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ANVÄNDARMANUAL 

E-ansökan administratörer 

När ni som kund har skrivit avtal med Lantmäteriet om att använda tjänsten 

E-ansökan i inskrivningsärenden skickar Lantmäteriet ett e-postmeddelande 

med uppgifter om användarnamn och lösenord.  

Administratören styr de användare som ska ha tillgång till tjänsten inom den 

egna organisationen.  

Om du vill jobba med administration av användare utan att gå via E-ansö-

kan kan du göra det direkt via adressen: https://etjanster.lantmate-

riet.se/ident  

Du kan också klicka på knappen Administrera direkt i E-ansökan för att 

komma till i huvudformuläret för användarhantering. Knappen är bara till-

gänglig om man är administratör. https://eansokanfi.lantmateriet.se/start  

 

Bild 1 visar knappen Administrera i E-ansökan som du ska klicka på för att komma till i huvudformu-

läret för användarhantering. 

 

Använder du adressen https://etjanster.lantmateriet.se/ident  kan du direkt 

logga in till användarhantering med det användarnamn och lösenord som du 

blivit tilldelad.  

Bild 2 visar inloggningsruta. 
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Glömt lösenord  

Har du glömt ditt användarnamn, lösenord eller vill ändra lösenord klicka på 

”Glömt lösenord” (se bild ovan). 

 

Då visas följande sida: 

 
Bild 3  visar huvudmenyn över lösenordshantering med tre alternativ. Logga in, glömt lösenordet el-

ler glömt användarnamnet. 

 

 

Klicka på Logga in för att ändra ditt befintliga lösenord.  Klicka på ”Glömt 

lösenordet” eller Glömt användarnamnet och följ instruktionerna för att få 

tillgång till ditt konto på nytt om du glömt uppgifterna.  

 

Hantera E-ansökan användare 

Efter att du loggat in visas huvudsidan för användarhantering 

Bild 4 visar huvudsidan för användarhantering. 
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Ändra/Skapa användare 

För att hantera användare väljer du ”E-Ansökan Hantera E-ansökan använ-

dare” till vänster. (se ovanstående bild) 

 

Då visas följande formulär: 

 

Bild 5 visar formuläret där du kan ändra befintlig användare eller skapa ny. 

 

 

Fyll i e-postadress eller användarnamn och klicka på Sök. 

 

Är det en befintlig användare visas följande formulär: 

Bild 6 visar hur formuläret ser ut om du är en befintlig användare. 

 

 

I detta formulär kan du göra följande:  
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• Uppdatera användardata som förnamn, efternamn, e-post och telefon-

nummer 

• Tilldela administrationsrättigheter till vald användare (Gör till admin).  

• Ta bort behörigheten så att vald användare inte längre kan logga in till 

E-ansökan (Ta bort behörighet).  

• Lägga tillbaka behörigheten till E-ansökan. Genom att välja samma an-

vändare och Skapa så får användaren behörighet till E-ansökan igen.   

 

Är det en ny användare visas följande formulär:  

Bild 7 visar hur formuläret ser ut om du är en ny användare. 

 

 

De data som måste registreras är:  

• Förnamn 

• Efternamn 

• E-post 

• Telefonnummer 

 

Användarnamnet kommer att skapas automatiskt utifrån förnamn och efter-

namn och skickas ut till den e-postadress som har lagts in. Användarnamnet 

visas också i fältet ”Användarnamn” när du fyllt i för- och efternamn.  

 

Ända uppgifter för befintlig användare eller fyll i uppgifter för ny användare 

och klickar på Skapa för att slutföra beställningen. 
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Bild 8 visar hur bekräftelsen ser ut när beställningen är slutförd. 

 

Efter att bekräftelsen skickas du tillbaka till huvudsidan för användarhante-

ring.  

Ska du göra någon mer ändring eller skapa fler nya användare klickar du på 

nytt på ”E-ansökan -Hantera E-ansökan användare”. 

När du är klar klickar du på ”Logga ut” under ditt namn i övre högra hörnet. 




Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		Användarmanual Behörighetsadministration.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 2

		Godkänt: 28

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Överhoppat		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling






Till början
