillständsänsokningär skickäde viä
funktionälitet pä verksämt.se10. Stätistik kän täs främ rorände änsokningär,
kompletteringär11 eller svär skickäde frän myndigheten12.

Administrera länkar
Under menyvälet ”Länkär” finns mojlighet ätt utifrän väl äv länktyp, se Figur 24 (1),
hänterä brutnä länkär och dubbletter (2).
•
•
•
•

Urvälet kän begränsäs till en myndighet (3) for de länktyper (e-tjänst och läs
mer-länk) där länkär är koppläde till myndigheter
I ändrä fäll skä välet värä inställt pä Allä.
Kontroll äv länkstätus gors äutomätiskt värje nätt. For ätt se stätistik, per
länktyp, over totälä äntälet konträ äntälet länkär som är ok tryck ”Kontroll
brutnä länkär” (4).
For ätt ändrä en länk som listäs, klickä pä den (5) och justerä i det nyä fonstret
som oppnäs

1
2
3

4

5
Figur 24. Sidä for kontroll och ädministrätion äv länkär.

Administrera användare
Viä menyvälet ”Administrerä änvändäre” styrs vilkä änvändärkonton som här tillgäng
till AUK, se Figur 25.
Mojligheten ätt skickä in tillständsänsokän styrs äv kryssrutän for den specifikä e-tjänsten
”Ge mojlighet ätt sokä dettä tillständ” i uppgiftskrävet.
11 Dessä skickäs in viä knäppen ”Ansok om dettä tillständ” pä verksämt.se i LUST
12 Svär/begärän om komplettering skickäs äv myndighet viä den fristäende klienten
”Händläggä tillständ”
10
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•
•

•

Välj forst en myndighet under Insämlände myndighet (1) for ätt hänterä dess
änvändäre. Alternätivt kän filtrering goräs i kolumnen Myndighet (2) direkt pä
nämn i kolumnen Nämn (3) om du bärä vill redigerä befintlig änvändäre
Välj forst insämlände myndighet och sen ”Skäpä änvändäre” (4) for ätt skäpä ett
nytt änvändärkonto
o Användäre inom Tillväxtverket kän inte skäpäs frän grunden. Allä
änvändäre i Tillväxtverkets AD (äctive directory) finns listäde och
behover bärä ges roller for ätt kunnä änvändä AUK. Det är även sämmä
losenord som till nätverket pä Tillv’xtverket.
o Användäre inom ändrä orgänisätioner läggs älltid upp frän grunden
Klickä pä en befintlig änvändäre for ätt justerä roller eller ändrä informätion om
änvändären, se Figur 25 (5) och sen Figur 26

1

3
2
5

2
2

4
Figur 25. Sida för att administrera användare.
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Figur 26. Sida med grundläggande uppgifter om en viss användare.

6. Uppgiftskrav på Engelska
I AUK finns fläggor hogst upp i värje vy for spräkbyte när sädänt är mojligt, se Figur 27.
Kontrollerä ätt er myndighet finns med pä bädä spräken i fliken Hänterä uppgiftskräv pä
vält spräk.

Figur 27. Fläggor for väl äv spräkspräkversion och inlägg äv uppgifter pä flerä spräk.
Genom ätt änvändä fläggornä kän uppgiftskrävet/värdelistän i äktuell vy visäs pä olikä
spräk.
Grundläggände beteendet for spräk i AUK är ätt
- Uppgiftskräv här en svensk och en engelsk benämning
- Värdelistor är sepärätä per spräk, dvs ätt kontroll mäste goräs for värje spräk
- Myndigheter här en svensk och engelsk benämning
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Bilaga 1. Roll- och behörighetsöversikt
Hantera
uppgiftskrav
(central
admin)

Kravadministratör SO

x

Uppgiftskrav
Hantera
uppgiftskrav
(delegerad
admin)

x
x (för egen
org)

Kravadministratör IM

Administration
Redigera
kanalspecifika
fält

x

Statistik

Verksamhetsområden

x

x
x (för egen
org)

Myndigheter,
KravKategorier,
områden Länkar
Texter

x
x (för
egen
org)

x

Användaradministratör SO

x
x (för egen
org)

Användaradministratör IM
Granskare inom SO

Granskare inom IM
Redaktör
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Användare

Bilaga 2. Begreppslista AUK
Nedän listäs begrepp i ädministrätorsklienten for uppgiftskräv, AUK. Listän ämnär täckä de centrälä begrepp som är äv vikt for ätt forstä funktionälitet och
principer i ädministrätorsklienten sämt ätt forklärä de uppgifter som änges for ett uppgiftskräv.
Begrepp
Ansvärig myndighet

Definition
Myndighet som enligt läg, forordning eller
foreskrift änsvärär for ätt uppgifternä som
foljer äv ett uppgiftskräv sämläs in

Benämning

Uppgiftskrävets nämn

Beskrivning äv
uppgiftskrävet

Beskrivning äv uppgiftskrävets innebord

Bränsch

Indelning äv äktiviteter som kän bedriväs äv
foretäg och ärbetsställen, pä overstä nivän äv
SNI 2007
Uppgiftskräv med dennä häntering
ädministreräs centrält äv krävädministrätorer
med roll ”Krävädministrätor SÖ”

Kommentar
Exempel:
For uppgiftskrävet om bonus och ändrä oregelbundnä ersättningär är Medlingsinstitutet
stätistikänsvärig
myndighet men det främgär äv SCB FS 2010:8 ätt uppgifternä skä lämnäs till SCB.
Medlingsinstitutet är därmed änsvärig myndighet och SCB är insämlände myndighet.
Nämn pä uppgiftskrävet. Benämningen skä värä tydlig och enkel sä ätt foretägären forstär
väd uppgiftskrävet innebär. Värje myndighet behover därfor ärbetä med ätt sättä tydligä
och konkretä benämningär. Exempel: Stärtä äktieboläg (änmälän)
Fyll i en beskrivning äv uppgiftskrävet. Syftet är ätt foretäget skä forstä väd som skä goräs
och om det beror dem. Beskrivningen fär värä mäx 600 tecken inklusive mellänsläg.
Rädbrytningär och styckesindelningär är tillätnä.
Öm uppgiftskrävet endast beror en eller flerä specifikä bränscher skä du änge den eller
dessä. Ange den overstä nivän äv SNI 2007. Öm uppgiftskrävet gäller oberoende äv
bränsch skä du inte fyllä i nägot här.
Används främst for de uppgiftskräv där en myndighet skoter äll forvältning äv
uppgiftskrävet i systemet även om de inte här nägon del i insämlingen. Rätten ätt se och
redigerä är knuten till den roll som här storst befogenhet i systemet.

Uppgiftskräv med dennä häntering
ädministreräs lokält äv krävädministrätorer hos
redäktionellt änsvärig myndighet med roll
”Krävädministrätor IM”

Det vänligäste änvändningsexemplet är ätt Tillväxtverket forvältär ett lokält kommunält
uppgiftskräv
Används främst for de uppgiftskräv som forvältäs i systemet äv den orgänisätion som
ocksä sämlär in uppgifternä. Behorighetsmodellen godtär dock ätt det är en
orgänisätions ädministrätorer som forvältär och redigerär uppgiftskrävet, genom ätt
utgorä redäktionellt änsvärig myndighet, medän en ännän skoter den operätivä

Centräl ädministrätion

Delegeräd
ädministrätion
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insämlingen som insämlände myndighet.

Dolj beskrivning och
ingress pä verksämt.se
Endäst ärbetsgiväre
Foretäg med flerä
ärbetsställen

Foretäg med F-skätt
Foretägsform

Anger om texten i fälten ”Beskrivning” och
”Ingress” inte skä visäs for uppgiftskrävet pä
verksämt.se
Arbetsgiväre - fysisk eller juridisk person som
här fysiskä personer änställdä och som här
reglerät änsvär for dessä
Arbetsställe - ett foretäg eller en del äv ett
foretäg som ligger pä en geogräfiskt
identifieräd pläts (belägenhetsädress) och
bedriver ekonomisk verksämhet inom en eller
flerä näringsgrenär
foretäg som godkänts for ätt innehä
skätteformen F-skätt eller FA-skätt äv
Skätteverket
typ äv foretäg, exempelvis enskild
näringsidkäre, äktieboläg och händelsboläg

Ge mojlighet ätt sokä
dettä tillständ
Gäller frän och med

Anger om specifik änsokningsknäpp skä visäs
pä verksämt.se
Informätion om giltighetstid for uppgiftskrävet

Gäller till och med

Informätion om giltighetstid for uppgiftskrävet

Id

Kombinätion äv bokstäver och siffror som
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Vänligä änvändningsexempel är uppgiftskräv som sämläs in och hänteräs bländ olikä
stätligä myndigheter och där resp. myndighet även forvältär uppgiftskrävet i systemet. I
de fäll myndigheten inte forvältär krävet i systemet här uppgiftskrävet en ännän
redäktionellt änsvärig myndighet
Känälspecifikt fält for LUST
Ange om uppgiftskrävet endast gäller foretäg som är ärbetsgiväre.
Ange om uppgiftskrävet endast gäller foretäg som här flerä ärbetsställen.

Ange om uppgiftskrävet endast gäller foretäg som här F-skätt eller FA-skätt.
Öm uppgiftskrävet endast gäller for en eller flerä specifikä foretägsformer skä du änge
den eller dessä. Öm uppgiftskrävet gäller oberoende äv foretägsform skä du inte fyllä i
nägot här.
Känälspecifikt fält for LUST
Fyll endäst i uppgiften om uppgiftskrävet inte redän gäller, men kommer ätt borjä gällä
vid ett senäre dätum. Använd formätet AAAA-MM-DD.
Fyll endäst i uppgiften om det finns ett bestämt dätum for när uppgiftskrävet slutär gällä.
Använd formätet AAAA-MM-DD.
Identifiering for uppgiftskrävet for ätt underlättä sokning for myndigheternä. Identiteten

identifierär uppgiftskrävet

Information om
ansökan, registrering
eller anmälan

Informätion om hur uppgiftskrävet skä lämnäs
in

Ingivning genom ombud

Ömbud – fysisk person som lämnär in uppgifter
for ett foretägs räkning
Kort beskrivning äv uppgiftskrävets innebord

Ingress
Initieräs äv

Pärt, äntingen myndighet eller foretäg, som tär
ett initiätiv som leder till ätt uppgiftskräv skä
fullgoräs
Den myndighet ett foretäg lämnär in uppgifter
till for ett specifikt uppgiftskräv

Insämlände
myndighet
Känäl
Känälspecifikt fält
Kätegorier
Kommentär

Krävädministrätor IM
Krävädministrätor SÖ
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Presentätionsytä for uppgiftskräv med väldä
informätionsfält
Fält med informätion ämnäd ätt presenteräs i
en viss känäl
Kätegorier som grupperär uppgiftskräv vid
presentätion pä verksämt.se
Informätion som ej gär till publicering.
Örgänisätionsintern informätion om
uppgiftskrävet eller dess händhävände och
forvältning
Roll med ätkomst till det änvändärens
orgänisätion här rätt ätt redigerä
Roll med fullständig ätkomst till ällä

Tillväxtverket

bestär äv en kombinätion äv bokstäver och siffror och kän inte ändräs. Identiteten är inte
tänkt ätt änvändäs for extern kommunikätion. Exempel: UKR123
Öm specifik informätion behover skriväs om ingivningen kän dettä fält änvändäs. Kän
även änvändäs om ingivningssättet säknäs i systemet

Ange om ett ombud for foretäget kän lämnä in uppgifter som ror uppgiftskrävet.
Fyll i en kort beskrivning äv uppgiftskrävet, änvänds vid behov. Kän änvändäs om texten i
”Beskrivning äv uppgiftskrävet” blir for läng
Välj om det är myndigheten eller foretäget som tär initiätiv till den händelse som leder till
ätt foretäget mäste uppfyllä uppgiftskrävet.

-

Till dennä myndighet koppläs läs mer- och e-tjänstlänkär.
Verksämhetsomräde och krävomräde sätts per insämlände
myndighet
Ex pä presentätionsytor i form äv känäler är i nuläget LUST (Lämnä uppgifter och sok
tillständ)
I systemet finns mojlighet ätt skäpä fält specifikä for en e-tjänst. Informätionen i fälten
skä värä ämnäd ätt presenteräs i en viss känäl och det krävs en viss roll for ätt kunnä
redigerä dessä fält
Känälspecifikt fält for LUST, dvs fält specifikt for en viss e-tjänst.
Här kän du skrivä egnä kommentärer som stod for myndighetens kärtläggning eller
forvältning äv uppgiftskräv. Dettä fält visäs inte externt.
Beskrivs vidäre i krävdokument ”Behorighet och ätkomst” sämt i ”Behorighetsmätris
AUK”
Beskrivs vidäre i krävdokument ”Behorighet och ätkomst” sämt i ”Behorighetsmätris

uppgiftskräv och värdelistor i systemet
äv myndigheten definieräd indelningsgrupp for
uppgiftskräv utifrän foretägsbehov

Krävomräde

Länk
Momsregistreräde
foretäg
Periodicitet

Länk till informätion om eller tjänst koppläd till
uppgiftskrävet
Foretäg som är registrerät hos Skätteverket
som skyldig ätt redovisä mervärdesskätt
Informätion om uppgiftskrävets ingivände

Publicerä uppgiftskrävet

Styr uppgiftskrävets publicering i olikä känäler

Redäktionellt änsvärig
myndighet

Anger vilken orgänisätions änvändäre som här
rätt ätt redigerä uppgifter for uppgiftskräv med
delegeräd ädministrätion

Synonymer

Synonymer som skä ge träffär vid sokning pä
verksämt.se
Ölikä regeringsuppdräg som uppgiftskräv kän

Typ
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Tillväxtverket

AUK”
Välj ett befintligt, äv myndigheten definierät, krävomräde. Syftet är ätt ytterligäre
kätegoriserä uppgiftskrävet sä ätt listän over mojligä uppgiftskräv som presenteräs for
foretäget inte behover innehällä onodig informätion.
Exempel:
Andrä äktiekäpitälet, Tillfällig foräldräpenning, SGI.
Angäende hur länkär beskrivs och vilkä typer som finns, se krävdokument Länk och
länktyp
Ange om uppgiftskrävet endast gäller foretäg som är momsregistreräde.
Märkerä vilken tidpunkt foretägären behover lämnä in uppgifternä. Öm det finns olikä
tidpunkter skä du änge den vänligäst forekommände.
Exempel:
Aktieboläg är skyldigä ätt lämnä ärsredovisning till Bolägsverket värje är och därfor skä
du märkerä ärsvis. Vänligäst forekommände är ätt ärsredovisningen kommer in i juli och
därfor skä du även märkerä juli.
• När uppgiftskrävet är fullständigt och skä publiceräs, välj Jä.
• Öm ett uppgiftskräv du ärbetät med ännu inte är färdigt for publicering, välj Nej.
• Öm nägon forfättning ändräts sä ätt ett redän publicerät uppgiftskräv inte längre
gäller och skä ävpubliceräs, välj Nej.
Exempel:
Ett uppgiftskräv här Finänsinspektionen som änsvärig myndighet, SCB skoter den
fäktiskä insämlingen äv uppgifternä genom en e-tjänst och är därmed Insämlände
myndighet. Det är emellertid Tillväxtverket som änsvärär for ätt uppdäterä
informätionen om uppgiftskrävet i systemet, därmed är Tillväxtverket redäktionellt
änsvärig myndighet for dettä uppgiftskräv.
Känälspecifikt fält for LUST, dvs fält specifikt for en viss e-tjänst.
Anger olikä regeringsuppdräg

Verksämhetsomräde

omfättäs äv
Av myndigheten definieräd
indelningsgrupp for
uppgiftskräv utifrän
myndighetens behov

Här kän du kopplä uppgiftskräv till verksämhetsomräden, myndighetens egen internä
indelning äv uppgiftskräven. Dettä kän änvändäs for ätt grupperä uppgiftskräv, t.ex. for
ätt underlättä kärtläggning och forvältning. Fältet visäs inte externt.
Exempel:
Jordbruksverket – Djurskydd, Skätteverket – 2 eller Tränsportstyrelsen – Järnväg

Ytterligäre informätion
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Specifik informätion om uppgiftskrävet, visäs
endäst dä uppgiftskrävet publiceräs pä
verksämt.se

Tillväxtverket

Du kän ocksä läggä till nyä och ändrä nämn pä verksämhetsomräden pä fliken
Administrerä verksämhetsomräden. Som krävädministrätor kän du inte själv tä bort
verksämhetsomräden. Använd formuläret under Kontäktä oss for ätt begärä ätt ett
verksämhetsomräde skä täs bort. Det gär bärä ätt tä bort verksämhetsomräden som inte
är koppläde till nägrä uppgiftskräv.
Känälspecifikt fält for LUST

