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Insamling av information för att lägga till en ny verksam 
Dessa uppgifter bör katalogansvarig fått för att på börja inläggningen av ny verksam. 

Se även AKKAs hemsida Regler och riktlinjer under katalogadministratör.  
Artikel Personligt samtycke på uppgifter under Min institution 
http://akka.uadm.uu.se/Admin/Regler_och_riktlinjer/Personligt_samtycke_pa_uppgifter_under_Min
_institution/ 

Obligatoriska uppgifter 
• Personnummer  

Om personen saknar svenskt personnummer: Kontrollera i första hand om personen är 
inlagd i Uppdok som student. Använd i sådana fall de uppgifter som finns i Uppdok. I andra 
hand födelseår månad dag (ÅÅMMDD). 

•  Tilltalsnamn 
• Familjenamn 
• Publicera anställningsuppgifter: Ska uppgifterna vara synliga. Val: Katalog och webb eller 

Dold. 
• Verksam som (Titel). Inläggning av titel på den verksamme. Innehållet i titellistan hämtas 

dels från Primula och även till viss del från Klientstöd. Titlarna översätts till engelska på 
personavdelningen.  

Ej obligatoriska uppgifter 
• Mellannamn 
• Bostadsadressuppgifter: Adress, c/o adress, postnummer, ort och land.  
• Verksam vid: Den organisation/underorganisation som användaren ska vara verksam 

vid.  
• Titelbestämmare: OBS. endast för professorer och universitetslektorer. 

Ange ämne för professorer och universitetslektorer enligt anställningsbevis. Börja med "i" 
följt av mellanslag och ämne. T.ex. i biokemi eller i nationalekonomi, ssk beskattning. 
Observera att emerita/emeritus ej ska skrivas in här utan väljas i fältet "Komplettering till 
titel". 

• Komplettering till titel: Välj eventuell titelkomplettering bland bitr., emer. , vik., pens., och 
tf. (emer. används bara om professorer och lektorer).  

• E-postadress: Verksams epostadress inläggs här. Om verksam är anställd ska den personliga 
myndighetsepostadressen läggas in här. Formen ska vara tilltalsnamn.efternamn@inst.uu.se  
Epostadressen skapas i Uppsala universitets Exchange epostsystem.  

• Publicera epost. Synbarhet i katalogen (http://katalog.uu.se/) synlig eller dold.  

Ej obligatorisk uppgift men viktig 
• Verksamhetsperiod 
• Start: Startdatum blir automatiskt dagens datum om fältet lämnas blankt eller inget annat 

datum angetts. När anställningens startdatum passerats möjliggörs aktivering av kontot. När 
kontots startdatum har passerats så kan användaren aktivera det via något av alternativen 
som finns på https://konto.weblogin.uu.se/ (se längre ner i den skrivna handledningen för 
mera information om detta). Först efter att kontot är aktiverat av användaren, så skapas 
konto även i UU:s Active Directory (AD) och epostadressens konto aktiveras.  

• Slut: Slutdatum anges bara för tidsbegränsad anställning. När slutdatumet passeras upphör 
kontot och e-postadressen omgående.  

mailto:tilltalsnamn.efternamn@inst.uu.se
http://katalog.uu.se/
https://konto.weblogin.uu.se/
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När ett slutdatum har angivits och det närmar sig slutet av verksamhetsperioden för en verksam så 
kommer AKKA att sända ut epostmeddelande till berörda katalogansvariga att kontot snart 
kommer upphöra. En kontroll ska då utföras om den verksamme ska vara kvar. Om den 
verksamme ska vara kvar kan slutdatumet ändras.  

• Vetenskapliga informationsresurser: Ska den verksamme ha åtkomst till vetenskapliga 
informationsresurser och inte kommer att vara anställd gäller följande: 

Information om vetenskapliga informationsresurser: 
Tillgången till vetenskapliga informationsresurser, även känt som elektroniska biblioteksresurser, 
såsom tidskrifter och databaser regleras i avtal mellan leverantörerna och Uppsala universitet. 
Avtalen baseras i normalfallet på hur många studenter och anställda som finns vid Uppsala 
universitet och därför ska övrigt verksamma i normalfallet inte ha tillgång till de vetenskapliga 
informationsresurserna. Alla som befinner sig i universitetsbibliotekets lokaler har dock tillgång till de 
vetenskapliga informationsresurserna genom s.k. library-walk-in-use.  

Alla anställda vid Uppsala universitet som ligger inlagda i AKKA och har ett aktivt konto har 
automatiskt tillgång till de vetenskapliga informationsresurserna såväl från sin arbetsplats som på 
distans.  

Övrigt verksamma som behöver tillgång till de vetenskapliga informationsresurserna kan få detta 
efter prefektbeslut. Exempel på personer som kan behöva denna tillgång är doktorander med annan 
finansieringsform än tidsbegränsad doktorandanställning och aktiva emerita/emeritus. Kostnaderna 
för de elektroniska informationsresurserna blir avsevärt mycket högre om samtliga övrigt verksamma 
ska ha tillgång till de elektroniska informationsresurserna, vilket gör att ett prefektbeslut krävs för 
detta.  

Information om begreppen verksam/anställd/övrigt verksam 
• Verksam 

Verksam är ett samlingsbegrepp för anställda och övrigt verksamma. 
Katalogansvariga lägger till och tar bort personer i katalogen som verksamma.  
En kontroll görs varje natt mellan AKKA och Primula. Verksamma på resultatenheter som 
har samma samordningsnummer/personnummer och är inlagda i Primula på samma 
resultatenhet, sätts flaggan anställd. I annat fall sätts flaggan, övrigt verksam. 

o Anställda 
Detta är den vanligaste formen av inlagda personer. Anställda är personer som 
lyfter lön från Uppsala universitets lönesystem (Primula) och är inlagda i 
katalogen på samma resultatenhet som deras lön är inlagd på (de måste vara 
inlagda i AKKA och Primula med samma samordningsnummer/personnummer) 

o Övrigt verksam 
En person som är verksam inom institutionen men inte har lön från Primula. 
Läkare till exempel är anställda vid landstinget men har forskningstid och tillhör 
då institutionen men uppbär ingen lön från universitet.  Gästlärare (arvode) och 
konsulter är ett andra exempel. 

Om man är övrigt verksam så har man inte samma åtkomst till system. 

Om man har en verksam som inte har åtkomst till primulawebb men ska ha detta så ska man 
kontrollera om personen finns i Primula och att det är samma personnummer som är inlagt i 
katalogen om det inte är det så ska man göra en personnummer ändring i katalogen. 
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Lägg till en ny verksam i katalogen (AKKA) 
Klicka på Min institution. 

Om du har hand om flera välj den organisation där ändringen ska utföras på. 

O.B.S. Om du ska lägga till en verksam i en underorganisation klicka först på Visa verksamma efter 
organisationen där personen ska vara verksam.  

Klicka på Lägg till ny verksam vid… ovanför organisationen där den verksamme ska läggas till. 
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Sökning av ny verksam 
Skriv personens födelsedata i fältet Födelsedata i formeln ÅÅÅÅMMDD. 

OBS. tänk på följande: 

• En person kan vara tidigare inlagd med samordningsnummer från skatteverkets 
(födelsedagen blir då adderat med talet 60, det vill säga någon född den 23 i en månad får 
talet 83 som dag).  

• Det kan även förekomma temporära nummer av typen p- P- t- T och R-nummer (exempel 
(p123, P123, t123 och T123). 

För att göra ny sökning klicka på Ny sökning på resultatsidan. 

Om du får fram ett sådant personnummer så ska du vid osäkerhet kontrollera med personen om det 
är den personen som har återkommit. Om det är den personen som har återkommit så ska man 
genomföra en personnummerändring. Vill du att få information om tidigare konto kontakta 
servicedesk@uu.se 

Klicka på Sök. 
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Sökresultat ny verksam 
Om personen finns sen tidigare i katalogen så presenteras den i nästkommande fönster. 

Om personen visar sig i sökningen klicka på Lägg till. 

Om personen inte kommer upp i sökningen följ instruktionerna under Lägg till annan person. 
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Om valet var att lägga till en befintlig person, Kontrollera att föreslagna uppgifter är korrekta. 

Om valet var att lägga till en annan person, fyll i uppgifterna i fälten: 

• Tilltalsnamn 
• Familjenamn 
• Publicera anställningsuppgifter 
• Verksam som.  

Ändra eventuellt start och slut datum i fältet Verksamhetsperiod. 

Behöver du hjälp med vad och hur ett fält ska vara ifyllt klicka på fältnamnet så kommer det att 
öppnas ett nytt fönster med fältbeskrivningar. Denna funktion finns nästan överallt i katalogen 
(AKKA). 

Lägg in övriga uppgifter som är tillgängliga om den verksamme. 

 

När du är klar klicka på Spara. 
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Grunduppgifter för person 
Klicka på Min institution. 

Om du har hand om flera välj den organisation som ändringen ska utföras på. 

Klicka på Visa verksamma till höger efter organisationsnamnet där den verksamme är inlagd. 

Välj verksam, klicka på Visa/ändra till höger. 
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Förklaring till de olika grupperingarna som visas i grunduppgifter för person 
För att förenkla så har vi delat upp grupperna med en färgmärkning. I verkligheten finns inte dessa 
färgmärkningar. Vi kommer ta en grupp i taget. 

• Anställningar är markerad - gul. 
• Grunduppgifter för person - grön. 
• Kontaktuppgifter - Röd 
• Övrigt – Blå 
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Under Grunduppgifter för person kan man se verksams personuppgifter 

 

Om något ska ändras. Klicka på Ändra personuppgifter. 
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Ändra personuppgifter 
Här kan verksams personuppgifter ändras. 

Glöm inte att klicka på Spara för att spara ändringar. 

 

Klicka på Spara för att spara ändringar. 
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Kontaktinformation för person 

 

• Lägg till mobiltelefon: Här lägger man in privat- tjänste- mobiltelefon. Uppgiften exporteras 
till universitetets telefonväxel och katalogen (http://katalog.uu.se/) om det inte är valt dold.  

• Lägg till personsökare (alfanumerisk):  
• Lägg till personsökare (numerisk):  
• Information: Det finns två varianter. Dels numerisk, dels textbaserad. För mera information 

klicka först på lägg till … och sen på fält namnet.  
• Lägg till telefax (hemmet):  
• Lägg till telefon (hemmet):  
• Lägg till chatt/skype-adress: I dagsläget publiceras inte den här uppgiften.  

Ändra kontaktuppgifter för person 
För att lägga till klickar man på lägga till … 

För att ändra klickar man på Visa/Ändra och sen ändrar man uppgifterna. * 

För att ta bort klickar man på Ta bort. * 

* Dessa val visas endast vid redan inlagda uppgifter. 

 

Valet att visa Katalog och webb eller Dold gör man när man lägger in uppgiften. Om man vill ändra 
läge klickar man på Visa/Ändra och sen väljer man i rullgardinen Publicering hur det ska nya valet ska 
vara.  

Glöm inte att klicka på Spara. 

  

http://katalog.uu.se/
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Lägg till mobiltelefonnummer/tjänstemobiltelefonnummer 
Klicka på Lägg till mobiltelefon. 

 

Rutor efter Mobilnr fält 
Ruta 1: Landsnummer. 

Ruta 2: Mobiltelefonnumrets första nolla ska inte vara med, lägg in de andra 2 följande siffrorna i 
fältet. 

Exempel: Mobiltelefonnumer 0704250000, lägg in 70 i denna ruta. 

Ruta 3: Här läggs in resterade mobiltelefonnumer. 

Exempel: Mobiltelefonnumer 0704250000, lägg in 4250000 i denna ruta. 

Den rätta formen blir då +46 70 4250000.  

Rullgardin efter Publicering: Där finns 4 alternativ. Endast 2 av alternativen ska användas i dagsläget. 
Välj om det ska var Katalog och webb, eller Dold. 

Subgrupp (00-99): Subgrupp i ekonomisystemet (00-99). 

Ger möjlighet att koppla anknytningen till viss subgruppering kopplad till ekonomikoden. Resulterar i 
en faktura grupperad efter de subgrupper man angivit. 

Behöver information om detta kontakta lokal ekonomiansvarig på organisationen. 

Glöm inte klicka på Spara. 
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Övrigt 

 

• Hantera beslut om skyddade personuppgifter: Beslut om skyddade personuppgifter 
importeras normalt sett från kringliggande system. Dock finns via denna rutin möjlighet att 
hantera lokalt beslut för AKKA. Beslutet får även genomslag i de system som använder 
information från AKKA. Observera att detta är en mycket känslig typ av information och att 
det inte går att ta bort markering som importerats från ett annat system. 
För mera information. 
Se AKKA:s hemsida för katalogadministratörer, under Regler och riktlinjer se Prefektbeslut på 
uppgifter under Min institution. Rubriken Dold anställning och skyddade personuppgifter 
http://akka.uadm.uu.se/Admin/Regler_och_riktlinjer/Prefektbeslut_pa_uppgifter_under_Mi
n_institution/ 

• Knyt nyckelord till personen (för sökning): Uppgiften är under utredning och används därför 
sparsamt i dagsläget.  

• Rapportera personnummerbyte: Här kan man ändra samordningsnummer till 
personnummer på formen ÅÅMMDDXXXX utan bindestreck. Automatisk omkoppling av alla 
uppgifter i Akka sker till det nya personnumret.  
För mera information. 
Se AKKA:s hemsida för katalogadministratörer, under Checklistor se Personnummerbyte. 
http://akka.uadm.uu.se/Admin/Checklistor/Personnummerbyte/ 

 

  

http://akka.uadm.uu.se/Admin/Regler_och_riktlinjer/Prefektbeslut_pa_uppgifter_under_Min_institution/
http://akka.uadm.uu.se/Admin/Regler_och_riktlinjer/Prefektbeslut_pa_uppgifter_under_Min_institution/
http://akka.uadm.uu.se/Admin/Checklistor/Personnummerbyte/
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Personuppgifter för anställning 
Under rubriken Anställning klicka på Visa/Ändra. 

 

Du kan även nå den från katalogen (AKKA)s startsida: 

Klicka på Min institution. 

Om du har hand om flera välj den institution som ändringen ska utföras på. 

Klicka på Visa verksamma till höger efter avdelningen/gruppen där den verksamme är inlagd. 

Välj verksam, klicka på Visa/ändra till höger. 

Under rubriken Anställning klicka på Visa/Ändra. 

En person kan ha flera anställningar, välj rätt anställning. Gråad anställning betyder att din roll inte 
ger behörighet att ändra den anställningen.  
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Grunduppgifter för anställning 
För att förenkla så har vi delat upp grupperna med en färgmärkning. I verkligheten finns inte 
dessa färgmärkningar. Vi kommer ta en grupp i taget. 

• Grunduppgifter för anställning - grön. 
• Kontaktuppgifter - röd 
• Rumsnummer - blå 
• Alternativ adress – gul 
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Under Grunduppgifter för anställning kan man se följande uppgifter: 

 

Klicka på Ändra grunduppgifter för anställning. 
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Ändra grunduppgifter för anställning 
Glöm inte att klicka på Spara för att spara ändringar. 

 

Klicka på Spara för att spara ändringar. 

Vid ångra innan spara, klicka på back i webbläsaren. 
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Grunduppgift för anställning. Kontaktinformation, rumsnummer och alternativ adress  
Under Kontaktinformation kan man se följande uppgifter: 

O.B.S. tjänstemobiltelefon om sådan finns ska läggas in under Grunduppgifter för person och inte 
här. 

 

Lägg till telefonnummer till fast telefon 
Klicka på Lägg till telefon. 

 

Rutor efter telefon fältet 
Ruta 1: Landsnummer. 

Ruta 2: Riktnummer utan första nollan. 

Ruta 3: Hela telefonnumret utan mellanslag. 

Ruta 4: Kortnummer 

Landsnummer, skrivs på formen +46 (exempel för Sverige) 

Riktnummer, inom de länder där sådant finns, skrivs på formen 18 (exempel för Uppsala). Se länken 
"Lista riktnummer". 

Hela telefonnumret utan mellanslag, skrivs på formen 4719876 med siffror. 

Kortnummer, används inte längre i det nya växelsystemet. En kvarleva från tidigare växel som 
hanterade detta. 

Rullgardin efter Publicering: Där finns 4 alternativ. Endast 2 av alternativen ska användas i dagsläget. 
Välj om det ska var Katalog och webb, eller Dold. 

Subgrupp (00-99): Subgrupp i ekonomisystemet (00-99). 

Ger möjlighet att koppla anknytningen till viss subgruppering kopplad till ekonomikoden. Resulterar i 
en faktura grupperad efter de subgrupper man angivit. 

Behöver information om detta kontakta lokal ekonomiansvarig på organisationen. 
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Rumsnummer 
Under Rumsnummer kan man se följande uppgift: 

O.B.S. Publicering av rumsnummer 

I regel ska rumsnummer vara dold av säkerhetsskäl om prefekt ej beslutar annorlunda. 
Beslutet kan gälla för alla vid institutionen/motsv., avdelning/motsv. eller enskild verksam. 

 

För att lägga till rumsnummer klicka på Lägg till rumsnummer. 

För att ändra inlagt rumsnummer klicka på Visa/Ändra. 

Alternativ adress 
Under Alternativ adress kan man se följande uppgift:  

 

Användningsområde när en person är verksam på annat campusområde eller ort än 
institutionsadressens postfack. Akademiska sjukhuset är också bra exempel med olika ingångar men 
på samma område. 

Ändra kontaktinformation, rumsnummer och alternativ adress 
För att lägga till klickar man på lägga till … 

För att ändra klickar man på Visa/Ändra och sen ändrar man uppgifterna. 

För att ta bort klickar man på Ta bort. 

Valet att visa Katalog och webb eller Dold gör man när man lägger in uppgiften. Om man vill ändra 
läge klickar man på Visa/Ändra och sen väljer man i rullgardinen Publicering hur det ska visas. Glöm 
inte att klicka på Spara. 

Om alternativ adress ska användas i första hand. 

Under rubriken Grunduppgifter för anställning. Klicka på Ändra grunduppgifter för anställning. 

Sätt en bock efter Använd alternativ adress i första hand. 
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Aktivering av verksams konto 
Aktivering av konton görs personligen av den verksamme. 

Aktivering av kontot ska göras via något av de 4 alternativen som finns på 
https://konto.weblogin.uu.se/ 

Engångskod 

På följande platser kan en engångs kod lämnas ut till den kommande verksamme.  

Gå till webbsidan https://konto.weblogin.uu.se/  

Klicka på den blå informations symbol på webbsidan i alternativet Engångskod. 

Personen måste uppvisa en giltig legitimation.  

  

Gemensam webbinloggning 

Om verksam har ett aktivt konton som student på Uppsala universitet så kan verksam logga in via 
Gemensam webbinloggning med student kontouppgifterna, och sedan aktivera kontot som den 
verksamme har fått. 

 

eduID.se 

Tjänsten eduID.se erbjuder ett enkelt, snabbt och säkert sätt för studenter att verifiera sin identitet. 
eduID.se används vid antagning till högre utbildning och minskar antalet inloggningar. 

Observera att verksam måste ha en bekräftad användare på eduID.se för att kunna logga in och 
aktivera sitt konto. 

På eduID.se kan du bekräfta ditt konto genom att ange ditt personnummer och därefter genom 
någon av de olika metoder som presenteras. Så fort du har ett bekräftat konto på eduID.se kan du 
använda det sätt. 

 

Antagning.se 

Om verksam har ett konto på Antagning.se så kan verksam välja detta alternativ för att aktivera sitt 
konto. 
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Ta bort verksam 
• Om det finns ett inskrivet slut datum i fältet Verksamhetsperiod som är korrekt så behöver 

du inte göra något. 
• Om det inte finns ett inskrivet slut datum så kan du ange ett sådant eller så du ta bort den 

verksamme manuellt från organisationen. 
• O.B.S. använd alltid i första hand möjligheten att lägga in ett slutdatum vid borttagning. Sätt 

ett slutdatum åtminstone 1 vecka framåt. Då skickar AKKA ut varningsbrev till verksam och 
till berörda katalogansvariga, vilket uppmärksammar verksam att kontot upphör. Det kan 
slippa många återinläggningar i katalogen och mindre arbete för er.  

Med ett slut datum 
Klicka på Min institution. 

Om du har hand om flera välj den institution som ändringen ska utföras på. 

Klicka på Visa verksamma till höger efter avdelningen/gruppen där den verksamme är inlagd. 

Välj verksam, klicka på Visa/ändra till höger. 

Under Anställning Klicka på Visa/ändra. 

Klicka på Ändra grunduppgifter för anställning. 

Se fält Anställningsperiod. Skriv slutdatum i fältet Slut. 

Klicka på Spara. 
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Med omedelbar verkan 
Används med försiktighet, och ska användas i undantagsfall.  

Klicka på Min institution. 

Om du har hand om flera välj den institution som ändringen ska utföras på. 

Klicka på Visa verksamma till höger efter avdelningen/gruppen där den verksamme är inlagd. 

Klicka på Ta bort till höger om den verksamme. 

Kontrollera att det är rätt person. 

Se information på webbsidan eventuellt justera. 

Klicka på Ta bort. 

  

OBS. Den personens verksamhet tas bort från institutionen. Grunduppgifter för personen finns kvar. 
Har personen annan anställning påverkas inte den.  
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Ta bort avliden verksam 
För mera information. 
Se AKKA:s hemsida för katalogadministratörer, under checklistor se Avliden person. 

http://akka.uadm.uu.se/Admin/Checklistor/Avliden_person/ 

 

http://akka.uadm.uu.se/Admin/Checklistor/Avliden_person/
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