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Rapport 

(För att se detta menyval behöver du vara inloggad på ett administratörskonto i Lagportalen) 

 

Under menyn ”Rapport” finner du rapporter från lagefterlevnadskontroller, kvittenser som har lämnats 

samt inloggningsstatistik på de användare som finns i er lagportal. 

 

1. Rapport – Lagefterlevnadskontroll 

 

Under fliken lagefterlevnadskontroll återfinns de rapporter som skapats i Lagportalen från utförda 

lagefterlevnadskontroller. För att underlätta att hitta den rapport du söker efter finns det sök och 

filtreringsfunktion. Se bild nedan. 

 

Den vänstra rutan ”Sök” är en fritextsökningsfunktion. Vilket betyder att du manuellt skriver in det du 

vill söka på. Du kan välja att skriva datum eller text. Verktyget söker på exakt det som skrivs in i 

textfältet, därför är det viktigt att tänka på stavning och särskrivningar vid sökning. När det gäller 

datumsökning behöver bindestreck vara med. En sökning på datum kan exempelvis se ut så här: 2019-

11-05. Och inte 20191105.  

Rapport – Datum och namn 

 

Datumet som står i den vänstra kolumnen är när lagefterlevnadskontrollen utförts. Detta datum fylls i 

automatiskt under genomförandet av lagefterlevnadskontrollen. Namnet på rapporten hämtas ifrån det 

namn du har angett när du genomför kontrollen. 
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Borttagning av rapport 

 

För borttagning av en rapport klickar du enkelt på knappen ”Ta bort”, då kommer en ”pop-up ruta” 

dyka upp med följande text: Är du säker på att du vill ta bort? Vill du ta bort rapporten klickar du OK, 

om du inte vill ta bort rapporten väljer du avbryt. Detta är för att minimera felborttagning av rapporter.  

 

Redigering av rapport 

För att redigera en rapport klickar du in dig på den rapporten du vill ändra. 

Väl inne i rapporten finner du en knapp uppe till vänster under menyn som 

det står redigera på. När du klickar på knappen så kommer du till 

redigeringsläge.  

Redigeringsläget ser ut som när du genomför lagefterlevnadskontrollen. (Instruktion för genomförande 

av lagefterlevnadskontroll se separat manual – Lagefterlevnadskontroll) 

Utför du några ändringar i en rapport, glöm inte spara innan du återigen klickar på skapa rapport för att 

slutföra de ändringar du gjort. När du är klar med dina ändringar, och klickat på skapa rapport, 

kommer det inte att skapas en ny rapport utan ändringarna kommer direkt att ändras i den rapport som 

du utförde ändringarna i. 

Det är endast möjligt att redigera rapporter från de kontroller som du själv har genomfört. Önskar ni 

redigera en annan rapport, vänligen logga in på det administratörkontot som kontrollen genomfördes 

ifrån. 

 

2. Rapport – Kvittens 

 

När du har kvitterat att du har tagit del av en författning inklusive senaste ändringen som har skett, 

genereras en kvittens under sidan Rapport → Kvittens. 
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På denna sida listas samtliga författningar som någon gång har kvitterats. Här kan du sortera på 

affärsområde om ditt administratörskonto är kopplat till fler affärsområden/företagsenheter. Du kan 

även söka efter en specifik författning i sökfältet. För att få fram kvittens för Andra krav, vänligen 

filtrera i rullistan ”Visa kvittenser för” och välj ”Andra krav”. För att titta närmare på kvittenser som 

skett för en specifik författning klickar du på valfri författning. Se bild nedan. 

 

 

 

När du har klickat på en specifik författning skickas du till en specifik sida enbart för den 

författningen. Här återfinner du de kvittenser som skett för vald författning. Datumintervallet är 

automatiskt inställd på ett år tillbaka, men du kan klicka på fälten ”Datum från” och ”Datum till” för 

att filtrera fram kvittenser inom ett specifikt datumintervall. Du kan även filtrera på en specifik 

administratör för att få fram kvittenser som genomförts av den personen. 

 

 

 

I listan ser du datum för när kvittensen är gjord, namn på personen som har kvitterat författning, ev. 

avdelning om detta är angett för användaren, samt den kommentar som användaren har lämnat vid 

kvittering. 
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Exportera kvittensrapport till Excel 

 

För att exportera ut kvittensrapporter till Excel används exportfunktionen som är placerad till höger. 

Välj datumintervall för kvittenser du vill exportera och klicka på knappen ”Exportera”. Systemet 

genererar då en rapport till Excel innehållande den vy som du ser på sidan i Lagportalen. Det vill säga, 

samtliga författningar om har kvitterats under det datumintervall du har valt, datum för när 

kvittenserna har genomförts, vem som har kvitterat samt tillhörande kommentarer som har lämnats vid 

kvittering. Om du har sorterat i rullistan ”Visa kvittens för” och valt ”Andra krav” så är det denna 

information som genereras till Excel. 

Om du vill exportera en rapport på kvittenser gjorda på samtliga företagsenheter (gäller enbart vid 

användande av Lagportalen KONCERN) bockar du i rutan för ”Alla företagsenheter” innan du klickar 

på knappen ”Exportera”. 

 

För att exportera ut alla kvittenser som skett för författningar och andra krav (Gäller enbart vid 

användande av Lagportalen PLUS eller Lagportalen KONCERN) bockar du i rutan för ”Alla lagar och 

krav” innan du klickar på knappen ”Exportera”. 
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3. Rapport – Inloggning  

På sidan Rapport → Inloggning finner ni inloggningsstatistik för hur systemet har använts i 

organisationen.  

 

Du har möjlighet att filtrera på en specifik användare samt att filtrera på specifikt datumintervall. I 

rullistan ”Visa” till höger, finns möjlighet att filtrera på ”Antal inloggningar” som visar antalet 

inloggningar som användaren har genomfört, alternativt ”Inloggad - utloggad” som visar vid vilken 

tidpunkt användaren loggade in och när användaren loggade ut.   


