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Lönerevision i Hogia Personal 

 

En lönerevision görs i flera steg; Initiering - Lönerevision – Attestering - Skapa förmån - 

Uppdatera lön. Lönerevision är en process där flera användare kan vara inblandade: 

• Uppstart (initiering) - Administratören 

• Framtagande av förhandlingsunderlag - Förhandlingsansvarig 

• Simulering och lönesättning - Administratören/Lönesättande chef 

• Attest och verifiering - Attesterande chef 

• Skapa nya löner/förmåner - Administratören 

• Skicka meddelande om ny lön - Administratören 

• Uppdatera HogiaLön Plus – Administratören 

• Uppdatera Hogia Lön - Administratören 

• Avsluta (nollställa lönerevision) - Administratören 

Om du har timanställda är det viktigt att du har korrekt inställning för decimaler (2). 

Kontrollera detta under menyn Arkiv – Inställningar - Övrigt. Denna inställning måste göras 

före initieringen. Markera rutan med decimaler så att den blir blå innan du klickar på Spara. 
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Initiering 
Initieringsdatumet styr så att alla anställda, som har en lön/förmån som är äldre än datumet 

du fyller i, kan vara med i lönerevisionen. Datumet från när den nya lönen ska gälla anger du i 

funktionen Lönerevision. Börja med att ange Initieringsdatum under menyn Register – 

Lönerevision administration, till exempel 20XX-01-01. 

 

Nollställa  

Har du inte nollställt sedan föregående revision måste du börja med att klicka på Nollställ alla. 

Markera sedan de anställda som ska bearbetas i lönerevisionen samt vilken lön och eventuella 

lönetillägg den anställde har som utgångsläge. Detta gör du under menyn Register - 

Lönerevision administration, fliken Initiering.  

Anställda med lön/förmån som är äldre än initieringsdatumet kommer med i 

lönerevisionen. Anställda som redan har fått en ny lön ska inte vara med i 

revisionen. 

 

Du väljer ut de anställda som ska vara med i lönerevisionen genom att använda dig av 

urvalsrutans alla möjligheter. Flytta ditt val av anställda genom att klicka på namnet. Ett 

intervall av anställda kan markeras genom att hålla ner Shift-tangenten och trycka pil upp/pil 

ned, alternativt dra med musen över namnen. 
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Klicka på Rev alla Tim eller Rev alla Mån. 

Kontrollera de rödmarkerade raderna, i exemplet nedan är Maud Engs rad röd. 

Observera att du kan få väldigt många rödmarkerade rader, trots rätt initieringsdatum. Det 

kan bero på att det ligger ett t o m-datum framåt i tiden på förmånen. Rödmarkeringen är 

endast en varning och du kan bortse från denna, efter att du kontrollerat, i de fall den inte 

beror på att de anställda redan har fått sin löneförhöjning. 

 

Dubbelklicka på raden för att se lönehistoriken. Maud har fått en ny lön som gäller från och 

med 20XX-06-01. Hon kan i och med detta inte vara med i den här lönerevisionen eftersom 

en lönerevision inte går att genomföra då en person har fått ny lön senare än 

initieringsdatumet 20XX-12-15 (året innan). Du får ta bort bocken i rutan Rev månadslön. 

Motsvarande ruta finns för timanställda; Revideras tim. Ta bort bocken för Maud så att hon 

nollställs. Skall Mauds lön ändå höjas i samband med lönerevisionen måste du göra det 

manuellt i registret Personer i fliken Lön/Förmån. 

Dubbelklicka en gång på Maus översta rad (den grå rubrikraden) för att återigen dölja 

lönehistoriken. 

En markering i kolumnen Rev månadslön och Rev tim visar vilka som kommer att komma med 

i lönerevisionen. Klickar du på Nollställ alla så tas markeringen i Rev månadslön och Rev tim 

bort. Har du klickat på Rev alla Tim eller Rev alla Mån kan du, när du kontrollerat de 

rödmarkerade, avmarkera enstaka anställda. När du är klar klickar du på Avbryt. 

Observera att om tidigare Revidering/Initiering har gjorts, klicka då på Nollställ alla, skriv in 

nytt initieringsdatum och klicka därefter Rev alla Tim och Rev alla Mån. Kom ihåg att avsluta 

med att kontrollera de rödmarkerade. 

Vill du se om någon har fått ny lön sedan början på året kan du sätta 20XX-01-

01. Alla som redan har fått ny lön sedan initieringsdatumet kommer att bli 

rödmarkerade. 

 

Vill du göra en Lönerevision för tilläggen så ska fälten Lonetillägg1 till Lonetillägg4 vara 

upptända i Initieringen. Lönetilläggen påverkas inte av påslaget i kronor eller procent men går 

att justera manuellt. 

Om du vill göra en Lönerevision men inte vill revidera lönetilläggen, kan du välja att släcka ner 

fälten Lönetillägg 1-4. Då ingår inte tilläggen i lönerevisionen, ingen kontroll av överlappandet 

av förmåner sker för dessa fält och tilläggen behålls oförändrade. 
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Nästa steg är att gå till rutinen Lönerevision som ligger under menyn Register - Lönerevision 

och hämta upp de som initierats för lönerevision enligt ovan. Du kan också klicka på ikonen 

för Lönerevision. 

Lönerevision 

 

Du gör lönerevisionen för timanställda och månadsanställda separat, se respektive flik 

Lönerevision månadsavlönade och Lönerevision timanställda. Tillvägagångssättet är dock lika 

för båda flikarna. 

 

Börja med att ange i fältet Fr o m från vilket när lönerevisionen ska börja gälla 

Du kan ange lönerevisionen i Kronor eller Procent. Anger du inget i dessa fält får du själv 

justera på varje anställd. 

Om lönerevisionen är utdelad på respektive chef är ett vanligt tillvägagångssätt att ange den 

generella procentsatsen så att den läggs ut på alla anställda. Sätt också in initieringsdatum 
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innan det går vidare till chefen. Sedan går du/chefen in och gör justeringar för eventuell pott 

på varje anställd. 

När du skrivit in datum för lönerevisionen kan du göra urval av anställda i den vänstra delen 

av bildskärmen. 

 

Urvalsfönstret visar anställda listade med anställningsnummer, namn och personnummer. De 

personer som visas i den högra delen av bildskärmen är de som har blivit initierade under 

menyn Register - Lönerevision administration. 

Vill du i detta skede inte ta med alla kan du hålla ner ctrl-tangenten och klicka på de som ska 

vara med i lönerevisionen en efter en. 

När du är nöjd med urvalet klickar du på Verkställ. 

 

De uppgifter som rör den tidigare lönen visas till vänster om den blå linjen och kan inte 

redigeras. För att se den anställdes tidigare förmåner dubbelklickar du på namnet, 

dubbelklicka i tidigare förmåner för att återställa bilden igen. 
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I fältet Kommentar finns det möjlighet för dig som administratör eller chef att göra noteringar 

kopplade till den anställdes årliga lönerevision. Observera att noteringar i kommentarsfältet 

försvinner efter slutförd lönerevision. 

Här kan du simulera olika procentuella höjningar för alla samtidigt. Det går även att redigera 

alla värden person för person. Klickar du Enter efter en förändring så sparas ändringen och 

summeringen i bilden längst ner uppdateras. Får du inte procentsatsen att stämma så kan det 

bero på att någon anställd har kommit med som har 0 i lön. 

 

Är det du som sätter lönerna och även attesterar dem så klickar du nu på Attest alla för att 

sedan gå till menyn Register – Lönerevision administration och uppdatera lönerna i fliken 

Skapa förmåner. 

Är det någon annan på företaget som ska attestera de nya lönerna gör du enligt nedan. 

Rapport Lönerevision 
Under menyn Rapporter fliken Lönerevision kan du ta fram en rapport som visar vad som 

finns i lönerevisionsbilden. Denna rapport kan du använda som underlag till attestering såvida 

inte cheferna arbetar i programmet direkt. Sätt då en markering i Skriv ut rad för attest. 
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Välj mellan att skapa en Detaljerad lista, vilken specificerar varje anställds uppgifter för sig 

samt presenterar en sammanställning, eller en Översiktlig lista som enbart redovisar samman-

ställningen. 

Vill du få med en rad för attest på utskriften sätter du en bock för detta i fönstret ovan. 

Attestering 
När lönesättande chef är nöjd med revisionen kan han/hon välja gå till funktionen 

Lönerevision för att attestera. Det går att attestera en och en eller alla samtidigt. Om alla 

attesteras samtidigt klickar du på Attest alla och behöver då inte klicka på Spara (det tänds 

ingen spara-knapp) men om du väljer attestera en person i taget måste du klicka på Spara. 

För att se en anställds löneutveckling dubbelklickar du på raden, för att återställa bilden igen 

klicka på någon av kolumnrubrikerna, förslagsvis kolumnen Namn. 

Under menyn Arkiv – Inställningar - Övrigt finns det en inställning där du kan välja om 

användarna ska ha möjlighet att kunna redigera redan attesterade rader eller inte. En bock i 

rutan innebär att ni tillåter revidering av posterna. 

 

Skapa förmåner 
När lönerevisionen är klar ska nya förmåner skapas för de anställda. Detta gör du under 

menyn Register -Lönerevision administration, fliken Skapa förmåner. 

Kontrollera vilka som är attesterade och när du är nöjd med resultatet klickar du på Skapa alla. 

För att kontrollera allt väljer du Enbart lista och kan göra ytterligare en kontroll. Välj sedan 

Skapa förmåner och visa lista. För att lättare få överblick på rimligheten, klicka på 

kolumnnamnet Förändring % eller Förändring kr så sorteras kolumninnehållet från lägsta till 

högsta eller tvärtom. 
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Nu har det skapats nya löner på de anställdas flik Lön/Förmån. Först sätts ett slutdatum på 

den tidigare lönen och ny lön läggs upp. Det Från och med datum som skrevs in i 

lönerevisionen blir den nya lönens startdatum. De nya förmånerna ligger nu som ej 

exporterade. 

Rapport - Utskick ny lön 

Efter det att förmånsposten skapats kan du skriva ut ett meddelande till de 

anställda som fått ny lön. Det gör du under menyn Analys - Rapporter under 

fliken Lön/Förmån och rapportvalet Utskick ny lön. Du kan också klicka på 

ikonen för Rapporter. 

Nu är det dags att föra över de nya lönerna till löneprogrammet. 

Uppdatera löneprogrammet - HogiaLön Plus 
Efter att lönerevisionen är attesterad och klar måste du uppdatera HogiaLön Plus via rutinen 

Uppdatera även om du vanligtvis arbetar med direktuppdatering. 

Observera för att uppdateringen till HogiaLön Plus ska fungera, måste du ha valt ett företag 

även om du bara har ett företag att välja. 

Uppdatera P24/P25 i lön 

Observera att du kan behöva ändra inställningarna i fliken Import/Export under menyn Arkiv 

- Inställningar. Sätter du en bock i rutan för Uppdatera P24/P25 kommer Personalhistoriken 

att uppdateras i samband med att du väljer att Uppdatera när du är klar med Lönerevisionen. 
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Eftersom vi har kunder med speciallösningar för import av uppgifter i lönesystemet är 

historikfunktionen inte automatiskt markerad och du styr själv funktionen med hjälp av 

inställningen ovan. Se tips på nästa sida. 

Markerar du Uppdatera P24/P25 i lön (se ovan) behöver du inte längre ha kvar inställningen 

för P24/P25 i HogiaLön Plus. Fördelen med att aktivera funktionen i Hogia Personal istället 

för i löneprogrammet är att kontrollen vid uppstart av HogiaLön Plus är tidskrävande i de fall 

då företaget har många anställda. Inställningen i HogiaLön Plus hittar du under menyn Arkiv – 

Inställningar, fliken Allmänt. 

 

 

  

Gör urval på vanligt sätt med hjälp av urvalsrutan. Välj sedan mall i rullistan, vanligaste mallen 

är Hogia Export person. Välj sedan vad som ska exporteras. Det finns fyra alternativ: 

• Person, Anställning, Förmån 

• Person 

• Anställning 

• Förmån 

Ange datumintervall fr o m - t o m, till exempel 20XX-04-01 till 20XX-04-30. De ändringar 

som gjorts i fliken Förmån med ett datum före eller lika med Datum fr o m kommer med. Vid 

lönerevision sätter du ett datum från vilket ändringarna ska gälla eftersom det är viktigt att 

ändringarna kommer in på rätt datum. Ändringar i flikarna Person och Anställningar förs över 

oberoende av datum. Anges inte datumintervall kommer samtliga ändringar, som ännu inte 

exporterats, med. 
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Klicka sedan på Granska. Poster som uppfyller villkoren visas då i en lista på skärmen. Du ser 

då vilka poster som kommer att exporteras och om några poster inte blivit godkända. Klicka 

på Verkställ för att utföra exporten. När exporten utförts har fältet Exporterad i persondelen 

fått en markering och Exportdatum har registrerats. 

I HogiaLön Plus 

Tänk på att räkna om de återkommande löneraderna i löneberedningen när du fört över de 

anställdas nya löneuppgifter dit. Vill du läsa mer om hur du gör, sök på räkna om i Frågor och 

Svar på Kundtorget. 

Tänk även på att räkna om procentsatsen för engångsskatt när lönen är ändrad på de 

anställda. Vill du läsa mer, sök på räkna om engångsskatt i Frågor och Svar på Kundtorget. 

Behöver du räkna retroaktiv lön gör du även detta i ditt löneprogram. 
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Uppdatera löneprogrammet - Hogia Lön 
Efter att lönerevisionen är attesterad och klar måste du uppdatera Hogia Lön via rutinen 

Uppdatera även om du vanligtvis arbetar med direktuppdatering. 

Observera för att uppdateringen till Hogia Lön ska fungera, måste du ha valt ett företag även 

om du bara har ett företag att välja. 

 

Eftersom vi har kunder med speciallösningar för import av uppgifter i lönesystemet är 

historikfunktionen inte automatiskt markerad och du styr själv funktionen med hjälp av 

inställningen ovan. 

 

Gör urval på vanligt sätt med hjälp av urvalsrutan. Välj sedan mall i rullistan, vanligaste mallen 

är Hogia Export person. Välj sedan vad som ska exporteras. Det finns fyra alternativ: 
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• Person, Anställning, Förmån 

• Person 

• Anställning 

• Förmån 

 

Ange datumintervall fr o m - t o m, till exempel 20XX-04-01 till 20XX-04-30. De ändringar 

som gjorts i fliken Förmån med ett datum före eller lika med datum fr o m kommer med. Vid 

lönerevision sätter du ett datum från vilket ändringarna ska gälla eftersom det är viktigt att 

ändringarna kommer in på rätt datum. Ändringar i flikarna Person och Anställningar förs över 

oberoende av datum. Anges inte datumintervall kommer samtliga ändringar, som ännu inte 

exporterats, med. 

Klicka sedan på Granska. Poster som uppfyller villkoren visas då i en lista på skärmen. Du ser 

då vilka poster som kommer att exporteras och om några poster inte blivit godkända. Klicka 

på Verkställ för att utföra exporten. När exporten utförts har fältet Exporterad i persondelen 

fått en markering och Exportdatum har registrerats. 

I Hogia Lön 

Återkommande lönerader uppdateras inte automatiskt med den nya lönen. Tänk på att räkna 

om de återkommande löneraderna i löneberedningen när du fört över de anställdas nya 

löneuppgifter dit.  

Du kan även hitta denna information om du loggar in på vårt Kundtorg och söker efter ny lön. 

Tänk även på att räkna om procentsatsen för engångsskatt när lönen är ändrad på de 

anställda.  

https://www.kundtorg.hogia.se/fraga?id=301
https://www.kundtorg.hogia.se/fraga?id=301
https://www.kundtorg.hogia.se/fraga?id=4050
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Du hittar även denna information om du loggar in på vårt Kundtorg. Sök på engångsskatt. 

Behöver du räkna retroaktiv lön gör du även detta i ditt löneprogram. Du måste då ha 

tilläggsmodulen PA-Stöd.  

Avsluta lönerevisionen 

Tänk på att ta ut alla rapporter över lönerevisionen i Rapporter - Lönerevision 

innan nollställning - efter nollställning kan du inte längre ta ut rapporterna. 

 

För att avsluta arbetet med lönerevisionen går du till menyn Register – Lönerevision 

administration fliken Initiering och väljer där Nollställ alla. På detta sätt stängs funktionen av 

och ingen kan då arbeta med rutinen Lönerevision. 

https://www.kundtorg.hogia.se/fraga?id=2095

