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Schemalätt 5.0 

Inledning 

 
Grattis till ditt produktval! 

 

Du har förmodligen valt Schemalätt 5.0 för att kunna tillverka bra arbetsscheman 

för din verksamhet och personal. Vi vet av erfarenhet att personalkostnaderna 

inom den sociala sektorn står för merparten av de totala utgifterna. Detta innebär 

givetvis att det ställs stora krav på effektiv personalresursfördelning i förhållande 

till det reella behovet i verksamheten. 

 

Schemalätt hjälper dig inte bara att göra bra och anpassade scheman utan erbjuder 

dig även möjligheten att ställa behovsunderlaget mot den planerade 

personalbemanningen. Detta gör att du även dagligen kan se över dina resurser 

och ”slimma” din verksamhet på ett sådant sätt att alla personalförändringar sker 

med en direkt prövning mot behovsunderlaget.  

 

Schemalätt 5.0 har utvecklats i samarbete med ett antal institutioner inom 

barnomsorg, äldreomsorg, omsorgsverksamheten för förståndshandikappade samt 

vissa andra statliga och privata vårdinrättningar. Tanken har hela tiden varit att 

tillverka ett program med så stort användningsområde att det är klart möjligt att 

använda i de allra flesta verksamheter med inriktning på vård och omsorg. Med 

Schemalätt 5.0 Ekonomidel kan du dessutom beräkna lönekostnader för personal 

och avdelning på ett enkelt sätt. I ekonomidelen ingår också en tidrapportdel. 

Med denna del kan du sköta all tidrapportering för din personal.  

 

Vi hoppas nu att du kommer att bli nöjd med Schemalätt 5.0 och att vi får 

återkomma med nya spännande produkter i framtiden. 
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Licensavtal 

 
Läs nedanstående licensavtal innan du börjar använda programmet. 

 

Upphovsrätt 
Schemalätt 5.0 samt Schemalätt 5.0 Ekonomidel är skyddade av lagen om 

upphovsrätt.  

 

Utnyttjande 

En licens av Schemalätt 5.0 ger en användare rätt att fritt använda programmet på 

en dator. Programmet får flyttas mellan olika datorer under förutsättning att det 

avinstalleras på den dator som programmet flyttas från. Programmet får användas 

i nätverk under förutsättning att antalet användare som har tillgång till 

programmet inte överstiger antalet inköpta licenser. 

 

Kopiering 

Du får göra kopior av programvaran för eget bruk, men du får inte distribuera 

kopior av programmet till andra användare. Schemafiler, personal och turbank 

samt exporterade scheman får fritt distribueras till andra användare. 

 

Begränsad garanti 

Vi fråntar oss allt ansvar vad gäller felaktig hantering av programvara samt 

hårdvara i samband installation och övrigt arbete med detta program. 

 

Vi garanterar  

Att avhjälpa ursprungliga fel i programvaran som reklamerats inom 12 månader 

från leveransdagen. Med ursprungliga fel avses fel som innebär att programvaran 

väsentligt avviker från de specifikationer som angivits i dokumentationen och 

som gör det omöjligt att använda programmet
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Installation av Schemalätt 5.0 (Windows 98-2000/ME/NT/XP/W7 ) 

1. Starta datorn 

2. Om du har Windows NT, 2000, XP eller W7 som operativsystem måste 

du först försäkra dig om att du har administratörsrättigheter på den dator 

som du skall installera programmet på. Detta är nödvändigt för att 

programmet skall kunna installeras fullständigt. Kontakta din 

nätverksadministratör för mer information. 

3. Sätt i CD-skivan med Schemalätt 5.0 installationsprogram i din CD 

läsare. 

4. Välj Schemalätt 5.0 för Windows 95/98/2000/NT/W7. 

5. Följ anvisningarna i installationsprogrammet. 

 

Installation av Ekonomidel (Windows 98-2000/ME/NT/XP/W7) 

1. Starta datorn  

2. Om du har Windows NT, 2000, XP eller W7 som operativsystem måste 

du först försäkra dig om att du har administratörsrättigheter på den dator 

som du skall installera programmet på. Detta är nödvändigt för att 

programmet skall kunna installeras fullständigt. Kontakta din 

nätverksadministratör för mer information. 

3. Sätt i CD-skivan med Schemalätt 5.0 installationsprogram i din CD 

läsare. 

4. Välj Schemalätt 5.0 Ekonomidel. 

5. Följ anvisningarna i installationsprogrammet. 

 

Observera att Schemalätt 5.0 är ett klientprogram. Programmet måste därför 

installeras på samtliga klientdatorer där programmet skall användas. 

Personalbanken, turbanken och schemafiler kan dock göras åtkomliga för flera 

användare i ett nätverk genom att de exempelvis placeras på en gemensam 

filserver.  Se vidare under kapitlet Inställningar.

 

 Viktigt! 

Samtliga användare måste ha både skriv och läs rättigheter till den katalog med 

tillhörande underkataloger som programmet installeras i. Detta för att temporära 

bank- och schema filer skall kunna skapas när programmet körs. Utöver detta så 

måste användare ha läs och skriv rättighet till de konfigurations filer som 

programmen använder (sl5.ini och sl5eko.ini). Dessa konfigurationsfiler är 

placerade i Windows katalogen på den dator som programmet installerats på. 
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Nyheter i Schemalätt 5.0  
 

 Möjlighet att ha flera valbara personal- och turbanker. 

 Möjlighet att ångra inmatning av turer och personal i ett arbetsschema. 

 Täthetsschemat är nu mer överskådligt och kan nu visa turer från föregående 

och efterföljande dag under en sammanhängande tidsperiod av upp till 2 dygn. 

Personalens initialer kan dessutom visas efter radnumret i täthetsschemat. 

 Förbättrad e-post funktion med stöd för de flesta typer av e-post program. 

Detta gör det nu möjligt för användare av exempelvis GroupWise och Outlook 

Express att använda e-post funktionen. 

 Förbättrade funktioner för arbetsscheman med visning av kalenderveckor. 

Exempel på detta är visningar av datum och svenska helgdagar i 

grundschemat. 

 Möjlighet att skrivskydda arbetsscheman samt personal/turbank vilket hindrar 

andra användare från att skriva över öppnade arbetsscheman. 

 Möjlighet att visa turlista i ett separat fönster. 

 Möjlighet att hantera tidssaldon (överskott/underskott av arbetstid) mellan 

olika schemaperioder för användare som arbetar med årsarbetstid och 

schemaläggning enl. s.k. tvättstugemodell.  

 Möjlighet att exportera arbetstidsscheman och personal i tjänst till HTML 

samt text (tabbseparerad) format. 

 Möjlighet att exportera arbetsscheman till ICare (CareTech Soft  

Solutions AB) 

 Möjlighet att exportera tidrapporter till Crona Lön (Datavara AB) 

 Möjlighet att lägga två raster på ett och samma arbetspass. 

 Möjlighet att ange beredskapstid på ett arbetspass. 

 Nytt XML baserat filformat gör att ett arbetsschema nu sparas i en enda 

schemafil istället för som tidigare 4 separata filer. 

 Schemaanalys funktion som ger möjlighet att kontrollera att ett arbetsschema 

följer de nya EU-direktiv kring arbetstid som träder i kraft vid årsskiftet 

2006/2007. 
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Att komma i gång 
 

I detta avsnitt skall vi visa hur man steg för steg skapar ett grundschema med 

hjälp av Schemalätt 5.0.  

Steg 1: Inställningar 

Välj menyalternativet Alternativ | Inställningar. I detta formulär anger du 

grundläggande inställningar och skapar genom detta viktiga förutsättningar för 

programmet och de scheman som du kommer att skapa. 

 

 
 

Det första du måste göra är att bestämma begränsningsperioden (1). 

Schemalätt 5.0 föreslår automatiskt ett 4 veckors schema. Du kan ändra 

begränsningsperioden genom att ange ett annat intervall här exempelvis 8 veckor. 

 

1 
2 

3 



Kapitel 3                                                                            Att komma igång 

 Sida 11 

Nästa steg blir att anpassa schemat till kalenderåret. Om du skapar ett helt nytt 

schema låter du schemavecka vara lika med 1 (programmet föreslår detta). Om du 

däremot tänker skapa ett schema utifrån ett annat schema som redan används i 

verksamheten måste du kontrollera vilken schemavecka som motsvarar årets 

första kalendervecka (2) och sedan ändra till denna vecka här.  

 

Om du vill att Schemalätt ska visa kalenderveckor i stället för schemaveckor i 

grundschemat väljer du detta genom att ange vilken schemaperiod som skall visas 

i fältet Startvecka för grundschema (3). Detta alternativ är lämpligt för dig som 

exempelvis vill skapa arbetsscheman enl. den s.k. tvättstugemodellen. 

 

Klicka sedan OK för att spara inställningarna. 

 

Steg 2: Lägg till personal 
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Det du nu skall göra är att lägga till personal till schemat. Det gör du genom välja 

Redigera | Personal | Lägg till. Det du ser nu är det som vi kallar för 

Personalbanken.  

 

Klicka på knappen Ny i dialogrutan Personalbank. Dialogrutan Ny personal visas 

och här skriver du in personuppgifter för person nr 1.  

 

I fältet Heltid/v anger du det antal timmar/vecka som ligger till grund för 

beräkning av bl.a. tjänstgöringsgraden. Programmet föreslår 37.00 men du kan 

ange att annat värde här om du vill. 

 

Under rubriken Löner och ersättningar anger du den anställdes lön. Här anger du 

om den anställde är månads- eller timanställd samt aktuell månads-/timlön. Om 

den anställde har jourersättning kan du ange denna här. Observera att du inte 

behöver lägga in uppgifter om löner om du inte tänker använda Ekonomidelen. 

Ekonomidelen läser dessa uppgifter när du importerar ett arbetsschema. 

 

När du gjort detta klickar du på OK och upprepar sedan denna procedur för nästa 

person. Tanken med Personalbanken är att den skall fungera som en gemensam 

samlingsplats för all personal i din verksamhet. När du sedan tillverkar dina 

arbetsscheman hämtar (kopierar) du personuppgifter från personalbanken till det 

aktuella arbetsschemat. 

 

När du är klar med registreringen väljer du den personal som du vill ha med i det 

nya arbetsschemat. Det gör du genom att markera namnen i personallistan och 

sedan klicka på knappen Hämta. Du kan markera flera personer samtidigt genom 

att hålla ner Ctrl-tangenten samtidigt som du markerar ett namn i listan. 
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Steg 3: Lägg till turer 

 

 
 

 

 

 

 

Att lägga till arbetsturer i ett arbetsschema går till på samma sätt som när du 

lägger till personal. Du väljer Redigera | Turer | Lägg till för att öppna turbanken. 

I turbanken registrerar du alla de arbetsturer som förekommer i din verksamhet. 

När detta är gjort kan du sedan använda dem i flera olika arbetsscheman genom 

att hämta (kopiera) dem till respektive arbetsschema. 

 

Klicka på Ny för att skapa en ny arbetstur. I dialogrutan ny tur anger du först 

turens namn och sedan arbetspassets tid samt ev. rast. Klicka sedan på Ok för att 

spara turen.  

 

När du är klar med registreringen väljer du de turer som du vill ha med i det nya 

arbetsschemat. Det gör du genom att markera de turer som du vill hämta i 

turlistan och sedan klicka på knappen Hämta. Du kan markera flera turer 

samtidigt genom att hålla ner Ctrl-tangenten samtidigt som du markerar en tur i 

listan. 
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Steg 4: Lägg ett schema 

 

Nu har vi kommit så långt att vi kan sätta igång med själva schemaläggningen. 

Om du har gjort rätt i tidigare steg och befinner dig i det personliga schemat 

(grundschemat) skall du nu kunna se 2 listor, en med personal (1) och en med de 

arbetsturer som du hämtat till ditt nya arbetsschema (2).  

 

 
 

I den nedre vänstra delen av grundschemat kan du se en tabell med veckor samt 

veckodagar (3). Det är här som du anger arbetsturer för personalen i 

arbetsschemat. Lägg märke till att tabellen visar en schemarad i taget eller om 

man så vill ett personligt schema för den markerade personen i personallistan. För 

att byta person/rad klickar du helt enkelt på ett annat namn i personallistan. Du 

kan också växla person/rad genom att klicka på någon av pilknapparna under 

tabellen eller använda piltangenterna på tangentbordet (när personallistan är 

markerad). 

 

3 

1 

2 

4 
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Du kan nu skapa ett arbetsschema för person nr 1 (Eva Andersson i detta fall). 

Det gör du genom att helt enkelt skriva in turnamnet i arbetsschematabellen (3). 

Observera att du endast kan ange turer som finns registrerade i turlistan. Du kan 

också dubbelklicka på en tur i turlistan alternativt dra turen och släppa den direkt 

på täthetsschemat eller arbetsschematabellen.  

 

Arbetspasset visas nu i täthetsschemat som en blå linje till höger i bild (4). Detta är 

täthetsschemat i Schemalätt. Syftet med täthetsschemat är att göra det enklare för 

dig som schemaläggare att överblicka de olika arbetspassens överlappning. 

   

Steg 5: Kvoter och summeringar 

 

Under tiden som du arbetar med arbetsschemat för person nr 1 kan du se en 

sammanställning över timmar, arbetsdagar, tjänstgöringsgrad mm under 

sektionen Resultat. 
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Steg 6: Hjälpmedel 

 

För att underlätta schemaläggningen för dig har vi 

skapat några fiffiga hjälpmedel som du kan använda. 

Det första är Hjälpredan. Hjälpredan får du fram 

genom att välja Granska | Hjälpreda. Du kan också 

plocka fram hjälpredan genom att trycka på F4 

tangenten.  

 

Hjälpredan hjälper dig att hålla reda på det antal 

timmar som du måste lägga till eller dra ifrån för att 

uppnå en viss tjänstgöringsgrad.  

 

 

 

 

 

 

Turstatistik 

Du kan också se en sammanställning över antalet turer i arbetsschemat med hjälp 

av funktionerna Turstatistik | Personlig och Turstatistik | sammanställning i 

Redigera menyn. Om du väljer personlig turstatistik visas en sammanställning 

över de turer som den aktuella personen utnyttjar. Om du istället väljer avdelning 

visas turstatistik för hela avdelningen.  
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Snabbinformation 

Med hjälp av dialogrutan Snabbinformation kan du snabbt få information om en 

arbetstur. Klicka med höger musknapp på turen i arbetsschemat och välj sedan 

info… i den snabbmeny som visas.  

 

 
 

 

Förskjut rader 

Ett annat hjälpmedel som är mycket 

användbart är Redigera | Förskjut rader. 

Om man väljer detta kommando kopieras 

hela arbetsschemat (det personliga schemat) 

för den aktuella personen till den 

efterföljande personen och förskjuts 

samtidigt en vecka framåt.  

Om man använder samma antal personal 

som antal veckor i begränsningsperioden 

kan man på detta sätt snabbt skapa ett 

rullande arbetsschema.  
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Grundschemat 

Introduktion 
I grundschemat skapar du arbetsscheman för din personal samt gör beräkningar 

av arbetstimmar, tjänstgöringsgrader, semesterkvoter mm. Här kan du också 

redigera uppgifter i personal- och turbanken som du sedan använder när du vill 

skapar nya arbetsscheman. I grundschemat har du också flera funktioner som 

hjälper dig att optimera ditt arbetsschema. 

 

I grundschemat skapar du även förutsättningar för ett eventuellt semesterschema 

och du kan också göra jämförelser vad gäller personaltäthet samt 

arbetsresursfördelning i förhållande till verksamhetens behov.  
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Verktygsfältet 

 

 

 
 

 

 

Funktion  Beskrivning 

 

1 Ny Skapar ett nytt schema. 

2 Öppna  Öppnar ett befintligt schema. 

3 Spara Sparar det aktiva schemat. 

4 Klipp ut Klippa ut markerad tur.  

5 Kopiera Kopiera markerad tur .  

6 Klistra in Klistra in turer. 

7 Ångra Ångar den senaste åtgärden 

8 Gör om Gör om den senaste åtgärden 

9 Turbanken Öppna turbanken.  

10 Personalbanken Öppna personalbanken. 

11 Visa täthetsschemat Visar täthetsschemat.   

12 Behovsanalys Visar behovsanalys i form av ett närvarodiagram. 

13 Personligt schema Växla till grundschema (personligt schema). 

14 Avdelningsschema Växla till avdelningsschema. 

15 Semesterschema Växla till semesterschema.  

16 Behovsunderlag Växla till behovsunderlag.  

17 Avsluta/Stäng Avsluta Schemalätt/Stäng formulär. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Menyalternativ i Grundschemat 

Arkiv menyn 

 

Ny 

Skapar ett nytt schema.  

 

Öppna… 

Öppnar ett befintligt schema. 

 

Spara 

Sparar det aktiva schemat. 

 

Spara som… 

Sparar det aktiva schemat med ett annat 

namn. 

 

Skicka till | 3,5-tumsdiskett (A) 

Kopierar det aktuella schemat till diskettenhet A. 

 

Skicka till | E-postmottagare 

Skapar ett e-post meddelande med det aktuella schema som bifogade filer. 

 

Exportera… 

Exporterar ett arbetsschema till ett format som kan läsas av andra program. 

 

Radera schema… 

Raderar ett befintligt schema från disk 

  

Sök datum… 

Söker angivet datum och markerar motsvarande dag i arbetsschematabellen. 

 

Senast  öppnade  

Här visas de fem senast öppnade arbetsschemafilerna. 

 

Avsluta 

Avslutar Schemalätt. 
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Redigera menyn 

 

Ångra 

Ångar det senast utförda momentet.  

 

Gör om 

Gör om det senast utförda momentet om detta 

ångrats med ovanstående funktion. 

 

Töm 

Tömmer innehållet för ett markerat område i 

arbetsschematabellen.  

 

Klipp ut 

Klipper ut innehållet i ett markerat område i 

arbetsschematabellen. 

 

Kopiera  

Kopierar innehållet i ett markerat område i arbetsschematabellen till klippbordet. 

 

Klistra in 

Klistrar in information i arbetsschematabellen. 

 

Personal | Lägg till… 

Visar personalbanken. I personalbanken har du namn och övriga personuppgifter 

över samtliga anställda i verksamheten. Markera de personer du vill ha med i det 

nya schemat och klicka sedan på "Hämta".  

 

Personal | Infoga… 

Med alternativet "Infoga…" kan du infoga en person från Personalbanken på 

raden före den markerade personen i personallistan.  

 

Personal | Ta bort 

Med kommandot "Ta bort" tar du bort markerad (aktiv) person samt tillhörande 

schemarad ur arbetsschemat. Observera att detta endast gäller personaluppgifter i 

arbetsschemat. Personaluppgifter i personalbanken påverkas inte av detta 

menyalternativ.   

 

 

Personal | Ersätt… 
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Detta kommando ger dig en möjlighet att byta ut en person i arbetsschemat mot 

en annan från personalbanken.  

 

Personal | Ändra… 

Detta kommando ger dig en möjlighet att ändra personuppgifter i det aktuella 

arbetsschemat. Observera att dessa ändringar inte påverkar grunduppgifterna i 

personalbanken. Det är därför i regel bättre att ändra personuppgifter i 

personalbanken och sedan uppdatera arbetsschemat med hjälp av alternativet 

Personal | Uppdatera alla. 

  

Personal | Byt plats… 

Detta kommando ger dig en möjlighet att byta plats (schemarad) på två personer i 

ett arbetsschema. 

 

Personal | Sök… 

Med Sök får du en möjlighet att snabbt söka efter en person i arbetsschemat. 

 

Personal | Uppdatera alla 

Med hjälp av Uppdatera alla kan du enkelt uppdatera personuppgifter för 

samtliga personer i ett arbetsschema så att dessa uppgifter överensstämmer med 

uppgifter i personalbanken. 

 

Turer | Lägg till 

Öppnar turbanken och visar en förteckning över samtliga turer som kan användas 

i ditt arbetsschema. 

  

Turer | Ta bort 

Med Turer | Ta bort kan du avlägsna en tur från turlistan i arbetsschemat. Detta 

medför att samtliga förekomster av den borttagna turen i arbetsschemat då 

försvinner. Observera att detta kommando ej raderar turen från turbanken utan 

endast från det aktuella arbetsschemat. 

 

Turer | Ändra 

Med detta kommando kan du ändra arbetstid samt rast (ej turnamnet) för en 

markerad tur i turlistan.  

   

Turer | Sök 

Söker efter en tur i arbetsschemat. 
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Förskjut rader 

Med detta kommando kan du mycket enkelt kopiera ett personligt schema till 

efterföljande rad (person) och samtidigt förskjuta schemat en vecka framåt.  

 

Ringtur 

Kommandot Ringtur ger dig som schemaläggare en möjlighet att markera en eller 

flera turer som har en särskild betydelse i arbetsschemat. Den markerade turen 

visas med blå text på skärmen samt med en extra understrykning på utskriften. 
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Granska menyn 

 

Grundschema  
Växlar till grundschemat. I detta läge lägger du 

schema för en person i taget. 

  

Avdelningsschema  
Växlar till avdelningsschemat. I detta läget ser du 

hela avdelningen och kan lägga schema för flera 

personer samtidigt. 

 

Semesterschema 

Om du väljer menyalternativet  

Semesterschema byter du från grund- 

schemat till semesterschemat i Schemalätt.  

 

Behovsunderlag 

Visar behovsunderlaget. Här kan du skriva in personuppgifter och närvarotider 

för behovsgruppen. Dessa uppgifter används sedan för att visa jämförelser i 

närvaroanalysen. 

 

Behovsanalys 

Visar ett grafiskt diagram över fördelningen mellan personalen och behov. 

 

Personal i tjänst… 

Med hjälp av Personal i tjänst får du fram en lista över vilka personer som 

arbetar en bestämd dag i arbetsschemat.  

 

Sammanställning… 

Visar en sammanställning över tjänstgöringsgrader, arbetstimmar, arbetsdagar 

fridagar, ledighetskvoter, semesterkvoter samt jour för alla personer i ditt 

arbetsschema. 

 

Hjälpreda… 

Hjälpredan är en funktion som du kan använda till att beräkna resterande timmar 

upp eller ner till önskad tjänstgöringsgrad. Differensen visas även grafiskt. 

 

Turstatistik | Personlig 

Visar en sammanställning över vilka turer som används för den aktuella personen 

i arbetsschemat. 
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Turstatistik | Sammanställning 

Visar antalet turer som används i hela arbetsschemat. Denna funktion ger dig en 

bra kontroll över turfördelningen mellan personalen.  

 

Tidssaldon… 

Denna funktion ger dig möjlighet att spara undan tidssaldon (överskott/underskott 

av arbetstid) för personal i schemat mellan olika schemaperioder. 

 

Schemaanalys… 

Denna funktion hjälper dig att kontrollera att ditt arbetsschema följer de nya EU-

direktiv kring arbetstider som träder i kraft vid årsskiftet 2006/2007. 

 

Mät arbetstid 
Denna funktion gör det enkelt att mäta det antal arbetstimmar en eller flera 

personer arbetar under en viss period i arbetsschemat. Du kan mäta arbetstid i 

både grundschemat (formulär- och listläge) samt semesterschemat genom att först 

markera en eller flera turer och sedan välja Mät arbetstid alternativt trycka på F8-

tangenten. 
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Alternativ menyn 

 

Inställningar 

Här gör du generella inställningar för programmet som 

t.ex. begränsningsperiod, startvecka för grund- och 

semesterschema, aktuellt kalenderår, resultatredovisning 

mm. 

 

Visa statusfält 

Om du har alternativet Visa statusfält aktiverat visas ett statusfält längst ner på 

skärmbilden. Där får du information om programmets olika delar genom att bara 

förflytta musen över dessa. Du får också information om klockslag och 

schemarad om du befinner dig över täthetsschemat med markören. Muspekaren 

får då formen av ett nålkors. 

 

Snabbanalys 

Om du aktiverar detta alternativ kommer stapeldiagrammet i behovsanalysen att 

visas direkt i grundschemat och ersätta täthetsschemat.   
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Utskrift menyn 

 

Avdelningsschema 

Skriver ut hela arbetsschemat på skrivaren.  

 

Personligt schema 

Skriver ut ett personligt schema på skrivaren. 

 

Täthetsschema 

Skriver ut ett täthetsschema för den  

markerade dagen på skrivaren. 

 

Sammanställning 

Skriver ut en sammanställning över tjänstgöringsgrader, Semesterkvoter, timmar 

osv. för alla personer på det aktuella arbetsschemat. 

 

Personal i tjänst 

Skriver ut en lista över personal i tjänst för aktuell dag eller veckovis. 

 

Personalregister (Bank) 

Skriver ut en lista med personuppgifter från personalbanken till en skrivare. 

 

Turförteckning (Bank) 

Skriver ut en lista med arbetsturer från turbanken till en skrivare. 

 

Skrivarinställning 

Här kan du göra inställningar för din skrivare. 
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Att lägga ett grundschema 

Grundschema och avdelningsschema 

Schemalätt har två visningslägen, 

grundschemaläget och avdelnings- 

schemaläget. Det visningsläge som du 

först möter när du startar programmet är 

grundschemaläget. I grundschemaläget 

arbetar du med en person i taget 

(personligt schema) medan du i 

avdelningsschemaläget arbetar med hela 

avdelningen (all personal) samtidigt.  

 

För att byta läge väljer du Granska | 

Grundschema respektive Granska | 

Avdelningsschema. Du kan också använda 

knapparna Grundschema och 

Avdelningsschema i verktygsfältet. 

  Grundschema (personligt schema) 

 

 

 

 

 
 
Avdelningsschema 
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Täthetsschemat 

En av fördelarna med att arbeta i grundschemat är att du hela tiden kan se 

personaltätheten samtidigt som du lägger ett arbetsschema. Täthetsschemat visar 

samtliga arbetspass för den aktuella dagen (lediga dagar visas inte). Arbetspassen 

visas med hjälp av linjer i olika färger och eventuella raster visas som tomrum.  

 

Du kan även se arbetspass från föregående och efterföljande arbetsdag i 

täthetsschemat, beroende på vilket visningsintervall som du valt för täthets-

schemat. (Se vidare under inställningar och Tidsintervall för täthetsschema).  

Till höger om radnumren visas även initialer för personer i arbetsschemat. Detta 

gör det enklare för dig att orientera dig bland arbetspassen i täthetsschemat. 

De mörkgråa linjerna visar dygnsbrytgränsen (den personliga brytgräns som kan 

anges under personuppgifterna).  

 

Om du har statuspanelen synlig kan du se vem som arbetar genom att förflytta 

muspilen (nålkorset) över linjerna. Du kan även mäta ”avståndet” mellan två 

arbetspass på ett enkelt sätt genom att hålla nere vänster musknapp samtidigt som 

du förflyttar musen till höger eller vänster. En vit linjal visas då tillsammans med 

information om tidsskillnaden (1). 

 

 
 

 Tips  
Du kan enkelt byta schemarad (växla person) genom att klicka på en rad i 

täthetsschemat. Om du dubbelklickar på en tidslinje i täthetsschemat kan du 

redigera arbetspasset direkt. 

1 
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Resultat  

Här visar Schemalätt en sammanställning 

över tjänstgöringsgraden, semesterkvoten,  

semesterdagar, antal timmar mm.  

 

Fältet Anteckningar kan du använda för 

att göra noteringar för respektive anställd. 

  

  

 

 

Resultatbild i grundschemat 

 

Fält Beskrivning 

Heltid t/v Visar heltidsmåttet, dvs. antalet timmar/vecka som ligger 

till grund för beräkning av exempelvis tjänstgöringsgraden.        

Arb.dagar Visar det aktuella antalet arbetsdagar i arbetsschemat.             

Fridagar Visar antalet lediga dagar i arbetsschemat. 

Heltid tot. Visar det totala antal timmar (Heltid t/v * Begränsnings-  

 perioden) som ligger till grund för övriga beräkningar.             

Timmar Visar antalet arbetstimmar för personen på aktuell rad.  

Jour / B Visar antalet jourtimmar för personen på aktuell rad.   

Tj.grad Visar tjänstgöringsgraden för personen på aktuell rad.                   

Sem.kvot Visar semesterkvoten för personen på aktuell rad.   

Led.kvot Visar ledighetskvoten för personen på aktuell rad.   

Beredskap Visar antalet beredskapstimmar för personen på aktuell rad. 

Planering Visar antalet planeringstimmar för personen på aktuell rad. 

Tidssaldo Visar aktuellt tidssaldo (överskott/underskott av arbetstid under 

aktuell begränsningsperiod) för personen på aktuell rad. 

 

Resultatbild i avdelningsschemat 

 

Fält Beskrivning 

Tot. tim/dag Visar antalet timmar totalt för samtliga anställda för aktuell dag 

Obs, denna summering enbart visas i avdelningsschemat. 
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Personallistan 

I personallistan visas all den 

personal som du hämtat till det 

aktuella arbetsschemat. För att 

växla till någon annan person 

klickar du på hans/hennes namn i 

personallistan. Du kan också 

växla personal med hjälp av 

pilknapparna. 

 

 

 

 

Tips 

I statusfältet längst ner på skärmen kan du se hur många personer du har i 

arbetsschemat genom att placera muspekaren över personallistan. 

 

Lägg till 

Om du vill lägga till någon person till listan måste du först öppna personalbanken. 

Det gör du genom att välja Redigera | Personal | Lägg till eller genom att klicka 

på knappen Personalbank i verktygsfältet. Markera sedan den eller de personer 

som du vill ha med i arbetsschemat och klicka på hämta (se vidare 

Personalbanken).  

 

Ta bort 

Om du vill ta bort en person ur arbetsschemat markerar du först denna person i 

listan och väljer sedan Redigera | Personal | Ta bort. Du kan även trycka på Del-

tangenten eller högerklicka på personallistan och välja Ta bort i snabbmenyn. Du 

bör tänka på att kommandot Ta bort även tar bort det tillhörande arbetsschemat 

för personen i fråga. Om du vill ta bort en person i syfte att byta ut honom med 

någon annan bör du istället välja kommandot Ersätt. 
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Ersätt 

Om du vill ersätta en person i listan väljer du Redigera | Personal | Ersätt eller 

klickar med musens högerknapp i listan. På detta vis kan du byta ut personen på 

den markerade raden med någon person från personalbanken utan att ta bort det 

tillhörande arbetsschemat. 

 

 
 

 

Sök 

Du kan söka efter en person i personallistan med hjälp av menyalternativet 

Redigera | Personal | Sök. 

 

Ändra 

Du kan ändra personuppgifter direkt i arbetsschemat med hjälp av 

menyalternativet Redigera | Personal | Ändra. Dessa ändringar gäller då enbart 

för det aktuella arbetsschema och påverkar inte uppgifterna i personalbanken. 

 

Byt plats 

Om du vill byta plats (skifta rader) på två personer med tillhörande 

arbetsscheman kan du göra detta med hjälp av menyalternativet Redigera | 

Personal | Byt plats.  
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Turlistan 

I turlistan visas alla turer som är kopplade till det aktuella arbetsschemat. Du kan 

endast använda/välja turer som finns med i turlistan när du lägger schemat. När 

du sedan lägger schemat skriver du in namnet på den tur du vill använda i 

arbetsschemat. Du kan också dubbelklicka på turen direkt i turlistan för att infoga 

den i arbetsschemat.     

 

 
 

 Tips 

Om du håller ner vänster musknapp när du markerar en tur i turlistan får du en 

förhandsvisning över var turen kommer att hamna i täthetsschemat.  

Du kan sedan dra turen och släppa den direkt i täthetsschemat. 

 

Lägg till 

För att lägga till en tur i turlistan väljer du Redigera | Turer | Lägg till. Då öppnar 

du turbanken och kan hämta den eller de turer du vill ha med i arbetsschemat. Du 

kan också klicka på knappen som symboliserar turbanken i verktygsfältet. 

 

Ta bort 

Om du vill ta bort en tur från arbetsschemat väljer du Redigera | Turer | Ta bort. 

Alla förekomster i av den tur du tar bort i turlistan försvinner då även i 

arbetsschemat. Du bör tänka dig för innan du tar bort en tur i arbetsschemat och 

kontrollera att inte turen används av någon personal i arbetsschemat. 
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Ändra 

Genom att välja Redigera | Turer | Ändra eller högerklicka på en tur i turlistan 

och sedan välja Ändra i den snabbmeny som visas, kan du förändra arbetstiden 

eller rasten för den aktuella turen utan att det påverkar originalturen i turbanken.  
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Personalbanken 

I personalbanken registrerar du all anställd personal i din verksamhet. Lägg även 

in eventuella tim- och semestervikarier. När du sedan skall lägga ett nytt schema 

behöver du bara öppna personalbanken och sedan hämta personal från 

personalbanken till i ditt arbetsschema.   

 

 
 

Ny 

Klicka på Ny för att lägga till en ny person i personalbanken. Fyll i 

personuppgifterna i tur och ordning och klicka sedan på Ok. Se vidare under 

rubriken Skapa ny personuppgift. 

 

Ändra 

Klicka på Ändra för att ändra någon uppgift för en person. Observera att du först 

måste markera ett namn i listan innan du kan ändra de tillhörande uppgifterna. Du 

kan även dubbelklicka på ett namn i listan för att ändra personuppgifter. 
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Ta bort 

Välj Ta bort om du vill ta bort en person ur Personalbanken. Observera att det är 

fullt möjligt att ta bort en eller flera personer ur Personalbanken trots att dessa 

existerar i arbetsscheman som du tidigare tillverkat. Personuppgifterna i dina 

arbetsscheman är helt enkelt kopierade från personalbanken och påverkas därför 

inte direkt av förändringar i personalbanken. 

 

Sök 

Med detta kommando kan du söka efter en eller flera person i personalbanken. 

 

Hämta  

Med knappen Hämta hämtar du den eller de personer som du markerat i 

personallistan till ditt arbetsschema.    

 

 Tips 

I Schemalätt 5.0 kan du använda dig av flera uppsättningar av personal- och 

turbank. Du kan använda detta för att exempelvis organisera heltidsanställda och 

timvikarier i olika personalbanker. Ett annat exempel är om du har flera turer som 

har samma turbetäckning i din verksamhet. Då kan du placera dessa turer i olika 

turbanker och på så vis kringgå begränsningen med unika turbeteckningar i 

turbanken.    
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Skapa ny personuppgift 

 

Personnr 

Här anger du den anställdes 

personnummer. 

 

Namn 

Här anger du både för och 

efternamnet på den nya personen. 

 

Adress 

Här anger du den anställdes 

adress. 

 

Postnr/Ort 

Här anger du postnummer i det 

första fältet och ort i det andra. 

 

Heltid tim/v 

I det här fältet anger du det antal 

timmar per vecka som utgör beräkningsgrunden för bl.a. tjänstgöringsgraden.  

 

Telefon/mobil 

Här anger du den anställdes telefonnummer och mobiltelefon. 

 

E-post 

Här anger du den anställdes e-postadress. 

 

Dygnsgräns 

Denna uppgift används av schemaanalys funktionen vid beräkning av dygnsvila 

(11 timmars regeln) och gör det möjligt att ha olika dygnsgränser för varje person 

i ett arbetsschema.  

 

Veckodagsgräns 

I likhet med inställningen Dygnsgräns så kan du även ändra veckodagsgräns för 

beräkning av 36 timmars regeln i schemaanalysdelen.  
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Löner och ersättningar 

Här kan du ange den anställdes månadslön, timlön och/eller jourersättning. Dessa 

uppgifter kan sedan användas av Schemalätt Ekonomidel när du importerar ett 

arbetsschema.  

 

 Tips 

Observera att uppgifter om lön är valfritt i Schemalätt. Du bör undvika att ange 

löneuppgifter för din personal om dina arbetsscheman är åtkomliga i en 

nätverksmiljö eller liknande. Schemafiler som skapas av Schemalätt 5.0 har ett 

XML-baserat filformat som enkelt kan öppnas med hjälp av en vanlig text-

redigerare. Detta gör att information i schemafiler även kan läsas av personer som 

inte har tillgång till Schemalätt 5.0. 
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Turbanken 

I turbanken skriver du in alla turer som du avser att använda i din verksamhet. 

När du sedan lägger ett nytt schema behöver du bara gå till turbanken och hämta 

den eller de turer du vill ha med i ditt nya arbetsschema.   

 

 
 

Ny tur 

Klicka på Ny om du vill skapa en ny tur i turbanken.  

 

Ändra 

Klicka på Ändra om du vill göra ändringar för någon befintlig tur. Observera att 

du först måste markera en tur i turlistan innan du kan ändra den.  

 

Ta bort 

Välj Ta bort för att ta bort en tur från turbanken. Observera att du kan ta bort en 

tur från turbanken trots att turen används i ett eller flera arbetsschema. Turer som 

hämtats till ditt arbetsschema är endast kopior av turer i Turbanken och kan 

därför fritt förändras i respektive arbetsschema. 

 

 

 

 



Kapitel 4                                                                                Grundschemat 

Sida 41 

Sök 

Med hjälp av Sök kan du på samma sätt som i arbetsschemat, söka efter en tur i 

turbanken med hjälp av turnamnet. Du kan dessutom söka efter starttid, sluttid ja 

till och med efter ett visst antal timmar i ett arbetspass. Dessa möjligheter gör att 

du, innan du skapar en ny tur kan kontrollera förekomster av turer med samma 

arbetspass (starttid och sluttid) som den nya turen och på så vis reducera antalet 

turer i turbanken. 

 

Du kan söka efter turer på 4 olika sätt i turbanken. Markera det alternativ som 

passar under rubriken Sök efter. 

 

Markera när du vill     

Turbeteckning  söka efter ett turnamn i turbanken. 

Arbetspassets Starttid söka efter en tur med en viss starttid. 

Arbetspassets Sluttid söka efter en tur med en viss sluttid. 

Arbetspassets Längd söka ett arbetspass med en viss längd. 

 

Hämta 

Med Hämta hämtar du den eller de turer som du markerat i turbankens turlista till 

ditt arbetsschema. Du kan markera flera turer samtidigt genom att hålla ner 

vänster knappen på musen och samtidigt dra musen nedåt. Om du i stället håller 

ner Ctrl-tangenten och klickar på turerna kan du markera enskilda turer i listan. 
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Skapa ny tur 

 

 
 

Turnamn 

Här anger du namnet på den nya turen. Du kan inte skapa två olika turer med 

samma turnamn i en och samma turbank. Schemalätt kontrollerar detta 

automatiskt när turen sparas.  

 

Från kl / Till kl 

Här anger du arbetspassets start respektive sluttid 

  

Rast fr / Rast till 

Här anger du rastens start respektive sluttid. Observera att summan av rast visas i 

sextiondelar. Du kan ange upp till två rastpass på ett och samma arbetspass. 

 

Jour  

Här anger du start och sluttid  för eventuell jourtid som du vill koppla till 

arbetspasset.  

 

Beredskap 

Här anger du start och sluttid för eventuell beredskapstid som du vill koppla till 

arbetspasset. 
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Planering 

Här anger du start och sluttid för eventuell planeringstid som du vill koppla till 

arbetspasset. 

 

Ignorera rastkontroll vid schemaanalys 

Om du kryssar i denna kryssruta så kommer Schemalätt att undanta denna tur vid 

kontroll av sammanhängande arbetstid utan rast vid schemaanalys. 

 

Jour enl. AB-95 

Detta alternativ hanterar den avtalskomplettering för jour och beredskap som togs 

i bruk 1996-01-01 (AB-95 bilaga H).  

 

 

Hjälpredan 

 

Hjälpredan är en funktion som du kan använda om du 

t.ex. vill se hur många timmar som saknas för att en 

anställd skall kunna uppnå en viss procent i 

tjänstgöringsgrad. Du kan även se hur många timmar 

som du måste dra ifrån om tjänstgöringsgraden ifråga 

är högre än den önskade.  

 

För att du lätt skall kunna se skillnaden mellan den 

önskade tjänstgöringsgraden och den aktuella, finns det 

en mätare som visar differensen grafiskt. Ange önskad 

tjänstgöringsgrad i fältet tjänstg.grad och klicka sedan 

på knappen Beräkna i verktygsfältet.  

 

Hjälpredan hamnar alltid överst oavsett om du 

aktiverar något annat fönster. Du gömmer den genom 

att klicka på Göm. 
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Turstatistik 

 

Personlig 

Med hjälp av Granska | Turstatistik | Personlig 

kan du se det antal turer som du använder i 

arbetsschemat för den aktiva personen.  Den 

personliga turstatistiken hamnar alltid överst 

oavsett om du öppnar något annat fönster.  Du 

gömmer den genom att klicka på  

knappen Göm.                             

 

 

 

Sammanställning 

Om du istället väljer Granska | Turstatistik | Sammanställning får du en 

sammanställning av samtliga turer för alla personer i arbetsschemat. Du kan då 

snabbt kontrollera fördelningen av arbetsturer mellan personalen. 

 

 
 
Sammanställning av samtliga turer 

Personlig turstatistik 
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Inställningar 

I dialogrutan inställningar gör du inställningar som är nödvändiga för att 

arbetsschemat skall stämma med tanke på datum hantering osv. Du hittar 

dialogrutan Inställningar genom att välja Inställningar i Alternativmenyn. 

 

 
 

Begränsningsperiod 

Här bestämmer du vilken begränsningsperiod som skall gälla för arbetsschemat. 

Du kan välja intervallet 2 till 12 veckor. Observera att begränsningsperioden i 

arbetsschemat även gäller för behovsunderlaget.   

 

Aktuellt schemaår 

Här anger du det år som du vill att ditt schema skall gälla för. Denna uppgift är 

nödvändig för att få rätt veckor och datum på utskrifter osv. Schemalätt föreslår 

alltid innevarande år när du skapar ett nytt schema. 
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Startvecka för grundschema 

Här kan du ange startvecka för grundschemat. Detta ger dig en möjlighet visa 

kalenderveckor i stället för schemaveckor i grundschemats schematabell. Om du 

arbetar med årsarbetstid och/eller s.k. ”tvättstugescheman” så kan detta alternativ 

förenkla ditt arbete. Du aktiverar denna funktion helt enkelt genom att ange en 

startvecka här. Om du lämnar det här fältet blankt kommer i stället schemaveckor 

att visas som tidigare (detta är en förvald inställning). 

 

Startvecka för semesterperioden 

I Schemalätt 5.0 kan du disponera sammanlagt 12 sammanhängande veckor som 

semesterperiod. Du anger den första veckan i semesterperioden här. Tänk på att 

en förändring av startveckan medför att ett ev. tidigare skapat semesterschema 

måste läggas på nytt för att det skall stämma med kalenderåret. 

 

Schemavecka som motsvarar kalendervecka 1 

Här anger du den schemavecka som motsvarar kalendervecka 1 d.v.s. årets  

första vecka. Denna inställning kan du behöva göra om du avser att över- 

föra ett redan befintligt schema och anpassa det så att personalen kan  

fortsätta i samma mönster som tidigare. Tag då reda på den vecka i det  

befintliga arbetsschemat som överensstämmer med första veckan för det  

aktuella året. 

 

Tidsintervall för täthetsschema 

Här kan du bestämma intervallet för täthetsschemat, dvs. under vilken tidsrymd 

som turer skall visas. Du kan visa upp till 3 dygn samtidigt i täthetsschemat.  

 

Visa initialer för personal i täthetsschema 

Om detta alternativ är ikryssat kommer personalens initialer att visas efter 

radnumren i täthetsschemat. Detta gör det enklare för dig att se vilken rad som 

tillhör vem. 

 

Visa Jour, beredskap och planering i täthetsschema 

Om detta alternativ är ikryssat kommer även jourtid, beredskapstid och 

planeringstid att visas i täthetsschemat. Jour och beredskapstid visas i form av en 

rektangel med heldragen linje och planeringstid visas som en rektangel med 

streckad linje.  

 

Kontrollera uppdateringar 

Detta alternativ gör det möjligt för programmet att kontrollera om det finns nya 

uppdateringar att hämta. Uppdateringskontrollen görs då automatiskt i samband 
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med att programmet startas. Det går även att göra manuella 

uppdateringskontroller (utan att aktivera denna funktion) genom att välja 

menyalternativet Kontrollera uppdateringar…under ? menyn. 

 

Visa resultat i 

Här kan du välja hur du vill att SL5 skall presentera resultatet av beräkningar i 

arbetsschemat. Om du väljer hundradelar kommer all summerad tid förutom rast  

att visas i hundradelsformat ex. 10 timmar och 45 minuter visas som "10,75". I 

sextiondelsformat visas istället "10,45". 

 

Heltid tim/v enl. avtal 

Här kan du ange det värde som du vill att Schemalätt skall föreslå i fältet Heltid 

tim/v när du skapar en ny person i personalbanken.  

 

Sortera personuppgifter efter 

I personalbanken sorteras uppgifter alltid efter innehållet i fältet Namn. I fältet 

namn anger du både för och efternamn. För att du skall kunna skriva in namnet 

som vanligt, d.v.s. med förnamnet först och ändå få en sortering på efternamn 

erbjuder Schemalätt dig denna valmöjlighet. Välj: 

 Efternamn om du vill att sorteringen skall göras på efternamnet. 

 Förnamn om du vill att sorteringen skall göras på förnamnet. 

 

Sökvägar 

I dessa fält anges sökvägar enl. följande: 

 Programfiler - Denna sökväg anger vilken enhet/katalog som innehåller  

huvudprogramfilen för schemalätt (Sl5win.exe). 

 Schemafiler – Denna sökväg anger vilken enhet/katalog som programmet 

kommer att föreslå när du vill öppna eller spara ett schema. 

 Exportfiler - Denna sökväg anger vilken enhet/katalog som programmet 

kommer att föreslå när du vill exportera ett schema. 

 Personalbank - Denna sökväg anger vilken personalbank som skall användas. 

Schemalätt 5.0 tillåter att flera personalbanker används och du kan lägga upp 

dessa här. 

 Turbank - Denna sökväg anger vilken personal/turbank som skall användas. 

Schemalätt 5.0 tillåter att flera personal/turbanker används och du kan 

registrera dessa här. 
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Skapa ny personal/turbank 

I Schemalätt 5.0 kan du arbeta med fler än en personal/turbank. Detta kan vara en 

fördel om du exempelvis vill ha en egen personalbank med enbart timvikarier 

alternativt flera uppsättningar av turer med samma turbeteckning. 

 

Gör så här för att skapa en ny personal/turbank 

1. Skapa en ny katalog där du vill att den nya personal och turbanken skall 

placeras. Använd Windows utforskaren eller liknande för att skapa 

katalogen. 

2. Starta Schemalätt och välj Inställningar. 

3. Klicka på knappen Välj mapp för Bankfiler.  

4. Bläddra fram den mapp som du vill använda och klicka på OK 

5. Schemalätt skapar automatiskt en personal och turbank i den nya 

mappen när du accepterar de nya inställningarna och stänger 

inställningsformuläret. 

 

Observerat att om du har en tidigare version av Schemalätt installerad, kommer 

programmet att fråga dig om du vill kopiera personal- och turbank uppgifter från 

denna då du öppnar personal eller turbanken första gången. 

 

Beräkningsalternativ 

Här kan du välja hur tjänstgöringsgraden skall beräknas. Vid beräkning av enl. 

kommunalavtal (första alternativet) trunkeras (klipps) tjänstgöringsgraden till 

skillnad från privatvårdavtalet där tjänstgöringsgraden istället avrundas. Så här 

går det till: 

  

 Tjänstgöringsgrad enl. kommunalavtal. 

Kvot = Arbetstimmar / Begränsningsperiod 

Tjänstgöringsgrad = Kvot / Antal timmar för heltid 

Tjänstgöringsgraden trunkeras till 4 decimaler. 

 

 Tjänstgöringsgrad enl. privatvårdavtal 

Kvot = Arbetstimmar / Begränsningsperiod 

Kvot avrundas till 2 decimaler 

Tjänstgöringsgrad = Kvot / Antal timmar för heltid 

Tjänstgöringsgraden avrundas till 4 decimaler. 
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Personal i tjänst 

 

 
 

Här kan du se vilka personer som arbetar en viss dag i arbetsschemat. Du får 

information om arbetstid, rast, jour mm. Denna funktion är mycket användbar i 

kombination med funktionen Sök datum då du snabbt kan ta reda på vem eller 

vilka personer som arbetar ett visst datum. 

 

Du kan också skriva ut en lista över personal i tjänst. Det gör du med hjälp av 

menyalternativet Utskrift | Personal i tjänst. Här kan du då välja om du vill skriva 

ut den aktuella dagen eller ett antal dagar under en viss period. Du kan då välja 

om du vill skriva ut schemaveckor (rullande schema) eller kalenderveckor.  
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Snabbinformation 

Om du högerklickar på en tur i 

arbetsschematabellen ( i grundschemat) och 

sedan väljer info… i snabbmenyn får du 

information om turens arbetstid, rast, jour och 

antal arbetstimmar. 

 

 Tips 
Om du har angett startvecka för grundschema 

under inställningar visas även aktuellt datum 

samt ev. helgdag i snabbinfo. dialogen. 

Sök datum 

Med hjälp av funktionen Sök datum… kan du enkelt ta reda på vem eller vilka 

personer som arbetar en viss dag. Om du väljer Arkiv | Sök datum... visas en 

almanacka där dagens datum är markerad. Markera det datum du vill granska och 

klicka sedan på OK. Schemalätt letar då upp rätt dag i grundschemat och 

markerar den. Vill du sedan granska den personal som arbetar den aktuella dagen 

väljer du Personal i tjänst i Granska menyn. 

 

 
 

Byta månad eller år 

Om du vill byta månad/år klickar du på någon av de 2 pilknapparna. Du kan söka 

efter datum under det gällande verksamhetsåret och 5 år framåt. 
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Exportera 

 

Detta är en funktion i Schemalätt som gör det möjligt för dig att exportera ett 

arbetsschema till ett format som sedan kan läsas av ett annat program. Fördelen 

med detta är att du exempelvis kan dela med dig av ett arbetsschema i digital 

form till en person som inte har Schemalätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schematyp  

Här väljer du vilken typ av schema som du vill exportera. Du kan välja att 

exportera avdelningsschema och personal i tjänst. På samma sätt som när du 

skriver ut ett arbetsschema eller personal i tjänst under Utskriftsmenyn kan du 

även välja om du vill visa schemaveckor eller kalenderveckor i det exporterade 

schemat. 

 

Exportera till 

Här väljer du det format som du vill exportera till. Du kan välja att exportera till 

något av följande format: 

 HTML fil - Detta format använder du om du exempelvis vill publicera 

dina arbetsscheman på en Internetsida eller ett lokalt intranät. 

 Tabbavgränsad fil - Detta alternativ använder du om du vill öppna ett 

schema med exempelvis MS Excel eller något annat Office program. 

 I-Care fil – Detta format kan användas för att exportera ett arbetsschema 

till systemet I-Care (CareTech Soft Solutions AB).  
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Tidssaldon 

 

Med hjälp av detta formulär kan du hantera överskott/underskott av arbetstid. 

Detta har du framförallt nytta av om du tillämpar årsarbetstid och lägger 

önskescheman enl. den s.k. "tvättstugemodellen". Fördelen med tidssaldon är att 

du på ett enkelt sätt kan följa upp förändringar i arbetstid mellan olika 

schemaperioder. Skillnader i utförd arbetstid mellan olika perioder visas som ett 

utgående saldo för varje person. Det utgående saldot visas sedan i grundschemat 

och du ser nu hur mycket du bör justera arbetstiden för varje person under 

nästkommande schemaläggningsperiod. 

 

Observera att du måste ange ett värde i fältet Startvecka för grundschema under 

Inställningar för att du skall kunna öppna detta formulär. 

 

 
 

Referensvärde (Ref) 

I denna kolumn anger du ett referensvärde för hur många arbetstimmar i snitt som 

den anställde skall arbeta under begränsningsperioden. Du kan använda arbetstid 

från den aktuella perioden som underlag genom att göra följande: 

1. Bocka bort krysset från kryssrutan Lås referensvärden. 

2. Markerar hela referenskolumnen (klicka på kolumnrubriken Ref) 

3. Klicka på knappen Hämta. 

 

 Tips 
Om du tidigare inte haft några referensvärden angivna kommer Schemalätt att 

fråga dig om referensvärden ska skapas när du öppna detta formulär. 
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Periodvärden 
I periodkolumnerna fyller du sedan i den arbetstid som kommer att utföras av din 

personal. Du fyller i periodvärden för aktuell periodkolumn efter det att du har 

ändrat arbetsschemat inför en ny schemaperiod. Du kan skriva in värden manuellt 

i cellerna men det enklaste är att du hämtar uppgifterna direkt från arbetsschemat 

på följande sätt:  

1. Markerar hela periodkolumnen (klicka på kolumnrubriken) 

2. Klicka på knappen Hämta. 

 

Om summan av arbetstid för innevarande period skiljer sig åt från tidigare 

perioder (och referensvärdet) kommer nu ett överskott/underskott att visas i 

kolumnen Saldo. Detta saldo visas även i grundschemat i 

fältet Tidssaldo. 

 

 Tips 
Innan du påbörjar en ny period kan det vara bra att du har en kopia av det 

ursprungliga arbetsschemat som du kan gå tillbaka till vid behov. Det enklaste 

sättet är att du sparar schemat (spara som…) och ger schemat ett nytt namn. 

Ett förslag här är att du helt enkelt lägger till perioden sist i schemanamnet enligt 

följande exempel ”Eken_1”, ”Eken_2” osv. Sedan kan du fortsätta att arbeta med 

det nya schemat. 

 

Lås referensvärden 

Denna kryssruta förhindrar att du av misstag raderar eller ändrar värden i 

referenskolumnen. Om du vill ändra uppgifter i referenskolumnen måste du först 

bocka ur denna kryssruta. 

 

Lås tidigare perioder 

Denna kryssruta förhindrar att du av misstag raderar eller ändrar värden i 

föregående eller efterföljande periodkolumner. Värden i kolumnen för den 

innevarande perioden kan emellertid ändras den innevarande  

Om du vill ändra uppgifter i föregående eller efterföljande periodkolumner utan 

att behöva byta aktiv period (se Startvecka för grundschema under Inställningar) 

bockar du ur denna kryssruta. 

 

Skriv ut 

Du kan skriva ut samtliga tidssaldon genom att klicka på knappen Skriv ut. 
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Schemaanalys 

Funktion Schemaanalys hjälper dig att på ett enkelt sätt kontrollera att ditt 

arbetsschema följer de nya EU-direktiv kring arbetstider som träder i kraft vid 

årsskiftet 2006/2007.  

 

Följande kontroller görs vid en schemaanalys: 

 att den sammanhängande dygnsvilan under en 24 timmarsperiod är 

minst 11 timmar.  

 att den sammanhängande arbetstiden för ett arbetspass inte överstiger 6 

timmar utan rast.  

 att den genomsnittliga veckoarbetstiden under begränsningsperioden inte 

överstiger 48 timmar. 

 att den sammanhängande veckovilan är minst 36 timmar. 

 att den totala veckoarbetstiden ej överstiger 55 timmar. 

 

Kontrollera ett schema 

Du kontrollerar ett personligt schema genom att först markera den person vars 

arbetsschema som du vill analysera i personallistan i Grundschemat. Sedan väljer 

du Schemaanalys…från Granska menyn (alternativt trycker på F9 tangenten). Om 

det finns anmärkningar på arbetsschemat visas Dialogrutan Schemaanalys med en 

lista (1) över dessa anmärkningar enl. nedanstående bild: 

 

 
 

1 

2 
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Om du markerar en rad i listan med anmärkningar (1) kan du läsa mer om 

anmärkningen i informationsfältet (2).  

 

Visa hela avdelning 

Om du kryssar i kryssrutan Visa hela avdelningen kommer hela avdelningen (alla 

rader i schemat) att kontrolleras när du gör en schemaanalys. 

 

Skriv ut 

Om du klickar på knappen Skriv ut så får du en möjlighet att skriva ut resultatet 

av schemaanalysen. 

 

Föreslå 

Om du klickar på knappen Föreslå… så kan Schemalätt ge dig förslag på de 

dygnsgränser och veckodagsgränser som fungerar bäst. Du kan även skriva ut 

dessa förslag genom att klicka på knappen Skriv ut…i dialogrutan Föreslå 

brytgränser. 

 

 
 

Gå till tur 

Du kan enkelt gå till den tur i arbetsschemat som anmärkningen gäller genom att 

markera anmärkningsraden och sedan klicka på knappen Gå till tur. Du kan även 

dubbelklicka på raden för att åstadkomma detta. 
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Semesterschemat 

Introduktion 

Att göra ett bra semesterschema är ofta ett tidsödande arbete. För många 

schemaläggare gäller det att spara resurser utan att verksamheten för den skull 

skall bli lidande. Det gäller även att kunna fördela ett antal vikarier på den 

ordinarie personalens semesterperioder på ett genomtänkt sätt.    

 

Idén med semesterschemat är att du snabbt skall kunna tillverka ett 

semesterschema som är baserat på ditt grundschema och sedan anpassa det efter 

de förutsättningar som gäller under semesterperioden. I ditt arbetsschema finns 

redan alla förutsättningar för som krävs och det enda du behöver göra är att 

koppla vikarier till semesterperioder samt ev. modifiera det färdiga 

semesterschemat så att det passar verksamheten under semesterperioden. 

 

När du skapar ett semesterschema kopieras automatiskt grundschemat till 

semesterschemat på så vis att veckorna i semesterschemat stämmer med 

verksamhetsårets kalenderveckor. Om du sedan modifierar semesterschemat har 

du alltid grundschemat intakt och kan använda det som en referens.  
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Menyalternativ i semesterschemat 
 

Arkiv menyn 

 

Spara 

Sparar det aktiva schemat 

 

Spara som… 

Sparar det aktiva schemat med ett annat 

namn. 

 

Lägg ut grundschema 

Lägger ut grundschemat som underlag för semesterschemat. 

 

Töm semesterschema 

Tömmer semesterschemat på samtliga turer och vikarier. 

 

Återgå till grundschema 

Återgår från semesterschemat till grundschemat . 
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Redigera menyn 

 

Ångra 

Ångar det senast utförda momentet.  

 

Gör om 

Gör om det senast utförda momentet om detta 

ångrats med ovanstående funktion. 

 

Töm 

Tömmer innehållet i ett markerat område eller 

aktiv cell.  

 

Klipp ut 

Klipper ut innehållet i ett markerat område 

eller aktiv cell. 

 

Kopiera  

Kopierar innehållet i ett markerat område  

eller aktiv cell till klippbordet. 

 

Klistra in 

Klistrar in senast kopierad eller urklippt information i arbetsschemat. 

 

Turer | Lägg till 

Öppnar turbanken så att du kan hämta/skapa en ny arbetstur. 

 

Turer | Ändra 

Låter dig ändra arbetspasset (ej turnamnet) för den markerade turen. Tänk på att 

en ändring av arbetsturen även påverkar grundschemat då samma turer utnyttjas i 

både grund och semesterschema. 

 

Tillsätt vikarie… 

Kopplar en vikarie till ett markerat område i Semesterschemat. 

 

Gå till vikarie… 

Söker efter angiven vikaries vikarieperiod.  
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Granska menyn 

 

Grundschema  
Växlar till grundschemat (personligt schema) 

I detta läge lägger du schema för en person i 

taget. 

  

Avdelningsschema  
Växlar till avdelningsschemat. I detta läget ser 

du hela avdelningen och kan lägga schema för 

flera personer samtidigt. 

 

Behovsunderlag 

Visar behovsunderlaget. Här kan du skriva in personuppgifter och närvarotider 

för behovsgruppen. Dessa uppgifter används sedan för att visa jämförelser i 

närvaroanalysen. 

 

Personal i tjänst… 

Visar en lista över tjänstgörande personal samt arbetstider för den aktiva dagen i 

semesterschemat. 

 

Vikarie lista… 

Visar en rapport över samtliga vikarier i semesterschemat samt deras 

vikariatsperioder.  

 
Mät arbetstid… 

Visar en rapport över samtliga vikarier i semesterschemat samt deras 

vikariatsperioder. 
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Alternativ menyn 

 

Visa statusfält 

Om du har Visa statusfält aktiverat visas ett statusfält längst ner på skärmbilden. 

Där får du information om programmets olika delar genom att bara förflytta 

musen. 
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Utskrift menyn 

 

Planeringsschema 

Skriver ut ett planeringsschema över 

vikarieperioderna. 

 

Semesterschema 

Skriver ut semesterschemat. 

 

Personal i tjänst 

Skriver ut en lista över personal i tjänst för 

aktuell dag eller veckovis.  

 

Vikarielista 

Skriver ut en rapport över samtliga vikarier i  

semesterschemat samt deras vikariatsperioder.  

 

Personalregister (Bank) 

Skriver ut en lista med personuppgifter från personalbanken på skrivaren. 

 

Turförteckning (Bank) 
Skriver ut en lista med samtliga arbetsturer i turbanken på skrivaren. 

 

Skrivarinställning 
Här kan du göra inställningar för din skrivare. 
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Att lägga ett semesterschema 
 

 
 

När du väljer Semesterschema första gången kommer programmet att föreslå att 

ditt grundschema skall läggas ut som underlag för semesterschemat. Om du 

accepterar detta får du ett semesterschema som är identiskt med grundschemat 

men fördelat över 12 veckor med början från startveckan i semesterperioden (se 

vidare under rubriken inställningar). SL5 visar alla dagar i semesterperioden med 

gällande veckodag, datum samt veckonummer. Observera att du måste lägga ut 

grundschema på nytt om du förändrar inställningar för semesterperiod, år eller 

kalendervecka som motsvarar schemavecka under inställningar för att 

kalenderveckor på utskrifter skall överensstämma med verkligheten. 

 

Du kan nu modifiera semesterschemat och anpassa det till verksamheten under 

semesterperioden. Ändringar i semesterschemat påverkar inte grundschemat och 

du är fri att göra de ändringar som krävs. Du skriver in turer i schemat på vanligt 

sätt och kan välja bland de turer som finns i turlistan. Om du vill hämta en ny tur 

från turbanken väljer du Redigera | Turer | lägg till. Vill du istället modifiera en 

tur kan du göra det med Redigera | turer | Ändra.  
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Varning!  

Tänk på att du använder samma turer i semesterschemat som i grundschemat. En 

ändrad tur semesterschemat påverkar m.a.o. även grundschemat och du bör därför 

hellre hämta/skapa nya turer i turbanken än att ändra befintliga.  

 

Att tillsätta vikarier 

När du är klar med utformningen av semesterschemat kan du börja tillsätta 

vikarier. Det gör du genom att först markera vikariatsperioden i semesterschemat 

och sedan välja Redigera | Tillsätt vikarie eller genom att klicka på knappen med 

tre punkter på under rubriken Personal i tjänst. 

 

 
 

Koppla en vikarie till en semesterperiod 

Klicka på knappen med de tre punkterna för vikarie 1 (ljusblå vikarie) och välj 

sedan en vikarie från listan som nu visas och klicka sedan på OK. Listan visar all 

tillgänglig personal i personalbanken. Klicka sedan på knappen Vikarie 1 för att 

koppla vikarien till den markerade perioden i semesterschemat. Om du vill ha fler 

vikarier kopplade till samma rad gör du om samma procedur och väljer Vikarie 2 

osv. Du kan koppla upp till 4 vikarier till varje rad på ditt arbetsschema. 
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Resultat 

Under rubriken Resultat kan du se en summering av antalet arbetsdagar, fridagar 

samt arbetstimmar för både semesterschemat och grundschemat. Summeringen 

gäller radvis och tar inte hänsyn till eventuella vikarieperioder. Du kan även se 

skillnaden i timmar mellan semesterschemat och grundschemat i fältet Diff samt 

på den grafiska mätaren. 
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Gå till vikarie 

Du kan enkelt ta reda på vilken dag som din vikarie börjar arbeta på i 

semesterschemat genom att välja Redigera | Gå till vikarie.  

 

Vikariens namn 

Markera namnet på den vikarie du 

söker i listan för den aktuella raden 

och klicka på OK. Programmet letar 

då upp vikariens första arbetsdag i 

semesterschemat.  

 

Sök från 

Om vikarien du söker arbetar fler 

perioder i semesterschemat kan du 

genom att välja Sök från markering 

fortsätta sökningen från den dag som 

du befinner dig på. 

Vikarielista 

 

 
 
Om du vill se en sammanställning över de vikarier som tjänstgör under 

semesterperioden ska du välja Granska | Vikarielista. Du kan då se en lista med 

vikariernas namn och vikariatsperioder.
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Behovsunderlag 

Introduktion 

Behovsunderlag är ett verktyg som hjälper dig att se hur arbetskraften är fördelad 

i förhållande till behovet. En felaktig fördelning av arbetskraften ger onödiga 

kostnader för verksamheten och det är därför oftast mycket lönsamt att göra en 

kartläggning över närvaron.  

 

Med behovsunderlaget kan du kartlägga behovet av upp till 50 personer i samma 

schema. Du kan sedan ange upp till sex fristående närvaropass för varje enskild 

person i behovsunderlaget. Om du ansvarar för en verksamhet inom hemtjänst 

eller liknande kan du istället ange besökstider här och på så vis få ett bra 

behovsunderlag när du sedan skapar ditt arbetsschema. 
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Behovsunderlag 

 

 
 

Ny 

Skapar en ny personuppgift i behovsunderlagets personregister. 

 

Ändra 

Ändrar en befintlig personuppgift i behovsunderlagets personregister. 

 

Ta bort 

Tar bort en befintlig personuppgift i behovsunderlagets personregister. 

 
Skriv ut… 
Skriver ut en lista med personuppgifter från behovsunderlaget. 
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Registrera uppgifter  

 

Ange personuppgifter 

Klicka på knappen Ny… Dialogrutan Ny person visas och du kan nu skriva in 

personuppgifter för den första personen. Klicka sedan på Ok.  

 

 
 

Närvarotider 

När detta är klart kan du börja skriva in närvarotiderna för person nr 1.  Detta gör 

du genom att först klicka på fliken Närvaro-/Besökstider och sedan fylla i tider 

för den aktuella personen. Du kan ange upp till sex olika närvaro-/besöks-

perioder efter varandra. 
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När du har skrivit in samtliga tider för den aktuella personen återvänder du till 

personuppgifterna genom att klicka på fliken Personuppgifter. Du kan nu spara 

uppgifterna genom att klicka på Spara knappen. 

Behovsanalys 

Om du i grundschemat väljer Granska | Behovsanalys eller klickar på knappen 

Behovsanalys i verktygsfältet kan du se fördelningen av arbetskraft i förhållande 

till behovet med hjälp av ett diagram.  

 

 
 

I Schemalätt finns det 4 olika typer av diagram att välja på. Du väljer diagramtyp 

i dropplistan med samma namn. På bilden ser du ett Stapel diagram (2D) där de 

röda staplarna visar personalens närvaro, de blå visar behovet och de gröna visar 

referensvärden (se Referensvärden nedan). Under diagrammet visas klockslag 

och på den vänstra sidan av diagrammet visas antalet personer.  Du kan även 

ändra intervaller för analysen, d.v.s. det minsta tidsblock som diagrammet klarar 

att visa genom att ändra värdet i dropplistan Intervall. Du kan välja mellan 15, 30 

och 60 minuter där 15 minuter ger störst noggrannhet  

 

Lås diagram 

Om du avmarkerar denna kryssruta kan du rotera de diagram som är 3- 

dimensionella. Detta gör du genom att hålla nere Ctrl-tangenten samtidigt som du 
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markerar och drar diagrammet med musen fram och tillbaka. 

Referensvärden 

Om du inte vill använda behovsunderlaget i Schemalätt men ändå vill ha riktlinjer 

för hur du ska fördela arbetskraften över dygnet så kan du använda funktionen 

Referensvärden. Denna funktion ger dig möjlighet att ange referensvärden timme 

för timme. Referensvärden kan ses som en sorts rekommenderad personalinsats 

och detta ger schemaläggaren riktlinjer för hur mycket personal som bör tillsättas 

över dygnet. Referensvärden visas  

 

Aktuell dag 

Klicka på knappen Referensvärden… för att ange referensvärden för den aktuella 

dagen. Dialogrutan Referensvärden visas nu och du kan här ange referensvärden 

för alla timmar under den aktuella dagen (dygnet). Klicka på OK när du är klar. 

Referensvärden sparas sedan när du sparar arbetsschemat. 
 

 
 

 

Period 

Om du väljer fliken Period genom att klicka på den så får du en möjlighet att 

lägga ut återkommande referensvärden över en sammanhängande period. Denna 

funktion är tidsbesparande om du på förhand vet att referensvärdena är de samma 

under vissa veckodagar eller veckor.
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Veckor/veckodagar 

Kryssa för de veckor samt de veckodagar som skall ha de angivna 

referensvärdena. Du kan genom att upprepa denna procedur på ett snabbt sätt 

skapa referensvärden för hela begränsningsperioden. 
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Schemalätt Ekonomidel 

Introduktion 

Denna del av dokumentationen kommer nu uteslutande att handla om Schemalätt 

5.0 Ekonomidel. Ekonomidelen består i huvudsak av följande tre delar: 

 Lönekostnadsberäkning 

 Tidrapportering 

 Dagverksjournal 

 

Med Lönekostnadsberäkning kan du på ett enkelt sätt mäta personalens 

lönekostnader i din verksamhet. Ekonomidelen beräknar kostnader för 

månadslön, timlön, jourlön, OB, Jourersättning, semesterersättningar och sociala 

avgifter baserat på personalens arbetsscheman.  

 

Med Tidrapporteringsdelen kan du sköta all tidrapportering för din personal på 

ett smidigt sätt. Tidrapportering i ekonomidelen sker med hjälp av s.k. 

avvikelserapportering. Detta innebär att du endast behöver registrera förändringar 

(avvikelser) mot det grundläggande arbetsschemat. 

 

Med Dagverksjournalen kan du följa upp personalens frånvaro och samtidigt 

mäta tidsvinster/tidsförluster i samband med att vikarier tillsätts. Du kan även 

tillsätta vikarier direkt från Dagverksjournalen. 
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Verktygsfältet 

 

 
   1 2 3  4 5 6 7  8 9 10    11   
 

 

Klicka på  när du vill 

 

1 Importera Importera ett arbetsschema. 

2 Klipp ut Klippa ut information.  

3 Kopiera Kopiera information .  

4 Klistra in Klistra in information. 

5 Beräkna Beräkna summor mm manuellt.  

6 Lönekostnader Beräkna lönekostnader för de anställda. 

7 Tidrapportering Redigera tidrapporter för de anställda.   

8 Dagverksjournal Ange frånvaro för anställda samt tillsätta 

  vikarier för ordinarie personal. 

9 Avdelningar Redigera avdelningsuppgifter. 

10 Anställningsuppgifter Redigera person- och anställningsuppgifter 

  för de anställda. 

11  Stäng/Avsluta Stänga formulär/Avsluta ekonomidelen. 
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Förberedelser 
 

I detta avsnitt skall vi steg för steg visa hur man enkelt förbereder samt importerar 

ett avdelningsschema till Schemalätt 5.0 Ekonomidel. 

Inställningar 

Välj Inställningar… under Arkiv-menyn. 

Formuläret Inställningar visas nu enl. följande:   

 

 
 

Ersättningar 

Här kontrollerar du att ersättningsnivåerna för OB och jour stämmer enl. gällande 

avtal. På den vänstra sidan anger du ersättningar för hel och deltidsanställda och 

på den högra sidan anger du ersättningar för jourbiträden. Under sektionen 

Övertid/Fyllnadstid Månadsanställd anger du procentsatser för beräkning av enkel 

och kvalificerad övertid samt fyllnadstid. 
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Brytgränser 

Här kontrollerar du att de angivna klockslagen stämmer med de brytgränser som 

ligger till grund för beräkning av OB och Jour enl. gällande avtal. Under rubriken 

Jour ersättning högre anger du gränsvärdet i timmar för beräkning av den högre 

jourersättningen och under rubriken övertid anger du brytgränsen mellan enkel 

och kvalificerad övertid i timmar. I fältet Max antal personer kan du ange det 

maximala antal personer som kan importeras till och visas under en och samma 

avdelning.  

 

Under rubriken Sjukfrånvaro anger du de frånvarokoder som du använder för de 

olika sjukdagarna.  Dessa uppgifter används sedan av programmet när du anger 

sjukfrånvaro med hjälp av rutinen ”Redigera frånvaro” i tidrapportformuläret. 

När du anger sjukfrånvaro för din personal använder du enbart den frånvarokod 

som står angiven i fältet Dag 1. Programmet beräknar sedan antalet sjukdagar 

utifrån den angivna perioden och byter automatiskt ut frånvarokoderna för dag 2-

14 med de frånvarokoder som du angett i fälten Dag 2-14 respektive Dag 15 - 

för dag 15 och framåt. 
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När du sedan skriver ut frånvarorapporten visas/summeras OB enbart för den 

frånvarokod som du angivit i fältet Dag 2-14. 

 

 
 

Frånvarokoder 

Här kan lägga upp de frånvarokoder som du sedan använder när du skall redigera 

tider i tidrapporten. Programmet levereras med ett antal frånvarokoder som du 

kan använda dig av men dessa kan naturligtvis bytas ut om så önskas. Observera 

att det är informationen i kolumnen Kod respektive Benämning som visas i div. 

dropplistor. Informationen i kolumnen ID visas enbart tillsammans med Kod i 

tidrapportens frånvaroorsak kolumn. 
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Lönearter 

Här anger du de lönearter som vill användas när du exporterar tidrapporter i 

Schemalätt till ett externt löneprogram. Det finns två typer av lönearter som du 

kan ange: 

 Arbetstid - Här anger du lönearter för arbetad tid som t.ex. arbetstimmar, 

jour, OB mm.  

 Frånvaro - Här anger du lönearter för frånvaro dvs. de frånvarokoder 

som du tidigare har registrerat under fliken frånvarokoder.  

 

Observera att lönearter måste finnas för de poster som du vill kunna exportera. 

Om du lämnar en löneart tom (blank) för exempelvis frånvarokoden SEM så 

kommer denna typ av frånvaro INTE att exporteras trots att det kan finnas 

registrerad tid för densamma. 
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Övrigt 

Under rubriken Övriga kostnader anger du ett procentuellt kostnadspåslag för 

beräkning av sociala avgifter i lönekostnadkalkylen. 

 

Semesterdagstillägg 

Under rubriken Semesterdagstillägg anger du vilken beräkningsmetod samt 

procentsats du vill använda dig av i lönekostnadkalkylen. I de tre fälten efter 

rubriken Timanställd anger du den procentsats som används beroende på antalet 

semesterdagar (25-30, 31 respektive 32 dagar)  

 

 Alternativ 1 (enl. kommun och landstingsavtal) 

o Heltidsanställd 

Ersättning = n procent av ((semesterlöneunderlaget * 12) / 365) * 

antal semesterdagar. 

o Timanställd (25, 30, 31 ,32 semesterdagar) 

Ersättning = n procent av (semesterlöneunderlaget  / antal 

semesterdagar). 
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 Alternativ 2 (enl. privatvårdsavtal) 

Ersättning = (n procent av semesterlöneunderlaget) * antalet 

semesterdagar. 

 

Semesterlönetillägg 
Under rubriken Semesterlönestillägg anger du om extra semesterlönetillägg skall 

tillämpas och i så fall med vilken procentsats samt övre brytgräns i kr.  

Semesterlönetillägget beräknas sedan automatiskt för personal med en månadslön 

som understiger den angivna brytgränsen. Tillägget beräknas enl. följande: 

 Semesterlönetillägg: 

Ersättning = (n procent av (brytgräns - månadslön)) * antalet 

semesterdagar 

 

OB ersättning för övertid och fylln.tid 

Här anger du om OB ersättning skall utges för övertid och fyllnadstid. 

 

OB ersättning för jourtid 

Här anger du om 50% av jourtiden skall utges som OB ersättning. 

 

Visa arbetstid på efterföljande dygn 
Kryssrutan Visa arbetstid på efterföljande dygn under rubriken Övriga 

inställningar markerar du om du vill att jourbiträdenas arbetstider skall visas på 

efterföljande dygn dvs. det dygn som största delen av arbetstiden ligger på under 

ett nattpass.  

 

Autoberäkning 
Kryssrutan Autoberäkning markerar du om du vill att beräkningar skall göras 

automatiskt i lönekostnadsformuläret. 

 

Automatisk omräkning av OB 
Kryssrutan Automatisk omräkning av OB kryssar du i om du vill att programmet 

skall räkna om övertid till komptid (vid redigering av tid i tidrapporten) enl. 

formeln:  Komptid = (Enkel övertid * 1,5) + (Kvalificerad övertid * 2) 

 

Föreslå vid redigering 
I dropplistan Föreslå vid redigering kan du ange om du vill att programmet skall 

föreslå övertid, fyllnadstid, komp eller extratid när du redigerar arbetstiden i 

tidrapporten.  

 

Föreslå vid beredskap 
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I dropplistan Föreslå vid beredskap kan du ange var du vill att programmet skall 

registrera den beredskapstid som importeras från Schemalätt 5.0. Du kan välja  

mellan att registrera tiden som Beredskap i bostad enkel,  Beredskap i bostad 

kval, Beredskap annan enkel eller Beredskap annan kval. 

 

Föreslå antal semesterdagar 
I fältet Föreslå antal semesterdagar anger du det antal semesterdagar som du vill 

att programmet skall föreslå när du importerar arbetsscheman från Schemalätt 

5.0. Anledningen till att denna funktion finns är att informationen om antal 

semesterdagar inte kan hämtas från de arbetsscheman som importeras. 

 

Företagsuppgifter/kostnadsställe 
Under rubriken Företagsuppgifter anger du namnet på ditt företag samt namn på 

ett ev. kostnadsställe. Dessa uppgifter används sedan vid utskrift av 

anställningsbevis. Informationen i fältet Kostn.ställe används för att föreslå ett 

kostnadsställe vid import av nya avdelningar. Kostnadsstället kan sedan redigeras  

i formuläret Avdelningar. 

 

Summera inte OB/Jour vid frånvaro  

Här anger du om OB- och Jourtimmar skall summeras i tidrapporten för de 

arbetspass där en frånvaroorsak har angivits.  

 

Arbetspassbyte 

Här anger du den frånvarokod som du använder vid arbetspassbyten.  

Schemalätt Ekonomidel använder frånvarokoden BYT som standard. 

 

Tidrapportmall 
I detta fält anger du vilken rapportmall som du vill använda vid utskrift av 

tidrapporter. Det finns i dagsläget 3 mallar att välja på. Skulle ingen av dessa 

motsvara de behov som ni har i er verksamhet så finns det möjlighet att beställa 

specialanpassade tidrapportmallar. Tag kontakt med oss på Vsoft om ni önskar 

detta. 

 

Frånvaromall 
I detta fält anger du vilken frånvarorapportmall som du vill använda vid utskrift 

av frånvarorapport på samma sätt som Tidrapportmall. 
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Importera ett schema 
 

Det vi nu skall göra är att importera ett avdelningsschema till ekonomidelen. Välj 

Importera schema… under Arkiv menyn. Markera sedan det schema som du vill 

importera i dialogrutan Importera schema och klicka sedan på Öppna. 

 

Följande dialogruta visas: 

 

 
 

Markera det schema som du vill importera och välj sedan Öppna. 
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Importera - steg 1 

 

 
 

När du öppnat ett schema startar guiden Importera schema. Med hjälp av den kan 

du enkelt importera uppgifter från ett avdelningsschema som du tidigare tillverkat 

med hjälp av Schemalätt. Det enda du behöver göra är att besvara några frågor 

och ev. komplettera några uppgifter på vägen. 

 

Schemats avdelningsnamn och filnamn 

Här visas arbetsschemats avdelningsnamn samt filnamn 

 

Skapa avdelning med namnet: 

Detta alternativ väljer du när du vill skapa en ny avdelning för det importerade 

arbetsschemat. Programmet föreslår automatiskt detta alternativ om 

avdelningsnamnet inte redan förekommer i ekonomidelen för det aktuella 

schemaåret. Observera att kombinationen avdelning + schemaår används för att 

identifiera avdelningar i ekonomidelen. 

 

Uppdatera befintlig avdelning: 

Om en avdelning med samma namn och schemaår redan existerar i 

ekonomidelen, föreslår programmet automatiskt detta alternativ. Här kan du 

uppdatera eller komplettera personuppgifter, anställningsuppgifter samt 
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arbetstider för personalen på den aktuella avdelningen. Du väljer den avdelning 

som du vill uppdatera i dropplistan till höger om rubriken. Du kan på detta sätt 

även välja att ”bygga på” en annan avdelning med personal från det importerade 

arbetsschemat. I ekonomidelen har du från 20 till 250 (50 är förval) schemarader 

som du kan disponera till skillnad mot schemalätt där begränsningen ligger på 20 

rader.  

 

Schemaperiod 

Här anger du den schemaperiod som du avser att importera. Schemaperioden 

(Fr.o.m. - T.o.m.) kan anges fritt men måste tillhöra samma schemaår. Under 

datumfälten visas en grafisk bild över den period som angivits samt (vid 

uppdatering av befintlig avdelning) den del av schemaåret som har registrerade 

arbetstider sedan tidigare. 

 

 Genom att ange start- och slutdatum i fälten Fr.o.m. och T.o.m. kan du 

uppdatera uppgifter under en begränsad period utan att påverka övriga uppgifter. 

Denna möjlighet gör det enkelt att t.ex. importera s.k. ”tvättstugescheman” för 

begränsade perioder till ekonomidelen.   

 

Exempel:  

Låt oss säga att du ändrat arbetsschemat för de anställda på avdelningen Eken 

från och med 1a mars. För att dessa ändringar skall slå igenom i ekonomidelen 

måste du importera det ändrade avdelningsschemat på nytt. Om du anger 2007-

03-01 som startdatum och 2007-05-31 som slutdatum kommer ekonomidelen 

enbart att ersätta arbetstider under perioden 1a mars - 31a maj. Arbetstid under 

perioden 1a januari – 31a mars respektive 1a juni – 31 december påverkas inte. 

 

Anteckningar 

Genom att klicka på knappen till höger om rubriken kan du skriva anteckningar 

för det aktuella avdelningsschemat. 
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Importera - steg 2 

 

 
 

Personuppgifter 

I detta steg kontrollerar du att personuppgifterna på det aktuella schemat är 

korrekta. Du kan ändra dessa uppgifter i efterhand om det skulle behövas. Du 

måste ange personnummer för samtliga personer som du importerar till 

ekonomidelen. Om du använder en fiktiv person på någon rad som exempelvis 

”Vakant” kan du ange ett fiktivt personnummer här.  Om någon eller några av 

personerna finns i ekonomidelen sedan tidigare föreslår programmet 

personnumren automatiskt. 

 

Om Importguiden påträffar ny 

personal på arbetsschemat får 

du automatiskt en fråga om 

fiktiva personnummer skall 

skapas för dessa personer. Om 

du svarar ja här föreslår 

programmet personnummer med formatet ”000000-xxxx” där ”xxxx” är ett 

löpnummer som automatiskt räknas upp. 
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Importera - steg 3 

 

 
 

Löner och ersättningar 

Här kontrollerar du att anställningsform, heltidslön, timlön, tjänstgöringsgrad 

samt antalet semesterdagar är korrekt. Om du har lagt in löneuppgifter i 

Schemalätt (personalbanken) kommer importguiden att hämta och föreslå dessa 

automatiskt. Observera att det är värdet i fältet Anst.form som avgör 

anställningsformen.  Anställningsformen styr sedan om programmet ska föreslå 

övertid, extratid mm. när du redigerar arbetstid i tidrapportformuläret eller 

dagverksjournalen. Om någon av din personal är anställd som jourbiträde ändrar 

du värdet i fältet Jourbiträde till Ja för denna person. Om du inte vill att OB/Jour 

skall beräknas för den anställde väljer du Nej i fältet med samma namn 

 

Om avdelningen har 

importerats till ekonomidelen 

vid ett tidigare tillfälle (t.ex. 

föregående schemaår) frågar 

programmet om befintliga 

löneuppgifter skall hämtas. Om du svarar ja här hämtas uppgifter om heltidslön, 

timlön samt jourlön.  



Kapitel 8                                                      Ekonomidel – Importera ett schema 

Sida 87 

Importera - steg 4  

 

 
 

Fördela personal på rader 

Här bestämmer du på vilka schemarader i ekonomidelen som personalen från det 

importerade schemat skall placeras. Om du importerar en ny avdelning föreslår 

importguiden motsvarande schemarader som i arbetsschemat och du kan låta 

detta vara så.  Om du däremot tänker uppdatera en avdelning måste du bestämma 

hur du skall hantera den befintliga personalen. Du kan välja att: 

 ersätta uppgifter på befintliga rader. 

 lägga till uppgifter på nya rader. 

 låta befintliga uppgifter förbli oförändrade. 

 

Om du valt att uppdatera en avdelning visas den befintliga avdelningens personal 

i den högra delen av formuläret under rubriken Befintlig personal på aktuell 

avdelning i ekonomidelen. Det du nu måste göra är att se till att matcha personal 

från det importerade arbetsschemat (till vänster i formuläret) mot befintlig 

personal på den aktuella avdelningen i ekonomidelen (till höger i formuläret). 

Importguiden hjälper till genom att föreslå matchningar med hjälp personnumren. 

Observera att personnumren måste matcha för att du skall kunna ersätta uppgifter 

för personal på den befintliga avdelningen. 
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Om du inte gjort några förändringar i det importerade arbetsschemat kommer 

importguiden att placera ut personalen på samma sätt som när du importerade 

schemat för första gången. Observera att förändrade turer och arbetspass inte 

räknas som förändringar i detta fall.  

 

Om du däremot har ersatt, raderat eller lagt till personal i arbetsschemat så att 

personalen inte har kvar sina ursprungliga schemarader måste du matcha de 

förändrade uppgifterna mot de befintliga i ekonomidelen. 

 

Exempel:  

Vi säger att du har gjort följande ändringar i arbetsschemat för avdelningen 

Eken1: 

1. Olle Gustavsson och Åsa Jansson har bytt rad med varandra. 

2. Ulla Svensson har ersatts av Sarah Pettersson. 

 

Importguiden kommer då att föreslå följande radfördelning: 

 

 
 

a) I det första fallet ser vi att importguiden matchar Olle och Åsa med de 

befintliga uppgifterna genom att raderna kastas om. 

b) I det andra fallet lämnas Ullas rad blank eftersom att du inte kan radera 

befintliga uppgifter med hjälp av importguiden. 

c) Sarah som ersatt Ulla på rad 9 i arbetsschemat hamnar i stället på 

schemarad 11 på den befintliga avdelningen. 
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Om du själv vill välja var du vill 

placera din personal gör du det 

genom att klicka på dropplistan i 

fältet Namn. Du kan även skriva 

radnumret direkt i fältet Rad.   

 

 

 

 

Om du inte vill förändra uppgifterna för en eller flera person på den befintliga 

avdelningen blankar du helt enkelt ut raden genom att välja den första (blanka) 

posten i dropplistan alternativt radera radnumret direkt i radfältet (du kan även 

använda DEL tangenten här). 

 

Om du enbart vill lägga till uppgifter placerar du ut personalen på lediga rader. 

Du kan naturligtvis även utnyttja eventuella ”radluckor” (tomma rader som 

uppstått till följd av att du raderat en person från avdelningen i ekonomidelen). 

 

 
 

 

 Om du vill kan du kan slå ihop flera avdelningar till en avdelning genom att 

importera olika arbetsscheman och välja Uppdatera befintlig avdelning. Detta kan 

vara fördelaktigt om du vill reducera antalet avdelningar i ekonomidelen. Du kan 

disponera upp till 250 rader per avdelning i ekonomidelen (50 är förval). 

 

När du är klar med detta väljer du Slutför och importen påbörjas. Observera att du 

alltid kan avbryta en pågående import genom att välja Avbryt. Samtliga 

förändringar återställs då till de ursprungliga.
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Lönekostnader 

Introduktion 

I detta kapitel kommer vi att titta på hur man redigerar personuppgifter, 

anställningsuppgifter samt avdelningsuppgifter. Vi kommer sedan att visa hur 

man när man beräknar lönekostnader. Du kommer snart att upptäcka hur enkelt 

det är att arbeta med den här delen av programmet och hur snabbt du kan beräkna 

lönekostnader för dina anställda. 
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Avdelningar 

I formuläret Avdelningar kan du redigera uppgifter för de avdelningar som du 

importerat till ekonomidelen. Du kan ändra avdelningens namn och anteckningar 

för avdelningen men inte avdelningens unika ID samt schemaår. Tänk på att det 

är avdelningens namn i kombination med schemaåret som används för att 

identifiera avdelningen vid import av nya avdelningar (arbetsscheman).  

 

 
 
I fältet Kostnadsställe anger du det kostnadsställe som avdelningen tillhör. Om du 

har lagt in ett generellt kostnadsställe under fliken Övrigt i formuläret 

Inställningar kan hämta denna uppgift genom att klicka på knappen till 

höger om fältet.   

 

Radera 

Om du vill raderar en avdelning markerar du avdelningen i listan och klickar på 

Radera knappen. Varning! Om du raderar en avdelning här raderas även samtliga 

tidrapporter för den personal som är knuten till den aktuella avdelningen. 
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Rensa fält 

Tömmer inmatningsfälten År, Avdelning osv. 

 

Hämta 

Hämtar uppgifter från avdelningslistan till redigeringsfälten. Du kan även hämta 

uppgifter genom att dubbelklicka på en avdelning i avdelningslistan alternativt 

dra uppgiften (dra- släpp metoden) från avdelningslistan till inmatningsfälten. 

 

Skriv ut… 

Skriver ut en lista med de avdelningar som visas i avdelningslistan. 

 

Spara 

Sparar avdelningsuppgifter som redigerats. 
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Anställningsuppgifter 

I detta formulär kan du redigera person- och anställningsuppgifter för dina 

anställda efter det att du har importerat dessa till ekonomidelen.  

 

 
 
År/Avd 

Under rubriken År/Avd kan du göra urval på år och avdelning. Detta gör att du på 

ett behändigt sätt kan begränsa det antal personer som skall visas i personallistan. 

 

Personallistan 

Här visas personal som finns i ekonomidelen enl. det urval som gjorts. 

 

Personuppgifter 

Här kan du redigera personuppgifter för personalen i din verksamhet. Du kan 

ändra personnr, namn, adress, postnr/ort, telefonnummer, mobilnummer samt e-

postadress. Du kan inte ändra det unika ID som den aktuella personen har 

tilldelats vid importen till ekonomidelen. 

Personallista 

Person- och 

Anställningsuppgifter 

Urvalskriterier 
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Fältnamn Beskrivning 

 

Personnr Här visas den anställdes personnummer. 

Namn Här visas den anställdes namn. 

Adress Här visas den anställdes adress. 

Pnr/Ort Här visas den anställdes postnr och ort. 

Telefon Här visas den anställdes telefonnummer. 

Mobil Här visas den anställdes ev. mobilnummer. 

E-post Här visas den anställdes ev. e-postadress. 

 

 

Anställningsuppgifter 

Här kan du redigera anställningsuppgifter för personalen i din verksamhet. Du 

kan ändra uppgifter om anställningsform, heltidslön, timlön, jourlön, antal 

semesterdagar, jourbiträde, beräkning av OB/Jour samt om uppgiften skall vara 

dold. Du kan inte ändra tjänstgöringsår, schemarad, avdelningsnamn eller 

tjänstgöringsgrad. 

 

Fältnamn Beskrivning 

 

Tjänstg. År Här visas den aktuella personens tjänstgöringsår. Denna uppgift  

kan ej redigeras. 

Schemarad Här visas den schemarad som den anställde är placerad på. Denna 

uppgift visas enbart i listan med anställningsuppgifter och kan ej  

redigeras. 

Avdelning Här visas den aktuella personens avdelning. Denna uppgift kan ej  

redigeras. 

Anst.form Här anger du om den aktuella personen är månads- eller  

timanställd. 

 Heltidslön Här anger du den anställdes heltidslön. Programmet räknar 

automatiskt ut ev. deltidslön med hjälp av tjänstgöringsgraden i  

bl.a. lönekostnadskalkylen. 

Timlön Här anger du den anställdes timlön. 

Jourlön Här anger du den anställdes ev. jourlön. 

Tj.grad Här anger du den anställdes tjänstgöringsgrad. 

Semesterdagar Här anger du den anställdes semesterrätt.  

Jourbiträde Kryssrutan Jourbiträde skall vara markerad om den aktuella  

personen tjänstgör som jourbiträde. 
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Beräkna OB/Jour Kryssrutan Beräkna OB/Jour skall vara markerad om OB och  

jour skall beräknas för den aktuella personen i lönekostnads- 

kalkylen. 

Dold uppgift Kryssa i denna ruta om du vill dölja personen i  

dagverksjournalen, tidrapport-, lönekalkyl- samt  

utskriftsformulären (tid- och frånvarorapporter).  Du kan även 

dölja personal genom att högerklicka på personallistan i 

tidrapportformuläret.  

 

Radera 

Om du vill radera en anställnings- 

uppgift markerar du först personen 

vars anställningsuppgift du vill 

radera i personallistan. Sedan 

klickar du på knappen Radera och 

väljer alternativet Anställnings- 

uppgift i dialogrutan som visas. Om du vill radera personuppgiften för den 

anställde permanent väljer du istället alternativet ”Personuppgift”.  

 

 Du kan radera en person- eller anställningsuppgift direkt genom att 

högerklicka på personallistan och välja något av alternativen i snabbmenyn. 

 

Rensa fält 

Tömmer samtliga inmatningsfält på formuläret. 

 

Hämta 

Hämtar uppgifter från listan med anställningsuppgifter till redigeringsfälten. Du 

kan även hämta uppgifter genom att dubbelklicka på en person i personallistan 

alternativt dra uppgiften (dra- släpp metoden) från personallistan till 

inmatningsfälten. 

 

Skriv ut…  

Skriver ut en lista med den personal 

som visas i personallistan. Du kan 

välja mellan två olika listor, en med 

enbart personaluppgifter samt en med 

personal och anställningsuppgifter. 
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Ersätt… 

Med hjälp av denna funktion kan du på ett enkelt sätt byta ut en person på en 

avdelning mot en annan från personalregistret i Ekonomidelen. Funktionen Ersätt 

kan du använda t.ex. om du av misstag har råkat importera samma person två 

gånger (detta kan inträffa om du låter programmet generera ett fiktivt 

personnummer för en anställd som redan existerar i Ekonomidelen).   

 

 
 

Att tänka på 

När du väljer att byta ut en person på en avdelning övertar den nya personen 

automatiskt: 

 Samtliga arbetstider mm från den person som ersätts. 

 Uppgifter om löner och ersättningar från den person som ersätts.  

 Uppgifter på anställningsbevis för den person som ersätts.  

 

Du bör kontrollera och uppdatera uppgifter om lön och ersättning samt ev. 

sparade anställningsbevis efter det att du har ersatt en person på en avdelning. 

 
Spara 

Sparar ändrade anställningsuppgifter. 
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Beräkna lönekostnader 

Här beräknar du lönekostnader för din personal. Du kan beräkna kostnader för 

månads-/timlön, jourlön, OB-ersättningar, jourersättningar, semesterdagstillägg 

samt sociala avgifter. Du kan välja mellan att beräkna kostnader för en eller fler 

anställda på samma avdelning alternativ beräkna totalkostnader för en eller flera 

avdelningar i din verksamhet. Du kan också beräkna kostnader för en begränsad 

tidsperiod.  

 

 
 

I datumfälten Fr.o.m. samt T.o.m. anger du den begränsningsperiod som skall 
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ligga till grund för din lönekostnadsberäkning. Observera att du måste ange 

samma kalenderår i bägge fälten för att kunna göra beräkningen.  

 

I listan under datumfälten markerar du den eller de avdelningar som du vill mäta 

kostnader för. Om du vill beräkna totalkostnader för flera avdelningar samtidigt 

markerar du dessa genom att först hålla ner Ctrl-tangenten och sedan klicka på 

avdelningsnamnet. 

 

Under avdelningslistan ser du en lista med personal som arbetar på den aktiva 

avdelningen. Observera att om du markerat fler avdelningar i avdelningslistan 

samtidigt, visas inte några anställda här. Du kan då enbart beräkna kostnader för 

avdelningen i sin helhet. 

 

Om du vill beräkna lönekostnader för en anställd markerar du hans/hennes namn i 

personallistan. Vill du summera kostnader för flera anställda på den aktuella 

avdelningen markerar du namnen på dessa på samma sätt som du markerar flera 

avdelningar i avdelningslistan.   

 

För att utföra beräkningen väljer du Beräkna i menyn Kostnader eller klickar på 

knappen Summera i verktygsfältet. Om du har Autosummering aktiverad 

(standard inställning) beräknas kostnader automatiskt. 

 

Summering          Beskrivning    

 

Summa grundlön Här summeras månadslön för heltidsanställda, timlön för 

 timanställda samt jourlön för den period som angivits. 

Summa OB Här summeras ersättningar för OB kväll, OB natt, 

 OB veckoslut samt OB storhelg. 

Summa Jour Här summeras ersättningar för enkel och kvalificerad 

 Jour (gäller för jourbiträden). 

Summa beredskap Här summeras ersättningar för beredskap i bostad enkel, 

beredskap i bostad kval, beredskap annan enkel och 

beredskap annan kval. 

Summa Övertid/ Här summeras ersättningar för enkel och kvalificerad 

fyllnadstid övertid samt fyllnadstid.  

Summa lön Här visas den totala summan av lön, OB, Jour, 

Beredskap samt övertid/fyllnadstid. 

Summa avgifter Här visas summan av semesterdagstillägg samt sociala 

 avgifter. I summan ”semesterdagstillägg” ingår även  

 semesterlönetillägg (s.k. balkongtillägg) för personal  
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 som kvalificerar sig för detta. 

Summa total Här visas den totala kostnaden dvs. Summa lön +  

 Summa avgifter. 

 

 Du kan markera samtliga anställda genom att högerklicka på personallistan 

och sedan välja Markera alla i den snabbmeny som visas. 

Diagram 

Här kan du granska fördelningen av lönekostnaderna vad gäller grundlön, OB, 

jour osv. i form av ett cirkeldiagram. Du kan även skriva ut diagrammet genom 

att välja menyalternativet utskrift | Kostnadsdiagram… 
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Tidrapportering 
 

Introduktion 

Tanken med ekonomidelen var från början att den enbart skulle användas som ett 

hjälpmedel för att mäta lönekostnader för personal utifrån de arbetsscheman som 

tillverkades med hjälp av Schemalätt 5.0. Vi såg att det fanns ett stort behov på 

det området i tider där kommuner och landsting var pressade att minska sina 

personalkostnader. Successivt har dock programmet utvecklats och vi kan i dag 

erbjuda dig ett program som ger dig möjlighet att sköta all tidrapportering för din 

personal genom s.k. avvikelserapportering. I detta kapitel kommer vi att titta 

närmare på hur detta går till. 
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Tidrapporter 

Det är i formuläret Tidrapporter som du sköter all huvudsaklig tidrapportering. 

Här kan du granska och redigera tidrapporter för personal tillhörande de 

avdelningar som du importerat till Ekonomidelen. Välj menyalternativet 

Tidrapporter i Redigera menyn för att öppna detta formulär. 

 

 
 

Avdelning 

Här väljer du den avdelning som du vill arbeta med. 

 

År 

Här väljer du schemaår. Observera att det är schemaåret som styr vilka 

avdelningar som visas i dropplistan (fältet Avdelningar) då en avdelning alltid är 

knuten till ett schemaår.  

 

Månad 

Här anger du den månad som du vill granska tidrapporter för. 
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Personal 

Här markerar du den person vars tidrapport du vill granska/redigera. Personalen i 

personallistan är sorterad efter schemarad. Endast schemarader som har 

personaluppgifter visas i listan. Dolda uppgifter samt tomma schemarader visas 

därför inte i personallistan.  

 

 Du kan på ett enkel sätt dölja personal genom att högerklicka på 

personallistan och sedan ange den personal som du vill/inte vill visa i den 

snabbmeny som visas. 

 
Summering av arbetstid 

En summering av arbetstid, OB/Jour mm 

visas alltid i listan till höger om 

personallistan. Här får du en  

 

 

Arbetstid 

När du läser in (importerar) ett arbetsschema i ekonomidelen skapas automatiskt 

tidrapporter för hela verksamhetsåret. Dessa uppgifter baseras då på den tid som 

din personal förmodas arbeta enl. arbetsschemat. Vi kan kalla dessa uppgifter för 

basuppgifter eller arbetstid enl. schema. Med utgångspunkt från dessa uppgifter 

kan sedan avvikelserapportering göras. Detta innebär att du endast behöver ändra 

tid som avviker från den schemalagda tiden (basuppgifterna).  

 

Du kan ange/redigera följande uppgifter i tidrapporten: 

 Arbetstid / rast 

 Övrig arbetstid / rast 

 Jourtid / beredskapstid 

 Frånvarotid 

 Övertid 

 Fyllnadstid 

 Extratid 

 Förskjuten arbetstid 

 Komptid (ingående och utgående) 

 Frånvaroorsak  

 Information (fri text) 
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Visa fält 

Du kan själv välja vilka uppgifter du 

vill se i tidrapporten. Det gör du 

genom att högerklicka på tidrapporten 

och sedan välja visa fält i den 

snabbmeny som visas. Bocka sedan 

för/av de fält (kolumner i tidrapporten) 

som du vill visa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigera OB/Jour 

Med hjälp av denna funktion kan du manuellt redigera OB och Jour för ett 

arbetspass. Normalt sätt behöver du inte göra detta då ekonomidelen beräknar 

OB/Jour automatiskt när du redigerar arbetstid. 
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Redigera arbetstid 

Markera den rad/dag som du vill redigera och tryck sedan på Enter tangenten. Du 

kan även dubbel-klicka på den aktuella raden alternativt högerklicka och sedan 

välja Redigera tid i den snabbmeny som visas. Följande dialogruta visas nu: 

 

 



Kapitel 10                                                            Ekonomidel - Tidrapportering     

 Sida 106 

Arbetstid/Rast 

Under rubrikerna Arbetstid, Rast1samt Rast2 finns fälten Från kl samt Till kl där 

du kan ändra arbetspassets längd. Det ursprungliga arbetspasset (enl. schema) 

visas inom parentes till höger om fälten. Ekonomidelen utnyttjar dessa uppgifter 

för att beräkna ev. övertid, fyllnadstid, extratid eller komp. För att programmet 

automatiskt skall räkna ut övertid, fyllnadstid, extratid eller komp måste den 

anställde vara månadsanställd (Anställningsform = Månadsanställd). För 

timanställda föreslår programmet endast arbetstiden. 

 

Övrig arbetstid 

Här anger du ytterligare tid som den anställde arbetat i kombination med det 

ordinarie arbetspasset. Om den anställde är månadsanställd beräknas övertid, 

fyllnadstid mm på samma sätt som för Arbetstid/Rast. Om en timanställd har 

arbetat dubbla arbetspass under ett och samma dygn kan du ange det andra 

arbetspasset här och på så vis särskilja arbetspassen från varandra. 

 

Övertid/Fyllnadstid/Extratid 

Under rubriken Övertid/Fyllnadstid/Extratid anger du om du vill att ev. arbetstid 

utöver schema skall ersättas i form av övertid, fyllnadstid eller extratid. Detta gör 

du genom att klicka på knappen efter motsvarande alternativ. 

Programmet beräknar då automatiskt fram mellanskillnaden mellan 

schemalagd och utförd arbetstid och föreslår denna tid i det aktuella fältet.  

 

Komp 

Du kan även välja att ta ut komptid i stället för övertid, fyllnadstid eller extratid. 

Om du vill göra detta klickar du på knappen efter fältet Komp. 

Programmet föreslår automatiskt komptiden och fyller även i 

fördelningen mellan enkel övertid, kval.övertid, fyllnadstid samt extratid under 

rubriken Varav. Om du har valt Automatisk omräkning av komp i formuläret 

Inställningar räknas komptiden om enl. gällande regler. Se vidare under 

Inställningar. 

  

Förskjuten arbetstid  

Fridag - Här anger du förskjuten arbetstid för fridagar med enkel/kval ersättning 

Övrigt - Här anger du förskjuten arbetstid för övriga dagar med enkel/kval 

 ersättning. 

 

Beredskap i bostad 

I Bostad - Här anger du enkel/kval beredskaps tid i bostad 

Annan plats - Här anger du enkel/kval beredskaps tid på annan plats 
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Jour 

Här anger du starttid och sluttid för jour. 

 

Övrigt 

I fältet Jourtid anger du ev. jourtid som den anställde har utfört Jourtid anges i 

timmar och minuter (hundradelar).  

 

Om den anställde varit frånvarande anger du frånvaroorsaken genom att välja en 

frånvarokod i dropplistan Frånv.orsak. I fältet Frånvarotid anger du den tid som 

den anställde varit frånvarande. Frånvarotiden anges i timmar och minuter 

(hundradelar).  Om frånvarotiden understiger den ursprungliga arbetstiden 

kommer du att bli tillfrågad om du vill redigera OB/jour manuellt med hjälp av 

formuläret Redigera OB/Jour.  

 

Om du kryssar i Nollställ OB/Jour kommer OB och jour att nollställas för den tid 

som du anger som frånvarotid.  

 

Om arbetspasset utförs på någon annan avdelning än den som den anställde tillhör 

och denna avdelning hör till ett annat kostnadsställe kan du ange detta i fältet 

Kostn.ställe. 

 

I fältet LAS dag anger du antalet inarbetade LAS-dagar som en timanställd får 

tillgodoräkna sig efter ett genomfört arbetspass.  I fältet Komp ut anger du uttag 

av komptid. 

 

I informationsfältet kan du skriva en kort valfri kommentar. 

 

 Om du saknar någon frånvarokod i dropplistan kan du komplettera listan 

genom att gå in under Inställningar i Arkivmenyn och sedan välja fliken 

Frånvarokoder. Se vidare under Inställningar  
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Redigera frånvaro 

Denna rutin kan du använda om du vill ange frånvaro under en period. Du 

kommer åt denna funktion genom att högerklicka på tidrapportformuläret och 

sedan välja Redigera frånvaro…. 

 

 
 

Du anger frånvaroorsaken i dropplistan Frånvaro och perioden i fälten Fr.o.m. 

och T.o.m. Om frånvaroorsaken är sjukdom kan du låta programmet avgöra 

vilken typ av frånvaro som skall skrivas i tidrapporten. En förutsättning för detta 

är att du under inställningar (på fliken brytgränser) har klassificerat sjukfrånvaro 

med koder för dag1, dag 2-14 samt resterande dagar. Du anger då enbart 

frånvarokoden för ”dag1” i frånvarofältet. Programmet byter sedan automatiskt ut 

frånvarokoderna vartefter dagarna räknas upp under den angivna perioden. 

 

Du kan naturligtvis också ange någon av de övriga sjukfrånvarokoderna (dag 2-

14 samt resterande dagar) direkt om du vill redigera enstaka dagar. Automatiken 

inträder endast då du anger sjukfrånvarokoden för ”dag1” och antalet angivna 

sjukdagar är fler än 1. 

 

I fältet Frånvaro % anger du om frånvarotiden avser hela arbetspasset eller del av 

arbetspasset. Du anger detta i procent. I kryssrutan Nollställ OB/Jour anger du om 

du vill nollställa OB/Jour för den aktuella perioden. 
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Radera ett arbetspass 

Om du vill radera ett arbetspass markerar du någon av cellerna på den aktuella 

raden/dagen och trycker sedan på Del-tangenten alternativt högerklickar på 

tidrapportformuläret och väljer Radera arbetstid… i snabbmenyn.  

 

 
 

I fälten Fr.o.m. och T.o.m. anger den perioden som du avser att radera arbetstiden 

för. Om du bockar för kryssrutan Permanent raderas även turbeteckningen samt 

basuppgifterna (arbetstid enl. schema). Detta bör du bara göra om du är säker på 

att den anställde inte kommer att arbeta vidare på den aktuella avdelningen. 

Observera att arbetstid som raderas permanent inte kan återställas på annat sätt än 

att du importerar arbetsschemat på nytt. 

Återställ arbetstid 

Med hjälp av funktionen Återställ arbetstid kan du återställa arbetstiden till de 

basuppgifter (arbetstid enl. schema) som ursprungligen importerades från 

arbetsschemat. Ett undantag gäller dock jour/beredskap som inte kan återställas 

på detta sätt. Du kommer åt denna funktion genom att högerklicka på 

tidrapportformuläret och sedan välja Återställ arbetstid…. 
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Skriv ut tidrapport 

Om du vill skriva ut tidrapporten väljer du Tidrapport i Utskriftsmenyn. 

Observera att du endast kan skiva ut den aktuella tidrapporten i här. Om du vill 

skriva ut fler tidrapporter på samma gång stänger du först formuläret 

Tidrapporter och väljer sedan Tidrapporter… från huvudmenyns utskriftsmeny. 

Om du vill förhandsgranska utskriften bockar du för Förhandsgranskning i 

Utskriftsmenyn. 

Skriv ut frånvarorapport 

Om du vill skriva ut en frånvarorapport väljer du Frånvarorapport i 

Utskriftsmenyn. I frånvarorapporten får du en sammanställning av den OB, Jour 

mm som den anställde skulle ha haft vid normal tjänstgöring (förutsätter att fältet 

frånvaroorsak angivits i arbetspasset). Observera att du endast kan skiva ut 

frånvarorapporten för den aktuella personen här. Om du vill skriva ut fler 

tidrapporter på samma gång stänger du först formuläret Tidrapporter och väljer 

sedan Frånvarorapporter … från huvudmenyns utskriftsmeny. Om du vill 

förhandsgranska utskriften bockar du för Förhandsgranskning i Utskriftsmenyn. 

 

Sammanställning av OB 

På frånvarorapporten får du även en sammanställning över den OB som den 

anställde skulle ha arbetat enl. schema. Observera dock att OB enbart summeras 

för angiven sjukfrånvaro dag 2-14. 
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Anställningsbevis 

Om du har tidrapporten framme kan du även skriva ut anställningsbevis till din 

personal. För att göra detta väljer du Anställningsbevis… från Utskriftsmenyn.  

Formuläret Skriv ut anställningsbevis visas då enl. följande: 

 

 
 

Första gången fyller programmet automatiskt i de uppgifter som finns att tillgå för 

den aktiva personen i tidrapporten. Du behöver sedan bara komplettera formuläret 

med de uppgifter som saknas. När du sedan skriver ut anställningsbeviset sparas 

uppgifterna och om du vid ett senare tillfälle vill skriva ut anställningsbeviset på 

nytt föreslår programmet de sparade uppgifterna automatiskt. Om du vill 

uppdatera formuläret med personal- och anställningsuppgifter klickar du på 

knappen Hämta och om du vill spara uppgifterna klickar du på Spara. 

 

Arbetsgivare 

Företag Här anger du företagets namn. 

Avdelning Här anger du avdelningens namn. 

Avd.adress Här anger du avdelningens adress. 
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Avd. pnr/ort Här anger du avdelningens postnr och ort. 

Avd. telefon Här anger du avdelningens telefonnummer. 

 

Personuppgifter  

Personnr Här anger du den anställdes personnummer. 

Namn Här anger du den anställdes namn. 

Adress Här anger du den anställdes adress. 

Pnr/Ort Här anger du den anställdes postnr och ort. 

Telefon Här anger du den anställdes telefonnummer. 

Drogpolicy avlämnad Om drogpolicy avlämnats anger du datum för 

detta här. 

Sekretess erinrats När den anställde erinrats om gällande sekretess 

anger du datum för detta här. 

Befattning Här anger du den anställdes befattning. 

Kostnadsställe Här anger ett ev. kostnadsställe. 

 

Anställningsform 

Tillsvidareanställning Om den anställde har en tillsvidareanställning 

anger du detta här. 

Provanställning Om den anställde har en provanställning anger 

du detta här. 

Vikariatsanställning Om den anställde har en vikariatsanställning 

anger du detta här. 

Anställning viss tid Om den anställde har en visstidsanställning ex. 

projektanställning anger du detta här. 

Information Här kan du ange kompletterande information 

om anställningen. 

 

Arbetstid/Lön  

Heltid Om den anställde är heltidsanställd anger du 

detta här. 

Deltid Om den anställde är deltidsanställd anger du 

detta här. 

Snitt tim/vecka Här anger du en genomsnittlig veckoarbetstid. 

Heltid tim/vecka Här anger du heltidsreferensen per vecka i 

timmar. 

 

Heltidslön/mån Här anger du den anställdes månadslön. 

Timlön Här anger du den anställdes timlön. 

Jourlön Här anger du den anställdes jourlön. 
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Deltidslön Om den anställde är deltidsanställd anger du 

deltidslönen här. Programmet räknar 

automatiskt ut deltidslönen om du markerar 

alternativet Deltid.  

Lönen är oberoende Här anger du om lönen är oberoende av något 

av följande års avtal tidigare avtal. Ange då avtalsåret här. 

 

Allmänna villkor 

Semesterdagar Här anger du det antal semesterdagar som den  

 anställde har rätt till. 

Övrigt Här kan du ange ev. övrig information. 

 

Typ av anställning 

Nyanställning/Ändring/ Här anger du om anställningsbeviset avser 

Tillfällig ändring nyanställning, permanent ändring av anställning 

 eller tillfällig ändring av anställning. 
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Dagverksjournal 

Introduktion 

I detta kapitel kommer vi att titta på det senaste tillskottet i Ekonomidelen, det 

som vi kallar dagverksjournalen. Tanken med dagverksjournalen är att den skall 

kunna hjälpa dig att se tidsvinster/förluster i samband personalens frånvaro och 

vikarieersättning. Tänk dig dagverksjournalen som en slags dagbok där all 

frånvaro registreras tillsammans med information om vilka vikarier som arbetar 

istället för den ordinarie personalen. I vissa fall behöver kanske inte vikarien 

arbeta hela arbetspasset, något som då ger dig en viss tidsvinst. I andra fall krävs 

kanske en större vikarieinsats. Det är denna differens som du sedan kan 

sammanställa genom att skriva ut någon av de rapporter som finns tillgängliga.  

 

Dagverksjournalen ger dig även möjlighet att hantera vikarier på ett sätt som gör 

att du sällan behöver utnyttja tidrapportdelen för detta ändamål. När du tillsätter 

en vikarie för någon ordinarie anställd i dagverksjournalen uppdateras vikariens 

tidrapport automatiskt utifrån de arbetstider som anges i Dagverksjournalen.   
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Dagverksjournal 

I formuläret Dagverksjournal sköter du all hantering som rör Dagverksjournalen. 

Här registrerar du frånvaroorsak, vikarie, vikariens arbetspass mm. De uppgifter 

som du anger här sparas som sedan som kompletterande information till 

tidrapporten för den ordinarie personalen. Detta gäller med ett undantag och det 

är frånvaroorsaken. Information om frånvaroorsak är m.a.o. en uppgift som delas 

av tidrapporten och dagverksjournalen. 

 

 
 

 

I den över delen av formuläret väljer du först och främst vilken avdelning som du 

avser att arbeta med genom att välja denna i dropplistan med avdelningar. Med 

hjälp av bläddringspilarna kan du snabbt och enkelt bläddra från dag till dag 

alternativt månad till månad. 

  

 

 

 
 

Avdelningar Bläddringspilar 
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Radera 

Om du vill raderar en registrerad uppgift i dagverksjournalen gör du detta genom 

att först markera den aktuella raden i dagverksjournalen och sedan klicka på 

Radera. I och med detta återställs arbetstiden för den ordinarie anställde samt för 

den/de vikarier som tillsatts. 

 

Redigera 

Om du vill lägga till eller ändra uppgifter i dagverksjournalen skall du klicka på 

knappen Redigera. Dialogrutan Redigera tid visas då enl. bilden nedan. 

 

 
 

Här anger du först frånvaroorsak och frånvarotid för den ordinarie anställde. 

Sedan tillsätter du en vikarie för den ordinarie. Det gör du genom att först välja 

den avdelning som vikarien tillhör i dropplistan Avdelning och sedan vikariens 

namn i dropplistan namn. Programmet föreslår det arbetspass som den ordinarie 

anställde skulle ha arbetat i fälten Ny arb.tid samt Ny rast.  
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Du kan även fördela arbetspasset mellan två vikarier om du vill. Det gör du 

genom att först anpassa arbetstiden för den första vikarien (vikarie1) och sedan 

klicka på fliken Vikarie2. Här anger du den andra vikarien på samma sätt som den 

första. I fältet Tim. totalt kan du se den totala arbetstiden för vikarie1 och 

vikarie2.  

 

Om du inte vill tillsätta någon vikarie för den ordinarie anställde låter du helt 

enkelt texten Ingen vikarie stå kvar i dropplistan Namn. 

 

 
 

 

När du är klar klickar du på OK. Om du har valt en vikarie som ersättare för den 

ordinarie anställde kommer nu dialogrutan Redigera arbetstid att visas. Här kan 

du redigera vikariens arbetstid och bestämma hur vikarien skall ersättas. 

Programmet föreslår automatiskt övertid, extratid mm för månadsanställda 

beroende på vad du valt under Inställningar (fliken övrigt) och efter rubriken 

Föreslå vid redigering. 

  

 

 Om du använder dig av vikarier som arbetar utan fastställt arbetsschema kan 

du skapa dig en vikariebank i form av en fiktiv avdelning. I denna avdelning kan 

du sedan samla dessa timvikarier. För att göra detta skapar du först ett 

arbetsschema i Schemalätt som du förslagsvis namnger ”Timvikarier”. I detta 

arbetsschema plockar du sedan in lämplig personal från personalbanken men du 

hämtar inte några arbetsturer utan lämnar arbetsschemat helt blankt. När du sedan 

importerar detta arbetsschema till ekonomidelen skapas blanka tidrapporter för 

dessa personer och du kan sedan använda avdelningen som en vikariebank. Tänk 

på att du måste ange Timvikarie som anställningsform för samtliga vikarier när du 

importerar avdelningen till Ekonomidelen.  
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Ordinarie  

Namn Här visas namnet på den ordinarie anställde. 

Arb.tid/rast Här visas det arbetspass som den ordinarie 

 anställde skulle ha arbetat. 

Arb.tim Här visas det antal timmar som den ordinarie 

 anställde skulle ha arbetat. 

Frånvaroorsak Här anges den ordinarie anställdes frånvaroorsak. 

Frånvarotid Här anges den ordinarie anställdes frånvarotid. 

Anteckningar Här kan du ange fria anteckningar. 

 

Vikarier 

Vikarie1/vikarie2 Med dessa flikar kan du växla mellan den första 

 och andra vikarien.  

Avdelning Här anger du den avdelning som vikarien tillhör. 

Namn Här anger du vikariens namn alternativt ”ingen  

 vikarie” om du inte vill tillsätta någon vikarie. 

Arb.tid/rast Om vikarien redan tjänstgör den aktuella dagen 

 visas detta arbetspass här när du väljer vikarien. 

Arb.tim Här visas det antal timmar som vikarien 

 tjänstgör enl. ovanstående rubrik. 

Ny arb.tid Här anger du det arbetspass som vikarien skall 

 arbeta. Programmet föreslår automatiskt det 

 arbetspass som den ordinarie anställde arbetar. 

Ny  rast Här anger du ev. rast för vikariens arbetspass. 

Tim. totalt Här visas den totala arbetstiden för vikarie1 och 

 vikarie2 tillsammans.  

Rensa Tömmer samtliga fält i vikariedelen. 
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Skriv ut 

Med hjälp av funktionen Skriv ut kan du skriva ut någon av de tre rapporter som 

finns tillgängliga för dagverksjournalen.  

 

 
 

Om du väljer: 

 Dagverksjournal skrivs dagverksjournalen ut dag för dag på separata 

sidor för den aktuella perioden. På dessa sidor kan sedan personalen 

fylla i sin frånvaro manuellt.  

 Sammanställning (datum) får du en sammanställning över tidsvinster/ 

tidsförluster i samband med vikarieinsatser grupperat efter datum. 

 Sammanställning (fr.v.orsak) får du en sammanställning över tidsvinster/ 

tidsförluster i samband med vikarieinsatser grupperat efter 

frånvaroorsak. 
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Exportera tidrapporter 

 

Denna funktion gör det möjligt att exportera tidrapporter från Schemalätt 

Ekonomidel till externa system exempelvis lönesystem. 

 

Välj Exportera tidrapporter… från Arkiv menyn. Nedanstående dialogruta 

kommer nu att visas. Här kan du välja vilken Avdelning, År och Månad som skall 

exporteras. Du kan även välja bort enskilda personer vars tidrapporter du inte vill 

exportera genom att bocka ur kryssrutan för den aktuella personen. 

 

I dropplistan Exportera till väljer du det system som du vill exportera till. För 

närvarande finns enbart möjlighet att exportera till Crona Lön (Datavara AB). 

 

 
 

Klicka på knappen Exportera…. Du kommer då att få möjlighet att välja var du 

vill placera exportfilen och Schemalätt föreslår automatiskt ett filnamn enligt 

formatet: <avdelning>_<datum>.cie exempelvis Eken1_060724.cie. 

 

Klicka på Spara knappen för att slutföra exporten. 

 



Kapitel 11                                         SL4 Ekonomidel – Återkommande rutiner    

 Sida 121 

Återkommande rutiner 

Rutiner vid övergång till nytt schemaår 

 

När du övergår till ett nytt schemaår innebär det också att du måste importera 

dina avdelningar på nytt för det aktuella året. Du måste också anpassa dina 

arbetsscheman till det nya året för att de nya arbetstiderna skall skrivas på rätt 

dagar osv. Här följer en kort beskrivning över vad du behöver göra: 

 

I Schemalätt: 

1. Öppna arbetsschemat med Schemalätt. 

2. Välj Inställningar från Alternativmenyn. 

3. Ändra värdet i fältet År till det nya schemaåret. 

4. Kontrollera vilken schemavecka som motsvarar kalendervecka 1 

5. Välj OK. 

6. Spara arbetsschemat. 

 

I Ekonomidelen: 

1. Välj Importera schema från Arkivmenyn. 

2. Öppna det uppdaterade arbetsschemat. 

3. Välj Skapa ny avdelning i importguiden. 

4. Slutför importen av det uppdaterade arbetsschemat. 

 

 



Kapitel 11                                         SL4 Ekonomidel – Återkommande rutiner    

 Sida 122 

Rutiner för säkerhetskopiering 

All väsentlig information som finns i Schemalätt 5.0 Ekonomidel ligger lagrad i 

en databasfil med namnet eko32.mbd. Det är därför viktigt att säkerhetskopior 

görs på denna databasfil. För att underlätta denna hantering har vi infört 

funktioner för säkerhetskopiering och återställning av databaser i Schemalätt 5.0 

Ekonomidel enl. följande: 

 

Säkerhetskopiering av databas 

 

Gör så här för när du vill säkerhetskopiera databasen: 

 

1. Välj Om Schemalätt 5.0 Ekonomidel från ? menyn. 

 

 
 

2. Dialogrutan Om Schemalätt 5.0 Ekonomidel visas nu. Klicka på knappen 

Säkerhetskopiera databas. 

 

  
 

 



Kapitel 11                                         SL4 Ekonomidel – Återkommande rutiner    

 Sida 123 

3. Dialogrutan Välj målenhet/målmapp visas nu. Välj enhet och bläddra 

sedan fram till den mapp där du vill placera säkerhetskopian av 

databasen. Du kan även skapa en ny mapp genom att klicka på knappen 

Skapa mapp. 

 

 
 

4. Klicka på OK för att påbörja säkerhetskopieringen 

 

5. När säkerhetskopieringen är klar visas nedanstående dialog. Klicka på 

OK och stäng sedan dialogrutan Om Schemalätt 5.0 Ekonomidel på 

motsvarande sätt. 
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Återställning av databas 

 

Om du vill återställa en databas från en säkerhetskopia gör du på följande sätt. 

Observera att du måste ha exklusiv åtkomst till databasen om du ska göra en 

återställning. Detta innebär att ingen annan än du själv får arbeta mot den aktuella 

databasen när du ska återställa den. 

 

1. Välj Om Schemalätt 5.0 Ekonomidel från ? menyn. 

 

 
 

2. Dialogrutan Om Schemalätt 5.0 Ekonomidel visas nu. Klicka på knappen 

Återställ säkerhetskopia. 

 

 
 



Kapitel 11                                         SL4 Ekonomidel – Återkommande rutiner    

 Sida 125 

3. Dialogrutan Välj den enhet/mapp där säkerhetskopian finns visas nu. 

Välj enhet och bläddra sedan fram till den mapp som innehåller 

säkerhetskopian av databasen. Om du har gjort rätt kommer du att se att 

den säkerhetskopierade filen eko32.mdb dyker upp i fillistan till vänster. 

 

 
 

4. Klicka på knappen OK. Du får nu fråga om du vill ersätta den aktiva 

databasen med den säkerhetskopierade versionen. 

 

  
 

5. Välj Ja för att slutföra återställningen. När återställningen är klar visas 

nedanstående dialog. Klicka på OK och stäng sedan dialogrutan Om 

Schemalätt 5.0 Ekonomidel på motsvarande sätt. 

 

 


