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1 Nyttjanderätt 

Detta dokument är utfärdat till nedan namngiven kund, för användning inom den 

egna organisationen under avtalstiden för Open ePlatform. Detta dokument får ej 

spridas utanför kundens egna organisation utan skriftligt tillstånd från Nordic 

Peak AB. 

Dokumentet utfärdat till Gagnefs kommun. 

2 Omfattning 

Denna manual omfattar en övergripande beskrivning av Open ePlatform vad 

gäller Mina sidor, handläggargränssnitt och e-tjänstebyggare. Den förklarar kort 

vad en användare möts av på plattformens förstasida, hur den användaren hittar 

e-tjänster och vad som finns under Mina sidor. 

Manualen visar hur handläggargränssnittet ser ut, hur filtrering och sökningar av 

ärenden görs och hur ärenden visas och handläggs. 

E-tjänstebyggarens olika delar beskrivs på en sådan detaljnivå att en e-

tjänsteadministratör ska kunna läsa sig till hur en e-tjänst med steg, frågor och 

regler skapas, aktiveras och publiceras. 

Manualen går däremot inte igenom varje frågetyp och regeltyp i detalj, inte heller 

varje del i systemadministrationen. 

3 E-tjänsteportalens förstasida 

Det första som en användare möts av i Open ePlatform är det vi kallar för 

förstasidan. Förstasidans layout och färgsättning kan skilja en hel del mellan olika 

installationer (se Bild 1 för ett exempel). För att komma till förstasidan när man väl 

befinner sig i plattformen använder man sig av menyalternativet som oftast brukar 

kallas för ”tjänster”, men även detta kan variera mellan installationer. 

Förstasidan består i grunden av en lista på de publicerade e-tjänster som finns 

tillgängliga för användaren. Användaren kan välja att visa denna lista av e-tjänster 

som antingen ett rutnät eller som en lista. 

För att komma till en av de tillgängliga e-tjänsterna så klickar användaren på ”till 

e-tjänsten” för den önskade e-tjänsten. 
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Bild 1 - E-tjänsteportalens förstasida 

 

3.1 Grafisk profil 

Förstasidans layout och färgsättning kan variera mellan olika installationer. 

Layouten som visas i Bild 1 är dock den mest vanligt förekommande. 

3.2 Sök 

För att en användare ska kunna hitta rätt bland alla e-tjänster så finns det ett 

sökfält på förstasidan. Sökning bland e-tjänster görs så fort användaren börjar 

skriva i sökfältet och görs på följande information i varje e-tjänst: 
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• E-tjänstens namn 

• Den korta beskrivningen 

• Den långa beskrivningen 

• E-tjänstens kategori 

• Eventuella extra sökord som lagts in i e-tjänsten för att göra den enklare att 

hitta (dessa extra sökord läggs in i e-tjänsten i e-tjänstebyggaren) 

 

3.3 Populära e-tjänster 

Det finns en funktion för att på förstasidan visa de mest använda e-tjänsterna, 

alltså de e-tjänster som har flest inskickade ärenden. Om denna funktion är 

påslagen i installationen så presenteras denna lista av populära e-tjänster, ofta högt 

upp på förstasidan, i syfte att göra det enkelt för användare att hitta de e-tjänster 

som det statistiskt sett är mest troligt att användaren vill använda. 

Det finns även ett verktyg för e-tjänsteadministratörer att ”annonsera” en eller 

flera specifika e-tjänster genom att manuellt lägga in en ”boost” för dem. Genom 

att göra det så kan en eller flera e-tjänster lyftas upp till listan av mest använda e-

tjänster. Detta görs i e-tjänstebyggaren för den aktuella e-tjänsten (se avsnitt 8.2.3). 

 

3.4 Kategorier 

På förstasidan visas en lista på tillgängliga kategorier (kan vara bortvalt i vissa 

installationer). En e-tjänst tillhör en specifik kategori. För att förenkla för en 

användare att hitta en viss e-tjänst kan användaren filtrera listan av e-tjänster på 

förstasidan genom att markera en eller flera kategorier. I Bild 2 är kategorin 

”Trafik & infrastruktur” vald som filtrering vilket gör att endast e-tjänster som 

tillhör den kategorin kommer visas. Siffran till höger om kategorinamnet är det 

antal e-tjänster som just den kategorin innehåller. 

Om det röda krysset klickas så kommer filtret att rensas och alla e-tjänster 

oberoende av kategori kommer visas igen. Klickas en redan vald kategori så väljs 

den kategorin bort igen. Om ingen kategori är vald i denna lista så visas samtliga 

e-tjänster oberoende av kategori. 

Kategorier läggs normalt sett upp av e-tjänsteadministratörer eller 

systemadministratörer. Då en e-tjänst skapas så måste den alltid tilldelas en 

kategori. 
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Bild 2 - Filtrera e-tjänster per kategori 

Det går att skapa en länk till en viss kategori för att via länken automatiskt välja att 

filtrera e-tjänsterna på den kategorin. Som exempel säger vi att adressen till 

plattformen är denna: 

etjanster.kommun.se 

Om man vill göra en länk till kategorin ”bygga, bo och miljö” så behöver man först 

ta reda på vilket ID denna kategori har. Kategorins ID kan man ta reda på 

antingen på plattformens startsida eller under Adm. e-tjänster > Adm. kategorier.  

På startsidan håller man muspekaren över kategorin på förstasidan (Bild 2) då 

visas en länkadress i webbläsarens nedre vänstra hörn. Kategorins ID står sist i 

länkadressen. 

Under "Adm. kategorier” ser man kategorins ID på samma sätt om man håller 

muspekaren över kategorins namn. Man kan även se kategorins ID om man 

öppnar den aktuella kategorin och ser i webbläsarens adressfält. 

När man vet vilket ID kategorin har så skriver man adressen på följande sätt: 

etjanster.kommun.se/oversikt/category/7 

När man går till denna adress så kommer man skickas till följande adress: 

etjanster.kommun.se/oversikt#category-7 

I det där fallet kommer kategori 7, i det här exemplet ”bygga, bo och miljö”, att 

vara valt och alltså bara visa e-tjänsterna i denna kategori och ingen annan. Det går 

alltså bara att länka till en enda kategori på det här sättet. 
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3.5 Målgrupper / livshändelser 

Målgrupper, eller livshändelser, är ett sätt att gruppera e-tjänster utöver 

kategoriindelningen (namnsättningen varierar lite från installation till installation). 

I Bild 3 så är livshändelsen ”flytta hit” vald som filtrering. Då visas bara de e-

tjänster som tillhör den livshändelsen. 

Livshändelser läggs normalt upp av e-tjänsteadministratörer eller 

systemadministratörer. Till varje livshändelse läggs sedan de e-tjänster som den 

livshändelsen ska innehålla. En e-tjänst kan alltså tillhöra ingen, en eller flera 

livshändelser. Se avsnitt 9.8. 

 

Bild 3 - Filtrera e-tjänster per målgrupp 

3.6 Köra en e-tjänst 

Då en användare vill köra en e-tjänst så klickas knappen ”till tjänsten” på 

förstasidan. Om e-tjänsten i fråga är inställd att hoppa över översiktssidan så 

startar e-tjänsten direkt och användaren får se frågorna i det första staget. Om 

översiktssidan ska visas så ser användaren e-tjänstens namn, den långa 

beskrivningen av e-tjänsten, eventuellt behandling av personuppgifter (som går att 

fälla ut för mer information), en översikt över vilka steg som e-tjänsten innehåller, 

en knapp för att starta e-tjänsten och eventuellt en knapp för att hämta blanketten 

(se Bild 4). 
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Bild 4 - Översiktssidan då en e-tjänst ska startas 

När användaren klickar på ”starta e-tjänsten” så visas det första staget och dess 

frågor för användaren. Nu får användaren fylla i alla frågor, klicka sig vidare till 

nästa steg och så vidare till dess alla stegs frågor är ifyllda och ärendet kan skickas 

in. 

Om användaren någon gång under tiden frågorna fylls i vill spara ärendet, för att 

antingen bara vara säker på att ingen information går förlorad om nätet skulle gå 

ner eller liknande, eller om användaren behöver ta en paus och återkomma till 

ärendet senare så kan användaren använda knappen ”spara” (se Bild 5). Detta 

påbörjade ärende blir då sparat under den inloggade användarens mina sidor och 

kan när som helst återupptas av användaren. Att spara ett ärende är bara möjligt 

för en användare som loggat in. Om en ej inloggad användare har börjat köra en e-

tjänst och kommer på att användaren vill spara ärendet så kan knappen för att 

logga in användas. Om användaren loggar in inom sessionstiden (vanligtvis 60 

minuter) så finns all information i e-tjänsten fortfarande kvar och då kan 

användaren välja att spara ärendet vilket gör att det nu hamnar under mina sidor 

och finns kvar där till dess användaren väljer att antingen skicka in det eller tar 

bort ärendet. 
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Bild 5 - Inloggad användare kan spara ett påbörjat ärende 

När användaren är framme vid sista steget visas någon av dessa knappar, 

beroende på hur e-tjänsten är konfigurerad: 

• Förhandsgranska: detta visas bara då förhandsgranskning aktiverats i e-

tjänsten.  

• Signera: detta visas då signering aktiverats i e-tjänsten. 

• Betala: detta visas om betalning aktiverats i e-tjänsten och användaren 

gjort ett val i e-tjänsten som genererat en kostnad. 

• Skicka in: detta visas då inget av ovanstående alternativ gäller, undantaget 

då en stoppfråga är aktiv och gör att knappen ”skicka in” inte heller visas. 

När ett ärende skickats in visas en kvittenssida för inskickaren. I den gröna rutan 

kan en valfri text anges som information till inskickaren.  

På kvittenssidan kan inskickaren ladda hem ärendet i pdf-format (Hämta pdf) eller 

välja att visa ärendet på skärmen (Visa detaljer).   
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4 Mina sidor 

Mina sidor är den inloggade användarens privata yta. Där hittar användaren sina 

ärenden, sina registrerade personuppgifter, organisationer, köplatser, aktiviteter 

och bokningar. 

En ej inloggad användare kommer se menyalternativet ”mina sidor” och vid klick 

på det alternativet så kommer en inloggningsdialog att visas. När användaren väl 

loggat in så visas mina sidor och dess innehåll, initialt så visas ”mina ärenden” (se 

Bild 6).  

4.1 Ärenden 

Under ”mina ärenden” så presenteras alla ärenden som användaren skickat in som 

inloggad. De ärenden som användaren skickat in utan att vara inloggad kan inte 

knytas till någon specifik användare och kan alltså inte nås via mina sidor. 

 

Bild 6 - Mina ärenden 

 

4.1.1 Ej inskickade ärenden 

Det första avsnittet av vyn ”mina ärenden” innehåller alla ärenden som 

användaren sparat men ännu inte skickat in. Dessa ärenden kan inte någon annan 

än just den inloggade användaren nå. Om det inte finns något sparat ärende så 

visas inte detta avsnitt. 
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Listan visar namnet på e-tjänsten som ärendet tillhör, ärendets status, datum och 

tid då ärendet senast sparades. Listan kan även innehålla en beskrivningstext och 

även kommunnamn/profilnamn, beroende av hur den aktuella installationen av 

Open ePlatform är konfigurerad. 

Användaren kan välja att fortsätta på ett sparat ärende genom att klicka på 

knappen ”fortsätt”. Då öppnas ärendet och det steg i e-tjänsten där användaren 

var då ärendet sparades visas. Alla frågor som besvarats i e-tjänsten fram till det 

att det sparades finns alltså redan ifyllt i ärendet. När användaren gjort klart sitt 

ärende och väljer att skicka in det kommer ärendet visas i listan för pågående 

ärenden i stället för under ”ej inskickade ärenden” (eller avslutade ärenden om 

ärendet går direkt till avslut då det skickas in). 

 

4.1.2 Pågående ärenden 

I detta avsnitt av ”mina ärenden” listas användarens ärenden som är inskickade 

och som är någonstans i handläggningsprocessen innan det nått någon form av 

avslut. Här kan användaren klicka in sig på ett ärende via knappen ”till ärende”. 

Listan visar namnet på e-tjänsten som ärendet tillhör, ärendenummer, status och 

datum och tid för den senaste händelsen för ärendet. Listan kan även innehålla en 

beskrivningstext och även kommunnamn/profilnamn, beroende av hur den 

aktuella installationen av Open ePlatform är konfigurerad. 

 

4.1.3 Avslutade ärenden 

Listan över avslutade ärenden visar alla användarens ärenden som är avslutade. 

Användaren kan titta på ett avslutat ärende genom att klicka på knappen ”till 

ärende”. 

Listan visar namnet på e-tjänsten som ärendet tillhör, ärendenummer, status, 

datum och tid för senaste händelsen, då ärendet avslutades. 

 

4.1.4 Visa ärende 

När ett ärende under ”ej inskickade ärenden” klickas upp så startas e-tjänsten som 

ärendet tillhör och det steg som användaren befann sig i då ärendet sparades visas. 

Alla frågor som användaren besvarat då ärendet sparades finns nu inlästa i 

ärendet igen och användaren kan nu fortsätta att besvara e-tjänstens frågor, spara 

ärendet fler gånger och till slut skicka in ärendet. Användaren kan när som helst 

även välja att ta bort sitt ej inskickade ärende. 
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När ett ärende under ”pågående ärenden” eller ”avslutade ärenden” klickas upp 

så visas ärendet i en översiktlig vy med några grunduppgifter om ärendet i den 

övre delen och två flikar i den undre (se Bild 7). 

 

Bild 7 - Ärendeöversikt 

Den övre delen, ärendehuvudet, visar bland annat e-tjänstens namn, 

ärendenummer, status, när det skickades in och nuvarande handläggare. Under 

ärendehuvudet visas två flikar; ärendehistorik och meddelanden 

(meddelandefliken kan väljas bort per e-tjänst i e-tjänstebyggaren). 

Ärendehistorik-fliken visar alla händelser som inträffat rörande ärendet. I 

exemplet i Bild 7 så har ärendet skickats in av användaren, handläggaren har 

begärt komplettering och användaren har kompletterat ärendet och skickat in det 

igen. Efter det har handläggaren handlagt och avslutat ärendet. Varje händelse 
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innehåller ett händelsenamn, vem som gjorde vad och när och vilken status 

ärendet fick. 

Längst till vänster i ärendehistoriken kan det finnas några ikoner som bland annat 

kan användas för att hämta hem ärendet i PDF-format eller i XML-format. Då ett 

ärende signerats digitalt kan signeringsunderlaget och signaturen hämtas via 

sådana ikoner i ärendehistoriken. Ett klick på aktuell ikon laddar ned filen. 

Meddelandefliken visar skickade och mottagna meddelanden mellan användaren 

och handläggare (se Bild 8). Här kan användaren skapa ett nytt meddelande till 

handläggaren genom att klicka på knappen ”nytt meddelande”, skriva in sitt 

meddelande och eventuellt även bifoga en eller flera filer till meddelandet. Detta 

meddelande kan handläggaren sedan se i handläggargränssnittet och där svara på 

användarens frågor och funderingar. Varje skickat meddelande visas också som en 

händelse i ärendehistoriken. 

 

Bild 8 – Meddelandefliken 

Längst ner i ärendeöversikten finns en knapp för att visa de inskickade 

uppgifterna, ”visa ärende”. Då denna klickas kommer ärendet att öppnas och låta 

användaren stega igenom alla steg och se alla inskickade uppgifter.  

I det fall den aktuella statusen tillåter det kan användaren även välja att 

ändra/komplettera de redan inskickade uppgifter och skicka in ärendet igen.  

 

4.2 Mina uppgifter 

Under ”mina uppgifter” hittas den inloggade användarens kontaktuppgifter som 

finns sparade i plattformen (se Bild 9). Kontaktuppgifterna kan här ändras av 

användaren.  
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Då ett mobiltelefonnummer angetts så har användaren möjlighet att välja om 

notifikationer ska kunna skickas via SMS. Kryssrutan ”Jag vill bli notifierad via 

SMS” måste då vara ikryssad. (För att kunna notifiera användare via SMS krävs att 

den aktuella installationen av plattformen har funktion för sms-utskick aktiverat. 

Kontakta Nordic Peaks support för mer information om hur ni aktiverar detta.) 

E-postadress måste dock alltid finnas angivet då detta är den primära 

kontaktvägen. 

 

Bild 9 - Mina uppgifter 

 

4.3 Mina aktiviteter 

Under ”Mina aktiviteter” visas de aktiviteter användaren ska utföra. För att utföra 

en aktivitet klickas knappen ”Till aktivitet”.  

Längst ner på sidan finns även en knapp där man kan växla mellan att visa 

slutförda/ej slutförda aktiviteter. Läs mer om aktiviteter under avsnitt 9.2. 
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4.4 Mina organisationer 

Under ”mina organisationer” så listas de organisationer som finns sparade för den 

inloggade användaren (se Bild 10). Här kan användaren lägga till eller ta bort 

sparade organisationer och dess uppgifter. Här visas även de organisationer som 

användaren registrerat i e-tjänsters företagsuppgiftsfrågor och där valt att spara 

dem. 

 

Bild 10 - Mina organisationer 

 

4.5 Mina dokument 

Under ”Mina dokument” visas dokument som jag ska signera och har signerat via 

dokumentsigneringsfunktionen. Läs mer om dokumentsignering under avsnitt 10.  

 

4.6 Mina bokningar 

Under ”Mina bokningar” så hittar användaren sina bokningar, uppdelat i två 

listor; kommande och tidigare bokningar (se Bild 11). 

Listan över bokningar innehåller kalenderns namn, datum och tid för då 

bokningen gäller och datum och tid för den senaste händelsen för bokningen.  
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Bild 11 - Mina bokningar 

 

För att visa en bokning kan knappen ”visa bokning” klickas. Då öppnas bokningen 

och en översiktlig vy över bokningen visas. Den övre delen, bokningshuvudet, 

visar kalenderns namn, datum och tid då bokningen gäller och datum och tid då 

ansökningen skickades in (se Bild 12). 

Under bokningshuvudet finns två flikar; en historik-flik och en meddelandeflik. I 

historik-fliken visas alla händelser för bokningen, datum och tid och vem som 

gjorde vad. I meddelandefliken visas tidigare meddelanden mellan användaren 

och handläggaren. Där kan även nya meddelanden skrivas och skickas till 

handläggaren. 

Längst ner på sidan kan knapparna ”ändra tid” och ”avboka tid” finnas, beroende 

på vad kalendern tillåter och var i tiden man befinner sig i förhållande till 

tidpunkten då bokningen gäller. Dessa avbokningsregler och ombokningsregler 

ställs in av kalenderadministratören i den kalender som bokningarna görs i. Vilken 

kalender e-tjänstens bokningsfråga är kopplad mot sätts i e-tjänstebyggaren i 

bokningsfrågan. 
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Bild 12 - Visa bokning 

 

4.7 Mina köplatser 

Under ”Mina köplatser” visas användarens köplatser (se Bild 13). Överst visas en 

lista på de köer som användaren just nu står i och under den en lista på de köer 

som användaren tidigare har stått i. För varje köplats i listan visas köns namn, tid 

och datum för ansökningstillfället och för den senaste händelsen för köplatsen. Det 

går att i konfigurationen för kön välja om användaren ska få se sin plats i kön och 

även om ansökningsdatumet ska visas för användaren. 
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Bild 13 - Mina köplatser 

 

För att visa en viss köplats så klickas knappen ”visa köplats” på den aktuella kön. 

Då visas en översiktlig vy över användarens köplats i den valda kön (se Bild 14). 

Den övre delen visar köns namn, då senaste betalningen gjordes och, beroende på 

köns konfiguration, även ansökningsdatum och köplats. Under denna information 

finns två flikar; köhistorik och meddelande. 

 

Bild 14 - Visa köplats 
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I fliken köhistorik hittas alla händelser som finns registrerade på denna köplats, 

vem som gjorde vad och när det gjordes (eventuellt inte ansökningsdatumet). 

Meddelandefliken visar alla meddelanden som skickats mellan användaren och 

handläggaren gällande denna köplats. För att skicka ett meddelande till 

handläggaren klickas knappen ”nytt meddelande”. Då kan ett meddelande skrivas 

in, en eller flera filer kan bifogas om man vill och sedan skickas meddelandet till 

handläggaren. 

Längst ner på sidan finns en knapp för att gå ur kön. Då denna klickas kommer en 

verifieringsdialog upp där en kommentar kan skrivas innan ytterligare en knapp 

”gå ur kön” måste klickas. När denna klickas lämnar användaren kön, om det inte 

är så att kön är konfigurerad så att en handläggare måste bekräfta utträdet ur kön 

innan användaren lämnar kön helt. Om användaren ändrar sig i 

verifieringsdialogen, räcker det med att klicka någonstans utanför dialogen eller 

på krysset uppe i högre hörnet på verifieringsdialogen för att stänga 

verifieringsdialogen och stå kvar i kön. 

(Se även avsnitt 7) 

 

4.8 Aviseringsmenyn 

Uppe i huvudmenyns högra del visas den inloggade användarens namn och till 

vänster om namnet en symbol i form av en klocka. I Bild 15 visas även en röd 

markering med siffran 1 snett över klockan som indikerar att användaren har en 

ny avisering. 

 

Bild 15 – Aviseringsmenyn uppe i huvudmenyn 

 

Då den inloggade användaren klickar på klockan så fälls aviseringsmenyn ut, den 

röda markeringen tas bort och i menyn visas nu den eller de aviseringar som 

användaren inte visat förrän nu (se Bild 16). 
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Bild 16 - Utfälld aviseringsmeny med en ny avisering 

Härifrån kan nu användaren följa aviseringen genom att klicka på aktuell 

avisering och komma direkt till exempelvis det meddelande som en handläggare 

skickat till användaren. 

För att visa tidigare aviseringar kan användaren klicka på ”visa alla aviseringar” 

och får då upp en lista på alla tidigare aviseringar, som även de är klickbara för att 

komma direkt till det som aviseringen gäller. 
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5 Handläggargränssnitt för ärenden 

Handläggargränssnittet för ärenden hittas antingen som ett eget menyalternativ i 

huvudmenyn eller som ett underalternativ till gruppen ”handläggning”, som Bild 

17 visar. Behörighet till ärendehandläggargränssnittet brukar ges via en 

användargrupp som heter något i stil med ”ärendehandläggare”. Då en användare 

tillhör den eller de användargrupper som har behörighet till 

ärendehandläggargränssnittet kan användaren öppna 

ärendehandläggargränssnittet, men får då inte nödvändigtvis behörighet till några 

e-tjänsters ärenden. Behörighet att handlägga ärenden ges per e-tjänst, antingen till 

en eller flera grupper och/eller specifika användare. 

 

 

Bild 17 – Handläggargränssnittets förstasida 

 

5.1 Ärendehandläggargränssnittets förstasida 

Det första som visas då ärendehandläggargränssnittet öppnas är en vy med bland 

annat ett antal flikar som listar ärenden (se Bild 17). 

 

5.1.1 Sökning av ärenden 

För att hitta ett specifikt ärende finns ett sökfält ovanför flikarna. Här kan 

handläggaren söka efter ett specifikt ärende på följande data i de ärenden som 

handläggaren har behörighet att handlägga: 
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• E-tjänstens namn 

• Datum då ärendet skickades in 

• Status 

• Namnet på användaren som skickade in ärendet 

• Namnet på handläggaren 

• Personnummer på användaren som skickade in ärendet 

• Användarens barns personnummer som registrerats i ärenden 

• Organisationsnummer 

• Informationen i meddelanden skickade mellan användaren och 

handläggare i ärendet 

• Interna noteringar 

• Beskrivningsfältet 

Sökning av ärenden görs så fort handläggaren börjar skriva i sökfältet. Om 

ärenden hittas som matchar sökningen så presenteras dessa i en lista under 

sökfältet. Från den listan kan handläggaren sedan välja att öppna ett ärende 

genom att klicka på knappen ”visa”.  

Man kan även göra några fält till sökbara i handläggargränssnittets sökruta. I 

frågetyperna kryssrutefråga, radioknappfråga och textfältsfråga finns en 

inställning man kan kryssa i. På kryssrutefråga och radioknappfråga står det ”Gör 

alternativen sökbara”. Om denna är ikryssad kommer de valda alternativen i 

frågan att vara sökbart. På textfältsfrågan står det ”Gör fältet sökbart” vilket gör 

att det användaren skrivit in i textfältet blir sökbart. Se även beskrivningarna för 

respektive frågetyp. 

 

5.1.2 Verktygsmeny 

Längst upp till höger i ärendehandläggargränssnittet finns en verktygsmeny. Då 

denna fälls ut så visas de tillgängliga funktioner som finns konfigurerade och 

tillgängliga i just den här installationen av Open ePlatform och för just den här 

inloggade handläggaren. I normalfallet ser den ut som Bild 18 visar. 

 

Bild 18 - Verktygsfältet i ärendehandläggargränssnittet 
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5.1.3 Personliga inställningar 

Varje handläggare kan själv välja vilka kolumner och i vilken ordning dessa 

kolumner ska visas i listorna av ärenden i flikarna i ärendehandläggargränssnittet. 

För att ställa in detta klickar handläggaren på knappen ”inställningar” och får då 

upp en vy där alla tillgängliga kolumner visas (se Bild 19). Här kan handläggaren 

klicka i eller ur kolumner och sortera kolumner genom att dra dem till den plats 

handläggaren vill ha dem.  

Det går att välja hur ett ärende ska öppnas då en rad i ärendelistan klickas; öppnas 

i en ny flik eller i samma flik. Det går också att ändra hur handläggare ska visas i 

listan; för- och efternamn eller bara användarnamn. 

För att spara inställningarna används knappen ”spara” så sparas inställningarna i 

för handläggaren. För att återställa kolumnval klickas knappen ”återställ 

standard”. 

  

Bild 19 - Personliga inställningar i ärendehandläggargränssnittet 
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5.1.4 Flikar och dess innehåll 

Ärenden listas i sex olika flikar med följande innehåll (se Bild 20): 

• Obehandlade - Inskickade men ej avslutade ärenden som inte har någon 

handläggare. 

• Förfallna – Inskickade men ej avslutade ärenden, där handläggningstiden 

gått ut. Handläggningstiden sätts per e-tjänst och status. Den talar om hur 

många vardagar ett ärende får ligga i den aktuella statusen innan det 

hamnar under förfallna ärenden. Då ärendet får en ny status börjar 

räknaren om igen och ärendet ses inte längre som ett förfallet ärende. 

• Mina – Inskickade men ej avslutade ärenden där aktuell användare är satt 

som handläggare. 

• Flaggade – Inskickade men ej avslutade ärenden som aktuell handläggare 

har flaggat för att enklare ha under uppsikt. 

• Pågående – Inskickade men ej avslutade ärenden där handläggaren är 

någon annan än den aktuella handläggaren. 

• Alla – Alla inskickade ärenden, även avslutade. 

 

Bild 20 - Handläggargränssnittets olika flikar 

Varje flik visar de kolumner som är valda i inställningar och i den ordning de är 

satta där. Varje rad representerar ett ärende. Listorna kan sorteras genom att klicka 

på den kolumn som handläggaren vill sortera ärenden efter. Ytterligare ett klick på 

samma kolumn vänder sorteringsordningen. En pil indikerar vilken kolumn som 

just nu styr sorteringen och i vilken riktning den är sorterad. 

Aktuell flik kan uppdateras genom att klicka på den cirkelformade pil-symbolen 

längst till höger. Se Bild 20 - Handläggargränssnittets olika flikar. 
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Under sista ärende-raden i varje flik så visas hur många ärenden totalt som finns i 

aktuell flik. Till höger om denna räknare finns det en rullista där handläggare kan 

välja hur många ärenden som ska visas per sida. Längst till höger visas det antal 

sidor av ärenden som finns i aktuell flik och vilken sida som just nu visas. Där 

finns även två knappar, en för att hoppa en sida framåt och en för att hoppa en 

sida bakåt.  

Om en rad, ett ärende, klickas så kommer detta ärende att öppnas i en 

handläggarvy (beskrivs närmare i avsnitt 5.3). 

 

5.1.5 Filtrering av ärenden 

En flik kan innehålla oöverskådligt många ärenden med flera olika statusar från 

ett antal e-tjänster vilket kan göra det svårt att enkelt hitta exakt det eller de 

ärenden som handläggaren vill se. För att underlätta för handläggaren finns 

filtreringsmöjligheter. Filtreringen görs på data i de kolumner som visas i listan, 

och hela listans längd, även de rader som ligger på sidor som inte visas just då. 

Ärenden kan filtreras på färgmarkering, vilken e-tjänst det är, vilken status 

ärendet har och genom fritextsök. Alla filtreringsfälten ligger under flikarna, 

ovanför listan på ärenden. Se Bild 20.  

Under fliken Alla finns även en drop-downlista ”Visa alla datum” som filtrerar på 

datum när ärendet skickades in. Man kan välja mellan färdiga intervall eller själv 

ange mellan vilka datum man vill se ärenden.  

Fältet ”Visa alla färger” filtrerar på färgmarkeringar. För att detta filter ska visas 

behöver tilläggsfunktionen Färgmarkeringar vara aktiverat. Varje ärende kan 

markeras med en färg. Filtrerar man på färg visas alla ärenden som är markerade 

med den aktuella färgen. Se även avsnitt 9.4. 

Fältet ”Visa alla e-tjänster” filtrerar på vilken e-tjänst det gäller. Filtret visar alla e-

tjänster där det finns inskickade ärenden och som den inloggade användaren har 

behörighet att handlägga.  

mailto:info@nordicpeak.com


Manual för Open ePlatform 

2021-06-16 

 
 

 

 

 

Nordic Peak AB 32 

Besöksadress: Kyrkogatan 4, 852 31 Sundsvall. 
E‐post: info@nordicpeak.com 
http://www.nordicpeak.com  

Copyright © Nordic Peak AB 

Väljer man en e-tjänst under ”Visa alla e-tjänster” visas filtreringen ”Visa alla 

statusar”. Se Bild 21. Detta filter visar de statusar som det finns något ärende på i 

den valda e-tjänsten. 

 

Bild 21 – Filter för status visas när man valt en e-tjänst  

Fältet ”Filtrera i listan” kan filtrera på valfritt filtreringsord eller fras. 

Handläggaren kanske bara vill se alla ärenden i aktuell flik från en viss användare 

eller med en viss status. Då kan handläggaren använda filtreringsfältet och snabbt 

filtrera fram det som just då är relevant.  

 

5.2 Hantering av flera ärenden samtidigt 

Det går att byta status eller lägga till handläggare på flera ärenden samtidigt i 

stället för att behöva gå in på varje ärende ett och ett och göra någon av dessa 

åtgärder. 

Då någon av dessa två kommandorörelser ska göras kan det vara praktiskt att 

först ha filtrerat ärendelistan via filterfältet och på så sätt fått fram en mer 

hanterbar lista av ärenden för att sedan kunna välja exakt de ärenden som ska ha 

ny status eller handläggare tillagda.  

 

5.2.1 Byta status 

För att ändra status på flera ärenden samtidigt så markeras ett eller flera ärenden 

via kryssrutorna (denna måste i inställningarna vara vald att visas) på varje ärende 

i listan. Sedan kan handläggaren använda knappen ”ändra status” vilket öppnar 

en sida där e-tjänstens tillgängliga statusar visas och det antal ärenden som valdes 

(se Bild 22). Här kan handläggaren välja en ny status för de valda ärendena och 

sedan klicka ”ändra status” för att utföra statusbytet. Handläggaren kan även välja 

att avbryta och i stället klicka på knappen ”bakåt” för att inte göra statusbytet utan 

i stället återgå till handläggargränssnittets förstasida med ärenden.  

mailto:info@nordicpeak.com


Manual för Open ePlatform 

2021-06-16 

 
 

 

 

 

Nordic Peak AB 33 

Besöksadress: Kyrkogatan 4, 852 31 Sundsvall. 
E‐post: info@nordicpeak.com 
http://www.nordicpeak.com  

Copyright © Nordic Peak AB 

 

Bild 22 - Byta status på flera ärenden samtidigt 

 

5.2.2 Ta ärenden 

En handläggare kan sätta sig som handläggare på ett eller flera ärenden på en 

gång genom att först markera ett eller flera ärenden via kryssrutorna (kryssruta 

måste i inställningar vara vald att visas) och sedan klicka på knappen ”ta ärende”. 

Då kommer en verifieringsdialog visas som visar det antal ärenden som är valda 

och frågar om handläggaren verkligen vill sätta sig själv som handläggare på de 

valda ärendena. Observera att befintliga handläggare på de valda ärendena 

kommer tas bort som handläggare från dessa ärenden och den inloggade 

handläggaren blir satt som ensam handläggare. 

 

5.2.3 Tilldela handläggare 

För att lägga till handläggare på flera ärenden samtidigt gäller samma sak som för 

statusbytet att ett eller flera ärenden markeras via kryssrutorna. Sedan kan 

handläggaren klicka på ”lägg till handläggare” som öppnar en ny sida där antalet 

valda ärenden visas och sedan en lista på tillgängliga handläggare för denna e-

tjänst (se Bild 23). En eller flera handläggare kan väljas och sedan kan 

handläggaren klicka på ”lägg till handläggare” för att lägga till de valda 

handläggarna på de valda ärendena. Handläggaren kan även välja att avbryta och 

i stället klicka på knappen ”bakåt” för att komma tillbaka till 

ärendehandläggargränssnittets förstasida med ärenden.  
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Bild 23 - Lägga till handläggare på flera ärenden samtidigt 

 

5.2.4 Exportera ärenden till Excel-fil 

Ärenden kan exporteras till en Excel-fil via knappen ”Exportera till Excel”. När 

den knappen klickas visas en ny sida, där listas alla e-tjänster som handläggaren är 

behörig att handlägga ärenden för. Handläggaren klickar på den önskade e-

tjänsten och får då upp en ny lista som innehåller den valda e-tjänstens olika 

versioner (se Bild 24). I listan visas bland annat antalet ärenden. I kolumnen längst 

till vänster finns kryssrutor som används för att välja en eller flera av de 

tillgängliga versionerna. Det går även att skriva in ett datumintervall då ärendena 

ska vara inskickade.  

 

Bild 24 – Välj version av e-tjänsten vars ärenden ska exporteras 

När valen är gjorda kan handläggaren klicka på knappen ”Exportera ärenden till 

Excel” så kommer en dialog (se Bild 25) upp som talar om att exporten påbörjats. 

Exporten kan ta ganska lång tid, beroende på hur många ärenden som exporteras 

och hur många frågor och steg e-tjänsten innehåller, men körs i bakgrunden till 

dess den är klar och filen laddats ned. 

Det går även att i ärendelistan välja ett eller flera specifika ärenden och via 

knappen ”Exportera till Excel” bara exportera de valda ärendena. 

Vissa frågetyper kan dock inte exporteras till Excel-fil, till exempel kartfrågor 

kommer utelämnas från exporten.  

För att anpassa exporten med egna kolumner osv, se även avsnitt 9.1. 
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Bild 25 – Informationsdialog som visar att exporten till Excel-fil startat 

 

5.2.5 Skapa utskick till ärendeägare 

Längst ner i ärendelistan finns knappen ”Skapa utskick”. Se Bild 26. Med denna 

funktion kan man göra utskick till ett eller flera ärenden samtidigt. Utskick kan 

göras som e-post, sms och som meddelande på ärendet.  

Utskick kan göras på två sätt. Antingen genom att välja ut ärenden i ärendelistan, 

eller genom att skicka till alla ärenden som har en viss status. Utskick görs till 

ärendets samtliga ärendeägare. 

 

 

Bild 26 – Utskicksfunktionen finns längst ner på förstasidan för ärendehandläggning. 

 

Utskick till valda ärenden 

För att göra utskick till valda ärenden kryssar man i rutan längst till vänster om 

ärendena och klickar sen på knappen Skapa utskick. Man kan endast välja ärenden 

från en och samma e-tjänst. Om man kryssar i ärenden som hör till olika e-tjänster 

kommer knappen bli grå/inaktiv.  

mailto:info@nordicpeak.com


Manual för Open ePlatform 

2021-06-16 

 
 

 

 

 

Nordic Peak AB 36 

Besöksadress: Kyrkogatan 4, 852 31 Sundsvall. 
E‐post: info@nordicpeak.com 
http://www.nordicpeak.com  

Copyright © Nordic Peak AB 

När man valt ärenden och klickat på knappen kommer man till en sida där man 

väljer typ av utskick. Se Bild 27 – Välj typ av utskick när man valt ärenden i 

ärendelistan. 

 

Bild 27 – Välj typ av utskick när man valt ärenden i ärendelistan 

 

Utskick baserat på ärendestatus 

Vill man göra utskick till alla ärenden som har en viss ärendestatus klickas 

knappen ”Skapa utskick” direkt. Då visas en lista på alla e-tjänster handläggaren 

har behörighet till. Handläggaren väljer den e-tjänst som utskicket avser och 

kommer då till en vy som visar alla versioner av den valda e-tjänsten. Se Bild 28 – 

Välj på vilken eller vilka versioner av e-tjänsten som utskick ska göras.. 

 

Bild 28 – Välj på vilken eller vilka versioner av e-tjänsten som utskick ska göras. 

Längst till vänster väljs de versioner av e-tjänsten som utskicket ska gå till. Sen 

skickas knappen ”Skapa utskick”. 

Nästa steg är att välja vilka ärendestatusar som ska få utskicket. Se Bild 29. Inom 

parentes visas hur många ärenden som finns med respektive ärendestatus. Kryssa 

i vilka ärendestatusar som ska få utskicket. Ett ärende kan ha flera ägare, vilket gör 

att antalet mottagare kan vara större än antalet ärenden. 
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Bild 29 – Välj vilken eller vilka ärendestatusar som ska få utskicket. 

 

Typ av utskick 

Utskick kan göras som e-post, sms och som meddelande på inskickarens Mina 

sidor. Man kan välja en eller flera typer. Meddelande anges för varje typ av 

utskick.  

• Utskick via e-post - Vid utskick via e-post skickas ett e-postmeddelande 

direkt till inskickarens e-postadress som finns registrerad på Mina sidor. 

Om inskickaren inte var inloggad när ärendet skickades in, skickas inget e-

postmeddelande.  

 

• Utskick via SMS – Meddelandet skickas direkt till det mobilnummer som 

finns på inskickarens kontaktuppgifter under Mina sidor, OM det finns ett 

mobilnummer angivet. Det är inte obligatoriskt för användaren att ange 

mobilnummer.  

Om inskickaren inte var inloggad när ärendet skickades in, finns ingen 

koppling till användarkonto, så i de fallen kan inget SMS-meddelande 

skickas. 

 

• Meddelande på Mina sidor – Utskicket blir ett meddelande på 

inskickarens Mina sidor. Detta ger också inskickaren möjlighet att svara på 

meddelandet. Med denna typ av utskick styr användarens egna val hur de 

vill bli notifierade.  
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Om inskickarens inte var inloggad när ärendet skickades in, skickas inget 

meddelande till Mina sidor.  

Om inställningen ”Stäng av meddelandefunktionen” är ikryssad under e-

tjänstens grundinformation kan denna typ av utskick inte användas på den 

versionen av e-tjänsten. Se Bild 30 - Om meddelandefunktionen är 

avstängd kan utskick till Mina sidor inte göras på den versionen av 

tjänsten. 

  

Vill man att användaren ska bli notifierad om nytt meddelande på Mina 

sidor kan man använda notifieringsinställningarna, se avsnitt 8.3.10. 

Mer information om meddelanden finns under avsnitt 5.3.11. 

 

Bild 30 - Om meddelandefunktionen är avstängd kan utskick till Mina sidor inte göras på den versionen av 

tjänsten 

När man är klar med meddelandena klickas ”Skicka meddelande” längst ner på 

sidan. En informationstext visas på sidan hur många mottagare och hur många 

ärenden som meddelanden har skickats till. 

5.3 Hantera enskilt ärende 

För att handlägga ett enskilt ärende öppnas detta ärende antingen direkt från 

listan i en av flikarna eller via sökt ärende genom att klicka på ärendet. Då visas 

ärendets förstasida (se Bild 31). Övre delen innehåller ärendehuvudet och den 

nedre delen innehåller ett antal flikar. Till höger i ärendehuvudet ligger ärendets 

verktygsfält. 
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Bild 31 – Ett ärendes förstasida i ärendehandläggargränssnittet 

 

5.3.1 Ärendehuvudet, ärendets grundinformation 

Ärendehuvudet innehåller information om e-tjänstens namn, ärendenummer, 

status, när ärendet skickades in, vem som är handläggare och kan även visa 

ytterligare information som när ärendet senast ändrades. 

Under ärendenumret finns en grå stjärna som kan användas för att flagga ärendet. 

Då handläggaren klickar på stjärnan så tänds den till en grön färg och då är 

ärendet flaggat och hittas under fliken ”flaggade”. För att flagga av ett ärende 

klickas stjärnan igen som då återgår till en diskret grå färg. Det går även att flagga 

ärendet via verktygsmenyn. 

Här finns även en länk för att handläggaren enkelt ska kunna sätta sig själv som 

handläggare, ”ta ärendet”. Då hamnar ärendet i stället under fliken ”mina”. Om 

aktuell handläggare redan är satt som handläggare för det aktuella ärendet så 

visas inte länken ”ta ärendet”. 

5.3.2 Ärendets verktygsmeny 

Verktygsmenyn i den högra delen av ärendehuvudet innehåller de verktyg, eller 

funktioner, som handläggaren har att tillgå i just det här ärendet i just den här 

statusen. I Bild 32 så visas samtliga verktyg som kan finnas tillgängliga. 
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Bild 32 – Verktygsfältet i ärendets handläggarvy 

 

5.3.3 Ärendeöversikt 

Detta byter flik till ”visa ärende”, första fliken. Om handläggaren redan har den 

fliken vald så händer inget. 

 

5.3.4 Ändra ärende 

Detta öppnar ärendet och gör det möjligt för handläggaren att göra ändringar i 

ärendet och sedan spara de gjorda ändringarna. För att detta verktyg ska finnas 

tillgängligt måste den aktuella statusen för ärendet tillåta att handläggare ändrar 

ärenden med den statusen. Statusar konfigureras per version av e-tjänsten. 

 

5.3.5 Lägg till som flaggad 

Detta flaggar ärendet, på samma sätt som stjärnan, och gör att ärendet kan hittas 

under fliken ”flaggade”. Då ett ärende redan är flaggat lyder texten i stället ”ta 

bort från flaggade”. 

 

5.3.6 Ändra status 

Detta öppnar en ny sida där handläggaren kan välja att byta till en ny status (se 

Bild 33). De statusar som handläggaren har att välja på visas som radioknappar 

där aktuell status redan är vald. Handläggaren kan här välja en ny status och 

klicka på ”spara ändringar” eller välja att klicka på ”avbryt”. Om handläggaren 

väljer att byta status kommer detta att visas som en händelse i ärendehistoriken. 
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Bild 33 – Byta status på ett ärende 

 

5.3.7 Ändra handläggare 

Detta öppnar en ny sida där handläggaren kan lägga till eller ta bort handläggare 

från ärendet. För att välja en handläggare klickar handläggaren först i sökfältet. Då 

visas en lista på handläggare som har behörighet till ärendet. Om listan är lång 

kan handläggaren filtrera listan, söka, genom att börja skriva i sökfältet. Då 

filtreras listan av handläggare och handläggaren kan nu klicka på den eller de 

handläggare som ska läggas till för ärendet. Bild 34 visar att ”Hasse Handläggare” 

har sökts fram och valts. Det går här att lägga till flera handläggare om man vill. 

Ute till höger vid valda handläggare finns en knapp ”ta bort” för att ta bort just 

den handläggaren från ärendet. För att spara de gjorda ändringarna måste 

knappen ”spara ändringar” klickas. För att återgå till ärendet utan att de gjorda 

ändringarna sparas så klickas knappen ”avbryt” och då återgår ärendet till den 

eller de handläggare (eller ingen) som var satta på ärendet innan handläggaren 

valde att klicka på ”ändra handläggare”. Om handläggaren väljer att byta 

handläggare så kommer detta att visas som en händelse i ärendehistoriken. 
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Bild 34 - Ändra handläggare på ett ärende 

 

5.3.8 Ta bort ärende 

Detta används för att ta bort ett ärende. Innan ärendet tas bort kommer en 

verifieringsdialog upp som frågar om handläggaren är säker på att ärendet ska tas 

bort. Om handläggaren då väljer att klicka på ”ok” så tas ärendet bort och 

försvinner från plattformen. Om handläggaren inte vill ta bort ärendet kan 

knappen ”avbryt” klickas. 

 

5.3.9 Visa ärende 

Fliken ”visa ärende” presenterar hela ärendet så som det ser ut just nu. Alla steg 

och alla frågor (och svar) listas. Då statusen tillåter handläggaren att ändra i 

ärendet så finns en knapp ”ändra inskickade uppgifter” högst upp till höger i 

denna flik. Om denna klickas så startar e-tjänsten och ärendet läses in och gör det 

möjligt för handläggaren att ändra de befintliga uppgifterna i ärendet och sedan 

spara ärendet igen. 

Det finns även vid varje fråga en knapp ”ändra” för att starta e-tjänsten och hoppa 

direkt till just den frågan. Dessa knappar visas också bara om aktuell status tillåter 

att handläggaren gör förändringar i ärendet. 

Om handläggaren väljer att ändra ärendet och sedan spara det kommer detta att 

visas som en händelse i ärendehistoriken.  

 

5.3.10 Ärendehistorik 

Fliken ”ärendehistorik” visar alla händelser som inträffat på ärendet (se Bild 35). 

Listan av händelser visar händelsens namn, en beskrivning, datum och tid då det 

inträffade och vem som gjorde det. 
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Kolumnen längst till vänster kan innehålla ikoner som representerar filer som kan 

laddas ner. I exemplet i Bild 35 så visas två ikoner för händelsen då ärendet 

skickades in, en för att ladda ner ärendet som PDF och en för att ladda ned ärendet 

som XML. Då ett ärende signerats digitalt kan även signeringsunderlaget och 

signaturen laddas ner. 

Användaren som skickade in ärendet ser också denna ärendehistorik i mina sidor 

för det aktuella ärendet.

 

Bild 35 – Ärendehistorik 

 

5.3.11 Meddelanden 

Meddelandefliken visar alla meddelanden som skickats mellan handläggaren och 

ärendets ägare gällande detta ärende. För att skicka ett meddelande till 

ärendeägaren klickas knappen ”nytt meddelande”. Då kan ett meddelande skrivas 

in, en eller flera filer kan bifogas om man vill och sedan skickas meddelandet till 

ärendets ägare (se Bild 36). Det kan även finnas fördefinierade meddelandemallar 

som lagts in i e-tjänsten via e-tjänstebyggaren. Dessa meddelandemallar visas som 

en rullista uppe till höger och väljs genom att klicka på önskad meddelandemall i 

rullistan. Då visas meddelandemallens text i meddelanderutan och meddelandet 

kan justeras eller skickas direkt som det ser ut. 

Beroende av hur notifieringarna är inställda i e-tjänsten så kan nu användaren få 

ett e-postmeddelande, och/eller ett SMS, som säger att användaren har fått ett nytt 

meddelande av handläggaren. 

Meddelandefliken kan inaktiveras i e-tjänstens grundinställningar. Då döljs fliken 

för både handläggare och användaren. 
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Om användaren inte var inloggad när ärendet skickas in, finns ingen koppling till 

Mina sidor, vilket gör att meddelanden inte kan skickas på det ärendet.  

 

Bild 36 – Meddelandefliken i ett ärende i handläggargränssnittet 

 

5.3.12 Interna noteringar 

Interna noteringar är till för att handläggare ska kunna föra minnesanteckningar 

eller annan intern information som ärendets ägare/den som skickade in ärendet 

inte behöver eller får se. Det som skrivs här kan alltså bara handläggare med 

behörighet till ärendet se, det kan inte ses under mina sidor av användaren som 

skickade in ärendet (se Bild 37). 

 

Bild 37 – Interna noteringar i ärendehandläggargränssnittet 

 

5.3.13 Aktiviteter 

Fliken ”Aktiviteter” visas om tillägget Aktivitetsgrupper är aktiverat. Läs mer 

under 9.2 
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5.3.14 Externt ärendenummer 

Fliken ”Externt ärendenr.” är en tilläggsfunktion som kan aktiveras i plattformen, 

kontakta Nordic Peak om ni vill ha den. Externt ärendenummer används om ni 

vill kunna visa ett till ärendenummer tillhörande ett annat verksamhetssystem 

eller liknande. Ärendenummer kan hämtas via integration och läggas till med 

automatik på ärendet. Eller så kan det läggas till manuellt genom att skriva in det i 

fältet på fliken. 

När det finns ett externt ärendenummer angivet på ärendet visas det bredvid 

plattformens ärendenummer. Se Bild 38. E-tjänsteplattformens interna 

ärendenummer ”ersätts” alltså inte. Det interna ärendenumret kan inte tas bort 

eller döljas. 

 

Bild 38 – Externt ärendenummer 

 

5.4 Lägg till ärende 

En handläggare kan ha rätt att för vissa e-tjänster lägga till ärenden, alltså att 

skapa ärenden åt någon annan. Alternativet ”lägg till ärende” hittas i 

verktygsmenyn i handläggargränssnittets förstasida (funktionen kan vara 

avstängd i vissa miljöer), (se Bild 39).  

 

Bild 39 – Lägg till ärende via verktygsmenyn i ärendehandläggargränssnittet 
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När handläggaren väljer alternativet ”lägg till ärende” visas en lista av de e-

tjänster som denna handläggare har rätt att lägga till ärenden till. Behörighet för 

detta sätts i e-tjänsten, dels behöver handläggaren vara handläggare för e-tjänsten, 

men sedan måste även funktionen att lägga till ärende vara aktiverad på just den 

e-tjänsten. 

Listan som visas innehåller e-tjänsternas namn, kategorier, antalet versioner av e-

tjänsterna som finns, antalet inskickade ärenden och antalet ej inskickade ärenden 

(se Bild 40). Listan kan filtreras genom att skriva in sökord i inmatningsrutan 

”filtrera e-tjänster”. 

De versioner av e-tjänster som handläggare kan lägga till ärenden för behöver 

endast vara aktiverade för att de ska vara körbara för en handläggare. De behöver 

alltså inte vara publicerade.  

 

Bild 40 - Lista av e-tjänster som handläggaren kan lägga till ärenden till 

Nu kan handläggaren välja vilken av de tillgängliga e-tjänsterna som ett ärende 

ska läggas till för. När valet av e-tjänst är gjort så beror det på hur funktionen 

”lägg till ärende” är konfigurerad för just den valda e-tjänsten vad som nu visas. 

Det finns fyra alternativa val i e-tjänstekonfigurationen för hur en handläggare ska 

få lägga till ärenden: 

• Handläggare får lägga till ärenden som icke inloggad användare (ärendena 

syns då inte på mina sidor) 

• Handläggare får lägga till ärenden baserat på användarnamn, för 

användare som redan har ett användarkonto 

• Handläggare får lägga till ärenden baserat på personnummer, för 

användare som redan har ett användarkonto 

• Handläggare får lägga till ärenden baserat på personnummer, för 

användare som inte har ett användarkonto (nytt konto skapas automatiskt) 

Beroende på vad av ovanstående alternativ som är valda för just den här e-tjänsten 

får nu handläggaren som vill lägga till ett ärende eventuellt antingen välja om 

ärendet ska vara synligt på mina sidor eller inte, eller också startar e-tjänsten 

direkt. Om handläggaren väljer att ärendet ska vara synligt på mina sidor måste 

handläggaren ange användarnamn eller personnummer för den person som 

handläggaren lägger till ärendet för, innan e-tjänsten startar. Sedan körs e-tjänsten 

som vanligt och handläggaren skickar till slut in ärendet. Om signering krävs i 

vanliga fall så behövs detta inte då det är en handläggare som skapar ärendet. 
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I ärendehistoriken för ett ärende som är tillagt av handläggare visas detta genom 

att i beskrivningen säga att ärendet är inskickat av handläggare (se Bild 41). 

Samma information visas för en användare som ser ärendet under mina sidor. 

Mer information angående funktionen ”lägg till ärende” kommer i avsnitt 9.7, 

bland annat hur notiser hanteras. 

 

Bild 41 - Ärendehistorik för ett ärende som är tillagt av handläggare 

 

5.5 Testa och förhandsgranska e-tjänster som handläggare 

En handläggare kan ha tillgång till att testa och förhandsgranska de e-tjänster som 

handläggaren har behörighet till. Detta alternativ hittas under verktygsmenyn i 

ärendehandläggargränssnittets förstasida (se Bild 42). 

  

Bild 42 - Testa e-tjänster från verktygsmenyn i ärendehandläggargränssnittet 

Nu visas en lista av de e-tjänster som handläggaren är satt som handläggare för. 

Listan visar e-tjänsternas namn, kategori, antalet versioner och antalet inskickade 

ärenden (se Bild 43). Listan kan filtreras, antingen på publicerade eller ej 

publicerade e-tjänster, eller genom sökfältet. 

Se även kundtjänstbehörighet under avsnitt 11.3.1 
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Bild 43 – Lista över ärenden som handläggaren har rätt att testa 

När handläggaren väljer en e-tjänst genom att klicka på den raden så visas en ny 

lista med den valda e-tjänstens samtliga versioner. Nu får handläggaren välja 

vilken av dessa versioner som ska testköras eller förhandsgranskas. Se Bild 44. 

 

 

Bild 44 - Välj vilken version av e-tjänsten som ska testas 

 Testa e-tjänsten innebär att e-tjänsten visas så som den ser ut när den är 

publicerad, men inget ärende kommer skapas och skickas in och inga notiser 

genereras. 

Förhandsgranska innebär att alla frågor och steg visas, även dolda frågor, men 

inga regler körs. 
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6 Kalendrar och bokningar 

I plattformen finns funktionalitet för att hantera bokningar. Det går att lägga till 

kalendrar, lägga in bokningsbara tider i dessa kalendrar och sedan använda dessa 

kalendrar i e-tjänster för att användare ska kunna boka in sig själv på tillgängliga 

tider. Det här avsnittet tar upp både administrationen av kalendrar och 

handläggningen av bokningar. 

 

6.1 Kalenderadministration 

För att en handläggare ska kunna lägga in tillgängliga tider så att en användare 

sedan kan boka in sig på någon av dessa tider måste först en systemadministratör 

lägga till och konfigurera en kalender. Detta görs från menyalternativet ”Adm. 

kalendrar” under ”Systemadm.” i huvudmenyn. Då detta val klickas så visas en 

lista över alla tillgängliga kalendrar med namn, om den är aktiverad, antal 

bokningar och antal bokningstillfällen just nu. Längst ut till höger för varje 

kalender finns två knappar; ändra och ta bort. Längs ner på sidan finns en knapp 

”lägg till kalender” (se Bild 45). 

 

 

Bild 45 - Kalenderadministrationens lista över kalendrar 

För att lägga till en ny kalender klickar systemadministratören på knappen ”lägg 

till kalender”. Då visas en ganska omfattande lista av inställningar som kan ställas 

in på en kalender. 

• Kalender: 

Namnet på kalendern 

• Aktiverad: 

Kryssruta som visar om kalendern är aktiverad eller inte. En ej aktiverad 

kalender går inte att lägga in tider i eller boka tider i. 

Inställningar för medborgare 

• Visningsläge vid bokning: 

Här väljs hur tillgängliga tider ska presenteras för användaren i e-tjänsten; 

som en kalender, som en lista, eller om användaren får välja i e-tjänsten hur 

tiderna ska presenteras. 
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• Standardvy i kalenderläge:  

Då tillgängliga tider presenteras i kalenderläge, hur ska kalendern 

presenteras, månad eller vecka?  

• Visa handläggares namn:  

Ska handläggarens namn visas för användaren som bokningen tillhör? 

• Stäng av avbokning: 

Ska en användare kunna avboka sin bokade tid? 

• Stäng av ombokning:  

Ska en användare kunna boka om sin tid? 

• Tillåt endast ombokning mot tidigare vald handläggare: 

Varje bokningsbar tid tillhör en viss handläggare. Denna inställning 

bestämmer om en användare ska få boka om sin tid med en annan 

handläggare än den handläggare som den ursprungliga tiden tillhörde. 

Då ombokning för medborgare är avstängd så göms detta alternativ. 

• Dölj ansökningsdatum 

Om denna är ikryssad döljs ansökningsdatum för medborgaren under 

Mina bokningar 

• Visa text på fullbokade dagar i kalendervyn 

Om denna text inte sätts så kommer en fullbokad dag att för en användare 

visas som en tom dag utan bokningstillfällen. För att visa användaren att 

det faktiskt funnits bokningsbara tider en sådan fullbokad dag så kan 

denna inställning användas. Då detta väljs så visas ett nytt inmatningsfält 

för handläggaren där en informationstext kan skrivas in. När nu en 

användare tittar på en fullbokad dag så kommer alltså denna text att visas i 

stället för en tom dag. 

• Visa fullbokade tillfällen i listvyn 

 

• Dölj bokningar per veckodag 

Då detta val väljs så får handläggaren kryssa i vilka veckodagar som 

bokningsbara tider ska döljas för en användare. 

• Visa tillfällen som inte är bokningsbara 

 

Inställningar för handläggare 

• Visa inbokade medborgarens namn i kalendervyn:  

Ska den inbokade användarens namn visas för handläggaren i 

kalendervyn? Notera att användarens namn alltid kommer visas för 

handläggaren när handläggaren visar det specifika bokningstillfället. 

• Kräv bekräftelse från medborgare vid val av tid: 

Då användaren i e-tjänsten valt önskad tid så kan en bekräftelse via en 

kryssruta krävas av användaren för att få genomföra bokningen. 
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Generella inställningar 

• Visa passlängd istället för sluttid:  

Ska passets längd visas eller ska sluttiden för bokningen visas? 

• Tillåt flera aktiva bokningar från samma person per kalender: 

Ska en användare få boka in flera aktiva (där tiden ej passerats) bokningar i 

denna kalender?  

Observera att det endast får finnas en synlig bokningsfråga mot en viss 

kalender i samma e-tjänst. Om det finns fler än en synlig bokningsfråga 

mot samma kalender i samma e-tjänst så kan överbokning uppstå. Det går 

dock att ha flera synliga bokningsfrågor i samma e-tjänst om varje 

bokningsfråga går mot varsina kalendrar. 

• Tillåt flera bokningar från samma person per bokningstillfälle: 

Då kalendern tillåter en person att ha flera aktiva bokningar i samma 

kalender, då kan även valet göras om en person ska få ha flera bokningar i 

samma bokningstillfälle. Se även viktig info i ovanstående punkt angående 

överbokningar. 

• Skapa preliminär bokning vid påbörjad flerpartssignering: 

Då e-tjänsten som bokningen görs via kräver signering av fler än den som 

skapar ärendet så kan preliminär bokning göras så att den valda tiden hålls 

som bokad under tiden som ärendet ligger och väntar på att alla parter 

signerar ärendet. Då detta val görs så måste antalet timmar som bokningen 

ska invänta signeringar anges. Efter att denna tid gått ut så släpps 

bokningen och tiden blir återigen ledig. 

• Visa endast om ett bokningstillfälle är ledigt eller upptaget: 

Ska en användare som ska boka en tid se antalet lediga platser på tillfället 

eller ska bara information om att tiden är ledig eller upptagen visas? 

• Stäng av meddelandefunktionen: 

Kryssas denna inställning i döljs fliken Meddelande på användarens Mina 

bokningar och på bokningstillfället för handläggaren.  

• Pris: 

Här måste ett pris anges, där 0 också är ett giltigt värde om en bokning inte 

ska kosta något. 

• Standardstarttid för bokningstillfällen: 

Här kan en standardstarttid för bokningstillfällen anges. Det kan 

underlätta för kalenderadministratörer då de ska lägga in tillgängliga tider. 

• Standard passlängd i minuter: 

Här kan en standardlängd för tillgängliga tider anges. Det kan underlätta 

för kalenderadministratörerna då de ska lägga in tillgängliga tider. 

• Timmar innan en bokning då den inte längre kan avbokas eller 

ombokas: 

Här måste antalet timmar anges, som styr hur nära i tid en bokning som en 

användare kan avboka eller omboka sin tid. 
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• Vid ombokning visa inte bokningstillfällen som ligger mindre än x 

dagar framåt i tiden: 

För ombokningar kan tillgängliga tider som ligger för nära tidpunkten för 

ombokningen gömmas. Här sätts alltså det antal dagar som från 

bokningstillfället och framåt inte ska visas som tillgängliga för en 

användare som vill boka om sin tid. 

• Beskrivning: 

Här måste en beskrivningstext skrivas in som förklarar vad kalendern 

används till. Denna beskrivning visas för bokningshandläggare i 

bokningshandläggningen av denna kalender. 

 

Handläggare 

• Handläggare – Användare och grupper: 

Här väljs de användare och/eller användargrupper som ska ha behörighet 

att handlägga inkomna bokningar för denna kalender. Handläggare har 

full behörighet till alla funktioner under handläggargränssnittet för 

bokningar och kan lägga till, ändra och ta bort både bokningstillfällen och 

bokningar. 

• Administratörer - Grupper: 

Här kan en eller flera grupper anges vars användare ska få tillgång till 

kalendern och dess bokningar, med en något lägre behörighet än 

bokningshandläggare. En bokningsadministratör kan inte lägga till nytt 

bokningstillfälle men kan gå in i befintligt bokningstillfälle och ändra eller 

ta bort bokningstillfället. De kan även gå in i bokningstillfällets bokningar 

och avboka bokningar. Den här rollen är tänkt för att avlasta handläggare 

som kanske är sjuka och då låter en bokningsadministratör gå in och 

avboka eller ändra bokningstillfället eller separata bokningar. 

 

 

Notifikationer 

Här väljs hur och när notiser ska skickas till den som gjort bokningen och 

till aktuell handläggare. Här kan även meddelandets avsändarnamn och 

avsändaradress, meddelanderubrik och meddelandetext skrivas in för varje 

notifikationstyp. 

 

Avancerade inställningar 

• Attribut som ska hämtas från bokningsärenden t. ex. vid export till Excel: 
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För att få med information från ärendet till bokningen, exempelvis då 

bokningar exporteras till Excel, används attribut. I textarean anges de 

attribut som sparas i e-tjänsten/ärendet, ett attribut per rad. 

• Använd kalendern för interna användare: 

Då kalendern ska användas för att boka interna användare, personalkonton 

(exempelvis importerade från ett AD), måste kalendern markeras att kunna 

användas av interna användare. Detta på grund av att personnumret ligger 

i olika attribut beroende på om det är en användare som loggat in med e-

legitimation eller om det är ett importerat (eller på annat sätt skapat) 

personalkonto. 

När alla önskade val är gjorda så klickar systemadministratören på knappen 

”spara ändringar” så är kalendern skapad. Det går även att ångra sig och i stället 

klicka på knappen ”avbryt” för att låta bli att skapa denna kalender. Oavsett valet 

här så visas nu listan över befintliga kalendrar igen. 

För att ändra en befintlig kalender klickar systemadministratören på knappen 

”ändra” och kan då ändra konfigurationen och spara kalendern. 

För att ta bort en befintlig kalender klickar systemadministratören på knappen ”ta 

bort”, får upp en verifieringsdialog som frågar om kalendern verkligen ska tas 

bort. Då en kalender tas bort så tas alla dess bokningstillfällen och bokningar bort 

permanent. 

6.2 Handläggargränssnittet för bokningar 

Handläggargränssnittet för bokningar hittas i huvudmenyn, antingen som ett eget 

menyalternativ i huvudmenyn eller som ett underalternativ till menyalternativet 

”handläggning” (se Bild 46). Normalt sett så behöver den inloggade användaren 

tillhöra användargruppen ”bokningshandläggare” för att se menyalternativet 

”bokningar” (detta kan dock variera från en installation till en annan). 

 

Bild 46 - Menyalternativet till bokningshandläggargränssnittet 

När menyalternativet ”bokningar” väljs så visas bokningshandläggargränssnittets 

förstasida, där alla kalendrar som den inloggade bokningshandläggaren har rätt 

att se listas (se Bild 47). 
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Här finns ett sökfält där bokningar kan sökas. Denna sökning görs på följande 

information i denna kalenders bokningar: 

• Förnamn 

• Efternamn 

• Personnummer 

Listan av kalendrar kan även filtreras genom att skriva in text i filterrutan. 

 

Bild 47 - Bokningshandläggargränssnittets förstasida 

 

6.3 Visa kalender 

För att visa en kalender och dess bokningstillfällen klickar handläggaren på 

önskad kalenders namn. Då öppnas kalendern och visar den antingen som i 

kalendervy eller som listvy. I kalendervy så ser den ut som Bild 48 visar. 
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Bild 48 - Visa kalender i kalendervy i bokningshandläggargränssnittet 

Här kan handläggaren använda sökfältet för att söka bokningar, på samma sätt 

som i bokningshandläggargränssnittets förstasida (söka bokningar på namn och 

personnummer). Det finns en rullista för att välja vilken handläggares 

bokningstillfällen som ska visas. I Bild 48 är alla handläggare valda, men rullas 

den ut så finns alla handläggare listade som har minst ett bokningstillfälle i denna 

kalender. 

I kalendervyn så visas dagens datum med blå färg. Bokningstillfällen i andra 

dagar visas i grönt. Om en dag som innehåller ett eller flera bokningstillfällen 

klickas ut så visas den dagen som en egen rad, vilket är gjort för 16 nov i Bild 48. 

Det datumet har ett bokningstillfälle klockan 10:00 till 11:00 med 1 ledig plats. För 

att gå in i just detta bokningstillfälle så klickas tiden vilket öppnar just det 

bokningstillfället. 

Längst upp till höger i kalendervyn så finns en knapp ”visa som lista” vilket gör 

att kalendern visas som en lista i stället för en kalender (se Bild 49 - Visa kalender i 

listvy i bokningshandläggargränssnittet). Knappen har nu bytt namn och heter i 

stället ”visa som kalender” och gör att vyn byts till kalendervy igen. 
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Bild 49 - Visa kalender i listvy i bokningshandläggargränssnittet 

Längst ner i kalendervyn eller listvyn så finns tre knappar; skapa utskick (se 

avsnitt 6.6), exportera till Excel (se avsnitt 6.7) och lägg till bokningstillfälle (se 

avsnitt 6.8).  

 

6.4 Visa bokningstillfälle 

Då ett bokningstillfälle klickas i kalendern så visas informationen om just detta 

bokningstillfälle, med bokningstillfällets huvudinformation överst och en lista av 

bokningar under (se Bild 50). 

I huvudinformationen står först vilket datum och vilken tid bokningen gäller för. 

Under det kommer kalenderns namn, när den skapades och därefter totala antalet 

platser och vem som är handläggare för just det här bokningstillfället. 

Därefter listas alla bokningar som gjorts för det här bokningstillfället. I Bild 50 är 

det bara en person som bokat denna tid än så länge, det finns inga avbokningar 

eller ombokningar. För varje bokning så visas den bokades namn, 

ansökningsdatum, om användaren är digital och om tiden är avbokad eller ej. 

Längst ut på varje rad finns en knapp för att skicka en påminnelse till den som 

bokat. Då denna klickas så kommer en verifieringsdialog visas som frågar om 

handläggaren verkligen vill skicka en påminnelse. Om handläggaren väljer att 

göra det kommer e-post och/eller SMS skickas till den användaren enligt 

meddelandet som skrivits in i kalenderkonfigurationen. 

En digital användare betyder att användaren finns registrerad i plattformen och att 

den användaren har en e-postadress eller mobiltelefonnummer så att det digitalt 

går att nå den användaren. En användare kan även vara digital men utan digitala 
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kontaktuppgifter (e-post eller SMS). Om användaren inte är digital så finns inte 

användaren registrerad i plattformen. 

Överst i kalendertillfällesvisningen så finns några menyalternativ: 

• Visa kalender: Detta tar användaren tillbaka till kalendervisningen. 

• Visa bokningstillfälle: detta är det som visas då bokningstillfället öppnas 

och visas. 

• Ändra bokningstillfälle: det här öppnar konfigurationen för detta 

bokningstillfälle och gör det möjligt att ändra till exempel handläggare eller 

antal platser. 

• Ta bort bokningstillfälle: detta tar bort detta bokningstillfälle permanent 

och alla dess bokningar, aktiva och arkiverade. Innan bokningstillfället tas 

bort får handläggaren en fråga i en verifieringsdialog om bokningstillfället 

faktiskt ska tas bort. 

 

Bild 50 - Visa bokningstillfälle i bokningshandläggargränssnittet 

För att exportera bokningstillfällets bokningar till Excel så används knappen 

”exportera till Excel”. Då skapas och laddas en Excel-fil ned som innehåller detta 

bokningstillfälles alla bokningar (mer om detta i avsnitt 6.7). 

Som handläggare kan man även lägga till en bokning i ett specifikt 

bokningstillfälle. Då används knappen ”lägg till bokning” (mer om detta i avsnitt 

6.9).  
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6.5 Visa bokning 

För att visa en specifik bokning i detta bokningstillfälle klickar handläggaren på 

namnet eller på tiden för bokningen. Då visas informationen om just den här 

bokningen. Överst kommer ett bokningshuvud och under det visas ett antal flikar 

(se Bild 51). 

Bokningshuvudet innehåller först datum och tid för bokningen, kalenderns namn 

och tidpunkten för då bokningen skapades. Under detta visas två inramade 

sektioner; ”uppgifter vid bokning” och ”uppgifter från mina sidor”. Då bokningen 

görs kan vissa uppgifter vara inlämnade, men sedan har användarens mina sidor 

fyllts på med mer information vilket då visas i den andra sektionen. 

 

Bild 51 - Visa en specifik bokning i bokningshandläggarsystemet 

Under bokningshuvudet finns tre flikar. I historikfliken visas alla händelser som 

inträffat på bokningen, när det gjordes och av vem. I meddelandefliken visas alla 

meddelanden som skickats mellan handläggaren och användaren rörande just 

denna bokning. I meddelandefliken kan även nya meddelanden skrivas och 

skickas till användaren. I interna noteringar kan handläggaren lägga in 

anteckningar som bara handläggare kan se. Den användare som är bokad på tiden 

kan inte se dessa interna noteringar. 

Ovanför bokningshuvudet finns några menyalternativ. Vilka valmöjligheter är 

beroende av om bokningen är avbokad eller ej och hur bokningen bokades. 
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För en bokning som är bokad via ett ärende och inte ännu är avbokad så kan en 

bokningshandläggare eller en bokningsadministratör göra följande: 

• Visa bokning: visar bokningen med historik-fliken överst och är den vy 

som visas initialt då en bokning visas. 

• Visa ärende: öppnar en ny flik och visar användarens ärende i 

handläggargränssnittet (kräver att användaren är behörig till 

ärendehandläggargränssnittet och den aktuella e-tjänsten). 

• Ladda ner ärende: Detta laddar ner ärendets PDF-fil. 

• Avboka: detta avbokar denna bokning och lägger bokningen bland 

arkiverade bokningar. Då en bokning avbokas kan en kommentar till 

avbokningen skrivas in i verifieringsdialogen som visas innan bokningen 

faktiskt avbokas. Här kan handläggaren även välja att inte avboka utan i 

stället klicka någonstans utanför verifieringsdialogen som då tar 

handläggaren tillbaka till bokningen utan att avboka. När avbokningen är 

genomförd så visas bokningen igen, men nu som avbokad. Avbokningen 

visas också som en rad i historik-fliken. Kommentaren till avbokningen 

skickas som ett meddelande till användaren i meddelandefliken för 

bokningen och användaren kan hitta det meddelandet i mina bokningar i 

den aktuella bokningen. 

Då en bokning är avbokad tillkommer två nya menyalternativ i visningen av 

bokning: 

• Återställ bokning: detta återställer bokningen så att den återigen är aktiv. 

Dock måste platsen finnas ledig för att återställning ska kunna göras. I 

denna verifieringsdialog kan handläggaren lägga in en kommentar som 

även den skickas som ett meddelande till användaren i 

meddelandefunktionen. När återställningen är genomförd visas återigen 

bokningen och en ny rad visas i historik-fliken. 

• Ta bort bokning: Detta tar bort bokningen helt och hållet. En 

verifieringsdialog frågar handläggaren om bokningen faktiskt ska tas bort 

så att handläggaren har en chans att ändra sig innan den tas bort 

permanent. 

Då bokningen är bokad av handläggare i bokningshandläggargränssnittet så finns 

inget tillhörande ärende och därför finns heller inte möjligheten att visa eller ladda 

ner ärende. 

Observera att en bokning inte kan förändras genom att ändra informationen i 

ärendet. Efter det att ärendet där bokningen görs är inskickat så fyller ärendet 

egentligen inget syfte, ur bokningens synvinkel. Ska en ändring av en bokning 

göras måste detta göras i själva bokningen. 
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6.6 Skapa utskick till bokning 

Som bokningshandläggare eller bokningsadministratör så kan man skapa utskick 

till de som bokat tider i en kalender (se Bild 52). 

 

Bild 52 - Skapa utskick för kalender 

Det går att via kryssrutorna välja vilken eller vilka mottagargrupper som utskicket 

ska skickas till; digitala användare eller analoga (användare som inte finns 

registrerade i plattformen) men har en digital kontaktväg registrerad i bokningen. 

Utöver detta måste handläggaren välja om det är personers kommande bokningar 

eller arkiverade bokningar, eller båda, som utskicket ska gå ut till. 

Sedan skriver handläggaren in en meddelanderubrik och en meddelandetext och 

klickar på ”skicka meddelande” för att skicka utskicket. För att gå tillbaka till 

kalendern utan att skicka utskicket klickas knappen ”tillbaka”. 
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6.7 Exportera bokningar till Excel 

Som bokningshandläggare eller bokningsadministratör så kan man exportera 

bokningar till Excel-fil. Det går att göra från två ställen, två nivåer; antingen från 

visningen av en kalender eller från visningen av ett bokningstillfälle.  

Från kalendervisningen väljer man om man vill exportera alla bokningar i hela 

kalendern eller om man vill ange ett datumintervall. Om man lämnar datumfälten 

tomma exporteras alla bokningar.  

 

Bild 53 Export av bokningar med eller utan datumfiltrering 

Om exporten görs från bokningstillfället så exporteras bara bokningarna i just det 

bokningstillfället. 

I exporten tas i normalfallet bara information från bokningen: 

• Datum 

• Tid 

• Antal platser 

• Plats 

• Information om tillfället 

• Ärendenummer 

• Ansökningsdatum 

• Kommentar 

• Om användaren är digital eller inte 

• Länk till ärendet 

• Länk till bokningen 

• Personnummer på den bokade 

• Namn på den bokade 

• E-post 

• Mobiltelefonnummer 

• Adress, 

• Postnummer 

• Ort 

För att få med information från det ärende där bokningen skapades så används 

attribut. I e-tjänsten måste alltså de frågor som man vill ha med i 

bokningsexporten till Excel vara sparade i attribut (se avsnitt 8.13), och dessa 
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attribut måste vara angivna i konfigurationen av kalendern som exporten ska 

göras från (se avsnitt 6.1). 

6.8 Lägg till bokningstillfälle 

Som bokningshandläggare, inte bokningsadministratör, kan man i visningen av en 

kalender lägga till ett bokningstillfälle. Antingen gör man det genom att i 

kalendervyn klicka på den dag man vill lägga till ett bokningstillfälle och sedan 

klicka på knappen ”lägg till bokningstillfälle” som då visas för den valda dagen. 

Alternativet är att klicka på knappen ”lägg till bokningstillfälle” längst ner till 

höger i visningen av kalender, oavsett om den visas i kalendervy eller listvy. Om 

man går via en vald dag så är datumet redan ifyllt i formuläret som visas, annars 

måste man fylla i det själv. Om det i kalenderkonfigurationen är satt en 

standardstarttid så är den tiden också redan ifylld då formuläret visas (se Bild 54). 

Handläggaren fyller sedan i antalet platser bokningstillfället ska ha plats för, 

eventuellt en fysisk plats för bokningen, en informationstext och vilken eller vilka 

användare som ska vara handläggare för bokningstillfället. 

Det går att välja att det är ett återkommande bokningstillfälle, för att slippa 

manuellt lägga till varje sådant tillfälle. Detta görs genom att först klicka i 

kryssrutan ”återkommande” och sedan fylla i vilket intervall det återkommer och 

hur länge intervallet ska pågå. På det sättet skapas bokningstillfällen automatiskt 

för den period och det intervall man angett. 

Om man inte väljer att lägga till ett återkommande bokningstillfälle så kan man 

redan vid skapandet av ett enskilt bokningstillfälle lägga till en besökare. Klickas 

denna kryssruta i så får handläggaren ange personnumret på den besökare som 

ska bokas in. Då bokningstillfället skapas kommer denna person att direkt vara 

bokad på tillfället.  
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Bild 54 - Lägg till bokningstillfälle 

 

6.9 Lägg till bokning 

En bokningshandläggare får lägga till en bokning, men en bokningsadministratör 

har inte denna behörighet. Bokningshandläggaren kan i 

bokningstillfällesvisningen klicka på knappen ”lägg till bokning” och får då först 

ange personnumret på den person som ska bokas in på denna tid. Sedan måste 

personnumret verifieras och om det är ett giltigt personnummer kan handläggaren 

mata in den personens mobiltelefonnummer, eller direkt klicka på knappen ”lägg 

till”. När den knappen klickas så läggs bokningen till och handläggaren ser nu 

bokningstillfället där den nya bokningen ligger med i listan. 
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7 Köer och köplatser 

I plattformen finns funktionalitet för att hantera köer. Det går att lägga till köer, 

använda dessa köer i e-tjänster och sedan låta användare köra dessa e-tjänster och 

på så sätt ställa sig i olika köer. Detta avsnitt beskriver både hur köer läggs upp i 

köadministrationen och hur sedan köplatser handläggs i 

köhandläggargränssnittet. 

 

7.1 Köadministration 

För att lägga upp en ny kö måste användaren normalt sett vara 

systemadministratör (detta kan dock variera beroende på installationens 

konfiguration). Köadministrationen där köer läggs upp och hanteras hittas under 

huvudmenyn ”systemadm.” och sedan underalternativet ”adm. köer”. Då detta 

klickas får systemadministratören se en lista på de befintliga köer som just nu 

finns upplagda. Denna lista innehåller köns namn, om den är aktiverad eller inte, 

antal köande just nu och arkiverade köplatser. Längst till höger för varje kö i listan 

finns två knappar; ”ändra” och ”ta bort”. Ovanför listan av köer finns ett sökfält 

där listan av köer kan filtreras genom att börja skriva in namnet på den kö man vill 

hitta. Längst ner till höger finns en knapp ”lägg till kö” (se Bild 55). 

 

Bild 55 - Lista befintliga köer i köadministrationen 

För att lägga till en ny kö så klickar systemadministratören på knappen ”lägg till 

kö” och får då upp ett formulär där följande information kan anges och 

inställningar kan göras: 

• Kö: namnet på kön. 

• Pris: här måste priset för att ställa sig i denna kö anges. Om det inte kostar 

något att ställa sig i kön så anges 0 (noll). 

• Beskrivning: här kan en beskrivning skrivas in som beskriver vad kön är 

till för. 

• Aktiverad: ska kön vara aktiverad eller inte? En ej aktiv kö visas inte i 

köhandläggningsgränssnittet eller under mina sidor. 

• Visa köposition för medborgare: ska användaren som står i kö få se vilken 

plats i kön den användaren har? 
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• Kräv bekräftelse från handläggare för att lämna kö: behövs bekräftelse 

från handläggare för att en användare ska få lämna kön? 

• Dölj ansökningsdatum för medborgare: ska användaren som ställt sig i 

kön få se när ansökningen gjordes, alltså då användaren ställde sig i kön? 

• Tillåt fler än en köplats per person: Ska en användare kunna ha fler än en 

köplats i kön? 

• Handläggare – Användare: Här väljs de användare som ska ha behörighet 

att handlägga inkomna kö-ansökningar för denna kö. 

• Handläggare – Grupper: Här väljs de användargrupper som ska ha 

behörighet att handlägga inkomna kö-ansökningar för denna kö. 

• Notifikationer: Här väljs hur och när notiser ska skickas till den som ställt 

sig i kö och till aktuella handläggare. Här kan även notisernas 

avsändarnamn och avsändaradress skrivas in.  

• Använd kön för interna användare: Då kön ska användas för interna 

användare, personalkonton (exempelvis importerade från ett AD), måste 

kön markeras att kunna användas av interna användare. Detta på grund av 

att personnumret ligger i olika attribut beroende på om det är en 

användare som loggat in med e-legitimation eller om det är ett importerat 

(eller på annat sätt skapat) personalkonto. 

 

7.2 Handläggargränssnittet för köplatser 

Handläggargränssnittet för köer hittas i huvudmenyn, antingen som ett eget 

menyalternativ i huvudmenyn eller som ett underalternativ till menyalternativet 

”handläggning” (se Bild 56). Normalt sett så behöver den inloggade användaren 

tillhöra användargruppen ”köhandläggare” för att se menyalternativet ”köplatser” 

(detta kan dock variera från en installation till en annan). 

 

Bild 56 – Menyalternativet till köhandläggargränssnittet 

När menyalternativet ”köplatser” väljs så visas köhandläggargränssnittets 

förstasida, där alla köer som den inloggade köplatshandläggaren har rätt att se 

listas (se Bild 57). Varje kö visas med ett namn, antal köande och antalet 

arkiverade köplatser. Listan kan filtreras genom att i sök-fältet börja skriva namnet 

på den kö man söker. 
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Bild 57 - Lista köer i köhandläggargränssnittet 

 

7.3 Visa kö 

För att visa en kö så klickar köplatshandläggaren på önskat könamn. Då kommer 

handläggaren till en sida där köns namn och beskrivning visas överst och under 

det en lista på samtliga nu köande användare. Varje köande i listan visas med 

köposition, namnet på den köande/sökande, en beskrivning, ansökningsdatum, 

senaste betalning och om användaren är digital eller ej (se Bild 58). 

Beskrivningskolumnen visar, om inget annat anges, informationen i attributet 

”description” från tillhörande ärende. För att visa något annat i 

beskrivningskolumnen kan man i e-tjänsten ange en attributsträng i inställningar 

för ärendebeskrivningar och fältet ”beskrivning i handläggargränssnittet”. Då 

kommer detta inte bara visas i ärendehandläggargränssnittet utan även här i 

köhandläggargränssnitett. 

Då listan av köande kan vara relativt lång finns sidvisningsknappar och en väljare 

för hur många köplatser som ska visas på varje sida. Det går att bläddra sidor i 

listan via knapparna ”föregående” och ”nästa” eller via 

sidonumreringsknapparna. 

Listan går att sortera på varje enskild kolumn genom att klicka på den kolumn 

som ska styra sorteringen. För att vända sorteringsordningen för vald kolumn så 

klickas samma kolumn igen. Sorteringen kan ta en stund om listan av köande är 

lång. 

Längst ner på denna sida finns några knappar; ”skapa utskick” (avsnitt 7.6), 

”begär betalning” (avsnitt 7.7), ”exportera till Excel” (avsnitt 7.9), ”visa arkiverade 

köplatser” (avsnitt 7.5) och ”lägg till köplats” (avsnitt 7.10). 
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Bild 58 - Visa köplats i köhandläggargränssnittet 

7.4 Visa köplats 

För att visa en viss köplats så klickar köplatshandläggaren på den köplatsen. Då 

visas informationen om den valda köplatsen med ett köplatshuvud överst, 

information om den som står i kö i mitten och underst visas tre flikar. 

I köplatshuvudet visas för det första på vilken plats i kön den här platsen ligger. 

Under det kommer namnet på kön, ansökningsdatum, senaste betalning och en 

köplatsbeskrivning. Köplatsbeskrivningen hämtas från ärendets attribut 

”description”, om det är satt (eller från den i e-tjänsten angivna attributsträngen i 

beskrivningar i handläggargränssnittet”). Köplatsbeskrivningen kan här ändras av 

handläggaren. 

Under köplatshuvudet hittas information om användaren som står i kö. Den 

informationen är uppdelad i två delar; uppgifter som lämnats vid inträdet i kön 

och uppgifter som hämtats från Mina sidor. 

Längst ner på sidan hittas tre flikar. Fliken för köhistorik listar alla händelser som 

inträffat på kön, när de hände och vem som gjorde vad. 

Meddelandefliken innehåller alla meddelanden som skickats till och från 

användaren som står i kö och köplatshandläggare. I meddelandefliken kan även 

nya meddelanden skickas till användaren som står i kö. 

I fliken interna noteringar kan handläggare skriva in interna noteringar som rör 

just den här köplatsen. Dessa interna noteringar kan bara läsas av handläggare, 

aldrig av den användare som står i kön. 

Längst upp i visningen av köplatsen finns ett antal menyalternativ. Dessa 

menyalternativ beskrivs i följande underavsnitt. 
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7.4.1 Visa ärende 

Då köplatsen lagts till via ett ärende kan handläggaren välja att titta på detta 

ärende genom att klicka på menyalternativet ”visa ärende”. Då öppnas en ny flik 

och ärendet öppnas i ärendehandläggargränssnittet. Dock måste handläggaren 

dels ha behörighet till ärendehandläggargränssnittet och dels ha 

handläggarbehörighet för den e-tjänst där ärendet skapades. 

 

7.4.2 Ladda ner ärende 

Då köplatsen lagts till via ett ärende kan handläggaren välja att ladda ner ärendets 

PDF-fil. Detta görs genom att klicka på menyalternativet ”ladda ner ärende”. Då 

laddas ärendets PDF-fil ner. 

7.4.3 Lägg till betalning 

Om personen som står i kö valt att betala in kö-avgiften på något annat sätt än i 

köplatsen i mina köplatser kan handläggare manuellt gå in i köplatsen och 

markera avgiften som betald. Detta görs via menyalternativet ”lägg till betalning”. 

 

7.4.4 Begär betalning 

En handläggare kan skicka en begäran om betalning till den användare som står i 

kön. Detta görs genom att klicka på menyalternativet ”begär betalning” i 

köplatsvisningen. Då visas en dialog där handläggaren kan skriva in en 

kommentar. Denna kommentar kommer visas som ett meddelande i 

meddelandefunktionen på köplatsen i användarens mina köplatser. Det sätts även 

en ”flagga” att en betalningsbegäran har skickats till användaren. 

 

7.4.5 Ta bort betalningsbegäran 

För att ta bort en betalningsbegäran från en köplats klickar handläggaren på 

menyalternativet ”ta bort betalningsbegäran” i köplatsvisningen. Då visas en 

dialog där handläggaren kan skriva in en kommentar som kommer skickas som ett 

meddelande till användaren i meddelandefunktionen i köplatsen i användarens 

mina köplatser. För att verifiera att betalningsbegäran ska tas bort klickar 

handläggaren på ”ta bort betalningsbegäran” så tas den bort. 

 

7.4.6 Flytta köplats 

En handläggare kan manuellt flytta en köplats till en annan plats i kön genom att 

klicka på menyalternativet ”flytta köplats” i köplatsvisningen. Då visas ett 

formulär där handläggaren initialt ser nuvarande plats. Denna siffra kan bytas ut 

och på så sätt flytta köplatsen till en annan plats i kön. Det går även att lägga in en 
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kommentar till flytten som då skickas som ett meddelande till användaren i 

meddelandefunktionen i köplatsen i användarens mina köplatser. 

 

7.4.7 Arkivera köplats 

En köplats kan arkiveras av handläggaren genom att klicka på menyalternativet 

”arkivera köplats”. Då visas en dialog där handläggaren kan skriva in en 

kommentar som skickas till meddelandefunktionen i köplatsen i användarens 

mina köplatser. Om handläggaren vill genomföra arkiveringen av köplatsen 

klickas knappen ”arkivera köplats”. 

7.4.8 Återställ köplats 

När en köplats har arkiverats kan den återställas genom att handläggaren klickar 

på menyalternativet ”återställ köplats”. Då visas först en dialog där handläggaren 

kan skriva in en kommentar som skickas till meddelandefunktionen i köplatsen i 

användarens mina köplatser. Om handläggaren vill genomföra återställningen 

används knappen ”återställ köplats”. 

 

7.5 Visa arkiverade köplatser 

I kövisningen (Bild 57) kan knappen ”visa arkiverade köplatser” användas för att i 

stället för aktiva köplatser lista arkiverade köplatser. Då laddas listan om och visar 

alla arkiverade köplatser. Knappen som tidigare hette ”visa arkiverade köplatser” 

heter nu i stället ”visa aktiva köplatser”. Ett klick på den knappen laddar åter igen 

om listan och visar nu åter alla aktiva köplatser. 

 

7.6 Skapa utskick för kö 

Som köplatshandläggare så kan man skapa utskick till de som står i kö (se Bild 59). 
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Bild 59 - Skapa utskick för kö 

Det går att via kryssrutorna välja vilken eller vilka mottagargrupper som utskicket 

ska skickas till: 

• Digitala användare. 

• Analoga (användare som inte finns registrerade i plattformen) men har en 

e-postadress registrerad i köplatsen. 

• Digitala användare som har utestående betalning och haft åtminstone x 

antal dagar på sig att betala. Då detta väljs så får handläggaren skriva in 

antalet dagar som användarna ska ha haft på sig att betala. 

• Analoga användare med e-post som har utestående betalning och haft 

åtminstone x antal dagar på sig att betala. Då detta väljs så får 

handläggaren skriva in antalet dagar som användaren ska ha haft på sig att 

betala. 

Sedan får handläggaren välja vilken typ av utskick som ska göras: e-post, sms eller 

meddelande på mina sidor. För varje utskickstyp så får handläggaren skriva in ett 

meddelande, och en rubrik för e-post. Filer kan bifogas till e-postmeddelandet och 

meddelandet på mina sidor. 

När handläggaren gjort sina val och skrivit in meddelandetexter så kan knappen 

”skicka meddelande” klickas för att genomföra utskicket, eller klicka på knappen 

”tillbaka” för att komma tillbaka till kövisningen. 
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7.7 Begär betalning 

Handläggare kan begära in betalning för alla användare som står i kö och inte 

betalat avgiften sedan ett visst datum. Detta görs genom att i kövisningen klicka 

på knappen ”begär betalning”. De användare som redan har en obetald 

betalningsbegäran kommer inte få en ny betalningsbegäran. Begäran skickas via e-

post och sms. 

 

7.8 Importera köplatser 

Här kan en systemadministratör importera köplatser från en Excel-fil (användare 

med bara handläggarbehörighet kan inte utföra detta). Filen ska innehålla följande 

kolumner i denna ordning: Förnamn, Efternamn, Personnummer, E-post, Telefon, 

Mobiltelefon, Adress, Postnummer, Ort, Inträdesdatum, Senaste betalningsdatum, 

Belopp senaste betalning. Efterföljande kolumner blir interna noteringar förutom 

den första som om den är namngiven "Beskrivning" istället blir beskrivning. 

Import börjar från andra raden. 

Alla kolumners celler måste vara formaterade som text i Excel. Datum ska också 

vara formaterade som text och vara skrivet på formatet ÅÅÅÅ-MM-DD, 

exempelvis 2020-03-13. 

Dessa fält är obligatoriska för att en rad ska importeras: 

• Personnummer 

• Inträdesdatum (formaterat enligt ovan)  

• Om senaste betalningsdatum finns så måste senaste betalade belopp också 

finnas på raden 

 

7.9 Exportera kö till Excel 

En handläggare kan välja att exportera en kö och dess köplatser till en Excel-fil. 

Denna fil kommer då att innehålla alla köplatser som just nu finns i den aktuella 

kön. De fält som exporteras är följande: 

• Köposition 

• Ansökningsdatum 

• Senaste betalning 

• Senaste betalningssätt 

• Betalning begärd 

• Kommentar 

• Digital 
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• Personnummer 

• Förnamn 

• Efternamn 

• E-post 

• Telefon 

• Mobiltelefon 

• Adress 

• Postnummer 

• Ort 

Filen döps till köns namn följt av datum och tid för då exporten gjordes. 

 

7.10 Lägga till köplats 

Handläggaren kan manuellt lägga till en person i en kö genom att klicka på 

knappen ”lägg till köplats”. Då visas ett formulär enligt Bild 60 där handläggaren 

får mata in personnummer, ansökningsdatum, eventuellt markera att personen 

betalat, när betalning i sådana fall skedde och vilket summa som betalades och 

slutligen en kommentar. 

När detta är gjort kan handläggaren klicka på knappen ”lägg till” för att den nya 

köplatsen ska läggas till i kön, eller klicka på ”avbryt” för att komma tillbaka till 

kövisningen utan att en ny köplats skapas. 
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Bild 60 - Lägg till köplats som köplatshandläggare 
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8 Administration av e-tjänster 

Administrationen av e-tjänster nås via huvudmenyn via alternativet ”adm. e-

tjänster” (vissa variationer kan finnas) där det finns ett antal underalternativ (se 

Bild 61). I detta avsnitt kommer dessa olika alternativ beskrivas och hur en e-tjänst 

skapas så att den sedan kan användas för att skicka in ärenden till plattformen. 

 

Bild 61 - Menyalternativen under adm. e-tjänster 

 

8.1 Lista e-tjänster 

För att lista alla e-tjänster som just nu finns i plattformen används 

menyalternativet ”lista e-tjänster”. Då visas en lista på samtliga e-tjänster som den 

inloggade e-tjänsteadministratören har behörighet att administrera (se Bild 62). 

Listan innehåller e-tjänstens namn, vilken kategori e-tjänsten tillhör, hur många 

versioner som finns, antalet inskickade ärenden och antalet ej inskickade ärenden. 

Längst ut till höger finns ett kryss som kan användas för att ta bort e-tjänsten. Är 

krysset svart går e-tjänsten inte att ta bort, är det rött så kan den tas bort genom att 

klicka på krysset. Om e-tjänsteadministratören väljer att ta bort en e-tjänst så visas 

en verifieringsdialog som frågar om e-tjänsten verkligen ska tas bort. Om den tas 

bort så är den permanent borttagen. 

En e-tjänst går ej att ta bort om någon av dessa punkter är sanna: 

• En eller flera av e-tjänstens versioner är publicerade 

• En eller flera av e-tjänstens versioner är aktiverade 

• En eller flera av e-tjänstens versioner har minst ett skapat ärende (ej 

inskickat eller inskickat) 
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Bild 62 - Lista e-tjänster i e-tjänsteadministrationsgränssnittet 

Ovanför listan av e-tjänster finns en rullista som gör att e-tjänsteadministratören 

kan välja om listan bara ska visa publicerade e-tjänster, ej publicerade e-tjänster 

eller båda dessa typer. Det går även att via sökfältet söka e-tjänster på den 

information som visas i listan, alltså e-tjänstens namn, kategori, versionsnummer, 

antal inskickade ärenden och antal ej inskickade ärenden. 

Längst ner till höger, under listan av e-tjänster, finns några klickbara alternativ. 

Dessa varierar beroende på vilken behörighet den inloggade användaren har och 

hur just den här plattformen är konfigurerad. 

I normalfallet för en e-tjänsteadministratör så visas dessa alternativ: 

• Lägg till e-tjänst 

• Importera e-tjänst 

• E-tjänstekatalog 

• Testbarn 

Dessa alternativ kan även nås via huvudmenyn ”adm. e-tjänster”. 

Som systemadministratör brukar även dessa alternativ finnas tillgängliga: 

• Adm. standarsstatusar 

• Adm. kategorier 

• Adm. målgrupper 

 

8.2 Lägg till e-tjänst 

För att lägga till en ny e-tjänst så använder e-tjänsteadministratören 

menyalternativet ”lägg till e-tjänst”. Då visas ett formulär där ett antal initiala 

inställningar får göras innan e-tjänsten kan skapas (se Bild 63). 
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Bild 63 - Skapa en ny e-tjänst 

 

8.2.1 Typ av e-tjänst 

Det första en e-tjänsteadministratör behöver välja när en ny e-tjänst ska skapas är 

vilken typ av e-tjänst som ska skapas; om det är en e-tjänst i denna plattform eller 

om det är en länk till en e-tjänst som ligger på någon annan plattform än denna (se 

Bild 64).  

 

Bild 64 - Välj typ av e-tjänst som ska läggas till 

I det fall det är en länk till en annan plattform så får e-tjänsteadministratören lägga 

till adressen till den aktuella e-tjänsten. Inget tack-meddelande behöver skrivas in 

och inga steg eller frågor kan läggas till i en e-tjänst som pekar på en e-tjänst i en 

annan plattform. Inte heller notiser eller handläggare kan läggas till på en e-tjänst 

som länkar till en annan plattform genom att ärenden inte kommer skapas i denna 

plattform då. 

Då det är en e-tjänst som ska byggas med steg och frågor i denna plattform väljs i 

stället alternativet ”e-tjänst i denna plattform”. 

 

8.2.2 Välj kategori för e-tjänsten 

En ny e-tjänst måste tillhöra en kategori. En e-tjänsteadministratör kan bara välja 

att lägga till den nya e-tjänsten till de kategorier som e-tjänsteadministratören har 
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behörighet till. Denna behörighet styrs per kategori och sätts av användare i 

systemadministratörsgruppen (normalt sett). Systemadministratörer bestämmer 

även vilka frågetyper som ska få användas i e-tjänster som tillhör en viss kategori. 

E-tjänstens kategori kan bytas efter att e-tjänsten är skapad om det skulle behövas. 

 

8.2.3 Grundinformation för e-tjänsten 

Här följer en lista på alla inställningar som kan ställas in innan e-

tjänsteadministratören väljer att skapa e-tjänsten. 

Namn: (obligatoriskt) E-tjänsten behöver ha ett namn som kortfattat beskriver vad 

e-tjänsten ska användas till. Det ska vara enkelt att hitta den dels genom att titta på 

listan av tillgängliga e-tjänster, men också enkel och intuitiv att söka reda på via 

sökfältet på förstasidan. 

Aktivering och publicering 

Publiceringsdatum: Publiceringsdatumet styr vid vilket datum som e-tjänsten ska 

börja synas på förstasidan. Bara för att den är publicerad behöver den inte vara 

körbar. Den behöver till exempel även vara aktiverad för att kunna startas och 

köras. Mer om detta längre fram. 

Avpubliceringsdatum: Detta datum styr vid vilket datum e-tjänsten inte längre 

ska synas på förstasidan. 

Aktivera e-tjänsten: När e-tjänsten ska skapas kan inte detta val väljas. Det är först 

när e-tjänsten skapats som den (med rätt inställningar) går att aktivera. 

Förhandsgranskning 

Aktivera förhandsgranskning: Då denna inställning är vald så kommer en 

förhandsgranskning att visas efter det sista steget i e-tjänsten, innan ärendet kan 

skickas in. Denna förhandsgranskning visar alla frågor och svar i ärendet för att ge 

användaren en chans att granska allt en gång innan ärendet skickas in. 

Inloggning 

Kräv inloggning: Då denna inställning är vald måste en användare som vill köra 

e-tjänsten logga in innan e-tjänsten kan startas. Inställningen ”fråga om 

inloggning” kan ej väljas om denna inställning är vald. 

Fråga om inloggning: Om denna inställning väljs så visas ytterligare en 

inställning; en redigeringsarea där en text kan skrivas in och formateras. Då en ej 

inloggad användare startar e-tjänsten så visas först den formaterade texten från 

redigeringsarean för användaren och frågar om användaren vill logga in. Det går 

alltså att köra e-tjänsten antingen som inloggad eller som ej inloggad. Notera att ett 
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ärende som skapas av en ej inloggad användare kan till exempel inte visas på den 

personens mina sidor. 

Signering 

Kräv signering: Om denna inställning är vald så måste användaren signera 

ärendet digitalt innan ärendet kan skickas in. 

Sekventiell signering: Då denna inställning är vald kommer de i ärendet angivna 

flerpartssignerarna att få sin signeringsnotifikation först när föregående signerare 

har signerat ärendet. Denna inställning visas bara om inställningen ”Kräv 

signering” är vald. 

Hoppa över signering för första parten: Då denna inställning är vald kommer den 

första parten inte behöva signera ärendet, det vill säga den som skapar ärendet. 

Därför är denna inställning mest lämpad att användas vid flerpartssignering. 

Denna inställning visas bara om inställningen ”Kräv signering” är vald. 

Tillåt första parten att flerpartssignera ärendet: Denna inställning visas bara om 

inställningen ”Hoppa över signering för första parten” är vald.  

Denna inställning kan användas om det är två eller fler flerpartssigneringsfrågor i 

en e-tjänst. Den som fyller i e-tjänsten behöver då inte signera ärendet som 

inskickare. Men denna person kan anges som en av flerpartssignerarna i en 

flerpartssigneringsfråga, och kommer få notifikation om att gå in och signera 

ärendet.  

Bifoga signeringsunderlag i PDF: 

Då denna inställning är vald kommer den ursprungliga PDF-filen som signerades 

att bifogas i ärendets PDF fil (i bilden nedan är det ”signeringsunderlag.pdf). Den 

digitala signaturen bifogas också som en separat textfil (i bilden nedan är det 

”signatur – Nordic Peak.txt) i ärendets PDF. Bild 65 är taget från Acrobat Reader 

från en ärende-PDF där signeringsunderlag är bifogat. 

Oavsett om detta är aktiverat eller inte så ligger signeringsunderlaget och 

signeringen i ärendehistoriken under mina sidor och i handläggargränssnittet. 
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Bild 65 - Bifogat signeringsunderlag i ärendets PDF 

  

Vid signering visa tidigare parter som signerat: 

Då detta alternativ är valt så kommer den som signerar att i signeringssidan se 

vilka andra parter som signerat, se Bild 66 

 

Bild 66 - Visa tidigare parter som signerat 

 

Betalning 

Aktivera betalstöd: Detta aktiverar betalstöd i e-tjänsten. För att kunna ta betalt i 

e-tjänsten måste dock en betaltjänst finnas konfigurerad och aktiverad i 

plattformen. 

 

Undersökning 

Visa användarundersökning: Då denna inställning är vald så kommer en fråga 

vad användaren tyckte om e-tjänsten att ställas efter att ärendet skickats in. Till 

frågan kan användaren även skriva in en kommentar. Svaren från 

användarundersökningen kan handläggare för e-tjänsten se i e-tjänstebyggaren. 

Om e-tjänsten har flerpartssignering visas användarundersökningen för den första 

parten på ärendet. 

Meddelanden och noteringar 
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Stäng av meddelandefunktionen: Då denna inställning är vald döljs fliken 

Meddelanden på ärenden under mina sidor och i handläggargränssnittet. 

Inställningen gäller per version av e-tjänsten. 

Stäng av filuppladdningen i meddelandefunktionen: 

Inställningen döljer filuppladdningsrutan under fliken Meddelanden under Mina 

sidor och i handläggargränssnittet. Inställningen gäller per version av tjänsten. 

Stäng av interna noteringar: Då denna inställning är vald så stängs interna 

noteringar av i ärendehandläggargränssnittet och den fliken göms. 

 

Dölj ärenden 

Dölj inskickade ärenden från mina sidor: Om denna inställning är vald så 

kommer ärenden skapade med denna e-tjänst inte att kunna hittas i användarnas 

mina sidor. Då denna inställning är vald så stängs automatiskt 

meddelandefunktionen av i mina sidor för denna e-tjänst. 

Dölj ärenden i handläggargränssnittet (gäller inte fliken alla, använd med 

försiktighet): När inställningen är ikryssad döljs alla ärenden som skickats in den 

versionen av e-tjänsten. De döljs även för behöriga/tilldelade handläggare. 

Ärenden döljs från alla flikar i handläggargränssnittet utom fliken Alla. 

Utvecklingen är beställd i syfte att dölja inkomna ärenden som direkt skickas 

vidare till andra system via integrationer och då inte hanteras i Open ePlatform. 

 

Dölj information och funktioner 

Hoppa över översiktssidan: Då e-tjänsten ska startas så visas i vanliga fall en 

översiktssida med diverse information. Då denna inställning är vald så hoppas 

denna översiktssida över och e-tjänsten går direkt till första steget då en användare 

väljer att köra e-tjänsten. 

Dölj ärendenummer från mina sidor och kvittens: Då denna inställning är vald så 

visas inte ärendenummer på mina sidor och i kvittensen då ärendet skickas in. 

Dölj uppgifter om handläggare: Om denna inställning är vald så visas inte 

handläggarens namn och kontaktuppgifter för användaren. 

Dölj e-tjänsten på e-tjänsteportalens förstasida: Om denna inställning är vald så 

visas inte en publicerad och aktiv e-tjänst på förstasidan. 

Dölj steget ”Skicka in” i stegöversikten: Då denna inställning är vald kommer 

stegöversikten som visas längst upp då e-tjänsten körs inte att visa det sista steget 
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att skicka in. Detta kan vara användbart om e-tjänsten har en stoppfråga som 

hindrar att knappen ”skicka in” i slutet av e-tjänsten inte ska visas. Detta i sin tur 

kan vara användbart om e-tjänsten bara är ett informativt hjälpmedel, till exempel 

en beräknings-e-tjänst som bara ska visa ett resultat av beräknade viktregler men 

som inte ska skickas in och handläggas. 

Dölj sparaknappen: Då denna inställning är vald kommer knappen för att spara 

ärenden inte att visas. 

 

Statusar/Handläggningsprocess 

Lägg till standardstatusar: Då denna inställning är vald visas en dropdownlista på 

valbara statusgrupper. Statusgrupp blir då obligatoriskt. Väljer man en av 

statusgrupperna får e-tjänsten en kopia av gruppens statusar. Om det inte väljs 

måste e-tjänstebyggaren själv lägga in alla statusar själv. Läs mer om statusar 

under avsnitt 8.3.5. 

Kort beskrivning: (obligatoriskt) Den korta beskrivningen visas på förstasidan i e-

tjänstekortet för den här e-tjänsten. Denna är obligatorisk att fylla i. 

Längre beskrivning: (obligatoriskt) Den längre beskrivningen visas i 

översiktssidan som visas innan e-tjänsten faktiskt startas. Denna är obligatorisk att 

fylla i. Tänk på att om text ska kopieras till detta inmatningsfält så behöver texten 

vara oformaterad. Det är lätt att få med oönskad formatering från till exempel 

Internet Explorer då text kopieras från ett webbläsarfönster, till exempel länkar till 

javascript och stilmallar. Detta kan få oönskade effekter och sabotera både 

funktion och säkerhet i plattformen. 

Meddelande vid inlämnat ärende: (obligatoriskt) Denna text visas då användaren 

skickat in ärendet för att visa användaren att ärendet faktiskt skickats in. Denna är 

obligatorisk att fylla i. 

Extra sökord: För att hjälpa användare att lättare hitta denna e-tjänst kan extra 

sökord skrivas in här. Dessa blir då sökbara i förstasidan. (Se även 3.2) 

Krav för e-tjänsten: Om det finns vissa krav för att köra e-tjänsten som det kan 

vara bra för användaren att veta redan innan e-tjänsten startas kan dessa skrivas in 

här. De presenteras då på översiktssidan som en punktlista enligt Bild 67 (där e-

legitimation är ett krav). Det är en ren informationstext som e-tjänstebyggaren 

anger. (Se även inställningen ”Visa länk på översiktssidan” lite längre fram.) 
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Bild 67 - Krav för e-tjänsten 

 

Inställningar för ärendebeskrivningar 

Beskrivning på mina sidor: För att göra det lättare att skilja på ärenden så finns 

möjligheten att ge dem en beskrivning under mina sidor och i 

handläggargränssnittet. Som standard hämtas beskrivningen från attributet 

”description” om inget annat anges. Via fälten ”beskrivning på mina sidor” och 

”beskrivning i handläggargränssnittet” kan en valfri sträng anges med både fast 

text och $attribute{} taggar för beskrivningen i de respektive gränssnitten. 

Ändringar slår inte igenom på befintliga ärenden. 

Extra attribut i ärendeöversikten: För att underlätta handläggning så finns 

möjligheten att visa upp till 6 stycken rader med attributvärden direkt i 

ärendeöversikten. Genom att klicka på ”lägg till attributrad” (upp till 6 gånger) 

kan ett namn och en valfri sträng anges med både fast text och $attribute{} taggar. 

Följande inställningar gäller för samtliga versioner av e-tjänsten 

Visa länk på översiktssidan: Om denna inställning är vald så visas två nya 

inmatningsfält för e-tjänstebyggaren; länknamn och adress. Detta är till för att i 

rutan ”krav för e-tjänsten” visa en klickbar länk. Länknamnet är den text som visas 

och är klickbar och länkar användaren till den adress som e-tjänstebyggaren 

skrivit in här. I Bild 68 så visas exempelvis länken ”så här skaffar du e-

legitimation”. 

 

Bild 68 - Visa länk i krav-rutan 
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Statistikinställningar: Här kan e-tjänstebyggaren välja om statistik ska genereras 

för denna e-tjänst. Om statistik ska genereras så finns valet att antingen generera 

den och bara visa för interna användare eller visa den publikt för alla som besöker 

plattformen, även ej inloggade. Det finns dock en till inställning som avgör vilka 

som ska få se statistiken; hur behörigheten på menyalternativet ”statistik” i 

huvudmenyn är satt. Standardinställningen för menyalternativet ”statistik” är att 

bara visas för användare som tillhör användargrupperna ”e-

tjänsteadministratörer”, ”systemadministratörer” och ”ärendehandläggare”, men 

vissa kunder väljer att visa statistik-alternativet för alla, även ej inloggade 

användare. Detta betyder att om valet i e-tjänsten sätts till ”generera statistik och 

visa den publikt” men behörigheten för menyalternativet ”statistik” bara visas för 

vissa interna användargrupper så kommer ändå inte statistiken från e-tjänsten att 

vara publik. 

Kortnamn för e-tjänsten: Här kan ett kortnamn skrivas in och ge den en mer 

läsbar adress. Exempelvis skulle en e-tjänst för ansökan om skolbuss kunna ha 

kortnamnet ”skolbuss”. Om adressen till plattformen är doman.kommun.se så 

skulle adressen till e-tjänsten bli doman.kommun.se/skolbuss. Samma e-tjänst kan 

ha flera namn.  

Extra antal ärenden vid beräkning av popularitet: Detta kan användas för att lyfta 

upp e-tjänsten i popularitetsberäkningen och ge den tillräckligt högt värde för att 

visas på förstasidan i listen ”Mest använda tjänsterna”. Detta kan vara användbart 

om en viss e-tjänst ska marknadsföras eller att det är en viss säsong som gör att det 

kan vara bra att hjälpa användare att hitta en viss e-tjänst som kommer eftersökas 

av många. 

Anpassad text på startknapp: Här kan texten på startknappen för att starta e-

tjänsten styras. Normalt lyder texten ”Starta e-tjänsten” (se Bild 68), men kan 

ändras till vilken text som helst bara den inte överstiger 24 tecken. 

Kontaktuppgifter – Frågor om tjänsten: Här kan namn, e-postadress, 

telefonnummer och en webbadress till en kontaktperson för e-tjänsten skrivas in 

som en användare kan kontakta vid frågor. 

Kontaktuppgifter – Personuppgiftsansvarig: Här kan namn och e-post till den 

person som är personuppgiftsansvarig för denna e-tjänst. 

Då e-tjänsteadministratören gjort den konfiguration av de inställningar som 

nämnts ovan så kan knappen ”lägg till” klickas. Då skapas e-tjänsten och den visas 

i den vy som beskrivs i avsnitt 8.3. 
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8.3 Visa e-tjänst 

För att visa en viss e-tjänst så öppnas den genom att i listan över tillgängliga e-

tjänster klicka på önskad e-tjänst. Då öppnas e-tjänsten i en vy där information och 

inställningar grupperats i ett antal sektioner för att få en överblick över e-tjänsten. I 

Bild 69 visas den övre delen av e-tjänsten med grundinformationen överst, sedan 

sektionen för frågor och steg, sektionen för blanketter och längst ner i bilden syns 

sektionen för handläggare. Under detta följer sedan en sektion för notifieringar, 

användarundersökning, meddelandemallar, versioner, tillägg och extrafunktioner, 

gallring och längst ner ändringsloggen för e-tjänsten. Dessa sektioner kommer 

beskrivas närmare i kommande avsnitt. 

Menyn ute till vänster visar e-tjänstens samtliga sektioner. Varje alternativ är 

klickbart och tar e-tjänsteadministratören till just den sektionen i e-tjänsten. Detta 

för att göra det snabbare att hoppa mellan sektioner i e-tjänsten och att slippa rulla 

sidan för att nå önskad sektion. Menyn följer även med på vänsterkanten hela 

tiden då sidan rullas ner. 
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Bild 69 - Övre delen av visningen av en e-tjänst 

 

8.3.1 Grundinformation 

E-tjänstens grundinformation är den information som initialt fylldes i då e-tjänsten 

skulle skapas (se avsnitt 8.2.3). I visningen av e-tjänsten så visas bara delar av den 

informationen och de inställningarna. För att visa mer av grundinformationen så 

kan e-tjänsteadministratören klicka på ”visa mer” i nederkant på sektionen för 
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grundinformation. Då visas även korta- och långa beskrivningen och meddelandet 

vid inlämnat ärende. 

För att gå in och ändra någon av inställningarna i grundinformationen så får e-

tjänsteadministratören klicka på pennan i raden av ikoner uppe till höger i 

grundinformationen (se Bild 70). 

 

Bild 70 - Visning av grundinformationen i en e-tjänst 

Då pennan i grundinformationen klickas så öppnas grundinformationen i 

ändringsläge där alla inställningar kan justeras. Det går också från visningen av e-

tjänsten hoppa direkt till ändringen av korta beskrivningen, långa beskrivningen 

och meddelande vid inlämnat ärende genom att klicka på pennan för någon av 

dessa inställningar. 

 

8.3.2 Förvaltningsinformation 

Under stycket Förvaltningsinformation kan man lägga till generell information om 

e-tjänsten som bara syns för e-tjänstebyggare och administratörer. Textfälten är 

valfria att fylla i och har inte någon kopplad funktionalitet. Om man fyller i 

datumfältet ”Senast granskad” kommer detta datum att visas i en kolumn i listan 

över e-tjänster. 

 

8.3.3 Frågor och steg 

Det kanske mest centrala i e-tjänsten är de frågor som den som kör e-tjänsten ska 

besvara. Dessa frågor är indelade i ett antal steg för att göra en lång e-tjänst mer 

hanterbar och strukturerad. Bild 71 visar hur en exempel-e-tjänsts frågor och steg 

presenteras för e-tjänsteadministratören i visningsvyn av e-tjänsten. Stegen kan 

klickas för att antingen fälla ut steget och visa dess frågor, eller fälla ihop steget 

och gömma stegets frågor. 

Längst upp till höger finns ett alternativ ”dölj kommentarer” eller ”visa 

kommentarer” som växlar om de kommentarer som skrivits in i frågor och regler 
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ska visas i översikten för e-tjänsteadministratören eller inte. Kommentarerna är 

inget som visas då e-tjänsten körs, de är bara till för att vara ett hjälpmedel för den 

som bygger e-tjänsten. 

Längst ner till höger i denna sektion finns några menyalternativ; lägg till steg, lägg 

till fråga, importera fråga, sortera frågor och steg, förhandsgranska frågor och testa 

e-tjänsten.  

 

 

Bild 71 - Sektionen frågor och steg i visningen av en e-tjänst 

Initialt då en e-tjänst skapas så finns varken steg eller frågor tillagda. För att lägga 

till den första frågan måste först ett steg läggas till. Detta görs genom att klicka på 

”lägg till steg”. Då visas ett inmatningsfält där namnet på steget kan skrivas in. 

När stegets namn skrivits in klickar e-tjänsteadministratören på knappen ”lägg 

till” för att skapa steget. Nu visas återigen e-tjänsten och dess sektion frågor och 

steg med detta första steg tillagt. 

Nu kan den första frågan läggas till i detta steg genom att klicka på lägg-till-fråga-

ikonen uppe till höger i det steg som frågan ska läggas till i. Då visas ett formulär 

där steget som frågan ska läggas till i redan är valt. Efter det ska frågetyp väljas, 

frågans namn ska anges och vilket standardläge frågan ska ha; valfri, obligatorisk 

eller dold (se Bild 72). Standardläge kan sedan styras med regler, mer om detta i 

avsnitt 8.11. Det går även att lägga till en kommentar i varje fråga, för att förtydliga 

och hjälpa den som bygger e-tjänsten. Kommentar kan sedan visas eller döljas i 

översikten i e-tjänsteadministrationen för att antingen visuellt få plats med fler 

frågor och steg utan att behöva rulla sidan, eller för att göra e-tjänsten mer 

överskådlig och lättläst med förtydligande kommentarer. Kommentarerna är dock 

inget som kommer visas då e-tjänsten körs, det är bara ett stöd vid e-

tjänsteadministrationen. 

Det går även att lägga till en ny fråga via alternativet ”lägg till fråga” som ligger 

nere till höger i sektionen frågor och steg. Då måste dock steget som frågan ska 

läggas till i manuellt väljas. 
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Bild 72 - Lägg till fråga 

Då e-tjänsteadministratören ställt in dessa val i frågan så kan knappen ”lägg till” 

klickas för att skapa frågan. Nu visas den valda frågetypens specifika 

konfiguration. Det kan variera mycket mellan frågetyper vilken information och 

vilka inställningar som kan göras. När dessa inställningar gjorts så klickar e-

tjänsteadministratören på knappen ”spara ändringar” för att spara frågan och 

återgå till visningen av frågor och steg. Nu har det första steget sin första fråga. 

För att ändra en redan befintlig fråga eller befintligt steg klickas pennan till höger 

om frågan eller steget. Då öppnas konfigurationen för frågan eller steget och 

förändringar kan göras. 

För att ta bort en fråga klickas det röda krysset till höger om frågan. Då visas en 

verifieringsdialog som frågar e-tjänsteadministratören om frågan verkligen ska tas 

bort. Om frågan tas bort är den sedan permanent borttagen. 

För att ta bort ett steg klickas det röda krysset till höger om steget. Då visas en 

verifieringsdialog som frågar e-tjänsteadministratören om steget och dess 

underliggande frågor ska tas bort. Om steget tas bort försvinner även de frågor 

och regler som ligger i det steget, permanent. 

Bredvid varje fråga finns även en ikon som ser ut som en grön pil som pekar 

nedåt. Då denna ikon klickas exporteras just den frågan till en exportfil, en 

oequery-fil. Denna fil kan sedan importeras i en e-tjänst (i samma installation, i en 

annan installation, i samma e-tjänst, i en annan e-tjänst) genom att klicka på 

”importera frågor”. 

Det går att importera frågor till ett specifikt steg genom att klicka på importera-

frågor-ikonen i det steg som frågorna ska importeras till. Då öppnas ett formulär 

där det steg som frågorna ska importeras till redan är valt till det steg där ikonen 
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klickades. Om i stället alternativet ”importera frågor” från nedre högra delen av 

sektionen klickas så måste önskat steg väljas manuellt. 

Sedan kan en eller flera filer väljas genom att klicka på knappen ”välj filer” och i 

filväljaren välja ut den eller de oequery-filer som ska importeras. Alternativet till 

att använda knappen ”välj filer” är att från ett annat fönster dra och släppa filer på 

knappen. Nu visas antingen filnamnet på den enda fil som valdes, eller en siffra 

som talar om hur många filer som valdes (se Bild 73). Nu kan e-tjänstebyggaren 

klicka på knappen ”importera” vilket läser in filerna och lägger till de importerade 

frågorna i valt steg. Observera att frågetyperna i import-filerna dels måste vara 

tillåtna enligt kategori-konfigurationen som aktuell e-tjänst ligger i och att 

frågetyperna finns tillgängliga i plattformen. 

 

 

Bild 73 - Importera en eller flera frågor till en e-tjänst 

Det finns en symbol vid frågorna som ser ut som ett kugghjul med ett grönt plus i. 

Denna ikon används för att lägga till en regel till den frågan. Regler kommer att 

beskrivas närmare i avsnitt 8.11. Om denna ikon är täckt av en röd genomstreckad 

cirkel så betyder det att regeln inte är aktiverad. 

Då det finns fler än en regel till en fråga så kan dessa sorteras inom frågan genom 

att klicka på ikonen som ser ut som ett kugghjul med uppåt- och nedåt-pilar i. Då 

visas frågans alla regler och gör det möjligt för e-tjänsteadministratören att dra och 

släppa regler och på det sättet sortera dem. Då sorteringen är gjord så klickas 

knappen ”spara ändringar” för att spara den nya sorteringsordningen. 

För att sortera de befintliga stegen och frågorna används alternativet ”sortera 

frågor och steg”. Då öppnas en sida där samtliga steg och frågor visas. Här kan e-

tjänsteadministratören dra och släppa en fråga eller ett steg i taget och flytta frågan 

eller steget till en ny plats. När sorteringen är gjord så klickar e-

tjänsteadministratören på ”spara ändringar” för att den nya sorteringen ska 

sparas. 

Det går att förhandsgranska layouten för e-tjänsten genom att klicka på 

förstoringsglaset för den fråga som ska förhandsgranskas. Då visas e-tjänstens 

samtliga steg och frågor, utan att vara påverkade av frågornas regler. Allt visas på 
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en enda lång sida, men rullas automatiskt till den fråga vars förstoringsglas 

klickades. 

Alternativet ”testa e-tjänsten” beskrivs närmare i avsnitt 8.8. 

 

8.3.4 Blankett 

En e-tjänst kan ha en uppladdad blankett kopplad till sig. Det går att ha en 

blankett till en e-tjänst som ligger i en annan plattform, till en e-tjänst i plattformen 

som har steg och frågor eller bara en blankett då det inte finns några frågor eller 

steg. 

För att ladda upp en blankett används knappen ”lägg till blankett” i visningen av 

e-tjänsten i sektionen för blankett (se Bild 74). 

 

 

Bild 74 - Sektionen blankett i e-tjänstebyggaren 

När denna klickas så får e-tjänsteadministratören fylla i ett namn för blanketten, 

välja om en PDF-fil ska laddas upp eller om en länk till extern PDF ska läggas in. 

Kryssrutan ”visa ikon för extern länk” kan kryssas i om knappen för att hämta 

blanketten ska ha en liten länk-symbol i sig. 

Då e-tjänsten bara har en blankett och det inte finns några steg och frågor så visas 

bara knappen ”hämta blankett” (se Bild 75). Då användaren klickar på denna 

knapp så laddas blanketten ner och användaren får själv manuellt hantera att 

blanketten fylls i och skickas dit den ska. Då det finns både frågor och en blankett 

så visas både knappen ”starta e-tjänsten” och ”hämta blankett” (se Bild 4). 

 

Bild 75 - Hämta blankett, inga steg och frågor 
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8.3.5 Statusar 

Statusar är lika centralt som steg och frågor i en e-tjänst. Statusar styr vem som får 

göra vad med ett ärende och var det syns och inte. I Bild 76 visas de statusar som 

normalt sett bör finnas i de flesta e-tjänster. Namnen på statusar är inte viktigt för 

funktionen av e-tjänsten, men det är ändå en bra idé att hålla dem korta och 

koncisa så att de är lätta att förstå för en användare som skickat in ett ärende och 

vill veta var i handläggningsflödet ärendet befinner sig. 

Varje version av e-tjänsten har en egen uppsättning statusar och kan alltså variera 

från en version av e-tjänsten till en annan. 

Ändrar man inställningarna på en status, så är det bara på den aktuella versionen. 

Har e-tjänsten flera versioner som används måste man gå in på varje version och 

göra ändringen. 

 

8.3.6 Statusgrupper 

Då en e-tjänst initialt skapas så kan e-tjänsteadministratören välja att lägga till 

standardstatusar, dessa ligger i grupper med statusar anpassade för olika typer av 

e-tjänster. Om ingen statusgrupp väljs så finns initialt inga statusar i e-tjänsten då 

den skapas. Då måste e-tjänsteadministratören skapa upp varje status, minst en för 

varje obligatorisk statusmappning som plattformen kräver för att kunna hantera 

ett ärende. 

Som standard finns åtta statusgrupper uppsatta. Dessa innehåller statusar med 

statusmappningar för att hantera de vanligaste behoven. Läs mer om 

statusgrupper under avsnitt 8.4 

 

Bild 76 - Sektionen statusar i e-tjänstebyggaren 

Lägga till status på e-tjänst 

För att lägga till en ny status så klickas alternativet ”lägg till status”. Då visas ett 

formulär där e-tjänsteadministratören får namnge statusen, skriva en beskrivning 

mailto:info@nordicpeak.com


Manual för Open ePlatform 

2021-06-16 

 
 

 

 

 

Nordic Peak AB 92 

Besöksadress: Kyrkogatan 4, 852 31 Sundsvall. 
E‐post: info@nordicpeak.com 
http://www.nordicpeak.com  

Copyright © Nordic Peak AB 

som förklarar statusen och en handläggningstid i antal vardagar som ett ärende får 

ligga i denna status innan ärendet ses som akut. När handläggningstiden gått ut 

kommer ärendet visas under fliken ”Förfallna” i handläggargränssnittet. Se Bild 

77. 

Man kan även på statusen ange villkor gällande meddelanden på ärendet. Om 

”Tillåt ej nya meddelanden på ärenden med denna status” kryssas i döljs knappen 

”Nytt meddelande” på meddelandefliken.  

Textfältet ”Antal dagar som nya meddelanden är tillåtna efter byte till denna 

status” kan användas om man vill tillåta meddelanden en viss tid. Detta kan 

exempelvis användas så att meddelanden kan skickas in upp till 7 dagar efter att 

beslut fattas i ett ärende, eller att ärendet avslutats. Efter angivet antal dagar 

passerat döljs knappen ”Nytt meddelande” med automatik. 

Kryssrutan ”Kräv att handläggaren lägger till ett meddelande vid byte till denna 

status” gör så att byte till den statusen inte går att spara utan att ett meddelande 

skrivs in. Det går även att välja en förvald meddelandemall. 

Kryssrutan ”Kräv att handläggaren lägger till en intern notering vid byte till denna 

status” gör så att byte till den statusen inte går att spara utan att en intern notering 

skrivs in. Det går även att välja en förvald meddelandemall. 
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Bild 77 - Inställningarna man kan göra på respektive status 
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Sedan får e-tjänstebyggaren sätta vilken behörighet en användare och en 

handläggare har i ett ärende som har denna status. De behörigheter som finns att 

välja på är dessa: 

• Tillåt användare att ändra ärenden med denna status. 

• Tillåt användare att ta bort ärenden med denna status. 

• Tillåt handläggare att ändra ärenden med denna status. 

• Tillåt handläggare att ta bort ärenden med denna status. 

• Kräv signering från handläggare vid byte till denna status. 

• Begränsa åtkomst till denna status: då detta väljs så får e-

tjänsteadministratören ange vilken eller vilka grupper, eller enskilda 

användare, som ska ha rätt att byta till denna status. Vald grupp eller 

användare måste vara satta som handläggare för att det ska gå att välja 

dem. 

Statusen måste nu ha ett innehåll, alltså vilken typ av ärenden denna status ska 

innehålla: 

• Sparade men ej inskickade ärenden 

• Väntar på flerpartssignering 

• Väntar på betalning 

• Inskickade ärenden 

• Ärenden under behandling 

• Väntar på komplettering 

• Avslutade ärenden 

Efter det kan en statusmappning sättas. Det är inte nödvändigt med en 

statusmappning för alla statusar, men vissa av statusmappningarna är 

obligatoriska att ha en status för. De obligatoriska statusmappningarna är dessa: 

• Användaren skickar in ansökan 

• Användaren sparar en ansökan utan att skicka in den 

De statusmappningar som inte är obligatoriska, men som många gånger ändå 

måste ha en status för är dessa: 

• Användare skickar in ett ärende som kräver betalning 

• Användare skickar in ett ärende som kräver flerpartssignering 

• Användare skickar in en komplettering 

Ett vanligt problem med statusar och deras mappningar är att vissa 

statusmappningar missas. Eftersom statusar är en så dynamisk funktion som ger 

e-tjänstebyggaren stora friheter så är det svårt att bygga ett regelverk för att 

automatiskt validera dessa kombinationer för att ge e-tjänstebyggaren 

felmeddelanden då någon mappning missas. Därför behöver man vara extra noga 

när man ändrar och lägger till dessa.  
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Beskrivning av status 

Under inställningarna för varje status finns fältet ”Beskrivning” där en förklaring 

av vad statusen innebär kan skrivas in. Statusbeskrivningen visas på inskickarens 

Mina sidor (se Bild 78 - Statusens beskrivning under Mina sidor) och handläggaren 

kan se beskrivningen under Ändra status i handläggargränssnittet.

 

Bild 78 - Statusens beskrivning under Mina sidor 

 

Avancerade inställningar 

Längst ner på varje status under avancerade inställningar finns ”Skapa erbjudande 

vid byte till denna status”. Kryssar man i den aktiveras en funktion för att skicka 

ett erbjudande till sökande. Funktionen beskrivs under avsnitt 9.11.  

Flerpartssignering 

Då e-tjänsten har en flerpartssigneringsfråga måste det finnas en status som 

mappar mot händelsen ”användare skickar in ett ärende som kräver 

flerpartssignering” och innehåller ärenden av typen ”väntar på 

flerpartssignering”. Det blir samma krav på status då en användare ska få 

komplettera ärenden och då betalning ska kunna göras. Detta måste e-

tjänsteadministratören kontrollera då e-tjänsten byggs så att det finns statusar för 

ärendet livstid, från det att det skapas av en användare till dess att det handlagts 

klart.  

Därför är det en god idé att i alla fall börja med att lägga till standardstatusar för 

att ha något att utgå ifrån och sedan eventuellt ta bort någon eller några statusar 
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som i den specifika e-tjänsten inte behövs, eller lägga till någon eller några för att 

bättre tydliggöra handläggningsflödet. 

Det vanligaste problemet är att missa att lägga till en status för flerpartssignering 

eller betalning då någon av dessa funktioner läggs till i e-tjänsten, men vi ser även 

ofta i loggarna att det saknas någon av de obligatoriska mappningarna efter att e-

tjänstebyggare gjort förändringar i statusar. 

Ändra eller ta bort befintlig status 

För att ändra en befintlig status så klickas pennan i slutet på raden för den aktuella 

statusen. Då öppnas samma formulär som då en ny status läggs till, där e-

tjänsteadministratören kan göra förändringar och sedan klicka på knappen ”spara 

ändringar”. 

Det röda krysset i slutet på raden för varje befintlig status används för att ta bort 

den aktuella statusen. Innan den tas bort visas en verifieringsdialog som frågar om 

statusen verkligen ska tas bort. Om statusen innehåller ärenden så går statusen 

inte att ta bort förrän ärendet bytt status eller är borttaget. 

Sortering 

Det går att sortera listan av statusar, även om det inte har någon teknisk betydelse 

i vilken ordning de ligger, men det kan vara behagligt att ha dem i den ordning 

som det tänkta handläggningsflödet ser ut. För att sortera statusar används 

alternativet ”sortera statusar”. Nu visas en sida där en status kan dras och släppas 

för att på så sätt byta ordning på dem. För att spara den nya sorteringen klickas 

”spara ändringar”. 

8.3.7 Handläggare 

För att ärendehandläggare ska ha behörighet att handlägga ärenden från just den 

här e-tjänsten måste e-tjänsteadministratören lägga till vilka användare som ska ha 

denna behörighet. Detta görs i sektionen ”handläggare” i e-tjänstebyggaren. 

 

Bild 79 - Sektionen handläggare i e-tjänstebyggaren 
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8.3.8 Välj handläggare 

För att lägga till handläggare till e-tjänsten klickar e-tjänsteadministratören på 

”välj handläggare” och får då välja vilka användargrupper eller användare som 

ska få handlägga just den här e-tjänstens ärende (se Bild 80). För att lägga till en 

eller flera användargrupper söks gruppen genom att börja skriva gruppnamnet i 

inmatningsfältet för grupp. När en eller flera grupper hittas visas dessa som en 

lista under inmatningsfältet. E-tjänsteadministratören kan nu klicka på önskad 

grupp för att välja den gruppen som handläggargrupp. När den valts hamnar den 

gruppen ovanför inmatningsfältet för grupp. Samma sak görs för att söka och 

lägga till enskilda användare som handläggare. I Bild 80 har gruppen 

”Ärendehandläggare värmepump” och den enskilda användaren ”Hasse 

Handläggare” valts som handläggare. 

 

Bild 80 - Lägga till handläggare i e-tjänstebyggaren 

Ute till höger för varje vald handläggargrupp eller enskild användare finns en ikon 

för att ta bort den gruppen eller användaren från handläggarlistan igen. Det finns 

även en ikon som ser ut som en penna, vilket för handläggargrupper öppnar en 

dialog enligt Bild 81. I denna kan den valda handläggargruppen markeras att vara 

en begränsad handläggargrupp, vilket gör att användare i den gruppen bara kan 

se ärenden från denna e-tjänst som den användaren blivit tilldelad (mer om detta i 

avsnitt 8.3.9). Om notiser ska kunna skickas till handläggargruppen så läggs den 

eller de e-postadresserna till den ”grupplådan” in här. 
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Bild 81 - Ändra inställning för handläggargrupp i lägg till handläggare 

Då pennan klickas för en enskild användare som är satt som handläggare så 

kommer en dialog som ser ut som i Bild 82. Där kan den valda användarens 

handläggarbehörighet begränsas till en viss datumperiod, eller start- eller 

slutdatum. Här kan även den enskilda användaren markeras som en begränsad 

handläggare, vilket gör att denna användare bara kan se ärenden från denna e-

tjänst som användaren blivit tilldelad (mer om detta i avsnitt 8.3.9). Om 

användaren väljs som begränsad handläggare så visas ett nytt alternativ, ”tillåt 

byte av handläggare”, som om valt, ger den begränsade handläggaren behörighet 

att byta handläggare (som standard kan inte en begränsad handläggare byta 

handläggare på ett ärende).  

 

Bild 82 - Ändra inställning för enskild handläggare i lägg till handläggare 

För att spara alla ändringar som gjorts enligt ovan beskrivningar måste e-

tjänsteadministratören klicka på knappen ”spara ändringar”. 

 

8.3.9 Automatisk tilldelning av handläggare 

Ärenden kan automatiskt tilldelas handläggare eller handläggargrupper. Detta 

görs genom att e-tjänsteadministratören först klickar på ”automatisk tilldelning av 

handläggare” vilket öppnar ett formulär enligt Bild 83. 
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Tanken är att ha en eller flera begränsade handläggargrupper eller begränsade 

handläggare som bara ska få behörighet till de ärenden som de faktiskt blivit 

tilldelade från den aktuella e-tjänsten. Tilldelningen kan antingen göras via en eller 

flera regler baserade på val gjorda i ärendena (via attribut) eller genom att alltid 

tilldela en viss handläggare eller handläggargrupp.  

Viktigt att kommentera här är att då en begränsad handläggargrupp blir tilldelad 

ett ärende så betyder det att användarna i den gruppen får behörighet till ärendet, 

de blir inte tilldelade/satta som handläggare för ärendet. Det är bara gruppen som 

blir tilldelad ärendet, inte varje separat användare. Detta är en viktig urskiljning i 

notis-sammanhang genom att om inställningen för notifiering till handläggare då 

handläggaren blir tilldelad ett ärende inte kommer att gälla användare i en 

begränsad handläggargrupp som blivit tilldelad ett ärende. Med andra ord, en 

användare i en begränsad handläggargrupp får inga notiser då 

handläggargruppen blir tilldelad ett ärende. Handläggaren får notis om detta först 

då just den användaren blir satt som handläggare för ärendet (om den notisen är 

aktiverad vill säga). 

I Bild 83 finns en tilldelningsregel som styrs av attributet ”typAvVärmeslinga” när 

det attributet har värdet ”Bergvärme”. 
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Bild 83 - Konfiguration av automatisk tilldelning av handläggare 

För att lägga till en ny regel klickar e-tjänsteadministratören på ”lägg till regel”. Då 

öppnas en dialog enligt Bild 84 där ett attribut som sparas i e-tjänsten anges och 

vilka värden på det attributet som ska aktivera regeln. Det går även att invertera 

regeln så att den gäller för alla andra fall än just det eller de värden som anges. 

Sedan anges vilka begränsade användare eller begränsade användargrupper som 

ska sättas som handläggare då regeln uppfylls. I Bild 84 säger tilldelningsregeln att 

då attributet ”typAvVärmeslinga” i ett ärende har värdet ”Bergvärme” så ska den 

begränsade handläggaren ”Hasse Handläggare” blir handläggare för det ärendet. 
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Bild 84 - Lägg till regel för handläggartilldelning 

Om man vill att en eller flera begränsade handläggare ska tilldelas då ingen av 

reglerna matchar så kan detta göras i sektionen ”tilldela handläggare om ingen 

regel matchar”. 

Det går även att ange en eller flera begränsade handläggare och begränsade 

handläggargrupper som alltid, oavsett om matchning på regel fås, kommer 

tilldelas ärenden från denna e-tjänst. 

I undre delen av Bild 83 finns en sektion som heter ”regler vid statusbyte”. I den 

exempelbilden finns en befintlig regel för statusen ”kompletterat” som gör att en 

handläggare blir tilldelad ärendet då ett ärende får denna status. Observera att 

denna regel inte fungerar om ärendets status ändras via regeln ”ändra 

ärendestatus” (läs med om den regeln och dess begränsningar i avsnitt 8.11.4). 

För att lägga till en ny regel vid statusbyte klickas ”lägg till regel”. Då visas ett 

formulär enligt Bild 85. Där anges först vilken status regeln ska gälla för. Sedan 

kan man välja att lägga till handläggare vid byte till denna status. Om denna 

kryssruta väljs så måste man välja vilken eller vilka handläggare som ska tilldelas 

ärendet vid byte till denna status, eller vilken eller vilka begränsade 

handläggargrupper. Vidare kan man även välja att ta bort befintliga handläggare 

vid byte till den valda statusen. Det sista valet är om e-post ska skickas till någon 

eller några specifika e-postadresser då ett ärende får den valda statusen. 
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Bild 85 - Lägg till regel vid statusbyte 

 

8.3.10 Notifieringar 

För varje e-tjänst kan en uppsättning notifieringar konfigureras.  Detta görs genom 

att klicka på ”ändra inställningar” i sektionen ”notifieringar” i e-tjänstebyggaren 

(se Bild 86). Då visas ett antal kryssrutor för att välja vilka notifieringar som denna 

e-tjänst ska skicka.  
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Bild 86 - Sektionen notifieringar i e-tjänstebyggaren 

Det är indelat i fyra delar: 

• Notifikationer till medborgare (den som skickat in ärendet) 

• Notifikationer till handläggare 

• Notifikationer till handläggargrupper 

• Generella notifikationer 

Till flera av notifikationerna kan e-tjänsteadministratören välja vad notifikationen 

ska innehålla för information. 
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Bild 87 - Under Visa/dölj texter kan informationen i notifieringen redigeras 

Om man klickar på ”Visa/dölj texter” visas en textruta där informationen i 

notifieringen kan redigeras. Det finns en standardtext på notifieringen se Bild 87 - 

Under Visa/dölj texter kan informationen i notifieringen redigeras. Med 

knapparna i listen kan texten formateras, länkar och bilder kan läggas till. Egna 

bilagor kan inte läggas till i notifieringsmail. En bild som läggs till i ett 

notifieringsmail måste vara publicerad på en ”https://...” adress.  

På de notifikationer där man inte kan skriva in egen text, hämtas texten från 

”Globala notifikationsinställningar” som finns under Systemadministration. 

Generella notifikationer gör det möjligt att lägga till vilken eller vilka e-

postadresser som en viss notifiering ska skickas till och om ärendet ska skickas 

med som PDF-fil eller i XML-fil. 

Under globala notifikationsinställningar sätts hur stor PDF-filen får vara då den 

skickas i en notifiering (storleksbegränsning på PDF kopia, standardvärdet är satt 

till 15 MB). Om den storleken överskrids så skickas inte PDF-filen med. 

Det finns några viktiga och kanske inte helt uppenbara beteenden i några av 

notiserna som poängteras här nedan. 

 

• Notifikation till handläggare, E-post vid tilldelning av ärende: denna 

notis går till den eller de handläggare som blir tilldelade ärendet. En 

användare som är medlem i en begränsad handläggargrupp där gruppen 

blir tilldelad ett ärende, den användaren får ingen notis via denna 

notifikationsinställning förrän den användaren specifikt blir tilldelad 

ärendet. 
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• Notifikation till handläggare, e-post till samtliga behöriga handläggare 

när nya ärenden skickas in: denna notis går till samtliga ”fullvärdiga” 

handläggare som har behörighet till det aktuella ärendet. Det går alltså inte 

någon notis till begränsade handläggare då denna aktiveras. 

• Notifikationer till handläggargrupper: för at handläggargrupper ska 

kunna få notiser så måste en ”grupp-e-postadress” läggas in på gruppen. 

Detta görs under ”välj handläggare” och när man editerar gruppen, se 

8.3.8. 

 

8.3.11 Användarundersökning 

Då e-tjänsten under grundinformationen är konfigurerad att visa 

användarundersökningen så kommer resultatet av alla undersökningar som 

skickats in att presenteras i sektionen ”användarundersökning” i e-

tjänstebyggaren. Där kan även varje kommentar som skickades in med 

undersökningen visas (se Bild 88).  

 

Bild 88 - Sektionen användarundersökning i e-tjänstebyggaren 

 

8.3.12 Meddelandemallar 

Meddelandemallar kan läggas in i e-tjänsten för att underlätta för handläggare vid 

kontakten med ärendets ägare (se Bild 89). Här visas alla tillagda 

meddelandemallar med namn och kan editeras eller tas bort. 

Meddelandemallar kan användas av ärendehandläggare i handläggargränssnittet i 

meddelandefliken i ärenden för att slippa skriva in meddelandet manuellt (se 

avsnitt 5.3.11).  
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Bild 89 – Sektionen meddelandemallar i e-tjänstebyggaren 

För att lägga till en ny mall klickar e-tjänsteadministratören på alternativet ”lägg 

till meddelandemall”. Då visas ett kort formulär där mallens namn och 

meddelandetexten får skrivas in. När det är gjort klickar e-tjänsteadministratören 

på knappen ”spara meddelandemall”.  

 

Bild 90 - Lägg till meddelandemall 

8.3.13 Versioner 

När en e-tjänst skapas så är det version ett av den e-tjänsten. När den är 

färdigutvecklad, aktiverad och publicerad kanske någon märker ett fel eller brist i 

den e-tjänsten. Då kan e-tjänsteadministratören välja att skapa en ny version av 

den e-tjänsten för att i den versionen rätta felet. För att skapa en ny version av en 

e-tjänst så väljs först vilken version som ska ligga till grund för den nya versionen. 

Detta görs via radioknapparna i sektionen ”versioner” i e-tjänstebyggaren. För att 

lättare veta vilken version som ska väljas så visas i listan av versioner namnet på 

den versionen, antal steg, antal frågor, antal inskickade ärenden, antal ej 

inskickade ärenden och vilken status versionen har. 

Då en version av e-tjänsten valts så visas två nya knappar i denna sektion; ”lägg 

till ny version” och ”skapa ny e-tjänst”. ”Importera ny version” visas alltid, oavsett 

om någon version är vald eller inte. 

Då e-tjänsteadministratören klicka på ”lägg till ny version” så kommer en kopia av 

den valda versionen av e-tjänsten att skapas och visas. Längst upp i visningen av 

e-tjänsten visas alltid e-tjänstens namn, men också vilken version av den e-tjänsten 

som just nu administreras. För att välja att administrera en annan version av e-

tjänsten klickas namnet på den önskade e-tjänste-versionen som då kommer att 

öppnas och bli den version som administreras. 
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För att skapa en helt ny e-tjänst av den valda versionen så används knappen 

”skapa ny e-tjänst”. Detta gör att den kopia som skapas av den valda versionen 

blir en helt ny e-tjänst med versionsnummer ett.  

 

Bild 91 - Sektionen versioner i e-tjänstebyggaren 

Knappen ”importera en ny version” öppnar en ny sida där e-

tjänsteadministratören får välja vilken oeflow-fil som ska importeras, antingen via 

knappen ”välj fil” och filväljaren, eller också dra och släppa en fil från ett annat 

fönster till knappen ”välj fil”. Nu kan knappen ”importera” klickas. Då kommer 

den nya versionen av denna e-tjänst att se ut som den importerade filens e-tjänst, 

förutom några inställningar som den har kvar från den e-tjänst som filen 

importerades till. Följande uppgifter finns kvar från den ursprungliga e-tjänsten 

och blir alltså inte inlästa från importfilen: 

• Handläggare 

• Meddelandemallar 

• Länk i ”krav för e-tjänsten” 

• Statistikinställningar 

• Kortnamn för e-tjänsten 

• Extra antal ärenden vid beräkning av popularitet 

• Anpassad text på startknappen 

• Kontaktuppgifter – frågor om e-tjänsten 

• Kontaktuppgifter – personuppgiftsansvarig 

Då flera versioner av samma e-tjänst finns aktiv och publicerad så kommer en 

användare som skapar ett nytt ärende av den e-tjänsten att alltid starta den version 

med högst versionsnummer. Om en användare har ett sparat ärende i version 1, 

och det finns en aktiv och publicerad version av samma e-tjänst med ett högre 

versionsnummer så kommer fortfarande denna användare att fortsätta på version 

1 av e-tjänsten. Det är först när ett helt nytt ärende som valet av version 

automatiskt görs till den senaste aktiva och publicerade versionen. 

I övre höra hörnet på sektionen för versioner finns en röd symbol (överstruken röd 

ring). Den kan användas för att avpublicera alla publicerade versioner av e-
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tjänsten. En popupruta kommer upp för att bekräfta åtgärden. När man 

avpublicerar kommer de versioner av e-tjänsten som var aktiverade, fortfarande 

att vara det. 

En version av e-tjänsten kan tas bort om den versionen inte har några ärenden 

knutna till sig och versionen inte är aktiv och publicerad. Detta görs genom att 

klicka på det röda krysset längst ut till höger för den aktuella versionen i sektionen 

”versioner”. 

I sektionen versioner finns en funktion för att exportera en version av den aktuella 

e-tjänsten. I listan av versioner finns en ikon för att exportera just den versionen till 

fil. Klickar man på denna ikon sparas den versionen av e-tjänsten ner lokalt på 

datorn som en OEFLOW-fil, som i sin tur senare kan importeras. 

 

8.3.14 Tillägg och extrafunktioner 

Det kan finnas ett antal olika tillägg och extrafunktioner i plattformen som visas 

under sektionen ”Tillägg och extrafunktioner”. Detta kan variera mellan olika 

installationer. 

Se avsnitt 9 för beskrivning av respektive tillägg.  

 

Bild 92 - Tillägg och extrafunktioner i e-tjänstebyggaren 

 

8.3.15 Ändringslogg 

I sektionen ”ändringslogg” visas de 5 senaste händelserna på e-tjänsten (se Bild 

93). Alla förändringar som görs på e-tjänsten loggas och kan visas genom att klicka 

på alternativet ”visa alla ändringar”. Då visas den fullständiga listan på samtliga 

ändringar som gjorts på e-tjänsten sedan den skapades. 
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Bild 93 - Sektionen ändringslogg i e-tjänstebyggaren 

Om e-tjänstebyggaren vill lägga in en egen händelse i ändringsloggen så används 

alternativet ”lägg till händelse”. Då får en händelsetext skrivas in och sedan 

klickas knappen ”lägg till” så läggs den händelsen in i ändringsloggen. 

De rader som inte har något versionsnummer är ändringar som gjorts på delen av 

e-tjänsten som är gemensam för alla versioner, till exempel handläggare. 

 

8.3.16 Ändra kategori 

För att byta kategori på en e-tjänst så finns en mapp-symbol uppe i högra hörnet 

av grundinformationen i visningen av en e-tjänst (se Bild 94). 

 

Bild 94 - Ikonen för att ändra kategori 

Då denna symbol klickas så visas en rullista där alla kategorier som denna e-

tjänsteadministratör har behörighet till visas. Initialt är den nuvarande kategorin 

vald i rullistan. Nu kan e-tjänstebyggaren välja en annan kategori för e-tjänsten 

och klicka på ”ändra kategori” (se Bild 95). 
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Bild 95 - Ändra kategori på en e-tjänst 

 

8.3.17 Uppdatera ikon 

För att uppdatera ikonen för e-tjänsten används den ikon som ser ut som en bild 

uppe i högra hörnet av grundinformationen i visningen av en e-tjänst (se Bild 96). 

 

Bild 96 - Ikonen för att uppdatera e-tjänstens ikon 

Då denna ikon blickas så visas en sida där nuvarande ikon visas och en knapp 

”välj fil” finns. Nu kan antingen knappen ”välj fil” användas för att via en 

filväljare välja en ny ikon-fil. Alternativet är att dra och släppa en ikon-fil från ett 

annat fönster till knappen ”välj fil”. När ny ikon är vald så klickas knappen ”spara 

ändringar”.  

Ikonen kan vara i png, jpg, gif eller bmp format och bör som störst vara 75x75 

pixlar. 

 

8.4 Administrera statusgrupper 

Som standard har plattformen ett antal statusgrupper uppsatta. Statusgrupperna 

innehåller statusar för att hantera de vanligaste behoven. Namnen på 

statusgruppen har ingen betydelse, men de är namnsatta för att beskriva vilka 

typer av statusar gruppen innehåller.  

Under menyalternativet Adm. statusgrupper kan statusgrupper läggas till, tas bort 

eller bytas namn på. Se Bild 97 Lista över de statusgrupper som finns under 

menyalternativet Adm. statusgrupper.. Det går även att kopiera en befintlig 

statusgrupp om man vill ha en grund att utgå ifrån när man skapar en nu grupp.  
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Bild 97 Lista över de statusgrupper som finns under menyalternativet Adm. statusgrupper. 

Under delen statusar i e-tjänsteadministrationen kan man se vilka statusar som hör 

till den valda statusgruppen. Varje version av e-tjänsten kan ha en egen 

uppsättning statusar eller statusgrupp. Se även avsnitt 8.3.5 

 

8.5 Administrera kategorier 

Kategorier administreras av systemadministratörer (kan variera mellan 

installationer) genom att välja alternativet ”adm. kategorier” under ”adm. e-

tjänster” i huvudmenyn. Då visas en lista av tillgängliga kategorier med namn och 

antal e-tjänster i just den kategorin. Längst till höger för varje kategori finns ett 

kryss, som är rött om kategorin inte innehåller några e-tjänster och då går att ta 

bort, eller svart om kategorin innehåller en eller flera e-tjänster och då inte går att 

ta bort. Där till höger finns även en ikon som ser ut som en penna för att editera 

kategorin. 

Längst ner till höger finns ett alternativ ”lägg till kategori” för att skapa en ny 

kategori. Då en ny kategori ska skapas får systemadministratören ange följande 

information: 

• Kategorins namn 

• Administration: 

Vilka användargrupper eller enskilda användare ska ha rätt att 

administrera e-tjänster i denna kategori. 

• Åtkomst till e-tjänster:  

För att bara tillåta vissa användargrupper eller specifika användare att 

köra e-tjänster i denna kategori kan kryssrutan ”aktivera begränsad 

åtkomst” klickas i och sedan ange vilka användargrupper och användare 

som ska få köra e-tjänster i denna kategori. Kategorin visas då endast för 

de inloggade användare och grupper som har lagts till. För övriga 

(inloggade och ej inloggade) användare är kategorin dold.  

Kryssas rutan ”visa för ej inloggade användare” kommer samtliga 
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användare kunna se kategorin, men de har inte tillgång att köra e-

tjänsterna. 

• Notifieringar:  

Följande användare kommer att notifieras automatiskt när e-tjänster inom 

denna kategori publiceras.  Notifiera endast vid ny publicering (ny e-tjänst 

eller efter avpublicering). 

• Redaktörer: 

Vilka användargrupper eller enskilda användare ska ha 

redaktörsrättigheter till e-tjänster i denna kategori. 

• Frågetyper:  

Kryssa i vilka frågetyper som ska få användas i e-tjänster i denna kategori. 
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8.6 Administrera målgrupper / livshändelser 

Som systemadministratör kan man även administrera målgrupperna, vilket en e-

tjänsteadministratör inte kan (kan variera mellan installationer). Detta görs via 

huvudmenyn ”adm. e-tjänster” och menyvalet ”adm. målgrupper”. När detta 

klickas så visas en lista på tillgängliga målgrupper med målgruppernas namn och 

antal e-tjänster i varje målgrupp. För att lägga till en ny målgrupp klickas 

alternativet ”lägg till målgrupp”. Då får systemadministratören skriva in namnet 

på målgruppen och får även lägga till de e-tjänster som den här målgruppen 

initialt ska innehålla. Sedan klickar systemadministratören på knappen ”lägg till 

målgrupp”. 

För att ändra en befintlig målgrupp klickar systemadministratören på pennan ute 

till höger i raden för den målgrupp som ska ändras. Då visas namnet och listan på 

valda e-tjänster som målgruppen innehåller. Nu kan namnet ändras och e-tjänster 

kan tas bort från målgruppen eller läggas till. 

För att ta bort en målgrupp så används det röda krysset ute till höger på den rad 

som ska tas bort. 

 

8.7 Importera e-tjänst 

Då en e-tjänsteadministratör ska importera en e-tjänst från en fil in till plattformen 

används menyalternativet ”importera e-tjänst”. Då visas först en lista på kategorier 

som den inloggade e-tjänsteadministratören har rätt att lägga till e-tjänster i. E-

tjänsteadministratören får nu klicka på den kategori som e-tjänsten ska importeras 

till. Då visas en knapp för att välja fil som öppnar en filväljare som läser filer på 

den lokala maskinen som användaren kör på. Alternativet till att använda 

knappen ”välj fil” är att i stället dra en fil från något annat fönster och släppa den 

valda filen på knappen. Kravet på fil är att det är en oeflow-fil som tidigare blivit 

exporterad från plattformen. Det behöver inte vara en fil exporterad från just den 

här installationen, det kan lika gärna vara en fil som e-tjänsteadministratören fått 

från någon annan kommuns e-tjänsteadministratör som också kör Open ePlatform. 

När en fil är vald på något av ovanstående sätt så visas filnamnet till höger om 

knappen och e-tjänsteadministratören kan klicka på knappen ”importera” för att 

starta importen. Om importen går bra så öppnas den importerade e-tjänsten i e-

tjänstebyggaren. 

Ett vanligt fel som kan uppstå är att den valda kategorin inte tillåter en eller flera 

av frågetyperna i den e-tjänst som ska importeras. 
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8.8 Testa e-tjänst som e-tjänsteadministratör 

Under utvecklingen av en e-tjänst är det praktiskt att kunna testa e-tjänsten. Detta 

görs via alternativet ”testa e-tjänsten”. Då ser e-tjänsten ut att starta på samma sätt 

som om den kördes som publicerad och aktiv. Skillnaden är att signering inte 

behöver eller kan göras, ärenden skapas inte, inte heller någon PDF-fil skapas och 

inga notiser skickas. På det här sättet kan regler testas så att e-tjänsten gör det man 

tänkt att den ska göra och ger ett organiserat och tydligt intryck. Då knappen 

”skicka in” eller ”signera och skicka in” klickas så visas kvittensen på att ärendet 

skickats in, även om ärendet faktiskt inte skapats eller skickats in. 

 

8.9 E-tjänstekatalog 

E-tjänstekatalogen är ett sätt för kunder att dela med sig av sina e-tjänster och då 

även själv kunna hitta bra e-tjänster som redan utvecklats, stora som små. Vilka e-

tjänstekataloger som finns tillgängliga i en installation beror på vilka samarbeten 

som kunden är med i, men vanligt är att få tillgång till den som kallas ”e-tjänster 

delade av Nordic Peaks kunder”. 

För att visa e-tjänstekatalogen använder sig e-tjänsteadministratören av 

alternativet ”e-tjänstekatalog”, antingen via huvudmenyn under ”adm. e-tjänster” 

eller via alternativet nästan längst ner till höger i listningen av e-tjänster. Då detta 

alternativ klickas så visas en sida med en rullista där katalog kan väljas, ett sökfält 

och under detta en lista på tillgängliga e-tjänster (se Bild 98). Initialt är rullistan 

vald att visa alla katalogers e-tjänster. Här kan e-tjänsteadministratören nu filtrera 

listan av e-tjänster genom att antingen välja en specifik katalog eller genom att 

skriva in sökord i sökfältet. 

Listan av e-tjänster visar e-tjänstens namn, vilken organisation som laddat upp e-

tjänsten, vilken katalog den ligger i, antalet versioner av den e-tjänsten som 

laddats upp och när den senast ändrades. 

Längst ner i listan finns en rullista för att välja antalet e-tjänster som ska visas per 

sida och knappar för att välja sida. 
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Bild 98 - Lista av e-tjänster i e-tjänstekatalogen 

För att ta del av en viss e-tjänst klickar först e-tjänsteadministratören på raden för 

den önskade e-tjänsten. Då visas en ny sida där denna e-tjänsts alla uppladdade 

versioner visas (se Bild 99). I denna lista visas e-tjänstens namn, vilken 

organisation som laddat upp e-tjänsten, vilken version av e-tjänsten som laddades 

upp, när den senast ändrades och den kommentar som skrevs till e-tjänsten då den 

laddades upp till e-tjänstekatalogen.  

 

Bild 99 - Lista av tillgängliga versioner av den valda e-tjänsten i e-tjänstekatalogen 

Nu kan antingen e-tjänsten direkt importeras genom att klicka på e-tjänstens 

namn, eller ladda ner e-tjänsten som en oeflow-fil via den gröna nedåtpilen längst 

ut till höger vid önskad version. Om namnet klickas så får e-tjänsteadministratören 

välja vilken kategori som e-tjänsten ska importeras till, sedan importeras e-tjänsten 

och öppnas. 

Observera att den plattform man importerar en e-tjänst/OEFLOW-fil till behöver 

ha samma funktioner och frågetyper aktiverade som e-tjänsten/OEFLOW-filen 

innehåller. Saknas någon frågetyp eller funktionalitet (exempelvis Navet) kommer 

importen inte fungera. 

För att ladda upp en e-tjänst till en e-tjänstekatalog så används i visningen av en e-

tjänst i e-tjänstebyggaren ikonen för att dela som ligger bland ikonerna längst upp 

till höger i grundinformationen (se Bild 100).  
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Bild 100 – Ikonen för att dela e-tjänsten till e-tjänstekatalogen 

Då detta alternativ klickas så får e-tjänsteadministratören i en rullista välja vilken 

av de tillgängliga e-tjänstekatalogerna som e-tjänsten ska laddas upp till. Det går 

även att lägga till en kommentar till uppladdningen. För att genomföra 

uppladdningen klickar sedan e-tjänsteadministratören på ”skicka in” så finns den 

sedan tillgänglig i den valda katalogen att laddas ner av andra kunder. 

 

Bild 101 - Ladda upp e-tjänst till e-tjänstekatalog  

 

8.10 Frågetyper 

E-tjänster som byggs upp i plattformen samlar in information via ett antal frågor, 

som valts efter vilken typ av information som ska samlas in. Det finns många olika 

typer av frågor som alla har sitt specifika användningsområde. I denna manual 

beskrivs dock inte varje frågetyp i detalj med samtliga frågetypers alla 

inställningar och användningsområden. I detta avsnitt beskrivs några av 

huvudkategorierna av frågetyperna, sedan i avsnitt 8.10.6 finns en lista på de flesta 

frågetyper med en översiktlig beskrivning av varje frågetyp. 
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8.10.1 Fasta alternativ 

Då användare ska få välja ett eller flera objekt från en lista där innehållet i listan 

vid utvecklandet av e-tjänsten är känt, listan är relativt kort och sällan eller aldrig 

förändras, då är det enklast att använda någon av dessa frågetyper: 

• Kryssrutefråga 

• Radioknappsfråga 

• Rullistafråga 

• Prioriteringsfråga 

Här läggs alternativen in direkt i frågan när den konfigureras vilket gör den enkel 

att skapa. Nackdelen är att då alternativen i frågan ska förändras måste frågan 

konfigureras om. Om e-tjänsten är publicerad och ärenden finns skapade så måste 

alltså en ny version skapas, frågan konfigureras om och alternativen justeras och e-

tjänstens nya version måste publiceras.  

 

8.10.2 Fasta alternativ kopplade till lista 

Detta är utseendemässigt och användarmässigt likadana som de frågetyper i 

avsnitt 8.10.1, förutom att de inte har alternativen konfigurerade i frågan. Frågan 

konfigureras i stället med vilken lista av alternativ som ska användas. Denna lista 

kan antingen vara en lista som läggs in i plattformen som en intern lista eller som 

en extern lista (se avsnitt 8.12). Fördelen med detta är att frågan i sig inte behöver 

konfigureras om då listan förändras. En intern eller extern lista kan även användas 

i flera frågor vilket alltså gör att listan bara behöver läggas in en gång och 

underhållas på ett ställe. Dessa frågetyper hämtar alternativen från intern eller 

extern lista: 

• Kryssrutefråga med alternativ från lista 

• Radioknappsfråga med alternativ från lista 

• Rullistafråga med alternativ från lista 

 

8.10.3 Kontaktuppgiftsfrågor 

Det finns några olika kontaktuppgiftsfrågor, som automatiskt fyller i vissa av den 

inloggade användarens uppgifter. Dels kan personnummer och namn hämtas från 

e-legitimationen, dels kan adressuppgifter hämtas från Skatteverket om 

installationen har en konfigurerad koppling mot dem. 

Det finns även en kontaktuppgiftsfråga anpassad för interna användare, alltså 

användare som lagts till i plattformen från exempelvis ett AD eller manuellt 

tillagda användare. Denna fråga kan vara användbar i interna e-tjänster för att 

automatiskt fylla i uppgifter om den anställdas användare. 
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För att automatiskt fylla i kontaktuppgifter om en organisation finns flera olika 

frågetyper. Den mest kraftfulla är SSBTEN/SSBTGU som hämtar de organisationer 

som den inloggade användaren har rätt att hämta. Det finns även en 

kontaktuppgiftsfråga för organisationer som hämtar uppgifter från UC genom att 

användaren matar in ett organisationsnummer och på det sättet hämtar den 

organisationens uppgifter. 

Den ”vanliga” kontaktuppgiftsfrågan för organisationer låter användaren 

manuellt skriva in kontaktuppgifterna, men dessa kan då sparas under 

användarens mina organisationer för att i nästa ärende kunna användas utan att 

behöva manuellt mata in dem igen.  

 

8.10.4 Textinmatning 

En vanligt förekommande frågetyp är textfältsfrågan och textareafrågan. Då en 

kort fras eller mening ska skrivas är textfältsfrågan lämplig att använda, då en 

längre text ska skrivas behövs textareafrågan som ger användaren möjlighet att 

skriva in en längre textmassa. 

Till ett textfält kan en ”validator” väljas för att helt enkelt validera att användaren 

matar in informationen i det format som e-tjänsten kräver. De validatorer som 

finns i de flesta installationer är dessa: 

• Datum 

• E-post 

• Flyttal 

• Positivt heltal 

• Positivt heltal eller 0 

• Födelsedatum, ÅÅMMDD 

• Födelsedatum, ÅÅÅÅMMDD 

• Flera varianter av format på organisationsnummer 

• Flera varianter av format på personnummer 

• Svenskt postnummer 

• Telefonnummer 

• Tid 

Med hjälp av dessa kan textfält valideras så att informationen i ärendet kommer in 

till handläggaren så korrekt som möjligt redan från början. 

 

8.10.5 Tabeller 

Det finns två typer av tabellfrågor; statisk tabellfråga och dynamisk tabellfråga. 

Den statiska tabellfrågan bestämmer e-tjänsteadministratören vilka kolumner och 
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antalet rader som ska matas in av användaren. Den dynamiska tabellfrågan ger 

användaren möjlighet att lägga till rader manuellt då e-tjänsten körs. 

 

8.10.6 Kort beskrivning av tillgängliga frågetyper 

Här följer en lista på de frågetyper som finns som standard i plattformen. Det kan 

dock finnas vissa frågetyper i just er installation som inte finns beskriven här. Det 

kan även finnas några frågetyper i listan nedan som ännu inte finns i just er 

plattform. 

Det sker även hela tiden tillägg i frågetyperna så beskrivningarna nedan hålls på 

en sådan översiktlig detaljnivå att dessa texter inte behöver uppdateras varje gång 

en mindre förändring sker. Tanken är att man genom att läsa dessa översiktliga 

beskrivningar ska få en bild av vad varje frågetyp är tänkt att kunna göra. Varje 

frågetyps alla inställningar och alla detaljer i dessa beskrivs inte här. 

Ange adress eller fastighetsbeteckning 

Denna frågetyp är kopplad till Lantmäteriet. Den slår upp mot fastighetsregistret i 

aktuell kommun, eller de kommuner plattformen är inställd på.  

Frågan kan söka på fastighetsbeteckning, för att hitta en korrekt 

fastighetsbeteckning, eller på adress, så hämtar den in fastighetsbeteckningen för 

den adressen. 

För att frågan ska fungera måste plattformen ha ett abonnemang hos Lantmäteriet. 

Det avtalet sätts upp mellan kommunen och Lantmäteriet. 

Användarfråga (fördefinierad) 

Frågetypen Användarfråga (fördefinierad) används för att användaren ska få välja 

i rullistan någon av de användare som e-tjänstebyggaren lagt till i frågan, antingen 

som enskilda användare eller som hela användargrupper. Den valda användarens 

information visas under rullistan. 

Användarfråga (sök intern användare) 

Frågetypen Användarfråga (sök intern användare) används för att välja en intern 

användare via ett sökfält. Sökningen görs i en eller flera användargrupper som 

valts i frågetypen då den konfigureras av e-tjänstebyggaren. 

Inställningen ”Slå upp grupper via attribut” används för att kunna begränsa 

sökningen av användare till en (eller flera grupper) utifrån val som gjorts i e-

tjänsten. 

Detta görs genom att sätta ett attribut på den fråga man vill ska styra vilken grupp 

som ska bli sökbar i frågetypen.  
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Denna inställning kan användas på frågetyper där man kan skriva in attributets 

värde. Den fungerar exempelvis på rullistafråga och radioknappfråga. Den kan 

även användas på en kryssrutefråga, men endast om 1 alternativ väljs. Kryssas 

flera alternativ i kommer attributet att innehålla alla valda alternativs värden, som 

en semikolonseparerad lista, och kommer alltså inte att få träff på någon grupp. 

För att ett attribut ska bli satt måste även ett stegbyte göras. Frågan 

(Användarfråga (sök intern användare)) måste vara placerad på ett steg längre 

fram i e-tjänsten än frågan som sätter attributet. 

Exempelvis om man sätter attributet ”avdelning” på en rulllistafråga, så anger 

man det attributnamnet under inställningarna på frågetypen. 

 

Alternativen i rullistafrågan måste sen innehålla gruppernas namn exakt så som 

de heter.  

 

Vill man inte att gruppens namn ska stå som alternativens namn kan man gå in 

under pennan till höger om varje alternativ och ange gruppens namn i ”Värde för 

attribut” istället. Då kan alternativet heta vad som helst.  
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Man kan även använda gruppens ID som attributvärde istället för gruppens namn. 

Det anges isåfall på samma sätt som för gruppnamn. 

För att ta reda på vilket ID en grupp har, går man in under Systemadm. > Grupper 

och klickar på den aktuella gruppen. Då står gruppens ID sist adressfältet i 

webbläsaren. Exempelvis:  

https://e-tjanster.kommun.se/administration/groupadmin/show/12  

I denna länk är det ”12” som är gruppens ID. 

 

Användarfråga (sökbar) 

Frågetypen Användarfråga (sökbar) används för att välja en eller flera användare. 

Vilka grupper den här frågan faktiskt söker bland kan variera från installation till 

installation, men normalfallet är att den söker bland handläggare för den aktuella 

e-tjänsten. 

Attributgränsfråga 

Frågetypen Attributgränsfråga används för att hålla en central räknare. I frågan 

namnges det attribut som ska räknas. Det attributet måste då det sparas i e-

tjänsten sättas till ett heltal. Exempelvis skulle en kryssrutefråga kunna sparas som 

ett attribut med värdet 1. Det attributet anges i attributgränsfrågan, max tillåtet 

antal inom angiven datumperiod sätts till exempelvis 10. Det betyder att endast tio 

ärenden kan skickas in där kryssrutan är ikryssad. När det elfte ärendet ska 

skickas in kommer användaren att få ett felmeddelande och alltså inte kunna 

skicka in sitt ärende.  
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Antal kan även kontrolleras mot en API-källa. För att använda detta väljs 

inställningen ”Hämta gränser och datum från API-källa” i attributgränsfrågan. En 

rullista visas där man anger vilken API-källa som ska användas. API-källan läggs 

upp av systemadministratör under Systemadm. > API källor. 

Bokningsfråga 

Frågetypen Bokningsfråga är en funktion där användaren kan gå in i en e-tjänst 

och boka tid i en kalender. Frågetypen kräver att en kalender finns upplagd detta 

görs under Adm. kalendrar av en systemadministratör (se även avsnitt 6). 

Observera att en e-tjänst bara får innehålla en synlig bokningsfråga som går mot 

en viss kalender. Om det finns flera synliga bokningsfrågor mot samma kalender i 

samma e-tjänst kan överbokning uppstå. Det går dock att ha flera synliga 

bokningsfrågor i samma e-tjänst om de går mot olika kalendrar. 

Bygglovsfråga 

Frågetypen är specifikt framtagen för att lista åtgärder som man kan söka bygglov 

för, med regler som hanterar följdfrågor för respektive åtgärd. Frågetypen finns 

inte som standard i alla installationer. Kontakta Nordic Peak om ni vill ha denna 

frågetyp. 

Datum/Tid-fråga 

Frågetypen Datum/Tid-fråga används när användaren ska ange datum och tid. 

Användaren kan välja från en datum/tid-väljare och frågan kan konfigureras på 

olika sätt för att begränsa vilka datum/datumintervall som accepteras. 

Filuppladdningsfråga 

Frågetypen Filuppladdningsfråga används när användaren ska ladda upp en eller 

flera filer i e-tjänsten. 

På filuppladdningsfrågan finns kryssrutan "Inkludera bifogade PDF filer som 

sidor i ärendets PDF istället för som separata bilagor" som gör att bifogade 

/uppladdade pdf-filer kommer hamna i ärendets pdf. Alltså inte under gemet som 

övriga bilagor i ärende pdf-en. Om man valt att inkludera pdf-filer finns även 

möjligheten att lägga till en sidfot på bilagorna. 

När användaren laddar upp filer i en filuppladdningsfråga visas filnamnet på de 

uppladdade filerna under uppladdningsrutan. Själva uppladdningen/lagringen av 

de uppladdade dokumenten till ärendet sker dock när användaren byter steg i e-

tjänsten (eller när ärendet skickas in om uppladdningen är på sista steget). När 

filen laddats upp visas även en ikon framför filnamnet och en parentes efter 

filnamnet visar hur stor filen är.  

Önskar man använda regeln ”Sätt vikt om frågan är besvarad” på 

filuppladdningsfrågan måste alltså efterkommande frågor som ska påverkas av 

den vikten vara placerade på ett efterkommande steg i e-tjänsten för att fungera. 
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Flerpartssigneringsfråga 

Frågetypen Flerpartssigneringsfråga används när ärendet ska signeras av flera 

parter. Användaren får i e-tjänsten ange förnamn, efternamn, personnummer, e-

post och/eller telefonnummer på den person som ska signera ärendet. Om flera 

personer ska signera ärendet skapas flera frågor av denna typ. För att 

flerpartssignering ska aktiveras måste "Kräv signering" vara aktiverad på e-

tjänsten. Då flerpartssignering ska användas måste det finnas en status i e-tjänsten 

som hanterar detta. 

Flerpartssigneringsfråga (utan personnummer) 

Frågetypen Flerpartssigneringsfråga (utan personnummer) används när ärendet 

ska signeras av flera parter. Användaren får i e-tjänsten ange förnamn, efternamn, 

e-post och/eller telefonnummer på den person som ska signera ärendet. De som 

ska signera anger själva sitt personnummer när signeringen genomförs. Om flera 

personer ska signera ärendet skapas flera frågor av denna typ. För att 

flerpartssignering ska aktiveras måste "Kräv signering" vara aktiverad på e-

tjänsten. Då flerpartssignering ska användas måste det finnas en status i e-tjänsten 

som hanterar detta. 

Företagsuppgiftsfråga (SSBTEN/SSBTGU) 

Frågetypen kan hämta företagsuppgifter från Bolagsverket. Den kan hämta in 

företagsuppgifter till företag som den inloggade användaren är ägare till. Man kan 

även ange ett organisationsnummer och hämta sina företagsuppgifter. Varje e-

tjänst som använder denna frågetyp behöver godkännas av Bolagsverket. Ett avtal 

krävs mellan kommunen och Bolagsverket för att kunna använda denna frågetyp.  

En del företagsuppgifter kan hämtas ut och användas som attribut i e-tjänsten. 

Vilka attribut som är tillgängliga finns i frågetypens inställningar. 

För autentisering används samma certifikat som används för Navet-kopplingen. 

Här finns uppgifter hur man går tillväga för att teckna avtal: 

https://bolagsverket.se/om/oss/utveckling-av-digitala-tjanster/sammansatt-

bastjanst/anslutningsguider-ti/anslut-till-bastjansten-med-it-leverantor-1.15547 

Kontakta Bolagsverket för att teckna det här avtalet. När avtal finns på plats 

kontaktar ni Nordic Peak så lägger vi ut frågetypen i er miljö, om den inte redan 

finns där. 

Det som i frågetypens inställningar heter ”servicenamn” är ett namn som 

Bolagsverket ger ut. 
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Information om barn 

Frågetypen Information om barn hämtar och visar uppgifter om de barn den 

inloggade användaren är vårdnadshavare (eller för en annan person utpekad med 

attribut). Detta kräver en koppling mot Skatteverket (Navet). 

Informationsfråga 

Frågetypen Informationsfråga används för att i e-tjänsten presentera 

informationstext. Denna går att dölja i ärendets PDF om man inte vill att texten 

skrivs ut där. 

Informationsfråga (via API) 

Frågetypen Informationsfråga används för att i e-tjänsten presentera 

informationstext. Informationstexten som visas hämtas via API. 

Informationsfråga med filer 

Frågetypen Informationsfråga med filer används när det finns behov av att i e-

tjänsten kunna presentera en eller flera filer som ska kunna laddas ner av 

användaren. Filerna laddas upp under frågans inställningar. 

Informationsfråga med stycken 

Frågetypen Informationsfråga med stycken används för att i e-tjänsten presentera 

ett eller flera stycken med informationstext. Varje stycke kan styras med regeln 

”Dölj/visa stycken baserat på vikt”. 

Kontaktuppgiftsfråga (interna användare) 

Frågetypen används för interna e-tjänster. Frågetypen hämtar användaruppgifter 

från personalkatalogen om en sådan finns kopplad till plattformen. 

Kontaktuppgiftsfråga (organisation) 

Frågetypen Kontaktuppgiftsfråga (organisation) är en skräddarsydd frågetyp när 

användaren ska manuellt ange uppgifter om organisation. Användaren har även 

möjlighet att välja att spara inmatade uppgifter under Mina organisationer på 

Mina sidor. 

Kontaktuppgiftsfråga (privatperson) 

Frågetypen Kontaktuppgiftsfråga (privatperson) används för att samla in 

uppgifter om användaren. Under frågans inställningar är det möjligt att välja vilka 

uppgifter som ska samlas in och vilka som är valfria respektive obligatoriska. I det 

fall installationen har koppling till Navet folkbokföring och användaren är 

inloggad förifylls användarens folkbokföringsadress. Om användaren har 

skyddad identitet hämtas inga folkbokföringsuppgifter. 

Om en viktregel ska sätta en vikt på den här frågetypen kan vikten inte användas i 

samma steg som vikten sätts, den måste användas i ett senare steg. Denna 
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begränsning gäller även för regeltypen ”ändra standardläge baserat på ålder” på 

denna frågetyp. 

Kryssrutefråga 

Frågetypen Kryssrutefråga används när användaren ska kunna välja mellan olika 

alternativ. Användaren kan välja ett, flera eller alla alternativ beroende på 

inställningarna.  

Man kan även ställa in om valt/valda alternativ ska gå att söka på i 

handläggargränssnittet, genom att kryssa i ”Gör alternativen sökbara”. 

Kryssrutefråga (analog) 

Frågetypen Kryssrutefråga (analog) används om e-tjänstformuläret är tänkt att 

skrivas ut och fyllas i på papper. Frågetypen gör rutor som man kan kryssa i med 

penna efter utskrift. 

Kryssrutefråga med alternativ från lista 

Frågetypen Kryssrutefråga med alternativ från lista används när användaren ska 

kunna välja mellan olika alternativ. Användaren kan välja ett eller flera alternativ 

beroende på inställningarna. De valbara alternativen hämtas från en extern eller 

intern lista som läggs upp centralt i plattformen av systemadministratör. 

Med inställningen ”Alla alternativ måste väljas” kan man styra att alla listans 

alternativ måste väljas. Oavsett hur många val listan har. 

Köfråga 

Frågetypen Köfråga har koppling till Kö-funktionen i plattformen. Frågetypen 

används i e-tjänsten för att kunna ställa sig i kö (se även avsnitt 7). 

Personuppgiftshantering 

Frågetypen Personuppgiftshantering används för att i e-tjänsten informera om e-

tjänstens personuppgiftshantering (informationen hämtas från e-tjänstens 

personuppgiftsinställning). Frågan visar även en kryssruta för att ge användaren 

chansen att visa att den tagit del av informationen. Sätts frågan som obligatorisk 

måste användaren kryssa i rutan för att komma vidare till nästa steg/skicka in 

ärendet. 

Placera symboler på karta 

Frågetypen hämtar in Lantmäteriets grundkarta. I den kan man söka på adress och 

fastighetsbeteckning och även placera ut symboler på kartan. Symbolerna läggs in 

per e-tjänst. Abonnemang hos Lantmäteriet krävs för att frågetypen ska fungera. 

(Se även frågetyp ”Ange adress eller fastighetsbeteckning”). 
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Prioriteringsfråga 

Frågetypen Prioriteringsfråga används när användaren ska kunna prioritera 

mellan olika alternativ. Alternativen skapas under frågans inställningar och det är 

möjligt att ställa in hur många alternativ som användaren får välja. 

Frågan kan sparas som ett attribut vilket gör att de gjorda valen sparas i det 

namngivna attributnamnet som en kommaseparerad lista, i stil med detta: 

Val1, val2, val3 

Varje prioriterat val sparas även som separata ”underattribut”. Det går alltså att 

hämta det val som sattes som prioritet 1 från ett eget attribut. Om man sparar 

frågan som attributet ”mittAttribut” så når man prioritering 1’s attribut genom 

denna syntax: 

$attribute{mittAttribut-1} 

Man sätter alltså ett bindestreck och siffran för den prioritet man vill hämta. Vill 

man hämta valet som gjordes för prioritering 3 så skriver man det såhär: 

$attribute{mittAttribut-3} 

 

Prioriteringsfråga med alternativ från lista 

Samma som prioriteringsfrågan, men alternativen hämtas från en extern eller 

intern lista som läggs upp centralt i plattformen av systemadministratör. 

Frågan kan sparas som attribut, se information om ”prioriteringsfråga” här 

ovanför. 

Pristabellfråga 

Frågetypen Pristabellfråga kan användas när användaren ska få välja mellan olika 

prissatta artiklar. När användaren skriver in vilket antal som önskas av artiklarna 

summerar frågan den totala kostnaden. 

Radioknappfråga 

Frågetypen Radioknappfråga används när användaren ska kunna välja mellan 

olika alternativ. Användaren kan endast välja ett alternativ. 

Man kan även ställa in om valt alternativ ska gå att söka på i 

handläggargränssnittet, genom att kryssa i ”Gör alternativen sökbara”. 

Radioknappfråga med alternativ från lista 

Frågetypen Radioknappfråga med alternativ från lista används när användaren 

ska kunna välja mellan olika alternativ. Användaren kan endast välja ett alternativ. 

De valbara alternativen hämtas från en extern eller intern lista som läggs upp 

centralt i plattformen av systemadministratör. 
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Rullistafråga 

Frågetypen Rullistafråga används när användaren ska kunna välja mellan olika 

alternativ och dessa visas i en drop-down. Användaren kan endast välja ett 

alternativ. Det går även att lägga till ett fritextalternativ som användaren kan 

skriva in. 

Rullistafråga med alternativ från lista 

Samma som frågetypen rullistafråga, men alternativen hämtas från en extern eller 

intern lista som läggs upp centralt i plattformen av systemadministratör. 

Signeringsfråga (analog) 

Frågetypen Signeringsfråga (analog) används om e-tjänstformuläret är tänkt att 

skrivas ut och signeras på papper. Frågetypen gör en ruta för manuell underskrift. 

Skalfråga 

Frågetypen Skalfråga används för att göra en skala/gradering. Man styr själv hur 

många val/radioknappar som ska finnas och vad det ska vara för 

benämning på dessa. 

Stoppfråga 

Frågetypen Stoppfråga används för att blockera användaren från att gå vidare i e-

tjänsten. När frågan visas är det inte möjligt att gå vidare till nästa steg eller skicka 

in ärendet. 

Sök/välj i lista 

Frågetypen Sök/välj i lista används för att söka fram alternativ från en intern eller 

extern lista. Interna eller externa listor läggs upp centralt i plattformen av 

systemadministratör. Användaren kan välja ett eller flera alternativ beroende på 

frågans inställningar. Denna frågetyp används med fördel när listan innehåller 

många alternativ. 

Tabellfråga (dynamisk) 

Frågetypen Tabellfråga (dynamisk) används när användaren själv ska kunna fylla i 

hur många rader som behövs. E-tjänstebyggaren lägger in vilka kolumner tabellen 

ska ha och anger om kolumnen ska vara obligatorisk, om den ska summeras och 

vilken kolumntyp som ska användas.  

Kolumntyp ”Rullista med alternativ från lista” kan användas med interna listor 

och externa listor.  

Kolumntyp ”Radsummering addition/subtraktion” kan användas för att addera 

eller subtrahera olika kolumner. Se exempel Bild 102 - Exempel på tabellfråga med 

kolumntyp radsummering med addition. 
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Bild 102 - Exempel på tabellfråga med kolumntyp radsummering med addition. 

Tabellfråga (statisk) 

Frågetypen Tabellfråga (statisk) har ett fast antal kolumner och rader som sätts 

upp av e-tjänstebyggaren. E-tjänstebyggaren lägger in vilka kolumner och rader 

tabellen ska ha och anger om de ska vara obligatoriska, om de ska summeras och 

vilken kolumntyp som ska användas. 

Kolumntyp ”Rullista med alternativ från lista” kan användas med interna listor 

och externa listor.  

Kolumntyp ”Radsummering addition/subtraktion” kan användas för att addera 

eller subtrahera olika kolumner. Som i exempel (Bild 102 - Exempel på tabellfråga 

med kolumntyp radsummering med addition.), men med ett fast antal rader.  

Textareafråga 

Frågetypen Textareafråga används när användaren ska ange information i ett 

textfält och kunna skriva in flera rader. 

Textareafråga (analog) 

Frågetypen Textareafråga (analog) används om e-tjänstformuläret är tänkt att 

skrivas ut och fyllas i på papper. Frågetypen gör en ruta som man kan skriva i 

efter utskrift. 

Textfältsfråga 

Frågetypen Textfältsfråga används när användaren ska ange information i textfält. 

En fråga kan innehålla flera textfält och skapas under frågans inställningar. 

På varje textfält kan man ange om fältet ska vara obligatoriskt att fylla i. Om man 

har kryssat i ”Obligatoriskt” på textfältet men frågans standardläge är ”Valfri” 

kommer textfältet ändå bli valfritt. Detta för att själva frågans standardläge är 

styrande. Om något textfält ska vara obligatoriskt måste alltså även frågans 

standardläge vara obligatoriskt.  

Frågans standardläge är Obligatorisk = Både obligatoriska och valfria textfält kan 

användas 
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Frågans standardläge är Valfri = Alla textfält blir valfria (även de som har ikryssat 

Obligatorisk på textfältet) 

Man kan även ställa in om innehållet i textfältet ska gå att söka på i 

handläggargränssnittet, genom att kryssa i ”Gör fältet sökbart”. 

Val av barn 

Frågetypen Val av barn hämtar uppgifter om de barn den inloggade användaren 

är vårdnadshavare för. Detta kräver en koppling mot Skatteverket (Navet). 

Frågetypen kan även hämta in uppgifter om övriga vårdnadshavare för barnet (se 

även 8.15) Om båda vårdnadshavarna bor på samma adress kan val göras för att 

hoppa över flerpartssignering för den andra vårdnadshavaren. 

 

8.11 Regler 

Det finns ett antal olika regeltyper som e-tjänsteadministratören kan använda för 

att dels förändra vilka frågor som ska visas för användaren och dels göra olika 

typer av beräkningar och andra ”funktioner”. 

 

8.11.1 Ändra standardläge-regler 

Den enklaste regeltypen är ”ändra standardläge”. Med hjälp av den kan ett val i en 

fråga göra att en eller flera andra frågor blir synliga, eller gömmer dem. På det här 

sättet kan e-tjänsten göras mer lättanvänd då en användare bara behöver se de 

frågor som är aktuella i just den användarens fall. 

OBSERVERA: regeltypen ”ändra standardläge” är enkel och kraftfull att använda, 

men har en begränsning i att en fråga inte får påverkas av fler än en regel av typen 

”ändra standardläge”. Då kommer plattformen inte att veta vilken av dessa regler 

som ska styra och ger ett okontrollerat beteende. För att undvika detta måste 

viktregler användas då flera regler ska påverka en och samma fråga. 

 

8.11.2 Viktbaserade regler 

Viktregler är mer kraftfulla men lite mer komplexa. Det bygger på att sätta en 

”vikt” på ett eller flera alternativ som användaren kan välja på och sedan använda 

denna ”vikt” för att styra en annan fråga. 

Ett enkelt exempel kan vara att en radioknappsfråga har två alternativ. Till denna 

fråga lägg en regel av typen ”vikta alternativ” (genom att klicka på ikonen som ser 

ut som ett kugghjul för den frågan). När ett namn på regeln angetts och regeln 

bockats i att vara aktiv så måste en typ av vikt anges. Detta är det namn som sedan 

refereras till i andra viktregler. Låt säga att vi sätter typ av vikt till ”minVikt”. 
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Nedanför detta visas nu de alternativ som frågan innehåller. Till varje alternativ 

kan nu en vikt sättas. Första alternativet sätts i detta exempel till 1 och andra 

alternativet sätts vikten till 2. 

Efter denna viktade fråga ligger en textareafråga som har standardläget dold, 

alltså den visas initialt inte. Till denna fråga lägger vi till en regel av typen ”ändra 

standardläge baserat på vikt”. Denna regel måste också namnges och aktiveras. 

Sedan måste typ av vikt anges. Nu vill vi visa textareafrågan om alternativ 2 väljs i 

föregående fråga. Detta gör vi genom att ange samma typ av vikt som användes i 

regeln för föregående fråga, alltså ”minVikt”. I intervallet i regeln för textarean 

skriver vi in 2 i både från och till-fältet och väljer att frågeläget ska bli obligatoriskt 

då regeln blir gällande. 

Nu när denna e-tjänst körs så kommer textarean initialt inte att synas. Sedan om 

användaren klickar på alternativ 2 så kommer textarean att bli synlig och vara 

obligatorisk att fyllas i. Om användaren ändrar sig och i stället klickar i alternativ 1 

så kommer återigen textarean att döljas. 

Det finns flera andra regeltyper och mer komplexa sätt att utnyttja viktade 

alternativ, men detta beskrivs inte i mer detalj i denna manual. Det går till exempel 

att ändra standardläge på beräknad vikt, personnummer, ålder och 

handläggarbehörighet. 

Många frågetyper som stödjer en eller flera viktregeltyper stödjer att vikten som 

sätts används i samma steg som frågan och regeln ligger i. Dock finns det vissa 

frågetyper som inte stödjer detta vilket gör att frågan och regeln som använder 

vikten inte kan ligga i samma steg som frågan och regeln som sätter vikten. Ett 

exempel på detta är kontaktuppgiftsfrågan (privatperson). Om en regel av typen 

”Sätt vikt baserat på ålder” sätts på en fråga av typen ”Kontaktuppgiftsfråga 

(privatperson)” så kommer frågan inte att ses som ifylld och sparad förrän 

användaren försöker hoppa till nästa steg. Som följd av detta kommer regeln ”sätt 

vikt baserat på ålder” inte att hitta personnumret i kontaktuppgiftsfrågan förrän 

användaren försöker byta steg och således kan inte åldern räknas ut och regeln 

kan inte sätta vikten. På grund av detta kan vikten inte användas i samma steg 

som den sätts i dessa fall. Läs mer om vilka begränsningar och möjligheter som 

finns för varje frågetyp i avsnitt 8.10.6. 

 

8.11.3 Operatorer och funktioner i beräknade viktregler 

Det finns flera viktregler där beräkningar av vikter kan göras. Dessa 

viktberäkningar kan göras med följande operatorer och funktioner. 
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Matematiska 

operatorer 

Operator  Beskrivning 

+ Additionsoperator 

- Subtraktionsoperator  

* 
Multiplikationsoperator, kan hoppas över vid inledande 

parentes. 

/ Divisionsoperator 

% Rest-operator (modulo) 

^ Exponentoperator 

  

Booleska Operatorer* 

Operator Beskrivning 

= Lika med 

== Lika med 

!= Inte lika med 

<>  Inte lika med 

<  Mindre än 

<= Mindre än eller lika med 

>  Större än 

>= Större än eller lika med 

&& Boolesk OCH 
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|| Boolesk ELLER 

*Booleska operatorer resulterar alltid i 1 eller 0 (noll). Alla icke-noll-värden 

behandlas som "sant". Boolesk INTE implementeras med en funktion. 

Funktion* Beskrivning 

NOT(uttryck) 
Boolesk negation, 1 (betyder sant) om 

uttrycket är skilt från noll 

IF(villkor,värde_om_sant,värde_om_falskt) 

Returnerar ett värde om villkoret utvärderas 

till sant och ett annat om villkoret utvärderas 

som falskt 

RANDOM() Returnerar ett slumpat värde mellan 0 and 1 

MIN(e1,e2, ...) 
Returnerar det minsta värdet av de givna 

uttrycken 

MAX(e1,e2, ...) 
Returnerar det största värdet av de givna 

uttrycken 

ABS(uttryck) 
Returnerar det absoluta (icke-negativa) värdet 

av uttrycket 

ROUND(uttryck,noggrannhet) Avrundar värdet till ett visst antal tecken 

FLOOR(uttryck) 
Avrundar värdet av uttrycket ner till 

närmaste heltal 

CEILING(uttryck) 
Avrundar värdet av uttrycket upp till 

närmaste heltal 

LOG(uttryck) 
Returnerar naturliga logaritmen (bas e) av 

uttrycket 

LOG10(uttryck) Returnerar tiologaritmen (bas 10) av uttrycket 

SQRT(uttryck) Returnerar kvadratroten av uttrycket 

SIN(uttryck) 
Returnerar trigonometriska sin av en vinkel (i 

grader) 
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COS(uttryck) 
Returnerar trigonometriska cos av en vinkel (i 

grader) 

TAN(uttryck) 
Returnerar trigonometriska tan av en vinkel (i 

grader) 

COT(uttryck) 
Returnerar trigonometriska cotan av en vinkel 

(i grader) 

ASIN(uttryck) Returnerar vinkeln av asin (i grader) 

ACOS(uttryck) Returnerar vinkeln av acos (i grader) 

ATAN(uttryck) Returnerar vinkeln av atan (i grader) 

ACOT(uttryck) Returnerar vinkeln av acot (i grader) 

ATAN2(y,x) Returnerar vinkeln av atan2 (i grader) 

SINH(uttryck) Returnerar det hyperboliska sin av ett värde 

COSH(uttryck) Returnerar det hyperboliska cos av ett värde 

TANH(uttryck) Returnerar det hyperboliska tan av ett värde 

COTH(uttryck) 
Returnerar det hyperboliska cotan av ett 

värde 

SEC(uttryck) Returnerar sekant (i grader) 

CSC(uttryck) Returnerar cosekant (i grader) 

SECH(uttryck) Returnerar hyperbolisk sekant (i grader) 

CSCH(uttryck) Returnerar hyperbolisk cosekant (i grader) 

ASINH(uttryck) 
Returnerar vinkeln av hyperbolisk sin (i 

grader) 

ACOSH(uttryck) 
Returnerar vinkeln av hyperbolisk cosin (i 

grader) 
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ATANH(uttryck) 
Returnerar vinkeln av hyperbolisk tan av ett 

värde 

RAD(uttryck) 

Konverterar en vinkel angiven i grader till 

den ungefärliga motsvarigheten av vinkeln 

angiven i radianer 

DEG(uttryck) 

Konverterar en vinkel mätt i radianer till den 

ungefärliga motsvarigheten av vinkeln mätt i 

grader 

FACT(uttryck) 
Returnerar fakulteten av ett värde. Returnerar 

1 för 0 eller ett negativt värde.  

*Funktionsnamn kan skrivas med både stora och små bokstäver. 

 

  Konstant Beskrivning 

e Värdet av e, exakt till 70 siffror 

PI Värdet av PI, exakt till 100 siffror 

TRUE Värdet ett 

FALSE Värdet noll 

NULL Värdet null 

 

8.11.4 Kort beskrivning av tillgängliga regler 

Här kommer en kort beskrivning av de regler som finns tillgängliga i plattformen. 

Det kan finnas någon eller några regler i just din plattform som inte tas upp i 

denna manual. (under arbete, fler regelbeskrivningar kommer i nästa version av 

manualen) 

Beräkna värde baserat på vikt 

Regeln ”Beräkna värde baserat på vikt” kan användas på en textfältsfråga.  

Regeln kan visa en beräkning av en eller flera vikter eller taggar. Vikten som ska 

beräknas sätts med exempelvis regeln ”Vikta alternativ” eller någon av reglerna 

som har namn som börjar med ”Sätt vikt…”  
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Exempel på beräkning: $weight{Typ-av-vikt} * 100  

(Namnet man valt på typ-av-vikt anges mellan måsvingarna) 

Beräkning kan även göras med taggar.  

Byt ärendeägare 

Regeln ”Byt ärendeägare” kan användas på frågetyperna Användarfråga 

(fördefinierad), Användarfråga (sök intern användare) och Användarfråga 

(sökbar). Den användare som valts i användarfrågan kommer vara ägare av 

ärendet när det skickats in. 

Lägg till handläggare 

Regeln ”Lägg till handläggare” kan användas på alla användarfrågor. Regeln är 

avsedd för interna e-tjänster. 

Handläggaren som läggs till med denna regel måste vara handläggare på den 

aktuella e-tjänsten. 

Den användare eller grupp som ska regeln ska lägga till på ärendet måste finnas 

med bland de användare som kan väljas i användarfrågan. 

Lägg till närmaste chef som handläggare 

Regeln ”Lägg till närmaste chef som handläggare” kan användas på 

Användarfråga (fördefinierad), Användarfråga (sök intern användare) och 

Kontaktuppgiftsfråga (interna användare). Regeln är avsedd för interna e-tjänster.  

För att kunna använda regeln måste informationen om närmaste chef finnas 

inhämtad till plattformen från AD-katalog. 

Handläggaren som läggs till med denna regel måste vara handläggare på den 

aktuella e-tjänsten. 

Skicka e-post 

Regel för att skicka e-postmeddelande till valfri e-postadress beroende på val 

användaren gjort i e-tjänsten. E-postadress till mottagare och meddelandet som 

ska skickas läggs in i inställningarna på regeln. 

Regeln kan användas på flervalsfrågor, som kryssrutefråga, rullistafråga, 

radioknappfråga. 

Mottagaren kan anges antingen genom att skriva in en e-postadress eller hämta e-

postadressen från ett attribut i e-tjänsten.  

Skicka e-post till angiven e-postadress 

Regeln ”Skicka e-post till angiven e-postadress” skickar e-post till den e-postadress 

som användaren anger när e-tjänsten fylls i. Regeln kan användas på en 

textfältsfråga. Använd gärna validator för e-post på textfältet. 
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Eftersom regeln gör det möjligt för användaren (den som fyller i e-tjänsten) att 

skicka e-post till valfri e-postadress läggs den inte in som standard. Vill ni ha 

denna regel, kontakta Nordic Peak. 

Skicka SMS till angivet mobiltelefonnummer 

Regeln ”Skicka SMS till angivet mobiltelefonnummer” skickar sms till det 

mobilnummer som användaren anger när e-tjänsten fylls i. Regeln kan användas 

på en textfältsfråga. Använd gärna validator för telefonnummer på textfältet. 

Eftersom regeln gör det möjligt för användaren (den som fyller i e-tjänsten) att 

skicka sms till valfritt mobiltelefonnummer läggs den inte in som standard. Vill ni 

ha denna regel, kontakta Nordic Peak. 

Skicka in ärendet anonymt 

Regel tar bort information om vem som skickat in ärendet. Oavsett om användaren 

var inloggad eller inte kommer användarinformation inte att komma med. Det 

skapas inget ärende på mina sidor för användaren även om hen varit inloggad.  

I översikten på handläggargränssnittet kommer det stå ”Anonym användare” i 

fältet för inskickare. På ärendet och ärende-pdf:en kommer det stå ”Ej inloggad 

användare”. 

Observera att denna regeltyp inte bör användas för e-tjänster som kräver signering 

då det i signeringsinformationen alltid framgår vem som skickat in ärendet. Denna 

funktion fungerar av tekniska skäl inte heller när e-tjänster testas via gränssnittet 

för konstruktion av e-tjänster. 

Summera tabellalternativ i attribut 

Regeln ”Summera tabellalternativ i attribut” kan endast användas på frågetypen 

Tabellfråga (dynamisk).  

Den används för att summera rader i tabellfrågan som olika attribut.  

För att använda denna regel måste frågan innehålla en kolumn av typ ”Rullista” 

och en kolumn av typ ”Textfält”, som innehåller ett värde (endast siffror). Se Bild 

103. 

 

Bild 103 - Kolumnerna i Tabellfråga (dynamisk) som måste finnas för att använda denna regel. 
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I regeln ställer man in vilken rullista som ska användas och vilket textfält som ska 

summeras. När man valt rullista visas frågans alternativ och ett attributnamn kan 

anges för varje alternativ. Se Bild 104.  

Attributen som sätts summerar alla rader med det valda alternativet. 

 

Bild 104 - Inställningarna på regeln "Summera tabellalternativ i attribut" 

Exempel:  

 

Bild 105 - Exempel på ifyllda värden i frågan. 

Med värdena i Bild 104 och  Bild 105 kommer attributen bli följande:  
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lon = 200 

bidrag = 400  

(Denna regel kom till som en specifik beställning för att exportera summerade 

värden till Treserva.) 

Sätt attribut baserat på vikt 

Regeln ”Sätt attribut baserat på vikt” används ihop med regeln ”Vikta alternativ”. 

En vikt måste först definieras på en frågetyp, sen kan denna regel användas för att 

sätta ett attribut. Observera att attributet sätts vid byte av steg. Reglerna ”Vikta 

alternativ” och ”Sätt attribut baserat på vikt” kan vara på samma steg, men inte på 

samma fråga. Frågan som ska använda/visa attributet behöver vara på något steg 

längre fram i e-tjänsten för att fungera. 

Sätt vikt baserat på datumintervall 

Regeln ”Sätt vikt baserat på datumintervall” sätter en vikt om datumet då e-

tjänsten körs ligger inom det datumintervall som konfigureras i regeln. 

I regeln anges vilken eller vilka månader och mellan vilka dagar i den eller de 

månaderna som regeln ska köras. Det gäller alltså datumet för då e-tjänsten körs. 

Det räcker att fylla i ett av datumfälten.  

Om man exempelvis vill att vikten ”minVikt” ska sättas till 1 om e-tjänsten körs 

mellan 20 december och sista december så kan regeln konfigureras enligt Bild 106. 
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Bild 106 - Sätt vikt baserat på datumintervall 

Vill man ange flera perioder under en månad får flera av denna regel läggas till.  

I regeln anges en typ av vikt och vad vikten ska få för värde. Vikten som används 

ska vara ett heltal (endast siffror), ej decimaler. Om regeln körs inom angivet 

datumintervall kommer den angivna vikten sättas till angivet värde. 

Sätt vikt baserat på kommunkod för det valda barnet 

Regel som hör till frågetypen Val av barn. 

Sätt vikt baserat på kontaktuppgift 

Regeln ”Sätt vikt baserat på kontaktuppgift” används på ”Kontaktuppgiftsfråga 

(interna användare)”. Med den här regeln kan man sätta en vikt om det som fyllts i 

kontaktuppgiftsfrågan är ett visst angivet värde, eller omvänt ifall värdet inte 

matchar eller inte är ifyllt. 

Med den vikt som sätts kan man sen välja att visa följdfrågor utifrån den 

inloggade användarens kontaktuppgifter. 

Sätt vikt baserat på ålder 

Regeln kan användas med kontaktuppgiftsfrågor, flerpartssigneringsfrågor och 

val av barn-frågan. I regeln ställer man in mellan vilken åldrar (på användaren 
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eller barnet) som regeln ska köras. Om åldern är inom angivet intervall sätts en 

vikt. Det går även att sätta ett attribut när regeln körs. 

Sätt vikt om användaren har tidigare ärenden med viss status 

Regeln kontrollerar om den inloggade användaren har tidigare ärenden i samma 

e-tjänst med en vis status. Finns det ärenden med den/de statusar som är inställda 

i regeln kommer en vikt sättas som sedan kan användas för att visa följdfrågor etc. 

Sätt vikt om det valda barnet har tidigare ärenden med viss status 

Regeln används på frågetypen Val av barn. Om det finns ett inskickat ärende med 

en viss status på det barn som valts kan man med denna regel sätta en vikt.  

Regeln är även filtrerad på vem som är sökande, den fungerar alltså utifrån att det 

är samma sökande (vårdnadshavare) som är inne på e-tjänsten. Regeln kan inte 

kontrollera om en annan sökande/vårdnadshavare har ett inskickat ärende på det 

valda barnet.  

För att regeln ska fungera korrekt får e-tjänsten endast innehålla en synlig Val av 

barn-fråga. 

Sätt vikt om ej inskickade ärenden hittats för det valda barnet 

Regeln används på frågetypen Val av barn. Om det finns ett sparat, ej inskickat, 

ärende på det barn som valts kan man med denna regel sätta en vikt.  

Regeln är även filtrerad på vem som är sökande, den fungerar alltså utifrån att det 

är samma sökande (vårdnadshavare) som är inne på e-tjänsten. Regeln kan inte 

kontrollera om en annan sökande/vårdnadshavare har ett sparat ärende på det 

valda barnet.  

För att regeln ska fungera korrekt får e-tjänsten endast innehålla en synlig Val av 

barn-fråga. 

 

 

Sätt vikt om frågan är besvarad 

Regeln måste ha ett namn och en benämning i fältet ”Typ av vikt”. Samma 

benämning (Typ av vikt) används sen på de följdfrågor som regeln ska styra. 

Vikten som används ska vara ett heltal (endast siffror), ej decimaler. 

Regeln används i kombination med regeln ”Ändra standardläge baserat på vikt” 

och/eller ”Ändra standardläge baserat på beräknad vikt”. 

Sätt vikt via API 

Denna regel kan hämta in en vikt till e-tjänsten från en API-källa. API-källan läggs 

upp av systemadministratör under Systemadm. > API källor (vikt). Beskrivning av 

hur API-källor fungerar finns i kundportalen under API dokumentation. 
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Sätt värde baserat på attribut 

Denna regel är en liten udda fågel som bara blir användbar i vissa lägen. Regeln 

körs bara ”en gång” och är tänkt att användas då attribut sätts via API och sedan 

inte ändras. 

Det går till exempel inte att använda den för att sätta ett textfälts värde baserat på 

en tidigare frågas satta attribut. Det kommer resultera i att textfältet får det värde 

attributet får första gången, men sedan när det attributet ändras så kommer 

textfältet inte att uppdateras då regeln redan körts en gång. 

Vikta alternativ 

Regeln måste ha ett namn och en benämning i fältet ”Typ av vikt”. Samma 

benämning (Typ av vikt) används sen på de följdfrågor som regeln ska styra. 

Vikten som används ska vara ett heltal (endast siffror), ej decimaler. 

Regeln används i kombination med regeln ”Ändra standardläge baserat på vikt” 

och/eller ”Ändra standardläge baserat på beräknad vikt”.  

På en kryssrutefråga eller en radioknappfråga ger man varje alternativ i frågan ett 

”värde”. 

Vikta tabell 

Regeln används på frågetyp ”Tabellfråga (statisk)” eller ”Tabellfråga (dynamisk)”. 

För att kunna använda regeln måste tabellen har minst en kolumn med 

summering. Det summerade värdet blir regelns vikt.  

Det finns tre fasta alternativ för hur regelns värde ska hanteras; ”Sätt kolumnens 

summa som vikt”, ”Sätt en fast vikt om någon cell i kolumnen är ifylld” eller ”Sätt 

en fast vikt om kolumnens summa ligger inom angivet intervall”. 

Regeln måste ha ett namn och en benämning i fältet ”Typ av vikt”. Samma 

benämning (Typ av vikt) används sen på de följdfrågor som regeln ska styra. 

Vikten som används ska vara ett heltal (endast siffror), ej decimaler. 

Vikta textfält 

Regeln måste ha ett namn och en benämning i fältet ”Typ av vikt”. Samma 

benämning (Typ av vikt) används sen på de följdfrågor som regeln ska styra. 

Vikten som används ska vara ett heltal (endast siffror), ej decimaler. 

Regeln används i kombination med regeln ”Ändra standardläge baserat på vikt” 

och/eller ”Ändra standardläge baserat på beräknad vikt”. 

Ange vilket textfält vikten ska gälla och vad regeln ska göra med värdet. Det finns 

tre fasta alternativ ”Sätt fältets värde som vikt”, ”Sätt en fast vikt om fältet är 

ifyllt” eller ”Sätt en fast vikt om fältets värde ligger inom angivet intervall”. 
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Vikta textfält via API 

Denna regel kan hämta in en vikt till textfältet från en API-källa. API-källan läggs 

upp av systemadministratör under Systemadm. > API källor (vikt). Beskrivning av 

hur API-källor fungerar finns i kundportalen under API dokumentation. 

Välj alternativ baserat på parameter i adressen 

Denna regel kan via en parameter i adressen till e-tjänsten automatiskt för-välja ett 

alternativ i en rullista. Regeln kan alltså bara sättas till en rullistafråga. 

Regeln konfigureras med ett parameternamn som måste börja på ”flowParam”, 

exempelvis flowParamMinParameter. 

Exempel på användning: rullistefrågan har ”alternativ1” bland de valbara 

alternativen. För att regeln ska för-välja detta alternativ då e-tjänsten startas så 

konfigureras regeln med en parameter, exempelvis ”flowParamMinParameter”. 

Om vi tänker oss att adressen till e-tjästen är e-tjanster.kommun.se/min-e-tjanst så 

kan e-tjänsten startas med alternativ1 redan valt genom att lägga till parametern 

och sätta den till alternativ1: 

e-tjanster.kommun.se/min-e-tjanst?flowParamMinParameter=alternativ1 

Det går även konfigurera regeln att använda alternativets numeriska ID i stället för 

dess innehåll/värde. Observera att alternativ i en rullista, som inte hämtas från en 

intern eller extern lista, får nya numeriska ID:n när en ny version skapas av e-

tjänsten.  

Ändra standardläge 

Regeln Ändra standardläge används för att visa (eller dölja) efterkommande frågor 

i e-tjänsten. Regeln används på kryssrutefrågor eller radioknappfrågor. Med 

regelns inställningar anger man på vilket eller vilka alternativ i frågan som regeln 

ska köras och vilka följdfrågor som ska påverkas.  

Denna regel är enkel att använda och ett tips är att alltid utgå ifrån att de frågor 

som regeln ska styra är dolda från början. Så att regeln ändrar standardläget från 

dold till valfri eller obligatorisk. Detta är främst för att få ett enhetligt upplägg av 

reglerna som ger en tydligare överblick om det är flera regler som påverkar 

samma frågor.  

Ändra standardläge baserat på antal barn 

Regel som hör till frågetypen Val av barn. 

Ändra standardläge baserat på behörighet (grupper) 

Regeln används för att ändra standardläge på frågor utifrån om användaren är 

medlem eller inte medlem i en angiven behörighetsgrupp som finns i plattformen. 

Man anger i regeln vilken grupp kontrollen ska göras mot.  
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Ändra standardläge baserat på beräknad vikt 

Regeln ”Ändra standardläge baserat på beräknad vikt” används ihop med en eller 

flera regler som sätter vikter. Exempelvis ”Vikta alternativ” eller någon av 

reglerna som börjar med ”Sätt vikt…”. Regeln kan även använda taggar eller 

siffror för beräkning.  

Ändra standardläge baserat på eIDAS inloggning 

Denna regel känner av om användaren är inloggad via eIDAS eller inte. Ett typiskt 

exempel är att visa en informationsfråga eller stoppfråga i det fall användaren är 

inloggad med eIDAS, se Bild 107. 

 

Bild 107 - Visa vid eIDAS-inloggning 

Ändra standardläge baserat på handläggarbehörighet 

Regeln används för att ändra standardläge på frågor utifrån om den inloggade 

användaren är handläggare på e-tjänsten eller inte.  

Ändra standardläge baserat på kommunkod 

Regeln fungerar endast med inloggade användare. Regeln hämtar användarens 

kommunkod och ändrar standardläge utifrån om den inloggade användare har 

(eller inte har) den kommunkod som är angivet i regelns inställningar. 

Ändra standardläge baserat på om handläggaren är inloggad 

Denna regel känner av om den aktuella användaren är inloggad eller inte. Den kan 

användas till att styra frågeläget (valfri, obligatorisk, dold) för den fråga som den 

tillhör. I inställningarna av regeln väljer man att antingen aktivera regeln då 

användaren är inloggad eller då den inte är inloggad. 
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Det finns ett beteende i den här regeln som man behöver känna till. Då en ej 

inloggad användare startar e-tjänsten så kontrolleras denna regel. Om då 

användaren väljer att logga in nu då e-tjänsten redan påbörjats så kommer 

plattformen hålla kvar det påbörjade ärendet i minnet. Användaren kan i det här 

läget ha fyllt i allt från ingen fråga alls till att hela e-tjänsten är ifylld. Därför 

behöver plattformen ha kvar ärendet i minnet även efter att användaren loggat in. 

Följden av det här blir att den här regeln inte kan köras på steg som redan 

passerats, på grund av att vi inte kan visa eller dölja frågor som användaren inte 

blir medveten om att de har ändrat läge. Om användaren backar tillbaka genom e-

tjänsten kommer dock regeln att köras igen när det steget regeln finns i stegas fram 

och kontrollera om den tillhörande frågan ska byta läge. 

Ändra standardläge baserat på personnummer 

Regeln används för att ändra standardläge på frågor utifrån om den inloggade 

användarens personnummer finns angivet i regelns inställningar.  

Ändra standardläge baserat på sökandes ålder 

Regeln används för att ändra standardläge på frågor utifrån om den inloggade 

användaren är inom tillåten ålder. Åldern kan beräknas utifrån födelseår eller 

födelsedatum och kan anges som en minsta/lägsta ålder eller inom ett intervall. 

Ändra standardläge baserat på vikt 

Regeln måste ha ett namn och en benämning i fältet ”Typ av vikt”. Benämning 

(Typ av vikt) ska vara sa sen på de följdfrågor som regeln ska styra. Vikten som 

används ska vara ett heltal (endast siffror), ej decimaler. 

Regeln används i kombination med regeln ”Vikta alternativ”. 

Ändra standardläge baserat på ärendestatus 

Regeln används för att ändra standardläge för frågor i en e-tjänst vid en viss 

status. Regeln körs när ärendet ändras. Regeln körs inte vid enbart statusbyte. 

Regeln används exempelvis för kompletteringar i ett ärende. Om en handläggare 

ska tillföra uppgifter till ett ärende efter att ärendet skickats in, kan man med 

denna regel visa ytterligare frågor vid en eller flera statusar på e-tjänsten. 

Ändra ärendestatus 

Regeln används för att ändra status på ett ärende, antingen när ärendet skickas in 

av inskickaren eller när en handläggare ändrar i ett inskickat ärende. Regeln kan 

användas på flervalsfrågor och val av barn-frågan. 

Det går inte att ha flera synliga och aktiva regler av den här typen i e-tjänsten 

samtidigt. Om två eller fler frågor är i synligt läge där denna regeltyp finns 

aktiverad på dessa frågor så kommer plattformen bara ta hänsyn till en av dem. 

Det går alltså inte att ha det så och få ett konsekvent beteende. 

mailto:info@nordicpeak.com


Manual för Open ePlatform 

2021-06-16 

 
 

 

 

 

Nordic Peak AB 145 

Besöksadress: Kyrkogatan 4, 852 31 Sundsvall. 
E‐post: info@nordicpeak.com 
http://www.nordicpeak.com  

Copyright © Nordic Peak AB 

En annan detalj som är viktig att tänka på rörande denna regel är att statusbytet 

frångår plattformens normala statusflöde och hantering vilket gör att notisen för 

avslutat ärende inte kommer skickas vid byte till en avslutadstatus. 

Det går inte heller att få automatisk handläggartilldelning via statusbytet då det 

här statusbytet går vid sidan av plattformens normala flöde. 

Aktiviteter vars aktiveringsstatus är den status som denna regel ändrar ärendets 

status till kommer dock att starta normalt. 

 

8.12 Interna och externa listor 

Interna och externa listor läggs till och underhålls av systemadministratörer. 

Listorna hittas under menyalternativet ”Systemadm.” och antingen ”Interna 

listor” eller ”Externa listor”. 

 

8.12.1 Interna listor 

Interna listor hittas under ”Systemadm.” under alternativet ”Interna listor”. Här 

visas först en lista på alla interna listor i plattformen med namnet på listan och 

antal alternativ i listan. Längst till höger på varje rad så finns en ikon för att ändra 

befintlig lista (penna), visa vilka e-tjänster listan används i (förstoringsglas), och att 

ta bort listan (rött kryss) (se Bild 108). 

 

Bild 108 - Lista av interna listor 

Då en befintlig lista ändras så visas listans namn och dess alternativ (se Bild 109). 

Namnet kan ändras, men då kopplingen från e-tjänst till lista görs via listans namn 

så måste även e-tjänsten korrigeras så att den eller de frågor där listor utnyttjas 

också uppdateras med det nya namnet på listan.  

Under namnet finns en kryssruta för att aktivera datumfiltrering. Då detta väljs 

visas fält för från- och till-datum för varje alternativ. Datumen styr när alternativet 

ska finnas synligt och vara valbart för användaren av e-tjänsten. På det här sättet 

kan alternativ "publiceras/avpubliceras" i e-tjänsterna som använder listan. 
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Bild 109 - Ändra befintlig intern lista 

Under detta kommer listans alternativ, där alternativets namn visas, eventuellt 

från- och till-datum och ikon för att ta bort eller att konfigurera det alternativet. Då 

ett alternativ konfigureras via pennan så kan värdet för alternativet anges, både för 

XML-formatet och för attributet som tillhörande fråga eventuellt sparas i. Om 

inget anges i denna konfiguration så sätts alternativets namn som värde. 

För att lägga till ett nytt alternativ i denna lista klickas ”lägg till alternativ”. Då 

visas en ny rad i listan där namn och eventuellt datum kan anges. För att spara alla 

gjorda ändringar så klickas knappen ”spara ändringar”. 

För att skapa en helt ny lista så klickas knappen ”lägg till intern lista”. Då får 

listans namn anges och den konfiguration som beskrivits ovan. Sedan klickas 

knappen ”lägg till” för att den nya listan ska skapas. 

Det går även att göra en kombinerad lista som består att en eller flera av de redan 

existerande interna listorna. Då detta väljs så får ett namn för den kombinerade 

listan anges och sedan söka fram och lägga till vilken eller vilka andra listor som 

denna lista ska bestå av. När konfigurationen är gjord så klickas knappen ”lägg 

till” för att skapa den kombinerade listan. 

 

8.12.2 Externa listor 

Externa listor administreras av systemadministratörer under menyalternativet 

”Externa listor” under ”Systemadm.”. När detta väljs så visas en lista på alla 

tillgängliga externa listor med listans namn, adressen till var alternativen till den 

externa listan hämtas, hur länge listan får ligga ”cachad” innan den uppdateras 

från källan och antal alternativ i listan. Längst till höger på varje rad visas ikoner 

för att ändra (penna), visa vilka e-tjänster som denna lista används i 

(förstoringsglas), eller ta bort den listan (rött kryss) (se Bild 110). 
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Bild 110 - Lista externa listor 

Då en befintlig extern lista ändras så visas först listans namn. Namnet på listan 

används för att koppla listan till en fråga i en e-tjänst. Ändras namnet på listan så 

måste även alla frågor som använder listan också att uppdateras med det nya 

namnet. 

Adressen till den externa källa där alternativen hämtas måste anges. Den lista som 

hämtas måste vara i antingen json-format eller i XML-format. Formatet på en json-

lista ska vara enligt detta: 

[{"key":"123","value":"Alternativ 1"}, 

{"key":"456","value":"Alternativ 2"}, 

{"key":"789","value":"Alternativ 3"}] 

 

Formatet på en XML-lista ska vara enligt detta: 

<Alternatives> 

<Alternative> 

<Key>3</Key> 

<Value>Sommar</Value> 

</Alternative> 

<Alternative> 

<Key>6</Key> 

<Value>Vår</Value> 

</Alternative> 

<Alternative> 

<Key>9</Key> 

<Value>Vinter</Value> 

</Alternative> 

<Alternative> 

<Key>12</Key> 

<Value>Höst</Value> 

</Alternative> 

</Alternatives> 

 

Värdet på ”key” måste vara ett positivt heltal. 

Antalet minuter en externa lista ska få vara cachad i plattformen kan anges. Anges 

inget värde betyder det att listan aldrig får cachas och alltså alltid kommer att läsas 

från källan. Det går även att välja att en lista som cachas ändå använder den 
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cachade versionen även om tiden gått ut för cachningen i det fall uppdateringen 

av listan misslyckas. 

Aktiveras attributfiltrering för listan så måste en alternativ adress för listan anges, 

där attributfiltrering anges. Ett exempel på en adress med attributfiltrering är 

denna adress: 

http://www.siten.com/api/hämtasaker?fastparam=fastvärde&dynamiskparam1=$attribute{

mitt_attributnamn}&dynamiskparam2=$user.attribute{citizenIdentifier}&dynamiskparam3=

$user.email 

På det här sättet kan källan där listan ligger få information från det aktuella 

ärendet och med hjälp av den informationen leverera en mer precis lista. Dock 

måste attributet/attributen som sätts sättas i steg som ligger före den fråga som 

använder den attributfiltrerade listan. Detta på grund av att attribut sätts först vid 

byte av steg. Om frågan som sätter attributet och den fråga som använder 

attributet ligger i samma steg så kommer attributet inte att vara satt då det ska 

användas och man får inget eller felaktigt svar. 

Det går att aktivera autentisering (basic authentication) för att komma åt listan. Då 

detta aktiveras skrivs det användarnamn och lösenord in som krävs för att komma 

åt listan i källsystemet. 

Man kan välja teckenkodning, antingen ISO-8859-1 eller UTF-8. 

Om listan är i XML-format, men inte är formaterad enligt det format som visades 

här ovan så kan XPath anges för att i XML-filen hitta fram till alternativ-nod, 

nodens ID och nodens värde. 

 

8.13 Attribut 

Attribut används för att kunna hämta information från ärendet för att visa denna 

information i till exempel notifieringar. Attribut sparas inte automatiskt i frågorna 

utan måste aktiveras av e-tjänsteadministratören. Detta görs genom att i 

konfigurationen av en fråga klicka i alternativet ”spara värden som attribut” och 

sedan ange ett namn på det attributet (se Bild 111). 
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Bild 111 - Spara frågans värde som attribut 

När ärendet är skapat så kan detta attribut till exempel användas i en 

notifieringstext med denna syntax: 

$attribute{ditt_attributnamn} 

Attribut kan användas på flertalet ställen: 

• Rubriken i notifieringar 

• Meddelandetexten i notifieringar 

• Beskrivningstexten i frågor 

• E-tjänstens grunduppgifter, beskrivning på mina sidor 

• E-tjänstens grunduppgifter, beskrivning i handläggargränssnittet 

• Extra attribut i ärendeöversikten 

• Meddelandetexten vid inlämnat ärende 

• Attributfiltrerade listor 

• Export av bokning 

 

8.13.1 Visa kommaseparerade attribut som punktlista 

I en flervalsfråga (exempelvis kryssrutefråga eller sök/välj i lista) kan man visa 

valen i en punktlista med attributet: $attribute-html-list. 

I det här exemplet sparades attributet i kryssrutefrågan med attributnamnet: color. 

Se Bild 112. 
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Bild 112 – Sätt attributnamn på exempelvis en kryssrutefråga 

I en informationsfråga kan attributet sen användas: $attribute-html-list{color} 

Attributet skapar en punktlista med de val som gjorts i kryssrutefrågan. 

 

Bild 113 - Attributet kan sen visas som en punktlista 

För att attributet ska visas behöver informationsfrågan ligga i ett efterföljande steg 

(som i exemplet ovan) alternativt att frågan visas med en regel. 
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8.14 Prissättning/betalning 

Det går att sätta pris på vissa av frågetyperna i plattformen. Då en användare kör 

en e-tjänst och i ärendet väljer ett alternativ som har ett angivet pris så adderas 

detta pris till totalpriset för ärendet.  

För att kunna använda betalning behöver det finnas en aktiverad betallösning i 

plattformen.  så kommer användaren att behöva betala summan av alla valda 

alternativs pris innan ärendet kan skickas in. 

Betalning kan användas på alternativ-frågorna, (kryssrutefrågor, rullistafrågor och 

radioknappsfrågor) och informationsfråga. Betalning kan även användas i 

köfunktionen och i bokningskalendern. 

På alternativfrågorna lägger man till kostnad genom att klicka på pennan på ett 

alternativ och där skriva in en kostnad och sedan klicka på ”spara ändringar” (se 

Bild 114). Kostnaden anges med endast siffror.  

 

Bild 114 - Ange pris för alternativ 

I förhandsgranskningen av ärendet kommer knappen ”betala” att visas i stället för 

”skicka in”. När denna klickas visas en tabell där de valda alternativen med ett 

pris att listas. Tabellen innehåller alternativet, antal, pris och belopp. Under 

tabellen får användaren välja hur betalning ska göras. Vilka alternativ som finns 

här beror på vilken betallösning som finns i installationen och hur denna 

betallösning är konfigurerad i plattformen (se Bild 115). 
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Bild 115 - Sammanställning av kostnader innan betalning 

 

8.15 Testbarn 

För att underlätta testandet av e-tjänster som innehåller en val-av-barn-fråga finns 

en funktion som heter ”testbarn”. Denna hittas i huvudmenyn under ”adm. e-

tjänster”. Om en e-tjänsteadministratör ska testa frågan ”val av barn” men inte har 

några barn själv så visas inga valbara barn. Då kan e-tjänsteadministratören välja 

att aktivera ”testbarn” från huvudmenyn. Det som händer då är att en kort 

information visas och under det en kryssruta för att aktivera testbarn (se Bild 116). 

 

Bild 116 - Aktivera testbarn 

Då detta aktiveras kan e-tjänsteadministratören testa frågetypen ”val av barn” och 

i den få upp barn i åldrarna 0 till 17 år och med kommunkod 4321. Barnens 
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personnummer slutar på TEST, så att det blir tydligt att det handlar om ett 

testbarn om någon skulle råka skicka in ett ärende då funktionen testbarn är 

aktiverad. Inga barn läses från Skatteverket så länge denna funktion är aktiverad. 

Denna funktion är aktiv till dess att e-tjänsteadministratören loggar ut. 

 

8.16 Redaktörsgränssnittet 

Redaktörsgränssnittet är en bantad version av e-tjänstebyggaren, där användare 

med redaktörsbehörighet kan gå in i e-tjänster och redigera följande information: 

• Korta beskrivningen 

• Långa beskrivningen 

• Meddelandetexten vid inlämnat ärende 

• Extra sökord 

• Krav för e-tjänsten 

• Kontaktpersoner 

• Blanketter 

• Meddelandemallar 

• Personuppgiftsinställningar. 

Detta gränssnitt kommer användare med redaktörsbehörighet åt via ett alternativ i 

huvudmenyn som normalt heter ”redaktörer”. Då detta alternativ väljs så visas en 

lista på de e-tjänster som denna redaktör har rätt att göra redaktionellt jobb i (se  

Bild 117). Listan visar e-tjänsternas namn, kategori och antalet versioner. På 

samma sätt som i e-tjänstebyggaren så kan listan filtreras antingen genom att välja 

publicerade eller ej publicerade e-tjänster i rullistan, eller att skriva in sökord i 

sökfältet. 

Då en e-tjänst väljs så visas den information som redaktören har rätt att redigera i 

e-tjänsten. En e-tjänsteredaktör kan bland annat inte publicera eller aktivera en e-

tjänst, kommer inte åt frågor och steg eller notifieringar. 

 

Bild 117 – Redaktörsgränssnittet 
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9 Tillägg och extrafunktioner 

I e-tjänstebyggaren under Tillägg och extrafunktioner kan ytterligare inställningar 

och funktionalitet på e-tjänsten ställas in. Alla tillägg och extrafunktioner finns inte 

med automatik i alla installationer. Om det är någon ni önskar kontakta Nordic 

Peak via kundportalen. 

Initialt visas bara de aktiva tilläggen, men genom att klicka på alternativet ”visa 

inaktiva tillägg” så visas samtliga tillgängliga tillägg (se Bild 92). För att aktivera 

ett inaktivt tillägg så klickas inställningsalternativet för just det tillägget. Då får e-

tjänsteadministratören göra de nödvändiga inställningarna för det tillägget för att 

aktivera det. 

9.1 Inställningar för Excel-export av ärenden 

Här kan innehållet i Excel-exporten av ärenden justeras. Följande inställningar kan 

göras, se Bild 118: 

 

Bild 118 - Inställningar för Excel-export av ärenden 

För att aktivera tillägget så bockas valet ”Aktivera” i, vilket då visar tillgängliga 

inställningar. Om tillägget inte är aktiverat så exporteras ärenden till fil utan extra 

tillägg. 

Alternativet ”Eexportera kolumn med datum för senaste statusändring” väljs så 

inkluderas datum och klockslag för den tidpunkt då ärendets status senast 

ändrades. 

Alternativet Exportera inte e-tjänstens frågor, endast nedan angivna attribut” gör 

att ingen information om ärendens frågor exporteras, förutom eventuellt angivna 

attribut. Om denna inställning väljs och inga attribut anges så kommer bara 

grundinformationen om ärendet att exporteras: ärendenummer, eventuell 
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beskrivning, status, inskickat-datum, eventuellt kommun/profilnamn och 

handläggare. 

För att lägga till ett extra attribut i Excel-exporten anger man attributets namn i 

rutan. Ett attributnamn per rad. Varje rad i rutan blir en kolumn i Excel-filen. 

Attributets namn blir kolumnens rubrik i Excel-filen. 

Om man vill ge kolumnen i Excel ett annan namn kan man skriva kolon och sen 

ange det namn man vill ha på kolumnen. 

Se även avsnitt 5.2.4. 

 

9.2 Aktivitetsgrupper 

Aktivitetsgrupper kallas den funktionalitet som gör att det går att lägga till ett 

antal aktiviteter som måste godkännas efter att ett ärende skickats in. Det kan 

handla om att en chef behöver godkänna eller avslå den inskickade förfrågan eller 

ett flertal punkter i flera steg som måste godkännas av ett antal personer innan 

ärendet ses som klart. 

 

9.2.1 Lägga till en aktivitetsgrupp i en e-tjänst 

I e-tjänstebyggaren finns under ”tillägg och extrafunktioner” ett tillägg som kallas 

”aktivitetsgrupper”. För att lägga till en aktivitetsgrupp så klickas alternativet 

”lägg till ny aktivitetsgrupp” (se Bild 119).  

 

Bild 119 – Sektionen aktivitetsgrupper i e-tjänstebyggaren 

När en ny aktivitet ska läggas till så visas formuläret i Bild 120. Där anges först 

aktivitetsgruppens namn. Därefter måste aktivitetsgruppen ha en namngiven 

status då aktivitetsgruppens aktiviteter ska påbörjas. Denna status måste heta 

exakt likadant som någon av de statusar som finns namngivna i e-tjänstens 

aktuella version. Exempelvis skulle aktivitetsgruppen kunna starta då ärendet får 

statusen ”Inskickat”. 

Sedan måste aktivitetsgruppen även ha en målstatus, det vill säga den status i e-

tjänsten som ärendet får då alla aktiviteter i denna aktivitetsgrupp klarmarkerats 

eller godkänts. 
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Aktivitetsgruppen kan antingen bara kräva ett godkännande från ansvarig person 

eller också kan ansvarig person antingen godkänna eller avslå aktiviteten. Detta 

väljs genom att låta bli eller att kryssa i valet ”använd godkänn / neka i stället för 

klarmarkera”. 

Om aktivitetsgruppen använder godkännande / neka i stället för klarmarkering så 

måste ytterligare en status namnges; nekadstatus, den status ärendet ska få om 

någon av aktiviteterna i aktivitetsgruppen nekas av ansvarig användare. 

Om kryssrutan "Använd annat namn för klarmarkerad/godkänd/nekad" är 

ikryssad visas fält för att ange ett eget namn på klarmarkerad/godkänd och för 

nekad. Namnet som anges visas för den som ska utföra aktiviteten. 

Kryssrutan "Använd godkänn/neka istället för klarmarkera" måste vara ikryssad 

för att fältet "Namn för nekad" ska visas. Om man ändrar/lägger till annat namn 

påverkas alla aktiviteter på e-tjänsten, även klarmarkerade/avslutade. 

Om kryssrutan ”Kopiera aktivitetskommentarer till meddelanden på ärendet” är 

ikryssad kommer varje kommentar som skrivs in när en aktivitet hanteras att 

kopieras till ett meddelande (meddelandefliken) på ärendet. 

Om ”Tillåt omstart av aktiviteter” är ikryssat kommer aktiviteterna i den 

aktivitetsgruppen startas om ifall ärendet sätts aktivitetsgruppens 

aktiveringsstatus igen. När denna är ikryssad finns även undervalet ”Tillåt 

omstart endast om det blir skillnad på startade aktiviteter (pga attribut)”. Om även 

denna inställning är ikryssad kommer endast de aktiviteter som har blivit ändrade 

(sedan första gången aktiviteterna startades) att startas om. Om "Tillåt omstart av 

aktiviteter" inte är ikryssad körs aktiviteterna bara en gång, oavsett statusbyte. 

Det går att välja att skicka en e-postnotifiering då aktivitetsgruppen startar. E-

postrubrik och meddelandetext kan skrivas in här och gäller alltså för just denna 

aktivitetsgrupp och dess aktiviteter. 

Det går att välja att automatiskt skicka ut en påminnelse till alla 

aktivitetsansvariga om en aktivitet inte är klarmarkerad inom ett visst antal dagar. 

Efter den första påminnelsen kommer det att fortsätta skickas en påminnelse per 

dag till dess aktiviteten är klarmarkerad (det kan finnas vissa installationer där 

den automatiska påminnelsen bara skickas en gång). 

När alla önskade inställningar gjorts för den nya aktivitetsgruppen klickas 

knappen ”lägg till ny aktivitetsgrupp”.  
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Bild 120 - Lägga till ny aktivitetsgrupp 

 

9.2.2 Lägg till aktiviteter i en aktivitetsgrupp 

När aktivitetsgruppen lagts till så visas en översikt av aktivitetsgruppen och dess 

aktiviteter. En nyskapad aktivitetsgrupp har initialt inga aktiviteter. För att lägga 

till en aktivitet till denna aktivitetsgrupp klicka på ”Lägg till ny aktivitet”. 

 

Bild 121 - Lägga till en ny aktivitet 
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Då visas ett formulär enligt Bild 122 (bilden visar bara övre delen av det 

formuläret). Här anges först aktivitetens namn, eventuellt en kort beskrivning och 

en mer utförlig information om aktiviteten.  

Om valet ”Visa förhandsgranskning av hela ärendet” är tomt kan personen som 

tilldelas aktiviteten se Kort beskrivning och Information om aktiviteten under 

Mina aktiviteter. Om den är ikryssad visas även alla ärendets frågor. 

Om valet ”Kräv signering vid klarmarkera/godkänn/neka” är ikryssat måste den 

ansvariga för aktiviteten signera aktiviteten med bank-id. 

Kryssrutan ”Kräv att kommentar anges” innebär att kommentarsrutan på 

aktiviteten på Mina sidor blir obligatorisk. Den ansvariga som utför aktiviteten 

måste alltså skriva något i textfältet för att kunna klarmarkera aktiviteten. 

Sedan väljs vilken eller vilka användare som ska vara ansvariga för just denna 

aktivitet i just denna aktivitetsgrupp. Om det är flera ansvariga så räcker det att en 

av dessa gör klarmarkeringen eller godkännandet/nekandet för att aktiviteten ska 

ses som gjord. En användare som inte är satt som ansvarig har inte behörighet att 

varken se eller godkänna denna aktivitet.  
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Bild 122 – Formuläret för att lägga till ny aktivitet 

Det går även att söka upp ansvarig användare via attribut. Då denna kryssruta 

väljs så får e-tjänstebyggaren ange namnet på det eller de attribut som innehåller 

användarnamnet till den användare som ska bli ansvarig för aktiviteten (se Bild 

123). Om ingen användare hittas via det angivna attributet väljs den användare 

som anges som reserv som ansvarig. 
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Bild 123 - Sök upp ansvarig användare via attribut 

Det är valbart om man även vill lägga till en e-postadress till en funktionsbrevlåda 

eller liknande som får notiserna om aktiviteten. 

Det går att välja att aktiviteten bara ska startas då ärendet har ett attribut med ett 

visst värde. Detta görs genom att ange ett attributnamn och sedan vilka värden 

som detta attribut ska ha (eller inte ha, om man väljer att invertera attributregeln) 

för att aktiviteten ska startas. Om regeln inte uppfylls så kommer aktiviteten inte 

att startas vid aktiveringsstatusen. 

Med inställningen ”Tillåt handläggare att byta ansvarig användare” kan en 

handläggare i handläggargränssnittet byta vilken användare som är tilldelad en 

aktivitet. När denna är ikryssad kommer en knapp visas på aktiviteten i 

handläggargränssnittet. Man anger här på själva aktiviteten vilka användare 

handläggaren ska kunna välja att byta till. Se även avsnitt 9.2.4. 
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Bild 124 - Aktivera aktiviteten via attribut 

I Bild 125 så är två aktiviteter tillagda i aktivitetsgruppen ”demo av 

aktivitetsgrupper”. Det går här att lägga till fler aktiviteter, ta bort befintliga 

aktiviteter, ändra inställningar i aktivitetsgruppen eller ta bort hela 

aktivitetsgruppen och alla dess aktiviteter. För varje aktivitet visas förutom 

namnet även listan på ansvariga, om attribut används som aktivering, om 

attributregeln är inverterad och vilka värden på attributet som regeln har. Ikonen 

med två papper skapar en kopia av aktiviteten. 

 

Bild 125 - Aktiviteter i aktivitetsgruppen 

Då användaren nu återgår till e-tjänstebyggaren så visas en översikt över alla 

aktivitetsgrupper som är tillagda i denna e-tjänst (se Bild 126). 
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Bild 126 - En aktivitetsgrupp i e-tjänstebyggaren 

I den här vyn kan man sortera och kopiera aktivitetsgrupperna. Ikonen med två 

papper skapar en kopia av hela aktivitetsgruppen. 

 

9.2.3 Aktivitetsgrupper ur en ansvarigs synvinkel 

En användare som satts som ansvarig för en aktivitet i en aktivitetsgrupp, 

antingen som enskild användare eller genom att användaren tillhör den 

användargrupp som satts som ansvarig för aktiviteten, kan under mina sidor hitta 

alternativet ”mina aktiviteter” (se Bild 127). Där visas alla aktiviteter som ännu 

inte slutförts som den aktuella användaren är satt som ansvarig för. Genom att 

klicka på knappen ”visa slutförda” så växlar vyn över så att alla användarens 

slutförda aktiviteter visas i stället. 

 

Bild 127 - Mina aktiviteter 

För att gå in och granska och sedan slutföra en aktivitet så används knappen ”till 

aktivitet”. Då visas informationen om den valda aktiviteten; aktivitetens namn, då 

den påbörjades (alltså då ärendet fick aktivitetsgruppens aktiveringsstatus), vilken 

e-tjänst aktiviteten tillhör, vilket ärende aktiviteten tillhör, den korta beskrivningen 

och information om aktiviteten. Här visas även antingen en kryssruta där 

användaren kan välja att klarmarkera aktiviteten, eller två radioknappar för att 
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godkänna eller neka aktiviteten. Till detta kan användaren skriva in en kommentar 

och sedan välja att spara ändringarna (se Bild 128).  

Kommentarsrutan kan göras obligatorisk. Detta ställs in under respektive 

aktivitets inställningar. 

   

Bild 128 - Visning av en aktivitet i mina aktiviteter 

Om aktivitetsgruppen är inställd för att skicka notifiering så kommer användaren 

att få ett e-postmeddelande med en länk till aktiviteten då aktivitetsgruppen 

startas. Om en eller flera användargrupper är satt som ansvarig kommer samtliga 

användare i den eller de användargrupperna då att få en notifiering. Sedan är det 

”först till kvarn” vad gäller klarmarkering eller godkännande/nekande. 

Då aktiviteten är inställd att visa en förhandsgranskning av hela ärendet så visas 

aktiviteten för den ansvarige användaren enligt Bild 129. I det här exemplet finns 

bara ett steg och en fråga, men om e-tjänsten innehåller fler steg och fler frågor så 

kommer alla dessa att listas här. Under ärendeinformationen visas sedan 

kryssrutan för att klarmarkera och kommentarsfältet. 
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Bild 129 - Förhandsgranskning av ärendet i visningen av aktivitet 

Då alla aktiviteter i en aktivitetsgrupp är klarmarkerade så kommer ärendet att få 

aktivitetsgruppens målstatus. Om någon aktivitet nekats så får ärendet i stället 

aktivitetsgruppens nekandestatus. 

 

9.2.4 Aktivitetsgrupper ur en ärendehandläggares synvinkel 

En ärendehandläggare kan i handläggargränssnittet öppna ett ärende från en e-

tjänst som innehåller en eller flera aktivitetsgrupper och hitta fliken ”aktiviteter” 

(se Bild 130). Här kan handläggaren se alla aktiviteter som hör till detta ärende. I 

listan visas aktivitetsgruppens namn och då den påbörjades. För varje 

aktivitetsgrupp så listas alla tillhörande aktiviteter, när de slutfördes vem som 

gjorde klart aktiviteten och vilka som var ansvariga. Här kan handläggaren öppna 

och granska just den aktiviteten. Här kan handläggaren välja att godkänna 

aktiviteten i stället för att den ansvariga ska göras det. 
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Bild 130 - Aktivitetsgrupper i handläggargränssnittet 

Handläggaren kan även skicka en påminnelse på ej slutförda aktiviteter till den 

eller de användare som är satta som ansvariga för den aktiviteten. 

Då en påminnelse, automatisk eller manuell, har skickats så visas en ikon i form av 

en klocka. Denna ikon kan man klicka på för att visa tidigare skickade påminnelser 

för just den aktiviteten (se Bild 132). Upp till maximalt 10 av de senaste 

påminnelserna visas. Viktigt, notiser skickade före 2021-03-XX finns inte med i 

påminnelsehistoriken och kan tyvärr inte visas. Alla påminnelser skickade efter 

2021-03-XX är dock loggade och kan visas här. 

Om aktiviteten har inställningen ”Tillåt handläggare att byta ansvarig användare” 

aktiverat (Se avsnitt 9.2.2) visas även knappen ”Byt ansvarig” på aktiviteten i 

handläggargränssnittet. Se Bild 131.  

 

Bild 131 - Handläggare kan byta ansvarig på aktiviteten om detta är ikryssat på aktiviteten. 
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Bild 132 - Visa senaste skickade påminnelserna på en viss aktivitet 

När alla aktiviteter i en aktivitetsgrupp är slutförda genereras en pdf-kvittens med 

information om aktiviteten, vem som signerat, vilken aktivitet, datum mm. 

Om signering (bank-id) krävs för aktiviteten visas en ikon som ser ut som ett 

hänglås bredvid datum/tid när aktiviteten slutförts. 

 

9.3 Dubbletthantering 

Tillägget Dubbletthantering används för att flagga upp att flera ärenden som 

skickats in i samma e-tjänst kan vara dubbletter. Se Bild 133 - Aktivera 

dubbletthantering på e-tjänsten. 

I tillägget ställer e-tjänstebyggaren in vad som ska räknas som en dubblett.  

 

Bild 133 - Aktivera dubbletthantering på e-tjänsten 

Man väljer om det ska räknas som en dubblett på om det är samma användare 

som skickat in två eller fler ärenden i e-tjänsten eller om det ska räknas på attribut. 

Se Bild 134 - Inställningarna för dubbletthantering. Man kan även styra om 

dubblettkontrollen endast ska göras mellan vissa datum. 
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Bild 134 - Inställningarna för dubbletthantering 

 

Användare – Om två eller fler ärenden skickas in av samma användare i aktuell e-

tjänst kommer dubblettärendena sättas till den ärendestatus som valts under 

”Namn på status för dubbletter”.  

Det sist inskickade ärendet blir det som är ”rätt”, alltså ha kvar status inskickat. De 

ärenden som skickats in före kommer få den ärendestatus som valts under ”Namn 

på status för dubbletter”.  

Användare och attribut – Om detta valet är gjort måste man ange ett attributnamn 

som finns i tjänsten. Om samma användare och ärendet fylls i så att det angivna 

attributet sätts, och två eller fler ärenden skickas in, kommer det först inskickade 

ärendet få den ärendestatus som valts under ”Namn på status för dubbletter”. 

Endast attribut (bör användas med försiktighet) – Om detta valet är gjort måste 

man ange ett attributnamn som finns i tjänsten. Om ärendet fylls i så att attributet 

sätts och två eller fler ärenden skickas in, kommer det först inskickade ärendet få 

den ärendestatus som valts under ”Namn på status för dubbletter” oavsett vem 

som skickade in ärendet. Gäller även ej inloggade användare.  

Denna har vi markerat med texten ”bör användas med försiktighet” för att denna 

inställning endast kollar mot inställningar i tjänsten. Inga ärenden försvinner, men 

om attributet som angetts skulle vara felaktigt på något sätt, finns det större ”risk” 

att det inte är rätt ärenden som blir markerade som dubbletter.  
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9.4 Färgmarkeringar 

I e-tjänstebyggaren finns under ”tillägg och extrafunktioner” ett tillägg som kallas 

”färgmarkeringar” (se Bild 135). För att aktivera tillägget så klickas alternativet 

”Välj färgmarkeringar”. 

 

Bild 135 - Aktivera färgmarkeringar på e-tjänsten 

Namnge de färgmarkeringar som ska användas och vilken färg som ska visas. (Se 

Bild 136). Detta ställs in per e-tjänst.  

 

Bild 136 - Inställningarna för färgmarkering 

När det finns färgmarkeringar angivna på en e-tjänst visas en symbol under 

ärendenumret (grå ruta med en pil som pekar nedåt) på ärendet i 

handläggargränssnittet. (Se Bild 137). 
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Bild 137 - Grå ruta för att färgmarkera ett ärende i handläggargränssnittet 

Klickas den symbolen kan handläggaren nu välja bland de färgmarkeringar som 

finns upplagda på den aktuella e-tjänsten. 

När ärenden har en färgmarkering visas färgen längst till vänster på ärendet i 

översikten i handläggargränssnittet. (Se Bild 138). 

Det visas också en ruta som det står ”Visa alla” på i övre vänstra hörnet. Klickar 

man på den kan man filtrera de färgmarkerade ärendena.  

 

Bild 138 - Färgmarkering i handläggargränssnittet 

 

9.5 Förslagshantering / Röstning 

Den här extrafunktionen är inte en standardfunktion som alla installationer av 

Open ePlatform har. Om man vill ha denna funktion måste man höra av sig till 

Nordic Peak och begära den så lägger vi till den i er miljö. 
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9.5.1 Övergripande beskrivning 

Denna funktion byggdes ursprungligen för att medborgare skulle kunna skicka in 

förslag som publicerades på en publik sida där sedan medborgare i den 

kommunen kunde rösta på publicerade förslag. När ett förslag fick tillräckligt 

många röster gick förslaget vidare till utredning. De förslag som inte fick 

tillräckligt många röster utreddes inte. 

Denna extrafunktion har sedan utökats med möjligheten att välja om röstning ska 

användas eller inte. 

Det hela bygger på att en e-tjänst skapas där förslagets titel och beskrivning matas 

in, plus att en fil kan bifogas. I e-tjänsten så aktiveras förslagshanteringen under 

sektionen ”tillägg och extrafunktioner”. När ärenden sedan skickas in kommer en 

handläggare att behöva granska dem och byta status för att publicera förslagen på 

e-tjänstens publika förslagspresentationssida där medborgare sedan kan se 

förslagen. Då röstning är aktiverad är det via den publika sidan som medborgare 

kan välja att rösta på ett eller flera förslag. Röstning kräver inloggning vilket gör 

att en medborgare bara kan lägga en röst per förslag. För att kunna rösta kan e-

tjänstebyggaren även kräva att man bor i den kommun som förslaget gäller. 

 

9.5.2 Aktivera förslagshantering / röstning 

Funktionen för förslagshantering kräver för det första att det finns en e-tjänst där 

förslagshantering ska aktiveras. När e-tjänsten är skapad finns det under ”tillägg 

och extrafunktioner” en sektion som heter ”förslagshantering / röstning”, se Bild 

139. 

 

Bild 139 - Sektionen för röstning 

Initialt så är förslagshantering avstängd för alla e-tjänster som skapas. För att 

aktivera förslagshantering för en e-tjänst så klickas ”ändra inställningar”. Då visas 

ett formulär där förslagshantering för just den här e-tjänsten ställs in: 

• Titel – Den titel/rubrik som kommer visas på den publika sidan där 

förslagen publiceras. 

• Beskrivning – Den beskrivningstext som kommer att visas på den publika 

sidan där förslagen publiceras. 
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• Alias – Sista delen av adressen till den publika sidan där förslagen 

publiceras; om alias sätts till ”kommunforslaget” och adressen till e-

tjänsteplattformen är ”e-tjanster.kommun.se” kommer adressen till den 

publika sidan att vara e-tjanster.kommun.se/forslag/kommunforslaget. 

Tänk på att inte använda å,ä eller ö i aliaset, inte heller mellanslag. 

• Kommunkod – här kan en kommunkod anges som då kommer att matchas 

mot den inloggade användarens kommunkod. Om dessa inte stämmer 

överens kommer användaren inte att få rösta på det förslaget då 

användaren inte tillhör rätt kommun. Det är inte alla installationer som får 

med kommunkoden på användare då de loggar in, så om kommunkod ska 

användas, säkerställ då först att installationen faktiskt ha kommunkod på 

inloggade användare (styrs bland annat av Navet-abonnemanget). 

• Profil – Detta behöver bara sättas då installationen innehåller fler än en 

profil. I normalfallet finns bara en profil i installationen vilket gör att detta 

inte visas. 

• Ta ej med bifogade filer från ärendet till förslag – Då det finns 

filuppladdningsfrågor i e-tjänsten så kommer samtliga bifogade filer att 

läggas tillgängliga i publicerade förslag. För att bifogade filer inte ska följa 

med till förslaget så måste denna kryssruta användas. 

• Aktivera röstning – här väljs om röstning ska aktiveras på förslagen eller 

inte. Då röstning är aktiverad visas några fler inställningar som rör just 

röstning. 

• Röstningsperiod (i dagar) – Denna visas bara då röstning är aktiverad. Här 

sätts antalet dagar från det att ett förslag skickats in som användare har 

chansen att rösta på just det förslaget. 

• Minsta antal röster för att förslaget ska gå vidare – Detta visas bara då 

röstning är aktiverad. Här sätts hur många röster det krävs för att ett 

förslag ska gå vidare, det vill säga innan ärendet byter status till statusen 

för förslag som gått vidare. 

• Status för publicerade förslag – Detta visas bara då röstning inte är 

aktiverad. Här anges vilken eller vilka statusar som gör att inskickade 

förslag ligger som publicerade och aktiva förslag på den publika sidan. 

• Status för förslag under pågående omröstning – Detta visas bara då 

röstning är aktiverad. Här anges vilken eller vilka statusar som gör att 

inskickade förslag ligger som publicerade och aktiva förslag på den 

publika sidan. 

• Status för förslag som gått vidare – Detta visas bara då röstning är 

aktiverad. Här sätts den status som ärenden får då förslaget fått tillräckligt 

många röster efter det att röstningsperioden gått ut. 

• Status för förslag som ej gått vidare – Detta visas bara då röstning är 

aktiverad. Här sätts den status som ärenden får då förslagen inte fått 

tillräckligt många röster för att gå vidare då röstningsperioden gått ut. 
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• Statusar för förslag som är synliga under arkiverat – Här sätts den eller de 

statusar som ärenden ska ha för att visas under ”arkiverade förslag”. 

• Visa de aktiva förslagens status i förslagslistan – Denna kryssruta används 

för att i listan över aktiva förslag även visa en kolumn för förslagens status. 

Det går även att välja att lägga till upp till tre extra informationsblock till varje 

förslag. Detta görs genom att under avancerade inställningar först kryssa i 

”aktivera fler kolumner/attribut”. Då visas en tabell med tre rader där ingen eller 

upp till tre extra informationsblock kan anges. För varje extra informationsblock 

anges följande: 

• Rubrik – vad den extra informationen i förslaget ska heta. 

• Attributsträng – här kan en attributsträng bestående av både attribut och 

fast text anges. Exempelvis följande, där två attribut och en fast text (ordet 

och): 

o $attribute{mittAttribut1} och $attribute{mittAttribut2} 

• Valbart via kryssruta om den extra informationen ska visas i listan eller 

inte. 

När de nödvändiga inställningarna är angivna så sparas inställningarna genom att 

klicka på knappen ”spara ändringar”. Då visas återigen e-tjänstebyggaren och 

sektionen förslagshantering, nu med förslagshantering aktiverad och en kort 

summering av några av inställningarna, bland annat länken till den publika sidan. 

 

9.5.3 Krav på den tillhörande e-tjänsten för förslagshantering 

E-tjänsten kan i stort sett byggas precis hur man vill, men det finns ett attribut som 

måste sättas i e-tjänsten för att förslagshanteringen och publiceringen av förslag 

ska fungera: 

• Attributet ”description” måste sparas i någon av frågorna, förslagsvis i en 

textfältsfråga eller en textareafråga. Detta attribut blir förslagets rubrik på 

den publika sidan. 

Det är även bra om följande attribut sparas i e-tjänsten. Det är inget krav, men utan 

det här attributet så får förslagen ingen beskrivningstext, bara en rubrik. 

• Attributet ”longdescription” bör sparas i någon av frågorna, förslagsvis i 

en textareafråga. Detta attribut blir förslagets beskrivning i den publika 

sidan. Förslag kommer presenteras även om detta attribut inte är satt, men 

ingen beskrivningstext kommer då att visas för förslagen. 

Utöver detta kan följande attribut sättas om man vill: 

• Attributet ”decisionDescription” - detta attribut kan sättas i förslagsvis en 

för medborgaren dold textareafråga som visas först då en handläggare går 
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in och editerar ärendet och där kan skriva in vilken åtgärd som togs 

angående det inskickade förslaget. 

• Attributet ”rejectionDescription” - detta attribut kan sättas i förslagsvis en 

för medborgaren dold textareafråga som visas först då en handläggare går 

in och editerar ärendet och där kan skriva in varför förslaget inte 

genomfördes. 

• Om en filuppladdningsfråga finns med i e-tjänsten kommer den eller de i 

ärendet bifogade filerna att finnas tillgängliga i förslaget på den publika 

sidan. 

Det kan även vara bra att tydligt informera i e-tjänsten vad som kommer att visas 

på den publika sidan så att den som skickar in ett förslag förstår att viss 

information från ärendet kommer att bli offentligt läsbart av vem som helst. 

 

9.5.4 Den publika sidan för förslag och röstning 

Då förslagshantering aktiverats i en e-tjänst skapas en sida som nås av vem som 

helst, utan krav på inloggning. Den sidan ligger alltså helt publikt. På denna sida 

listas alla publicerade förslag (se Bild 140). 

 

Bild 140 - Den publika sidan där alla publicerade förslag visas 

Beroende av om röstning är aktiverad i förslagshanteringen eller inte så har 

tabellerna lite olika utseende/innehåll. I Bild 140 är röstning aktiverad. Här visas 

alltså förslagets rubrik, hur länge röstningen pågår, antalet röster just nu och om 

du som inloggad användare röstat eller inte. Listan kan sorteras efter valfri 

kolumn och det finns även en sökfunktion för att hitta ett speciellt förslag. Då 

röstning inte är aktiverad så visas ingen röstningsrelevant information. 
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Initialt visas aktiva förslag, men om knappen ”visa arkiverade förslag” klickas så 

byts listan till att i stället visa alla arkiverade förslag. 

Då en användare klickar på något av förslagen i listan öppnas det förslaget och 

dess information presenteras (se Bild 141). 

 

Bild 141 - Visa ett aktivt förslag 

Användaren behöver fortfarande inte vara inloggad för att kunna se förslagets 

innehåll. I bilden ovan hämtades alltså texten ”mitt första förslag” från ärendet via 

attributet ”description”, texten för beskrivning från attributet ”longdescription”. 

Filen är den fil som bifogades i ärendet. Här finns även möjlighet att enkelt dela 

förslaget på Facebook och på Twitter. 

Då röstning är aktiverad kan användaren nu välja att rösta på det här förslaget 

genom att klicka på knappen ”rösta”. Om användaren inte är inloggad och klickar 

på knappen ”rösta” så kommer en inloggningsförfrågan att visas. En användare 

som redan är inloggad får direkt upp en bekräftelsedialog med förslagets titel och 

information om hur röster lagras. Om användaren ångrar sig behöver bara 

knappen ”tillbaka” klickas för att låta bli att rösta och i stället komma tillbaka till 

visningen av förslaget. Om användaren väljer att bekräfta sin röst på detta förslag 

klickas knappen ”bekräfta röst” (se Bild 142). 
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Bild 142 - Bekräfta röst 

Då rösten är lagd så visas återigen förslaget, men nu med knappen ”rösta” utbytt 

till knappen ”ta bort min röst”. Det går alltså att ångra sin röstning. 

Då användaren nu går tillbaka till den publika sidan där alla förslag listas så visas 

nu texten ”du har redan röstat på detta förslag” visas för det eller de förslag som 

den inloggade användaren redan röstat på. 

Det går inte att via den publika sidan se vem som röstat på ett visst förslag. Bara 

den inloggade användaren kan se vilka förslag just den användaren röstat på. 

Då röstningsperioden gått ut räknas röster och de förslag som fått tillräckligt med 

röster får statusen för förslag som gått vidare. De förslag som inte fått tillräckligt 

många röster får statusen för förslag som ej gått vidare. 

Då röstning inte är aktiverad är helt enkelt knappen för röstning dold. 

Då en användare röstar på ett förslag så kommer en notis (eventuellt både via e-

post och SMS) att skickas till den användare som skickat in förslaget. Den 

användare som skickat in förslaget kan när som helst välja att avsluta 

prenumerationen på dessa notiser genom att logga in i plattformen, gå till sitt 

förslag på den publika sidan och där använda knappen ”stäng av prenumeration” 

(se Bild 143). Då visas en bekräftelsedialog där användaren antingen kan välja att 

gå tillbaka till förslaget utan att stänga av prenumerationen eller välja att bekräfta 

avslutet med knappen ”bekräfta avslut av prenumeration”. 

Då prenumerationen är avslutad så får användaren inte längre notiser då röster 

läggs på det aktuella förslaget. Användaren kan sedan när som helst välja att starta 

prenumerationen igen genom att logga in i plattformen och i förslaget klicka på 

knappen ”aktivera prenumeration” och bekräfta aktiveringen. 
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Bild 143 - Stäng av prenumeration av notiser vid lagda röster 

 

9.6 Gallring av ärenden 

För att gallra ärenden, alltså ta bort ärenden, finns tillägget ”gallring”. Gallring 

kan både skötas manuellt och automatiskt. Både den manuella och den 

automatiska gallringen bör handskas varsamt då ett gallrat ärende är permanent 

borttaget.  

9.6.1 Manuell gallring 

För att gallra manuellt använder systemadministratören alternativet ”manuell 

gallring” (se Bild 144).  

 

Bild 144 - Sektionen gallring i e-tjänstebyggaren 

När alternativet ”manuell gallring” klickas så visas ett formulär där 

systemadministratören får välja vilken status ärendena ska ha som ska gallras, 

vilken tidsperiod och om ärendena ska vara inskickade eller ej inskickade (båda 

kan väljas). För ej inskickade ärenden så används datumet då ärendena skapades 

och för inskickade ärenden används datumet då det skickades in (se Bild 145).  
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Bild 145 - Manuell gallring, gallringskriterier 

Då gallringskriterierna är valda så kan knappen ”visa ärenden” klickas. Då visas 

en lista som innehåller de ärenden som matchar de valda kriterierna (se Bild 146). 

Listan innehåller ärendenummer, version av e-tjänsten som ärendet hör till, 

datumet för ärendet och om det är inskickat eller inte. Det visas alltså ingen annan 

information från ärendena än denna. Nu kan systemadministratören bocka för de 

ärenden som ska gallras, eller klicka på kryssrutan i listhuvudet som då väljer 

samtliga hittade ärenden. Sedan kan knappen ”gallra valda ärenden” klickas, som 

visar en verifieringsdialog där systemadministratören får frågan om det valda 

antalet ärenden faktiskt ska tas bort. Om systemadministratören väljer att utföra 

gallringen så tas det eller de valda ärendena bort permanent. 
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Bild 146 - Hittade ärenden som matchar gallringskriterierna 

9.6.2 Automatisk gallring 

Automatisk gallring konfigureras genom att systemadministratören klickar på 

alternativet ”automatisk gallring”. Då visas ett formulär indelat i två delar, se Bild 

147: 

• Avslutade ärenden 

• Ej inskickade ärenden 

I den övre delen, avslutade ärenden, där listas e-tjänstens samtliga statusar, alltså 

från samtliga versioner av e-tjänsten, som är konfigurerade med en innehållstyp 

som är följande: 

• avslutade ärenden 

I den andra delen, ej inskickade ärenden, listas e-tjänstens samtliga statusar som 

har någon av följande innehållstyper: 

• Sparade men ej inskickade ärenden 

• Väntar på flerpartssignering 

• Väntar på betalning 
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Bild 147 - Automatisk gallring 

Vid varje status finns ett inmatningsfält där antalet dagar innan gallring görs 

skrivs in. 

• Avslutade ärenden: de tas bort då det gått fler dagar, räknat från 00:00, 

sedan ärendet avslutades än vad inställningen i automatiska gallringen för 

den aktuella avslutad-statusen i den aktuella e-tjänsten säger. 

• Sparade ärenden: de tas bort då det gått fler dagar, räknat från klockan 

00:00, sedan ärendet senast sparades än vad inställningen i automatiska 

gallringen för den aktuella sparad-status i den aktuella e-tjänstens säger. 
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• Väntar på flerpartssignering: de tas bort då det gått fler dagar, räknat från 

klockan 00:00, sedan ärendet senast uppdaterades och fick statusen med 

innehållstypen ”väntar på flerpartssignering” än vad inställningen i 

automatiska gallringen för den aktuella väntar-på-flerpartssignering-

statusen i den aktuella e-tjänsten säger. 

• Väntar på betalning: de tas bort då det gått fler dagar, räknat från klockan 

00:00, sedan ärendet senast uppdaterades och fick statusen med 

innehållstypen ”väntar på betalning” än vad inställningen i automatiska 

gallringen för den aktuella väntar-på-betalning-statusen i den aktuella e-

tjänstens säger. 

Ett exempel: 

• Vi anger 1 i antal dagar innan gallring för statusen ”avslutad” i 

inställningen för den automatiska gallringen. 

• Ett ärende i den aktuella e-tjänsten avslutas 2021-06-03 klockan 23:59. 

• En minut senare, klockan 00:00 går den automatiska gallringen och 

kontrollerar då detta ärende. Beräkningen görs på antalet påbörjade dagar 

efter senaste statusändringen, alltså då ärendet avslutades. Beräkningen 

ger att det är 1 påbörjad dag sedan det avslutades. Det är inte större än det 

värde som sattes i inställningen för den automatiska gallringen vilket gör 

att ärendet inte gallras ännu. 

• En dag senare, 2021-06-04, klockan 00:00 (alltså ett nytt dygn) går den 

automatiska gallringen igen. Då görs beräkningen för ärendet igen som då 

ger att det är två påbörjade dagar sedan ärendet avslutades. Det är större 

än antalet dagar som inställningen i gallringsfunktionen sattes till vilket 

gör att ärendet nu kommer gallras bort automatiskt. 

Om sparade ärenden är satta att gallras så kommer en användare som sparar ett 

ärende i den aktuella e-tjänsten att få se en informationstext om hur länge det 

sparade ärendet kommer att finnas kvar innan det automatiskt tas bort, se bild 

Bild 148. Denna extra information visas inte om e-tjänsten körs i e-tjänstebyggaren 

via ”testa e-tjänsten” och man väljer att spara ärendet (det går inte att spara 

ärendet då e-tjänsten körs i testläge). 

 

Bild 148 - Gallringsbeskrivning vid sparat ärende 

Det är alltså följande text som läggs till då automatisk gallring är påslagen för 

sparad-statusen: ”Om du inte fortsätter med ditt ärende inom X dagar kommer det 

att raderas”. Den standardtexten kan dock skräddarsys per e-tjänst genom att i 

inställningen för den automatiska gallringen kryssa i rutan ”Ange annan 
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beskrivning än standard”. Då visas en texteditor där denna text kan ändras. I 

denna text kan taggen $autodeletion.days användas för att hämta det antal dagar 

som ställts in i gallringen för den aktuella statusen. 

Längst ner finns en kryssruta som måste klickas i för att inställningarna för den 

automatiska gallringen ska kunna sparas. Den frågar om systemadministratören är 

införstådd med att ärenden kan tas bort automatiskt. 

Om en status byter namn i e-tjänsten måste även inställningen för automatisk 

gallring uppdateras. 

 

9.7 Lägg till ärende 

Detta tillägg kan aktiveras för att tillåta att handläggare har rätt att lägga till 

ärenden åt vissa grupper av användare. Då knappen ”ändra inställningar” för 

tillägget ”lägg till ärende” klickas så visas ett kort formulär där e-

tjänsteadministratören får välja vilka typer av användare som handläggare ska få 

lägga till ärenden för. Under detta finns några inställningar för att stänga av 

notifieringar. 

När denna inställning är aktiverad så kan behöriga handläggare i 

ärendehandläggargränssnittet via verktygsmenyn välja att lägga till ärenden till 

denna e-tjänst (se Bild 149).  
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Bild 149 - Inställningar för lägg till ärende 

Det räcker att e-tjänstens version är aktiverad för att en handläggare ska kunna 

använda den för att lägga till ärenden. Den behöver alltså inte vara publicerad.  

Detta grundade sig i ett scenario där en e-tjänst bara skulle vara öppen för 

ansökningar under en begränsad period, sedan avpublicerades den. Dock kom 

vissa av ansökningarna in i pappersform vilket i efterhand behövde registreras av 

handläggare. Då behövde dessa handläggare kunna köra e-tjänsten trots att den 

var avpublicerad, så länge som den är aktiverad. 

Detta innebär exempelvis att en e-tjänst med en aktiverad och publicerad version 1 

av e-tjänsten kommer vara den version som körs av ”medborgaren” medan 

version 2 av e-tjänsten bara är aktiverad men inte publicerad är den version som 

körs av handläggare då dessa lägger till ärenden till den e-tjänsten. 
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9.8 Målgrupper / Livshändelser 

I denna sektion i e-tjänsten kan e-tjänsteadministratören lägga till vilka 

målgrupper, eller livshändelser som det också kan kallas i vissa installationer, som 

denna e-tjänst ska tillhöra. E-tjänst kan alltså tillhöra ingen, en, eller flera 

målgrupper. I Bild 150 är målgruppen ”bygga hus” vald.  

 

Bild 150 - Sektionen målgrupper/livshändelser i e-tjänstebyggaren 

För att ändra vilka målgrupper som denna e-tjänst ska tillhöra klickar e-

tjänsteadministratören på alternativet ”välj målgrupp”. Då visas en lista av 

tillgängliga målgrupper med en kryssruta på varje rad för att välja vilka 

målgrupper som e-tjänsten ska tillhöra (se Bild 151). När valen är gjorda så klickas 

knappen ”spara ändringar”. 

 

Bild 151 - Ändra e-tjänstens målgrupper 

 

 

 

9.9 Överlåt ärende 

I e-tjänstebyggaren finns under ”tillägg och extrafunktioner” ett tillägg som kallas 

”överlåt ärende” (se Bild 152). För att aktivera överlåtelsefunktionen så klickas 

alternativet ”ändra inställningar”. 
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Bild 152 – Sektionen överlåt ärende i e-tjänstebyggaren 

När denna funktion är aktiverad kan ett ärende överlåtas till en annan person. 

Överlåtelsen görs av ägaren för ärendet på Mina sidor. Personen som tar över 

ärendet kommer stå som part på ärendet. Överlåtaren kommer inte längre se 

ärendet på Mina sidor när överlåtelsen gått igenom. 

 

Bild 153 - Inställningar i överlåt ärende 

Det går att använda överlåtelse på två sätt (se Bild 153).  

Aktivera överlåtelse – innebär att sparade, ej inskickade ärenden kan överlåtas till 

en annan person i Mina sidor.  

Tillåt överlåtelse av inskickade ärenden – innebär att även inskickade ärenden på 

den e-tjänsten kan överlåtas till en annan person. 

 

9.9.1 Överlåtelsefunktionen på kundens mina sidor. 

När överlåtelsefunktionen är aktiverad visas knappen ”överlåt ärende” på Mina 

sidor för ägaren av ärendet (se Bild 154). När ägaren trycker på den knappen, visas 

fält där mottagarens namn, personnummer och e-post ska fyllas i för att skicka 

överlåtelsen. 
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Bild 154 - Överlåt ärende i Mina sidor 

Mottagaren får e-post med en förfrågan om att ta över ärendet. Mottagaren måste 

logga in på mina sidor och acceptera eller neka överlåtelsen. 

 

9.9.2 Överlåtelsefunktionen i handläggargränssnittet 

I ärendehistoriken kan man se om en överlåtelse gjorts på ett ärende. I 

händelseloggen finns då en rad där det står ”ägare ändrad” (se Bild 155). 

 

Bild 155 - Överlåt ärende i handläggargränsnittet 

9.10 Överlåta ärende - Interna användare 

Överlåta ärende – Interna användare fungerar på samma sätt som tillägget Överlåt 

ärende, se avsnitt 9.9. Skillnaden är att ärendet kan överlåtas till en annan intern 

användare. Denna funktion läggs i nuläget inte in som standard hos alla kunder. 

Om ni vill ha denna funktion aktiverad kontakta vår support. 
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9.11 Erbjudandefunktion 

Det finns en funktion för att skicka ut ett erbjudande till en sökande kopplat till ett 

ärende.  

Ett exempel skulle kunna vara att en vårdnadshavare har gjort en ansökan om 

förskoleplats via en e-tjänst. Handläggaren går in på ärendet och skickar ut ett 

meddelande till vårdnadshavaren med ett erbjudande om en plats på en förskola. 

Vårdnadshavaren loggar in på mina sidor och accepterar eller avböjer 

erbjudandet. 

Skapa ett erbjudande 

För att skapa ett erbjudande måste det finnas statusar upplagda på e-tjänsten för 

detta. Under pennan för inställningarna till statusarna anger man vilken status 

som ska skapa ett erbjudande. (Se även 8.3.5) 

Längst ner i inställningarna för varje status finns en kryssruta som heter ”Skapa 

erbjudande vid byte till denna status”. Om man kryssar i den kommer en ruta med 

inställningar för erbjudandefunktionen upp. (Se Bild 156) 

 

Bild 156 - Inställningar för erbjudandefunktionen 
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Sätt attribut vid utfall 

Attribut kan kopplas till erbjudandet. Attributen kan användas till notifieringar 

eller meddelanden till sökanden.  

Sätt tidsbegränsning på erbjudandet 

Om denna kryssas i visas ett fält för hur många dagar sökanden har på sig att gå in 

och svara på erbjudandet. Om tiden går ut utan att kunden har svarat på 

erbjudandet så visas texten ”svarstiden för erbjudandet har löpt ut” i 

meddelandefliken för erbjudandemeddelandet i stället för svars-knapparna. 

En status måste anges för ej besvarade erbjudanden. Om erbjudandet inte besvaras 

inom angiven tid kommer statusen ändras till den nya statusen automatiskt när 

tiden passerat.  

Accepterat erbjudande/Avböjt erbjudande 

Ange vilken status ärendet ska få om erbjudandet accepteras och vilken status det 

ska få om det avböjs. Om inget annat anges kommer det stå ”Ja” respektive ”Nej” 

på knapparna i meddelandet till sökanden, men en valfri text på knappen kan 

anges. Färgen på knapparna är grön och röd, detta kan inte ändras. (Se Bild 158). 

Till både status för accepterat och för avböjt erbjudande måste ett meddelande 

anges. Det meddelandet visas under meddelandefliken för både sökande och 

handläggare. (Se Bild 157).

 

Bild 157 - Meddelande vid besvarat erbjudande 

För att använda erbjudandefunktionen måste ” Kräv att handläggaren lägger till 

ett meddelande vid byte till denna status” vara ikryssad på aktuell status. Där kan 

man också välja en förvald meddelandemall om man har meddelandemallar 

sparade på e-tjänsten. 

Så här ser ett erbjudande ut för sökande.  
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Bild 158 - Exempel på hur ett erbjudande ser ut för sökande 
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10  Fristående dokumentsignering 

Funktionen för fristående dokumentsignering används för att signera en valfri 

pdf-fil med bank-id.  

Funktionen är inte standard i alla installationer, om ni önskar den görs det som en 

beställning i Nordic Peaks kundportal.  

 

Bild 159 - Dokumentsigneringsvyn för en handläggare 

Om funktionen är aktiverad finns den i menyn under Handläggning> 

Dokumentsignering. Handläggaren som ska tillgång till funktionen måste vara 

med i behörighetsgruppen ”Dokumentsignering”. Se Bild 159. 

Med knappen ”Skapa ny dokumentsignering” påbörjar handläggaren ett nytt 

signeringsdokument. Se Bild 160. 

• Dokumentnamn – Dokumentnamnet blir signeringens rubrik och det som 

kommer visas på Mina sidor för den/de som ska signera ärendet. 

 

• Beskrivning vid signering – Beskrivningstexten är valfri. Den visas som en 

information på Mina sidor för den/de som ska signera ärendet. Denna text 

kommer inte med i dokumentet. 

 

• Bifoga PDF-dokument – Här laddas den PDF-fil upp sin ska skickas för 

signering.  

 

• Avbryt dokument om ej signerat inom – Om signeringen inte slutförts 

inom den angivna tiden kommer dokumentsigneringen avbrytas. En 

notifiering skickas till alla som ombetts signera och till handläggaren.  

Detta fält har förifyllt ”14” dagar. Det kan ändras till valfritt antal dagar. 

Det kan inte lämnas tomt eller ha värdet noll.  

 

• Skicka påminnelse om ej signerat inom – Om signering inte utförts inon 

angivet antal dagar som en påminnelse skickas till den/de som ska signera 

dokumentet. Påminnelsen skickas per e-post.  

Detta fält har förifyllt ”7” dagar. Det kan ändras till valfritt antal dagar. Det 
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kan inte lämnas tomt eller ha värdet noll. 

 

• Gallra dokument efter – I detta fält anges hur länge dokumentet kommer 

finnas tillgängligt efter att signering slutförts. Gallring sker med automatik 

när det angivna antalet dagar har passerat. En notifiering skickas per e-post 

till handläggaren som skapat dokumentsigneringen 7 dagar innan 

gallringsdagen. Dokumentet gallras från både handläggarens sida och från 

signerande parters Mina sidor. 

Detta fält har förifyllt ”90” dagar. Det kan ändras till valfritt antal dagar. 

Det kan inte lämnas tomt eller ha värdet noll. 

 

Bild 160 – Handläggarvyn för att skapa en ny dokumentsignering 

 

• Signeras av – I denna rutan anger man vem eller vilka som ska signera 

dokumentet med bank-id. Man väljer mottagare genom att klicka på 

länken ”Lägg till person”. Då visas en popup-ruta där man får välja om 

personen som ska signera är handläggaren själv, en intern användare eller 
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en extern part. Om flera personer ska signera samma dokument väljer man 

Lägg till person igen.  

Mig själv - är det den inloggade handläggaren själv som ska signera 

dokumentet.  

Intern användare - öppnar en sökruta där man kan söka på alla personer i 

plattformen som är medlemmar i gruppen ”Personal”. Se Bild 161. 

 

Bild 161 - Sök fram intern användare som ska signera 

 

Vid valet ”Extern” kan man skicka signeringen till en valfri person. Förnamn och 

antingen e-postadress eller mobiltelefonnummer är obligatoriskt. Se Bild 162. 

 

Bild 162 - Ange extern person som ska signera 
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Signera i ordningsföljd – Denna innebär att signering kommer skickas till 

personerna som ska signera i den ordningen de är upplagda. Med den gröna upp-

ner pilen längst till vänster om varje person kan man sortera ordningen. 

Vid signering visa tidigare parter som signerat – Är denna ikryssad visas det för 

signeringsparterna vem som signerat dokumentet innan. 

Visa signerat dokument på Mina sidor – Är denna ikryssad kan 

signeringsparterna se en kopia på det signerade dokumentet på Mina sidor. Med 

kopia menas att det syns på dokumentet att det är signerat och av vem, men 

personnummer på dem som signerat visas inte.  

Om den inte är ikryssad kan dokumentet inte länge ses på Mina sidor efter 

signering. 

Publicera original med personnummer för andra parter (bör användas med 

försiktighet) – Om denna är ikryssad kan alla som signerat ärendet se det 

signerade dokumentet, där även personnummer finns med. 

 

När alla val är gjorda kan man välja att spara dokumentsigneringen eller att skicka 

den till signeringsparterna direkt.  

Väljer man att endast spara dokumentsigneringen, får den status Sparad i listan.  

 

Notifieringar skickas per e-post och på sms om mobilnummer finns angivet.  
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11 Systemadministration 

Funktionerna under det här stycket kräver att man har behörighet som 

systemadministratör. Har man den behörigheten visas ”Systemadm.” i 

menyraden.  

Funktionerna under systemadministration är mer generella för hela plattformen 

och här beskrivs en del av de menyval som kan finnas.  

Vissa installationer av Open ePlatform kan ha fler menyval än de som listas här.  

 

11.1 Driftmeddelanden 

Under Systemadm. > Driftmeddelanden finns en funktion där man kan lägga upp 

informationsmeddelanden eller varningsmeddelanden i plattformen. Dessa 

används för att upplysa om att någon ”driftstörning” pågår. Se Bild 163 - Översikt 

över driftmeddelanden under systemadministrationen. 

Driftmeddelanden delas upp i lokala och externa meddelanden. Lokala 

meddelanden innebär att det är meddelanden som endast rör den aktuella 

installationen och som har lagts upp av systemadministratören. Externa 

meddelanden är meddelanden som kan läggas upp centralt av Nordic Peak.   

Driftsmeddelanden visas som en list under menyraden i plattformen.  

De olika typerna av driftsmeddelanden beskrivs närmare längre fram. 

 

 

Bild 163 - Översikt över driftmeddelanden under systemadministrationen. 
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11.1.1 Lokala meddelanden 

Lokala meddelanden innebär att driftmeddelandet är uppsatt av 

systemadministratören i den aktuella installationen av plattformen.  

 

Bild 164 - Inställningarna för ett lokalt driftmeddelande 

Lokala driftmeddelanden kan sättas upp som ett Varningsmeddelande eller ett 

Informationsmeddelande. Skillnaden är hur de ser ut, se Bild 165 - Exempel på hur 

ett informationsmeddelande ser ut. och Bild 166 - Exempel på hur ett 

varningsmeddelande ser ut. 

 

Bild 165 - Exempel på hur ett informationsmeddelande ser ut. 
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Bild 166 - Exempel på hur ett varningsmeddelande ser ut. 

Systemadministratören anger vilken text meddelandet ska innehålla och mellan 

vilka datum och klockslag det ska visas. 

Inaktivera e-tjänsterna under perioden för driftmeddelandet 

Kryssas rutan ”Inaktivera e-tjänsterna under perioden för driftmeddelandet” kan 

man inte påbörja eller fortsätta med ett ärende. Samtliga inskickade ärenden blir 

inaktiverade i hela plattformen.  

• På plattformens startsida innebär det att knappen ”Starta e-tjänst” blir 

inaktiv och gråmarkerad. Finns det en blankett på e-tjänsten blir även 

knappen för att ladda ner blankett inaktiv.  

• Under Mina sidor blir användarens ärenden inaktiverade. 

• I handläggargränssnittet kan ärenden inte öppnas av handläggare. 

 

Bild 167 - Inställningar för vad som ska kunna utföras under tiden för driftstoppet. 

När denna inställning är ikryssad visas även valen: (Se Bild 167 - Inställningar för 

vad som ska kunna utföras under tiden för driftstoppet.) 

Tillåt handläggning av ärenden under driftstoppet 

Denna inställning gör så att handläggaren kan öppna och hantera ärenden i 

handläggargränssnittet. 

Tillåt sökande att hantera inskickade ärenden under driftstoppet 

Denna inställning gör så att användaren kan öppna ett inskickat ärendet under 

Mina sidor. Sparade ärenden går inte att fortsätta med. 
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Tillåt användare att hämta blanketter under driftstoppet 

Denna inställning gör så att knappen användaren kan ladda hem blanketter under 

driftstoppet. Knappen ”Hämta blankett” är aktiv.  

 

11.1.2 Externa källor 

Externa källor innebär att Nordic Peak kan lägga upp driftmeddelanden om 

driftstörningar som påverkar plattformen upptäcks hos någon av de listade 

leverantörerna. För att ”prenumerera” på sådana centrala driftmeddelanden 

aktiverar man detta längst till höger på respektive leverantör (se Bild 168). Om 

leverantören är markerad med en grön bock kommer ett driftmeddelande läggas 

upp/tas bort under tiden för driftstörningen.  

 

 

Bild 168 - Här ställer man in vilka leverantörer Nordic Peak får lägga ut driftmeddelanden för. 

 

11.2 Gallringslogg 

Under gallringslogg kan man se en översikt av samtliga ärenden som tagits bort 

från den aktuella installationen. Både ärenden som tagits bort manuellt av 

handläggare och ärenden som tagits bort med gallringsfunktionen.  

Gallringsloggen visar vilket ärendenummer ärendet hade, vilken e-tjänst det hörde 

till, datum för skapande och borttagande av ärendet samt vilken användare som 

tagit bort ärendet. Det går alltså inte att se eller öppna själva ärendet, dvs 

innehållet, utan allt utöver dessa uppgifter om ärendet är permanent borttaget. 

 

11.3 Grupper 

Användare kan ha olika behörigheter till plattformens olika funktioner. Dessa 

behörigheter administreras i ”Grupper” under ”Systemadm.”.  
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Bild 169 - Behörighetsgrupper 

Under Systemadm. > Användare kan man för varje användare se vilka 

behörigheter denne har. Man kan se vilka e-tjänster, kalendrar och köer 

användaren är handläggare för. 

 

 

11.3.1 Standardgrupper och dess behörigheter 

Som standard finns ett antal grupper som är kopplade till plattformens 

funktionalitet, dessa bör inte tas bort.  

Standard är dessa användargrupper (avvikelser från standard förekommer):  

Bokningshandläggare 
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Denna grupp ger tillgång till att handlägga en kalender man har behörighet till. 

Under Handläggning > Bokningar kan man se inkomna bokningar i en lista och 

även lägga till nya bokningsbara tider i en kalender. 

En ny kalender kan endast läggas upp av Systemadministratör. (Läs mer i avsnitt 

6.1)  

E-tjänst administratörer 

Denna grupp ger tillgång till att lägga till nya e-tjänster, redigera och publicera. (Se 

även E-tjänstepublicist) 

Kundtjänst 

Gruppen kundtjänst ger tillgång till menyalternativet ”sök ärenden”. Det gör att 

man kan söka på inskickade ärenden. Användaren kan endast se en lista på 

inskickade ärenden och grundinformation om ärendet. För att kunna öppna 

ärendet behövs ytterligare behörighet. 

Under Sök ärenden kan man även lägga till funktionen ”Testa e-tjänster” om man 

vill utöka möjligheten att testa e-tjänster, utöver handläggare.. Se även 5.5. 

Köhandläggare 

Denna grupp ger tillgång till att handlägga köer man har behörighet till. Under 

handläggning > Köplatser kan handläggning av dessa köplatser göras.  

Medborgare  

En person som loggar in med mobilt bankid och skapar sitt användarkonto på det 

sättet får behörigheten ”medborgare”. En medborgare har tillgång att fylla i och 

skicka in ärenden från publicerade e-tjänster och se sina ärenden under ”Mina 

sidor”. 

Personal 

Används för att samla personalkonton, antingen manuellt inlagda eller inlästa från 

er organisations AD (Active Directory). 

Systemadministratörer 

Behörighetsgrupp för administratörer. Som systemadministratör har man tillgång 

att administrera behörigheter, globala inställningar, betalinställningar, kalendrar, 

köer, listor, API-inställningar med mera. Vanligtvis även tillgång till 

handläggargränssnitten. 

Ärendehandläggare 

Gruppen ärendehandläggare har tillgång till menyalternativet Handläggning > 

Ärenden. De kan då se en lista på de inskickade ärenden som de har behörighet 

till. Behörighet till ärenden läggs på respektive e-tjänst. 
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11.3.2 Grupper som ej är standard 

Vill ni ha någon av dessa grupper kontakta Nordic Peak. 

E-tjänstepublicist 

Om denna grupp finns inlagd på plattformen kan inte gruppen E-tjänst 

administratörer publicera en e-tjänst. Denna grupp gör att ”E-tjänst 

administratörer” kan skapa och bygga e-tjänster, men publiceringsrättigheterna är 

inaktiverade. Denna grupp kan både skapa, bygga och publicera e-tjänster. 

E-tjänst redaktörer 

En redaktör kan redigera grundinformationen på en e-tjänst, så som kort och lång 

beskrivning, sökord, kontaktuppgifter (alla installationer har inte modulen 

”redaktörer”). Redaktörer kan bland annat inte ändra eller lägga till frågor och 

steg eller publicera e-tjänster. 

 

 

11.4 Inställningar – sök 

Dessa inställningar gäller sökrutan på plattformens startsida. Se Bild 170 och Bild 

171.  

 

Bild 170 - Sökrutan på plattformens startsida 

Recommended tags - I översta rutan kan man ange sökord som man vill ska visas 

under själva sökrutan. Dessa sökord är klickbara för användaren. 
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Bild 171 - Under "Systemadm. > Inställningar - sök" kan man göra inställningar för sökfunktionen 

Search hints – Det man anger här visas som sökförslag i själva sökrutan. Orden är 

bara en ”platshållare”, användaren måste själv skriva in sökord. 

Max search hits – Denna styr hur många träffar som visas när användaren skriver 

in ett sökord. Om man exempelvis har värdet 10 innebär det att de 10 bästa 

träffarna kommer att visas. Det kan alltså finnas fler träffar på sökordet, som inte 

visas. 

Intervall size – Denna inställning finns med om man använder funktionen ”Mest 

använda tjänsterna” på plattformens startsida. Inställningen styr hur många 

timmar tillbaka i tiden funktionen ska baseras på. Exempelvis med värde 72, så 

kommer ”Mest använda tjänsterna” visa de e-tjänster som har flest inskickade 

ärenden under de senaste 72 timmarna.  

Flow count – Denna inställning styr hur många e-tjänster som visas som standard 

i varje kategori på startsidan.  

 

11.5 Interna listor 

Interna listor används för att lägga upp listor på alternativ som man vill kunna 

använda flera gånger. Interna listor används i flervalsfrågor, istället för att skriva 

in alternativen under frågans inställningar kan man hämta in frågans alternativ 

från en lista.  

De frågetyper som listor kan användas i är: 

• Rullistafråga med alternativ från lista 

• Kryssrutefråga med alternativ från lista 

• Radioknappfråga med alternativ från lista 

• Prioriteringsfråga med alternativ från lista 
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I e-tjänsten lägger man till någon av dessa frågetyper och väljer sen vilken lista 

man vill hämta in.  

Om innehållet/alternativen i listan ändras så slår det ändrade innehållet igenom 

direkt i alla berörda e-tjänster, liksom alla tidigare använda versioner där listan 

har använts. 

OBS! Om man ändrar namnet på listan tappas kopplingen till frågorna i e-

tjänsterna. Detta medför att e-tjänsterna måste uppdateras och kopplas mot listans 

nya namn. 

Interna listor finns under Systemadm. > Interna listor (kan finnas lokala varianter 

var listor hittas). Där kan systemadministratören lägga upp nya listor och 

administrera befintliga. Listor som används i en e-tjänst kan inte tas bort. 

 

 
Bild 172 - På översiktssidan för interna listor 

 
 
Lägg till lista 

För att lägga till en ny lista klickas knappen ”Lägg till intern lista”. Se Bild 172. 

Namn på listan är obligatoriskt. Det finns två sätt att lägga till alternativen i listan. 

Antingen läser man in alternativen från en Excel-fil eller så skriver man in varje 

alternativ manuellt. 

För att lägga till alternativ från Excel-fil klickar man på ”Välj fil” och laddar upp 

Excel-filen till plattformen. Innehållet i filen måste vara enligt mallen i 

instruktionstexten för att det ska fungera. I filen är kolumn A obligatorisk, alltså 

alternativets namn. 

Om man laddar upp alternativ från Excelfil kan man inte samtidigt ange alternativ 

manuellt. Eventuella alternativ som skrivits in manuellt kommer inte att tas med i 

listan. 
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Bild 173 - Lägg till ny intern lista 

Om man väljer att lägga till alternativen genom att skriva in dem manuellt, klickas 

länken ”Lägg till alternativ”. Då visas ett textfält där alternativets namn kan 

skrivas in. Man lägger sen till så många alternativ man vill ha.  

 
Datumfiltrering 

Om man kryssar i ”Aktivera datumfiltrering” kan man styra när alternativen i ska 

vara synliga i e-tjänsten. Är denna inte ikryssad visas alla alternativ. Se Bild 174.  

Med datumfiltrering kommer alternativen visas i e-tjänsten mellan de angivna 

datumen. Före/efter angivna datum kommer alternativen vara dolda för 

användaren av e-tjänsten.  

Datumfiltrering kan användas på alternativ från Excel-fil genom att man fyller i 

detta i kolumn D och E i Excelfilen. 

Observera att datumkolumnerna i Excel-filen måste vara i kategori Allmänt eller 

Text. De får alltså inte vara formaterade som Datum i Excelfilen. Då kommer 

importen inte att fungera. 
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Bild 174 - Intern lista med datumfiltrering 

 

 

 

11.6 Taggar 

Under Systemadm. > Taggar finns möjligheten att lägga upp texter eller stycken 

som man vill återanvända.  

Man skapar en tagg genom att klicka på ”Lägg till tagg” och ger taggen ett namn. 

Det är det namnet man sen använder för att hämta in taggen där man vill att tagg-

innehållet ska visas.  

För att använda taggen skriver man: ${taggens namn} 

 

 

Bild 175 - Systemadministratören kan lägga upp taggar för texter man vill kunna återanvända. 
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I Bild 175 - Systemadministratören kan lägga upp taggar för texter man vill kunna 

återanvända. skulle det alltså bli: ${Allmän information} 

Taggar kan användas i e-tjänstens grundinformation, så som kort beskrivning, 

lång beskrivning och meddelande vid inskickat ärende. Taggar kan även användas 

i meddelandemallar. 

Taggar kan inte användas i notifieringar eller på frågor i själva e-tjänsten. 

OBS! Om man ändrar i en befintlig tagg så slår det ändrade tagg-innehållet igenom 

direkt i alla berörda e-tjänster, liksom alla tidigare använda versioner där taggen 

har använts.  

Om taggens värde även använts och visats i ett ärende så kommer värdet att slå 

igenom även i ärendet som finns på användarens Mina sidor.  

Det enda ställe som taggens nya värde inte påverkas är de pdf:er som finns under 

ärendehistoriken. 

 

11.7 Inställningar - Mina ärenden 

Under Systemadm. > Inställningar - Mina ärenden kan man göra några 

inställningar för vad som ska visas för användaren på Mina sidor. Dessa 

inställningar gäller generellt för hela plattformen, det går alltså inte att ställa in per 

e-tjänst. 

 

Bild 176 - Inställningar som kan göras för användaren på Mina sidor 

 

"Visa externt ärendenummer" innebär att om det finns ett externt ärendenummer 

angivet på ärendet så kommer det att visas för användaren. Se Bild 177 

mailto:info@nordicpeak.com


Manual för Open ePlatform 

2021-06-16 

 
 

 

 

 

Nordic Peak AB 205 

Besöksadress: Kyrkogatan 4, 852 31 Sundsvall. 
E‐post: info@nordicpeak.com 
http://www.nordicpeak.com  

Copyright © Nordic Peak AB 

 

Bild 177 - Visa externt ärendenunner måste vara aktiverat om det ska visas på användarens Mina sidor 

 

"Visa beskrivningskolumn" innebär att kolumnen ”Beskrivning” visas i 

användarens ärendelista. Denna är ikryssad som standard, men den kan alltså 

döljas. 

"Stäng av nedladdning av ärenden i XML-format" innebär att ikonen för XML-filen 

som finns på ärendehistoriken på ärendet döljs. 

 

Bild 178 - XML-filen på användarens Mina sidor kan döljas 
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"Tillåtna filtyper i bilagor till meddelanden" innebär att man kan begränsa vilka 

filtyper en användare får bifoga i ett meddelande (meddelandefliken på ärendet). 

Är denna tom kan alla typer av filer bifogas. 

"Visa informationsblocket ovanför ärendelistorna" innebär att man kan lägga till 

en egen text ovanför ärendelistan på användarens Mina ärenden. Denna 

inställning finns inte i alla installationer. 

 

11.8 Inställningar – Ärendehandläggning 

Under Systemadm. > Inställningar - Ärendehandläggning kan man nu ställa in 

vilka filtyper som en handläggare ska kunna bifoga i meddelandefliken respektive 

interna noteringar. 

Är dessa fält tomma, kan alla typer av filer bifogas. 

Lägger man in filtyper här kommer endast de angivna filformaten tillåtas. 

Dessa inställningar gäller generellt för hela plattformen. Det går alltså inte att 

ställa in per e-tjänst. 
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