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Frånvarohantering 

Registrering av frånvaro som sjukdom, vård av barn, tjänstledighet mm görs i Entré på frånvarokoder. Med 

inställningarna på dessa koder får man hjälp att räkna ut korrekta ersättningar och avdrag för frånvaron. 

Dessutom sparas all frånvaro i ett eget register för uppföljning och med möjlighet att kunna ta ut olika 

statistiker vad gäller frånvaron. 

Frånvarokoder 

 

 

Entré levereras med ett antal färdiga koder som kan variera från bransch till bransch. Den undre delen av 

bilden visar de tidkoder som är kopplade till den frånvarokod markören står på. 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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Inställningar på frånvarokod 

 

Kod 

Valfri kod, siffror, bokstäver eller en kombination. Eftersom registrering sker på dessa koder är det en fördel 

att hålla koderna korta. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Beskrivning 

Valfri lämplig beskrivning av typen av frånvaro. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Avtalsområde 

Om detta anges kommer endast personer kopplade till detta avtalsområde (i personregistret) att kunna 

registrera på koden. Är det inte angivet gäller koden för alla personer. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Ej aktiv 

Markeras om frånvarokoden inte längre skall användas. Den kommer då inte att visas när man söker på 

frånvarokoder i Entré. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Intervall är arbetsdagar (annars kalenderdagar) 

Om de intervall som anges på tidkoderna (se detaljerad beskrivning längre fram) skall räknas i arbetsdagar i 

stället för kalenderdagar. Det normala är att räkna intervallen i kalenderdagar. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Återinsjuknandeperiod antal kalenderdagar 

Anges på frånvarokoder för sjukdom där det finns en regel som säger att det ska gå 5 dagar mellan 2 

sjuklöneperioder innan nytt karensavdrag skall göras. Programmet kommer då att ”hoppa över” tidkoden för 

karensavdrag och använda nästa tidkod för sjuklön. För personer som aldrig skall ha karensavdrag finns en 

markering för detta i personregistret. 
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Begränsningar 

 

5 olika typer av begränsningar kan sättas på frånvarokod, endast ett alternativ kan anges per frånvarokod. 

Begränsningarna fungerar på olika sätt beroende på om ”tidkoder över max antal” har angivits eller inte (läs 

mer om detta nedan). 

Har inga ”tidkoder över max antal” angetts så får man en varning vid registrering om max antal dagar har 

överskridits. 

Har ”tidkoder över max antal” angivits så byter programmet till de angivna tidkoderna över ”max antal” 

(ingen varning ges då). 

Huvudsyftet med detta är att begränsa de dagar som räknas med i semesterhanteringen för 

semesterlönegrundande frånvaro. 

 

Grupperingskod för max-beräkning 

Här går det att ange att flera frånvarokoder skall räknas ihop när begränsning till maxantal kontrolleras. 

Koden som anges här är valfri (siffror eller bokstäver) men ska vara samma på alla frånvarokoder som ska 

räknas ihop. Frånvarokoder som grupperas skall ha samma typ av maxantal och samma max antal dagar. 

Exempel: 

2 frånvarokoder för Vård av barn finns. Max antal för vård av barn är 120 kalenderdagar per semesterår 

(exempel). 

När en anställd under semesteråret på dessa frånvarokoder tillsammans uppnått 120 kalenderdagar 

kommer programmet att varna för överskriden gräns eller byta till alternativa tidkoder om sådana är angivna 

på frånvarokoden som används. 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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Max antal arbetsdagar/kalenderår 

Max antal arbetsdagar per kalenderår innan varning ges/tidkoder över max antal skall användas. 

Max antal arbetsdagar/semesterår 

Max antal arbetsdagar per semesterår innan varning ges/tidkoder över max antal skall användas. 

Max antal kalenderdagar/kalenderår 

Max antal kalenderdagar per kalenderår innan varning ges/tidkoder över max antal skall användas. 

Max antal kalenderdagar/semesterår 

Max antal kalenderdagar per semesterår innan varning ges/tidkoder över max antal skall användas. 

Max antal kalenderdagar 

Max antal kalenderdagar innan varning ges/tidkoder över max antal skall användas. Alltså ingen 

begränsning i tid för detta alternativ. Denna används vid föräldraledig per barn. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Rapportering 

 

Orsakskod 

Detta fält har ingen speciell funktionalitet längre. 

Rapporteras till Försäkringskassan 

Detta fält har ingen speciell funktionalitet längre. 

Rapporteras på sjukfrånvarostatistiken 

Om frånvaron på denna frånvarokod ska summeras i rapporten ”Sjukfrånvarorapportering (se separat 

beskrivning). 

Rapporteras till SCB som sjukdom 

Om frånvaron på denna frånvarokod ska summeras i rapporten ”Sjuklöner Ksju” som skickas till SCB. (se 

separat beskrivning). 

Exporteras 

Detta fält har ingen speciell funktionalitet. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

  



2021-09-07 Entré 

Hantverksdata.se 6 

Lönearter för karensavdrag 

 

Om aktuell frånvarokod avser sjukdom skall här anges den (eller de) lönearter som skall användas för 

Karensavdrag. 

Minst en löneart skall anges och då utan begränsning till avtalsområde och/eller lönegrupp.  

Om frånvarokoden hanterar flera avtalsområden/lönegrupper för sjuklön kan en löneart per 

avtalsområde/och eller lönegrupp anges (endast en löneart per samma avtalsområde och /eller lönegrupp 

får anges). 

Om frånvarokoden hanterar ”Max antal” skall även ”Löneart för karensavdrag över max antal” anges. 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Information 

Valfri beskrivning av frånvarokoden. Denna text visas när man söker frånvarokoder vid registrering. 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ta bort frånvarokod 

Det går inte att ta bort en frånvarokod som har använts i programmet. 
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Byt frånvarokod 

Om man av någon anledning vill byta en frånvarokod till en annan frånvarokod så finns en funktion för detta. 

Detta kräver att man är inloggad som systemadministratör. Ställ markören på den kod som skall bytas, 

klicka på Byt kod och ange den nya önskade koden (som inte får finnas som kod redan). Programmet byter 

då i alla register där koden används, med andra ord följer all historik med till den nya koden.  

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Kopplade tidkoder per intervall 

 

De tids- och lönerader som frånvarokoden skapar bestäms av kopplingen till tidkoder. Vissa frånvarokoder 

har endast en tidkod kopplad, medan andra har flera. De frånvarokoder som har flera tidkoder kopplade har 

detta eftersom hanteringen är olika beroende på frånvarons längd. 

Ett typexempel på detta är sjukdom: 

Dag 1 skall ha markering för ”Karens” och ”Hantering” = Timmar. 

Dag 2 - 14 skall ha ”Hantering” = Timmar. 

Dag 15 och framåt skall ha ”Hantering” = Kalenderdagar för månadsavlönade och ”Hantering” = Timmar för 

timavlönade. 

Det får endast finnas en rad för varje ”Första dag för intervall” som är giltig för varje givet datum (Giltighet 

fr.o.m. och Giltighet t.o.m.) 

I nedan exempel gäller raden ”Karensdag” för dag 1 till och med 2018-12-31, från och med 2019-01-01 är 

det raden ”Sjuklön 1 - 14” som gäller för dag 1. 
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Inställningar på kopplade tidkoder 

 

Text 

Valfri lämplig text, det är inte denna text som visas till den anställde på lönespecifikation utan löneartens 

text. 

Tidkod 

Obligatoriskt att ange. Tidkoden avgör vilka lönearter som kommer att skapas av frånvarokoden. 

Detta sker genom lönekoden, som är kopplingen mellan tidkod och löneart. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Tidkod över max antal 

Anges om man vill att annan tidkod och därmed annan löneart skall användas när den anställde passerat 

visst antal dagar för frånvarokoden (anges på frånvarokodens inställning för ”Begränsningar”).  

Huvudsyftet med tidkoder över max antal är att begränsa de timmar eller dagar som summeras på 

semesterskuldlistan framför allt avseende semesterlönegrundande frånvaro. 

Tidkoderna över max antal kopplas till egna lönearter som inte är med i de ackumulatorer som summeras till 

semesterskuldlistan. 

När en anställd har uppnått max antal kommer Entré automatiskt att byta till tidkoderna över max antal vid 

registrering. 

Följande behöver göras om tidkoder över max antal skall användas på en frånvarokod: 

• Skapa unika tidkoder och lönearter.  

• Koppla in tidkoderna på frånvarokoden. 

• Ange begränsning på frånvarokoden. 

• Kontrollera att lönearterna inte ingår i ackumulatorer för semesterskuldlista. 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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Karens 

Skall markeras på den första kopplade tidkoden för frånvarokoder gällande sjukdom.  

Används dels för att  

• vid återinsjuknande inom 5 dagar skall ingen ny karens (karensavdrag, innan 2019-01-01 karensdag) 

skapas för personen. 

• om en person har haft mer än 10 karenstillfällen under senaste löpande 12-månadersperioden (antalet 10 

karenstillfällen kan vara annat än 10 om detta har angetts i grundinställning 3511) skall ingen ny karens 

(karensavdrag, innan 2019-01-01 karensdag) skapas för personen.  

______________________________________________________________________________________________________________ 

Skapa även på helgdagar 

Markeras om frånvaro för denna tidkod även skall skapas på helgdagar, det vill säga dagar som i kalendern 

är markerade som helgdagar. Normalt skapas endast frånvarorader för helgdagar för sådan frånvaro vars 

hantering är ”Kalenderdagar”. 

Om detta alternativ markeras kommer för alla typer av hantering (timmar, arbetsdagar och kalenderdagar) 

skapas rader på helgdagar med både antal och timmar (frånvarotid). Priset blir samma som för ordinarie 

dagar, det vill säga enligt löneartens inställning. Denna inställning är till för de avtal där i vissa fall 

semesterlönegrundande frånvaro erhålls för frånvaro på helgdagar. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Hantering 

Enligt vilken hantering lön på denna tidkod skall hanteras (timmar, arbetsdagar eller kalenderdagar). Det är 

viktigt att det som anges här stämmer överens med löneartens inställning i löneartsregistret. Till exempel 

för den kopplade tidkoden för karensdag som hanteras i timmar så ska även lönearten för karensdag vara 

angiven med hantering i timmar. 
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Första dag i intervall 

Bestämmer när programmet byter till nästa kopplade tidkod.  

Den första kopplade tidkoden skall alltid börja på dag 1. Med intervall menas kalenderdagar (se ovan 

angående inställning på frånvarokoden i det fall man önskar att intervallet i stället skall vara arbetsdagar). 

Intervallen måste haka i varandra, i annat fall kommer programmet börja om från den första kopplade 

tidkoden. 

Det får endast finnas en rad för varje ”Första dag för intervall” som är giltig för varje givet datum (Giltighet 

fr.o.m. och Giltighet t.o.m.) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Giltighet fr.o.m. och Giltighet t.o.m. 

Behöver normalt inte anges. Anges främst då byte av hantering skall ske vid ett givet datum och både den 

gamla och nya hanteringen måste kunna fungera beroende på vilket datum frånvaron avser (exempel är 

Karensavdrag). 

Det får endast finnas en rad för varje ”Första dag för intervall” som är giltig för varje givet datum (Giltighet 

fr.o.m. och Giltighet t.o.m.).  

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________  
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Frånvaroregister 

 

I frånvaroregistret sparas registrerad frånvaro för uppföljning och utskrift på rapporter och för rapportering 

av frånvarostatistik. 

Det går även att registrera ny frånvaro direkt i frånvaroregistret.  

 

Rader 

Den undre delen av bilden visar lönerader som skapats när frånvaron registrerats.  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Skapa ny  

Skapar en ny post i frånvaroregistret. Samma frånvaromall som används i tids- och löneregistrering används 

även här. Denna frånvaro hämtas in automatiskt till lönen vid nästa lönebearbetning. Om frånvaron sträcker 

sig längre än lönens avräkningsperiod kommer frånvaron att hämtas till och med avräkningsperiodens slut. 

Resterande frånvaro hämtas till nästa lön. 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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Skapa ny frånvaro som inte ska hämtas in till lön 

Vill man skapa en ny post i frånvaroregistret som inte ska hämtas in till lön, till exempel när frånvaron redan 

är reglerad i lön, så ska fältet ”Rader har skapats tom” anges med samma datum som t.o.m. datum för 

frånvaron 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Ändra/Ta bort 

Ändrar/tar bort en befintlig frånvaropost. Observera att detta inte leder till någon automatisk ändring i lön 

om frånvaron redan är hämtad till lön. Är frånvaron tidsregistrerad ska den korrigeras i rutinen ”Sök i 

tidsregistret”. Därför får man en varning om man försöker ändra/ta bort en sådan frånvaro. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Grundinställningar frånvaro 

 

3109-Spärra registrering på framtida datum 

Denna generella inställning för all registrering av tid gäller även frånvaro. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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Automatisk utjämning Månadslön vid full frånvaro 
 

Denna funktionalitet syftar till att vid full frånvaro utjämna skillnaden mellan månadslön och frånvaro så att 

skillnaden blir 0.  

Följande inställningar krävs göras: 

• Uppläggning av löneart för utjämning  

• Ange lönearten för utjämning i grundinställning 3388 

• Komplettera grundinställning 2524 med lönearten för utjämning 

• Markera lönearter i löneartsregistret som ska vara underlag för utjämning 

Utöver detta gäller att den aktuella löneperioden inte får vara markerad som ”extra löneperiod” eller 

”slutlöneperiod” för att funktionen skall gälla. 

Uppläggning av löneart för utjämning  

Följande inställningar på lönearten gäller (nummer och namn är valfritt): 

Typ av tid och Hantering av tid  Ingen 

Lönehantering   Bruttolön 

Skattehantering  Preliminär 

Kodfält skall anges om fack- och kontrollavgifter används. 

Lönearten skall kopplas till löneklass för Arbetsgivaravgift och FORA. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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Ange grundinställning 3388 

Lönearten för utjämning månadslön som lagts upp enligt ovan skall anges här. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Komplettera grundinställning 2524 

Här skall lönearten för utjämning anges då denna är en automatisk lönerad som inte ska kopieras då en ny 

period skapas vid backning av lön. Observera att när denna grundinställning anges måste även de övriga 

lönearterna i grundinställningen anges, se hjälptexten till inställningen. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Markera lönearter i löneartsregistret 

Lönearter som skall markeras i rutan ”Underlag för utjämning månadslön” är: 

• Löneart för Månadslön 

• Frånvarolönearter som vid full frånvaro ska utjämna månadslönen 

Detta kan göras en och en eller via funktionen ”Bearbeta”. 

Tänk på att inte alla frånvarolönearter skall utjämna månadslönen vid full frånvaro, till exempel och betald 

sjuklön. 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________  
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Hur det fungerar i Lönebearbetningen 

I Lönebearbetningen kommer systemet att jämföra antal timmar på lönerader markerade för utjämning med 

personens arbetstid i avräkningsperioden. Om antal timmar är lika med eller större än arbetstiden kommer 

en automatisk lönerad skapas så att summan av månadslönen + summan av frånvaron + utjämningen blir 

noll. 

Observera att detta inte behöver betyda att nettolönen blir noll, andra ersättningar kan finnas för personen. 

Exempel 1 

Månadslön   30 000 

Frånvaro  160 tim. -30 700 

Arbetstid  160 tim.  

Utjämning   700 

 

Exempel 2 

Månadslön   30 000 

Frånvaro  160 tim. -28 800 

Arbetstid  158 tim.  

Utjämning   -1 200 

 

Den automatiska löneraden kan granskas i Löneregistrering under Automatiska rader: 

 

Och via knappen ”Visa summor”: 
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Inställning på löneart för Hantering av tid 

Automatisk utjämning förutsätter att lönearterna för frånvaro är korrekt inställda vad gäller ”Hantering av 

tid”. Detta för att systemet skall kunna räkna om frånvaro i arbetsdagar och kalenderdagar till timmar. 

 

 

Timmar  Frånvaro som prissätts per timme 

Arbetsdagar  Frånvaro som prissätts per arbetsdag 

Kalenderdagar  Frånvaro som prissätts per kalenderdag 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Utskrifter frånvaro 

 

Rapporter som visar frånvaro i frånvaroregistret finns på nedan ställen: 

• Frånvaroregistret-Utskrift 

• Frånvarohantering-Utskrifter frånvaro 

• Frånvarohantering-Sjukfrånvarorapportering 

• Utskrifter Lön-Statistikrapporter-Ksju – statistik sjuklöner 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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