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Checklistor för lagefterlevnadskontroll 
(För att kunna arbeta med checklistor behöver du vara administratör) 

 

För att skapa/redigera checklistor till era författningar i er lagportal går du in på den 

författning du vill skapa eller redigera en checklista för. Detta gör du genom att gå till 

startsidan ”Våra lagar” och klicka på den önskade författningen. 

  

 

När du har klickat dig in på den författningen du vill skapa/redigera en checklista för, klickar 

du på knappen ”Ändra” som du finner högst upp till höger på sidan (under menyraden) samt 

längst ner till höger på samma sida. Ett administrationsverktyg kommer då att öppna sig 

längst ned på sidan. 

 

Checklista – Ny  

 

För att skapa en helt ny checklista klickar du knappen ”Ny”.  

 

I textfältet skriver du in det namn du vill döpa din nya checklista till och klickar därefter på 

”Spara”. 
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Fyll i den första frågan i textfältet och klicka på ”Spara”. För att lägga till ytterligare en fråga 

klickar du på ”Lägg till”. Du kan lägga till obegränsat antal frågor i en checklista. 

 

Checklista – Redigering 

 

För att lägga till eller ta bort eller göra någon sorts redigering av checklistor, börja alltid 

genom att öppna upp den checklista du vill redigera. Redigering och borttagning kan endast 

göras på företagets egenskapade checklistor.  

 

Checklista – Byt namn 

 

När du öppnat upp den checklistan du vill byta namn på kommer det att finnas en ”Ändra” 

knapp till höger om checklistans namn. När du klickat på knappen kommer du kunna redigera 

namnet på checklistan. Glöm inte att spara.   

 

Checklista - Tillägg av frågor 

För att lägga till en fråga till er checklista klickar du på knappen ”Lägg till” som du finner 

nere till vänster under sista frågan. (Under checklistans namn om inga frågor ännu har 

skapats). Skriv in din fråga och spara. För att lägga till fler frågor så gör du om samma 

procedur.  
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Checklista – Borttagning av frågor 

Vill du ta bort en eller flera frågor från en checklista klickar du på ”Ta bort” som du finner till 

höger om varje fråga i checklistan. 

 

Checklista – Ändring av ordningsföljden av frågor 

Vill du ändra ordningsföljden på frågorna i checklistan så klickar du på den fråga du vill flytta 

och drar den till sin nya plats. Frågan kommer omedelbart flyttas och ordningsändringen 

kommer sparas automatiskt.   

 

Checklista – Ny version 

  

Aptors ordinarie checklista går inte att ändra eftersom den är styrd efter aktuell lagstiftning. 

Om du vill göra ändringar i checklistan innan du använder den, krävs det att du skapar en ny 

version på den. Det kommer då att skapas en kopia av Aptors ordinarie checklista, som du kan 

korrigera i. Den nya versionen uppdateras inte automatiskt efter aktuell lagstiftning, men du 

kan alltid gå tillbaka till Aptors ordinarie checklista för att se om frågorna förändras vid en 

eventuell lagändring. För spara den nya versionen av checklistan måste du först byta namn 

och därefter klicka på ”Spara”. Därefter kan du lägga till, ändra eller ta bort frågor. Du kan 

även ändra ordningsföljden på frågorna.  

 

Checklista – Borttagning 

Vill du ta bort en checklista från en författning klickar du på ”Ta bort” som du finner till 

höger om varje checklista. Det kommer att dyka upp en kontrollruta för att minimera 

felborttagningar. Klicka på ”OK” för borttagning och ”Avbryt” för att ångra borttagningen.  


