
Attestnivåer 
Attestering kan utföras upp till tre nivåer varav den 1:a (klarmarkering) är 

frivillig. Om tre nivåer används, står nivå 1 för att den anställde själv 
godkänner sina tider (klarmarkering), nivå 2 står för att arbetsledaren 

godkänner densamma och nivå 3 står för att överordnad chef attesterar 
tiderna inför lönebearbetning. När en tid är godkänd/attesterad kan den 

inte förändras vare sig från webbgränssnittet eller från planeringen i 
MedvindArbetstid. Om förändringar ska göras måste man först ta bort 

godkännandet/attesteringen. Om export till lön ska göras måste alla tider 
först godkännas/attesteras. 

 
Tid som har klarmarkerats av den anställde kan ändras av arbetsledaren. 

 

Nivå 1 = Klarmarkering 

 
Görs av den anställde direkt på sin webbild. 

 
 

Den anställde markerar till och med vilket datum han/hon är klar. 

 
 
Så länge en tid endast är klarmarkerad av den anställde själv, kan 

han/hon ta bort klarmarkeringen. 

 

 

 

 

 

 



Markering för att godkänna och attestera 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Nivå 2 = Godkänna 
 
Godkänna en person 
När man ska godkänna kan man göra det för en person eller flera 
samtidigt. En post behöver inte vara klarmarkerad (om klarmarkering 

används) för att man ska kunna Godkänna denna. 

 

 

 

          För att kunna godkänna/attestera, måste kolumnen 
Markering visas 

        Högerklicka på det översta namnet och välj 
                              Visa kolumn för markering 

 

         

För att godkänna en person markerar man t.o.m. 
vilket datum 
som man ska godkänna och sedan klickar man på 
valet 
Attestera och väljer Godkänn val. 

 



Godkänna flera personer 
Om man istället vill godkänna flera personer markerar man vilka personer 

man vill godkänna genom att bocka i fältet markera. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

När en person/tid är godkänd kan man inte ändra något för den dagen 
utan att ta bort godkännandet. Om man försöker rapportera en 

tur/arbetspass får man signal, och det är inte möjligt att göra. 
 

Tar du upp bilden daginformation är tidigare tider samt inmatningsraden 
”gråade”. 

 

 

Vill man godkänna alla personer, högerklickar man i 
kolumnen Markera och väljer Markera alla 

alternativt Avmarkera alla 

 

Om man vill se vilka tidigare godkända tider som finns 
för en person i perioden markerar man personen och 
klickar på Attestera och väljer valet Visa attestdetalj 
 

 



Ta bort Godkänn för en eller flera personer 

 

 

 

 

Nivå 3 = Attesterad 
 
Attestera en person 
För att kunna attestera en tid måste den vara godkänd. 
 

 

 

Attestera flera personer 
Om man istället vill attestera flera personer markerar man vilka personer 
man vill attestera genom att bocka i fältet markera. Vill man välja alla 

personer högerklickar man i kolumnen markera och då får man valen 
Markera alla och Avmarkera alla. 

 
 

 

 
 

 
 

Markera datum och vilka personer som ni ska ta bort 
godkännandet på och klicka sedan på Attestera och välj 
Ta bort godkänn på val 
 

 

För att attestera en person 
markerar man t.o.m. vilket 
datum som man ska attestera 
och sedan klickar man på valet 
Attestera och väljer Attestera 
val. 
 

 



Om man vill se vilka tidigare attesterade tider som finns för en person i 

perioden markerar man personen och klickar på Attestera och väljer valet 
Visa attestdetalj. 

 
 

 
 

När en person/tid är attesterad kan man inte ändra något för den dagen 

utan att ta bort godkännandet/attesten. Om man försöker rapportera en 
tur/arbetspass får man signal att ändring inte kan göras. 

Om man tar upp bilden daginformation är tidigare tider samt 

inmatningsraden ”gråade”: 

 
 
 

 

Ta bort Attest för en eller flera personer 
Markera datum och vilka personer som ni ska ta bort attesten på och 

klicka sedan på Attestera och välj Ta bort attest på val. 

 
 



Rapporter inför attest/godkännande 
Visa rapporterade tider 

 

 
 
 

När man valt denna lista kan man göra urval på vilka typer av tider som 
ska visas. Detta gör man genom att klicka på Välj Urval. I exemplet nedan 

har vi valt Övertid. Denna lista kan man kopiera till Excel för att sedan 
titta närmare på dagarna. 

 

 

För att snabbt få en överblick över vilka 
personer som rapporterat avvikelser kan 
man välja Visa rapporterade tider som 
finns att välja under valet Övrigt. 


