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2 Inloggning i Viltdata 

 

För att registrera eller administrera uppgifter i viltdata, navigera till webbplatsen www.viltdata.se 

 

På startsidan finns allmän information och nyheter samt kontaktuppgifter till support. För att logga in 

i älgdatabasen, klicka på rubriken ”Inlogg rapportering” vid den röda pilen i figur 1. Då öppnas 

arbetsytan för inloggning (figur 2). Skriv in din e-postadress i fältet vid röda pilen och ditt lösenord i 

rutan vid den gröna pilen och klicka på knappen ”Logga in”. 
 
 

 
Figur 1. Startsida 
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Figur 2. Inloggningssida 

 

Vid glömt lösenord eller behov av att ändra lösenord, klicka på länken ”Klicka här för att ändra eller 

skapa nytt lösenord” vid den svarta pilen. Användaren omdirigeras då till sidan ”Glömt lösenord” och 

anger användarnamn (e-postadress) och klickar på ”Skicka”. Observera att användaren redan måste 
vara registrerad som användare med korrekt e-postadress i användarregistret för detta. I annat fall 

returneras meddelandet ”Användarnamnet/E-postadressen kunde inte hittas:” följt av den e-

postadress som angivits. 
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Figur 3. Glömt lösenord 
 

För en användare som finns registrerad erhålls meddelandet ”Ett e-post har skickats till:” följt av e-

postadress. I e-postmeddelandet finns en länk som leder till sidan för erhållande av nytt lösenord. 

Fyll i e-postadress vid den röda pilen och det lösenord som önskas vid den gröna pilen.  Lösenodet 
måste upprepas med exakt samma stavning vid den blå pilen. Klicka därefter på ”Skicka”, figur 4. 
 

 
Figur 4. Nytt lösenord 
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Byte av lösenord sker på samma sätt. 

 

När användaren loggat in öppnas arbetsytan med val av de uppgifter/områden som behörigheten 

omfattar (Figur 5). 

 

Det område som är valt visas i strängen ”Valt område” ovanför texten ”Mina inställningar”. 

 

När användaren är behörig för flera nivåer och/eller områden görs valet genom att klicka vid röd pil, 

och klicka på ett val. En användare kan när som helst komma tillbaka till arbetsytan för behörigheter 
genom att klicka på rutan med användare och vald behörighet i bildens övre högra hörn (gröna pilen i 

figur 5). 

 

En användare kan själv ändra sitt namn, telefonnummer eller e-postadress på arbetsytan. Ändringar 

sparas genom att klicka på ”Spara”. 

 

 
Figur 5. Exempel på arbetsytan ”Mina inställningar” för jaktlagsrapportör 

 

2.1 Registrera en användare 

 

Användare med behörighet Jaktområdesadministratör eller högre kan söka efter befintliga 

användare och registrera nya användare på arbetsytan ”Användare”, figur 6. Användare kan bara 

söka efter eller registrera användare med lägre behörighet än man själv har.  
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Figur 6. Registrera användare 

 

Skriv in namn eller e-postadress för den användare som man vill söka vid den röda pilen i figur 6. Om 

så önskas kan sökningen begränsas för en viss behörighet. Vid sökning så erhålls träff på samtliga 

användare som uppfyller sök-kriterierna oavsett om dessa är registrerade inom samma område där 
den som söker är behörig, ett annat område eller inte är kopplade till något område alls. 

 

För att registrera en ny användare fyller man i uppgifterna under ”Registrera ny användare” och 

klickar på ”Spara”. Obligatoriska uppgifter är efternamn, e-postadress och behörighet. 

 

Om man försöker registrera en användare med en e-postadress som redan används i basen erhålls 

ett felmeddelande att användaren redan finns och att registreringen därför inte har sparats. 

 

Vilka sidval som finns i arbetsytans vänstra meny (till exempel ”Administration” i figur 6) beror på 
användarens behörighet.  

 

Välj rätt användare genom att klicka på ”Redigera”. Då visas användarens uppgifter och behörigheter 

och blir tillgängliga för redigering, figur 7. 
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Figur 7. Redigera användare 

 

2.2 Radera en användare 

 

Användare kan endast raderas när de inte är kopplade till något område. En användare måste 
således kopplas loss från sina behörigheter innan radering kan ske. När användaren inte är kopplad 

till något område blir knappen ”Ta bort” synlig och valbar, figur 8.  
 

Figur 8. Radera en användare 
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2.3 Skapa själv ett jaktlag för registrering av övrigt vilt 

En person vars e-postadress inte finns registrerad i Viltdata kan själv skapa ett jaktlag för 

inrapportering av övrigt vilt (inte älg eller obs). Detta motsvarar funktionen ”Beställ 

inloggningsuppgifter” i den tidigare Alltviltbasen och görs genom att klicka på länken ”Klicka här för 

att skapa en användare för rapportering av övrigt vilt (ej älg)” på inloggningssidan, vid den röda pilen 

i figur 9. 

 

 
Figur 9. Länk för att skapa en egen användare på inloggningssidan 

 

Fyll i uppgifter under ”Skapa din användare” och klicka på spara, figur 10. 
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Figur 10. Skapa användare för registrering av övrigt vilt 

 

Den nye användaren får ett e-postmeddelande med en länk för att kunna skapa sitt lösenord, se figur 

4 ovan. 

 

Vid inloggningen hamnar användaren på sidan ”Mina inställningar”. Där kan användaren fylla i eller 

ändra uppgifter om namn och telefonnummer om så önskas. Vid första inloggningen är användaren 

inte knuten till något jaktlag utan måste börja med att registrera detta. För registrering av jaktlag, se 

avsnitt 5.6. 

 

 

 


