
I Mikromarc version 3 5.11 inför vi format- och dubblettkontroll på personnummer. Båda 
funktionerna är aktiverade som standard. Formatkontrollen kommer att få konsekvenser för alla som 
av en eller annan anledning registrerar låntagares personnummer i ett annat format än det som 
Skatteverket rekommenderar.  
 
Vi rekommenderar starkt att man låter formatkontrollen vara aktiverad, eftersom det är stora 
fördelar med att ha ett konsekvent låntagarregister och att personnummer lagras konsekvent i 
databasen. Funktionen går dock att avaktivera om så önskas. Läs nedanstående om formatkontroll 
och dess konsekvenser för att ta ställning till om ni vill avaktivera formatkontrollen. OBSERVERA att 
ni måste ta kontakt med supporten senast […] för att avaktivera formatkontrollen. 

FORMATKONTROLL AV SVENSKA PERSONNUMMER 
Formatkontrollen kontrollerar att personnummer förs in i personnummerfältet enligt formatet 
ÅÅÅÅMMDDFFFK. Detta är det format som Skatteverket rekommenderar för lagring av svenska 
personnummer och detta format krävs för koppling till SPAR och NAVET. 
 
Formatkontrollen innebär också att personnummer som skrivs i andra format korrigeras automatiskt. 
Det betyder att om en användare skriver 440404-1234 i personnummerfältet så kommer 
personnumret korrigeras automatiskt till 194404041234, enligt Skatteverkets rekommendation. 
Första gången en befintlig låntagarpost öppnas, kommer personnumret om möjligt att 
autokorrigeras till tolvsiffrigt format. Om låntagarposten sparas kommer personnumret att sparas i 
det nya formatet. Om användaren öppnar en låntagarpost och väljer Avbryt ställs frågan om man vill 
avbryta utan att spara personnumret i det nya formatet. 
 
Formatkontrollen gäller när man registrerar låntagare manuellt. Det kommer fortfarande vara möjligt 
att importera låntagare med personnummer i ett annat format. När man öppnar en låntagarpost 
kommer dock personnumret om möjligt att autokorrigeras oavsett om låntagarinformationen är 
manuellt registrerad eller importerad.  

DUBBLETTKONTROLL AV PERSONNUMMER 
Dubblettkontroll kommer att göras på formaten ÅÅÅÅMMDDFFFK, ÅÅMMDDFFFK, ÅÅÅÅMMDD-
FFFK, ÅÅMMDD-FFFK. Det innebär att om en användare försöker registrera en låntagare med 
personnummer 194404041234, så kommer dubblettkontrollen reagera även på en befintlig låntagare 
med personnummer 440404-1234. Dubblettkontrollen kommer således att fungera även om 
låntagarregistret inte är konsekvent. Det finns ingen anledning att avaktivera formatkontrollen för att 
dubblettkontrollen ska fungera. 

VEM BERÖRS? 
Efter release av version 3 5.11 kommer personnummerkontroll att vara aktiverad som standard, 
vilket innebär att alla låntagarposter som öppnas efter releasen kommer att autokorrigeras till 
formatet ÅÅÅÅMMDDFFFK. Alla som har sparat personnummer i ett annat format än 
ÅÅÅÅMMDDFFFK berörs av formatkontroll och autokorrigering av personnummer. 
 

SCENARIER OCH REKOMMENDATIONER 
Vi rekommenderar generellt att man behåller standardinställningen och låter systemet hjälpa till att 
hålla låntagarregistret konsekvent. Fördelarna med detta är många – inte bara om man överväger att 
ansluta sig till SPAR eller NAVET för automatisk uppdatering av personuppgifter, utan även för daglig 
sökbarhet i låntagarregistret och för eventuella arbeten som behöver göras i databasen, för framtida 
integration mot externa register m. m. Läs dock nedanstående för att få en bild av konsekvenser och 
rekommendationer för ert bibliotek. 
 



För bibliotek som registrerar låntagare manuellt 
 Om ert bibliotek har registrerat personnummer enligt formatet ÅÅÅÅMMDDFFFK så får 

formatkontroll och autokorrigering inga konsekvenser, förutom att systemet kommer hjälpa 
till att undvika framtida felaktigheter.  
 
I detta fall finns ingen anledning att avaktivera kontrollen, utan ni bör behålla 
standardinställningen. 
 

 Om ert bibliotek har registrerat personnummer inkonsekvent, så kommer formatkontrollen 
och den automatiska korrigeringen att hjälpa till att rensa i låntagarregistret. Vi kan också 
hjälpa till att uppdatera alla befintliga personnummer till tolvsiffrigt format. 
 
I detta fall finns ingen anledning att avaktivera kontrollen, utan ni bör behålla 
standardinställningen. 

 

 Om ert bibliotek registrerar personnummer i ett annat format av någon anledning, så 
kommer låntagarnas personnummer att korrigeras automatiskt när låntagarposten öppnas 
första gången.  
 
Om det inte finns en bestämd anledning till att ni registrerar personnummer i ett annat 
format, rekommenderar vi att ni behåller standardinställningen och övergår till att spara 
personnummer enligt formatet ÅÅÅÅMMDDFFFK. Formatkontrollen och autokorrigering av 
personnummer kommer hjälpa er att göra registret konsekvent, men vi kan också hjälpa till 
att uppdatera alla befintliga personnummer till tolvsiffrigt format. 

 

För bibliotek som gör låntagarimport 
 Om ert bibliotek gör låntagarimporter med dubblettkontroll på personnummer och 

personnumret i importfilen följer formatet ÅÅÅÅMMDDFFFK så får formatkontroll och 
autokorrigering inga konsekvenser, förutom att systemet kommer hjälpa till att undvika 
felaktigheter vid manuell registrering av enstaka låntagare. 
 
I detta fall finns ingen anledning att avaktivera kontrollen, utan ni bör behålla 
standardinställningen. 
 

 Om ert bibliotek gör låntagarimporter med dubblettkontroll på personnummer och 
personnumret i importfilen inte följer formatet ÅÅÅÅMMDDFFFK, så kommer låntagarnas 
personnummer att korrigeras automatiskt när låntagarposten öppnas och sparas första 
gången. Det innebär att dubblettkontrollen vid framtida låntagarimport inte kommer att 
fungera.  
 
Vi rekommenderar i första hand att ni låter oss uppdatera alla befintliga personnummer till 
tolvsiffrigt format och i fortsättningen importerar personnummer på detta sätt. I andra hand 
rekommenderar vi att ni avaktiverar formatkontrollen, för att dubblettkontroll på 
personnummer ska fungera vid nästa import. 
 

 
 


