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Uppdatering av verksam uppgifter 
När en person byter namn är det viktigt att man gör det på rätt sätt. Om det inte sker på rätt 
sätt kan det bli problem med användaridentitet, konto och e-postadress. 

Ändra namnuppgiften 
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. 

Klicka på Ändra personuppgifter under rubriken Grunduppgifter för person. 

Om personen bytt efternamn skriv in det tidigare efternamn i fältet Tidigare familjenamn 
för att det gamla namnet ska fortsätta vara sökbart i universitetskatalogen 
(http://katalog.uu.se/). Observera att tidigare efternamn inte syns i universitetskatalogen 
utan endast är sökbart. Det går även att skriva in flera olika efternamn i fältet för att hantera 
flera namnbyten. 

Skriv in det nya Tilltalsnamn, Familjenamn, Mellannamn och Gårdsnamn etc. i respektive 
fält. 

Klicka på Spara för att spara ändringen. 
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Ändra epostadress 
Klicka på Visa/ändra under rubriken Anställningar, för den aktuella verksamheten/anställningen. 

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

Ändra epostadressen i fältet E-postadress så att det speglar det nya namnet, enligt universitetets 
domännamnspolicy. 

 

Epostadressen ska vara enligt följande regler och på följande sätt: 
 

E-postadressen får endast innehålla följande tecken: a-z A-Z 0-9 _  - . och ett @. De kan alltså inte 
innehålla t.ex. é, ü, å, ä eller ö utan dessa transkriberas som e, u, a, a resp. o. Övriga nationella 
tecken transkriberas på motsvarande sätt. Epostadressen skulle vara uppbyggd på tilltalsnamn, 
mellannamn och efternamn 

Exempel på namnuppbyggnad: 
För närvarande finns det inte någon aktuellt beslut om hur epostadresser ska vara utformade på 
Uppsala universitet. Framtaget förslag är följande: 

Om det endast finns ett tilltalsnamn, skrivs en punkt efter. 

Exempel: tilltalsnamn. 

Dubbelnamn med bindestreck skrivs med bindestreck följt av en punkt. 

Exempel: tilltalsnamn-tilltalsnamn. 

Finns det två tilltalsnamn utan bindestreck separeras dessa med en punkt, därefter en punkt. 

Exempel: tilltalsnamn.tilltalsnamn. 

Utan mellannamn kommer efternamnet efter punkten. 

Exempel: tilltalsnamn.efternamn 

Finns det ett mellannamn kommer detta efter förnamnspunkten följt av en punkt. Därefter kommer 
efternamn. 

Exempel: tilltalsnamn.mellannamn.efternamn 

Verksammas epostadress ska även innehålla @organisationensepostdomän. 

Exempel: tilltalsnamn.mellannamn.efternamn@epostdomänen 

 

OBS. Finns det en punkt efter efternamnet så ska den inte vara med. 
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Kontroll och eventuellt ändra epostadressen 
Klicka på Åter till översikt: … längst upp på webbsidan under AKKA - Administrera organisatorisk 
enhet. 

• Om personen har flera anställningar under rubriken Anställningar som du kan ändra på, gör 
på samma sätt som tidigare för att ändra dessa epostadresser. 

• Om det finns en eller flera anställningar som du inte kan ändra på, kontakta personen och be 
den verksamme kontakta lokal katalogansvarig på de andra organisationerna så att även de 
kan ändra eventuella felaktiga epostadresser. 

• Om den gamla epostadressen ska fortsätta fungera parallellt med den nya under en längre 
tid än 180 dagar. Ta kontakt med servicedesk@uu.se, för att få den tidigare adressen inlagd 
som en epostaliasadress till den nya epostadressen. 

Namn och epostadressen ska efter ändring i katalogen AKKA, vara synlig senast efter 4 timmar i 
http://katalog.uu.se/ 

Är det något annat system där du har sett att adressen inte har uppdaterats så bör du kontakta den 
som har hand om det systemet för att få veta hur ofta de uppdaterar ändringar i katalogen AKKA. 
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Personnummerbyte 
När en person byter personnummer, från ett samordningsnummer eller av någon annan orsak, till 
ett annat personnummer är det viktigt att man gör det på rätt sätt. Om det inte sker på rätt sätt 
kommer det bli problem med användarens användaridentitet, konto och e-postadress. 

Bra att veta: Det kan ta upp till ett dygn innan en personnummerändring slår igenom i alla 
underliggande system. 

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. 

Under rubriken Övrigt i höger kolumn, klicka på Rapportera personnummerbyte. 
Skriv in personnumret i fältet Nytt personnummer i formeln ÅÅÅÅMMDD-XXXX. 
Klicka på Utför. 

Information: 

Verksamma som är anställda får sin lön via lönesystemet Primula. 

Primula hämtar personuppgifter via skattemyndigheten - folkbokföringen. Anställda som fått ett 
personnummer hos folkbokföringen, men inte fått sitt personnummer ändrat i katalogen (AKKA), kan 
bland annat inte logga in i Primulaweb eller andra tjänster som använder personnummerkontroll vid 
inloggning i tjänsten. 

Information om samordningsnummer och temporära nummer 

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). 

Denna information finns även på AKKA:s hemsida checklistor under katalogadministratör 

http://akka.uadm.uu.se/Admin/Checklistor/Personnummerbyte/ 
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Flytt av verksam/verksamma inom organisationen 
OBS.  
När en verksamflyttas inom organisationen så försvinner roller som den verksamme har i AKKA. 
Rollerna återkommer nästa dag. Så det kan vara lämpligt att informera de verksamma om att en flytt 
kommer genomföras så de vet vad som kan hända. Det är även bra om man lägger detta arbete så 
sen på dagen som möjligt. 

Roller i AKKA exempel 
Katalogansvarig, Skapa gästidentiteter, skapa och administrera engångskoder m.m.  

Roller som man har i behörighetssystemet (AKKA) är kopplade organisationen (överorganisationen) 
de följer med vid en flytt inom överorganisationen där den verksamme har fått rollen. När man 
flyttar en verksam inom överorganisationen så försvinner rollen tillfälligt. Men åter läggs under 
natten. 

En roll kan inte och ska inte följa med om den verksamme byter överorganisation. 
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Gör följande för att flytta verksamma inom organisationen 
Om en verksam ska flyttas till en nyorganisation eller utanför organisationen så ska man lägga in 
personen på nytt i den organisationen. 

Klicka på Min institution. 

Om du har hand om flera organisationer välj organisationen som ändringen ska utföras på. 

Klicka på Visa verksamma efter den organisationen där verksamma ska flyttas ut från till den nya 
organisationen. 

I det här exemplet ska vi flytta på verksam 2, 4 och 5 till den nya organisationen. 

Klicka på Visa verksamma efter den Gamla organisationen. 

 
 

Sätt bockar framför Verksam 2, Verksam 4 och Verksam 5. 

Välj i rullgardinen Flytta markerade anställningar till: Nya organisationen. 

Klicka på Flytta. 

Om det är flera som ska flyttas från andra organisationer gör du om samma som tidigare. 

 
 

OBS. Om du flyttar en verksam så ska man inte använda Lägg till ny verksam. 

Lägg till ny verksam är till för att lägga till nya verksamma i organisationen. 
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