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TID exempel kontoplan 

Generellt Detta avsnitt visar olika exempel hur tid redovisningens konto 
kan vara uppbyggda.  

Här visas 3 exempel: 

- Tidredovisning egen gård, lite detaljer 

- Tidredovisning maskinsamarbete 

- Tidredovisning maskinstation 
 

För att en tid registrering skall 
kunna ske, måste det finnas 
en plats, en aktivitet och en 
förbrukning.  

Plats = gröda, fält osv 

Aktivitet = Vad du gör för arbete 

Förbrukning = arbetstid, maskintimmar, förbrukningsmaterial 

En gård, liten detaljering 

Här sker tid registreringen 
bara på den egna gården med 
liten detaljering, följande tid 
förbrukning vill man ha svar 
på 

 

• Persontimmar 

• Tidsåtgång i växtodlingen 

- Per gröda 

- Stallgödsel/halmbärgning 

- Gemensam tid växtodlingen 

• Tidsåtgång djurskötsel 

• Underhåll 

- Maskiner  

- Byggnader 

• Nybyggnation 

• Gemensam tid företaget 

• Tidsförbrukning maskiner 

- Traktortimmar 

- Basmaskiner 

- Skördemaskiner 

- Specialmaskiner 

Tidsåtgång växtodling 

Plats, Gröda 

 

De grödor som är registrerade på fält i växtodlingsplanen kan 
tid registreras på för aktuellt skördeår 

 

Aktivitet, Gröda 

Den enklaste uppdelningen i 
tid på grödorna är att 
använda Odling (allt som 
händer i grödan utom skörd) 
och Skörd. I aktivitets register 
importeras dessa. Sätt en 
bock i kolumnen gröda 
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Plats 

Stallgödsel/halmbärgning 

Under övriga platser 
importerar du Diverse, lokal 
plats. I kolumnen namn döper 
du posten till halmhantering, 
respektive stallgödsel 

 
 

Aktivitet 

Stallgödsel/halmbärgning, 
Du importerar växtodling, 
Organisk gödselspridning och 
halmbärgning. Du kan ändra 
namn i kolumnen Namn till ett 
namn som passar dina 
förutsättningar. Sätt en bock i 
kolumnen Övriga platser  

 

 

Plats  

Gemensam tid växtodling 

Under övriga platser 
importerar du Diverse, 
Gemensamt växtodling 

 
 

 

Aktivitet 

Gemensam tid växtodling 

Du importerar Växtodling 
Diverse växtodling. Du kan 
ändra namn i kolumnen Namn 
till ett namn som passar dina 
förutsättningar. Sätt en bock i 
kolumnen Övriga platser 

 

Tidsåtgång djurskötsel 

Plats, djurskötsel 

I register Husdjur importerar 
du önskat djurslag 
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Aktivitet, djurskötsel 

Du importerar Djurhållning, 
Djur dagligt och Djur 
hjälparbete. Du kan ändra 
namn i kolumnen Namn till ett 
namn som passar dina 
förutsättningar. Sätt en bock i 
kolumnen Husdjur 

 

Underhåll 

Plats Underhåll byggnader 

I register Hus och byggnader 
importerar du önskad 
byggnadstyp. 

 

 

 
 

Aktivitet 

Underhåll byggnader 

Du importerar Underhåll. Du 
ändrar namnet kolumnen 
Namn till underhåll 
byggnader. Sätt en bock i 
kolumnen Hus och byggnader 

 

 

 

Plats Underhåll maskiner 

I register maskiner importerar 
du önskad maskin. 

Läs mer om maskinregister i 
Maskiner allmänt längre ner 

 

När underhåll skall registreras 
på maskinen väljs aktuell 
maskin som plats 

 
 

 

Aktivitet 

Underhåll maskiner 

Du importerar Underhåll. Du 
ändrar namnet kolumnen 
Namn till Underhåll maskin. 
Sätt en bock i kolumnen 
Maskin 
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Nybyggnation 

Plats Nybyggnation 

Här kan väljas platser under 
Hus och byggnader, maskiner 
osv. 

 

 

Aktivitet, Nybyggnation 

Du importerar Underhåll, 
Nybyggnation. Du kan ändra 
namn i kolumnen Namn till ett 
namn som passar dina 
förutsättningar. Du sätter 
bockar i de kolumner som 
nybyggnation kan ske t.ex. 
maskin och hus och 
byggnader 

 

Gemensam tid företaget 

Plats  

Gemensam tid företaget 

Under övriga platser 
importerar du Gemensamt 
driften, Gemensamt driften 

 
 

Aktivitet 

Gemensam tid växtodling 

Du importerar Diverse. Du 
kan ändra namn i kolumnen 
Namn Diverse driften. Sätt en 
bock i kolumnen Övriga 
platser 

 

Maskiner allmänt 

Allmänt.  En maskin kan både ingå i en tids registrering på en plats som 
en förbrukning och som en egen plats när underhåll skall 
redovisas på maskinen 

 

Som förbrukning 

Du vill veta maskin 
tidsåtgången i grödan 
höstvete bröd. 

Registreringen sker då 
exempelvis så här 

Plats:            Höstvete 

Aktivitet:       odling  

Förbrukning:  Normaltimmar 

                     Traktor 

                     Maskin 

 

Som Plats 

Du vill registrera underhåll på 
maskinen  

Plats:            Traktor 

Aktivitet:       Underhåll maskin  

Förbrukning:  Normaltimmar 
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Tidsförbrukning maskiner 

Traktortimmar 

I maskin registret importerar 
du från gruppen traktor. Du 
ändrar namn i kolumnen 
namn till det önskade namnet 
på traktorn. Du kan importera 
samma norm flera gånger. 

 
 

Basmaskiner 

I maskin registret importerar 
du från gruppen Basmaskin. 
Du ändrar namn i kolumnen 
namn till det önskade namnet 
på maskinen. Du kan 
importera samma norm flera 
gånger. 

 
 

Skördemaskin 

I maskin registret importerar 
du från gruppen Skörde-
maskin. Du ändrar namn i 
kolumnen namn till det 
önskade namnet på maskinen. 
Du kan importera samma 
norm flera gånger. 

 
 

Specialmaskin 

När det gäller specialmaskin 
importerar du från den grupp 
som är relevant t.ex 
Vallskörde-, betodlings- eller 
potatismaskiner 

Du ändrar namn i kolumnen 
namn till det önskade namnet 
på maskinen. Du kan 
importera samma norm flera 
gånger. 
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Persontimmar 

Förbrukning 

Personer upprättas i person 
registret. Där skall minst vara 
angivet normaltimmar på 
personen.  

Om registreringarna skall vara 
lönegrundande skall även 
andra lönetaxor anges för 
varje person.  

 

Maskinsamverkan 

Allmänt Registren byggs upp i grunden på samma sätt som En gård, 
liten detaljering, men du använder flera driftsenheter som 
skall använda gemensamt register och kompanjonskap 

 

Gårdarna skall ha gemensamt 
register. Under driftsenheter 
väljer du Skapa/ändra, 
Register och Koppla till 
registerset. 

 
 

Gårdarna skall också vara 
uppsatta som kompanjoner. 
Klicka på Kompanjonskap och 
upprätta detta. 

Därefter väljer du detta i 
kolumnen Kompanjonskap 

Du kan nu öppna gårdarna 
samtidigt  
 

Gemensam personal 

I kolumnen driftsenhet väljs 
den gård som personen är 
anställd av. 

Om en person skall kunna 
registrera på alla gårdar (som 
ingår i kompanjonskapet) 
skall där sättas en bock i 
kolumnen delad 

 

 



 

TID exempel 
Manual senast ändrad 2011-07-20 

 

Sida 7 

 

Gemensamma maskiner 

I kolumnen driftsenhet väljs 
den gård som äger maskinen. 

Maskiner som används på alla 
gårdar (som ingår i kompan-
jonskapet) skall där sättas en 
bock i kolumnen delad. 

En maskin utan denna delning 
kan bara användas på fält, 
grödor som tillhör denna gård. 

 
 

Övriga register I alla övriga register som väljs i kolumnen driftsenhet vem 
som posten tillhör. 

 

Aktiviteter Poster i aktivitets register kan användas på tvärs av 
driftsenheterna fast de är angivna på en driftsenhet 

Maskinstation 

Allmänt Om du vill registrera tider på fält eller gröda på en specifik 
kund, skall kunden vara skapad som en egen driftsenhet som 
ingår i kompanjonskap och gemensamt register, se här ovan. 

 

Maskinförbrukning hos kund Om du vill regissera bara tid och maskinförbrukning gör du 
följande 

 

Personer upprättas i person 
registret. Där skall minst vara 
angivet normaltimmar på 
personen.  

Om registreringarna skall vara 
lönegrundande skall även 
andra lönetaxor anges för 
varje person.  
 

Plats 

Platsen du jobbar på är hos en 
kund. Dessa upprättas under 
övriga platser. Importera från 
grupp Externt arbete, extern 
kund. I kolumnen namn 
ändrar du till kundens namn 
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Aktivitet 

Du importerar aktuell norm. 
Du kan ändra namn i 
kolumnen Namn till ett namn 
som passar dina 
förutsättningar. Sätt en bock i 
kolumnen Övriga platser 

 

 

Maskinerna upprättas i 
maskin registret  

 
 

Förbrukningsmaterial. Om 
du vill registrera detta lägger 
du in detta i register förbruk-
ningsmaterial  

 
 

 


