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Scenarier 

Generellt Funktionen finns i fältkortet. Scenarier används då du vill 

kunna jämföra olika alternativ av insatser på fälten. Detta 

utan att du behöver ändra ursprungliga inlagda insatser. 

Scenarier är kopplade till det skördeår de är skapade i och 

kan endast ses detta år. 

Observera att du inte kan ändra grödor på fält i ett scenario 

för att jämföra till exempel ekonomi mellan två olika grödor. 

Vill du göra en alternativ växtodlingsplan skall du istället 

skapa en kopia på driftsenheten. 
 

Exempel på användning av 

scenarier. 

1. Jämföra hur olika gödningsstrategier på fält/grödan 

påverkar tillförsel av näringsämne. 

2. Jämföra hur olika priser på insatsvaror påverkar 

ekonomin på fält/grödan 

3. Jämföra hur årets verkliga insatser på fält/grödan 

skiljer sig mot planerade insatser (speciellt aktuellt när 

man styr insatser via styrfiler) 

4. Spara planerade insatser på fält/gröda så man har en 

backup ifall man gör en felaktig ändring eller radering 

av insatser. 
 

Arbetsgång Principen bygger på att man gör kopior på fältkortet där de 

alternativa insatserna förs in = scenarier.  

Du kan skapa hur många olika scenarier du vill.  

Det går att kopiera alla typer av insatser mellan de olika 

scenarierna. Det går också att kopiera från ett scenario till det 

aktuella fältkortet. 
 

Jämföra och se uppgifter från 

olika scenarier. 

I en rapport kan upp till tre olika scenarier väljas för att 

jämföra dessa. 

Det går också att skriva ut vissa av de vanliga rapporterna till 

exempel mängdsammanställningar. 
 

Observera För att du inte skall registrera verkliga insatser av misstag i 

ett scenario öppnar alltid fältkortet i den aktuella versionen 

när det har varit nedstängd.  

Men för säkerhets skull skall du alltid se uppe till vänster i 

fältkortet att där står Aktuell. 
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Skapa scenarier 

I fältkortet väljer du scenarier 

i menyn 

 
 

För att skapa ett nytt scenario 

väljer du: 

1. Skapa 

2. En tom rad infogas, 

här anger du ett 

beskrivande namn på 

scenariot 

3. Du kan här ange 

minnesanteckningar 

 

 

Inga data i ett nytt scenario När du skapat ett nytt scenario är alla fältkort tomma på 

insatser, du kan välja att öppna scenariot och lägga in nya 

behandlingar från grunden, men ofta är det enklare att 

kopiera behandlingar från den aktuella planen och utgå ifrån 

dessa. 

Kopiera insatser till scenario  

För att kopiera behandlingar 

till ett scenario väljer du 

kopiera. 

 

 
 

Därefter skall du välja vad och 

till vilket scenario som data 

skall kopieras till, genom att: 

1. Välja alla fält eller välja 

ut specifika fält 

2. Från vilket scenario till 

vill kopiera ifrån. 

3. Till vilket scenario till 

vill kopiera till. 

4. Du väljer en eller flera 

typer av behandlingar. 

5. Eller välja Alla typer av 

behandlingar. 

6. Om det är planerade, 

utförda eller båda 

typer av behandlingar. 

7. Godkänn med OK  

Obs, finns behandlingar av 

samma typ redan i scenariot 

blir de överskrivna.  
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Öppna och redigera i ett scenario 

För att öppna ett scenario: 

1. Markerar du raden med 

scenariot 

2. Och välj scenarie 

 
 

Du kan se vilket scenario som 

är öppet, uppe till vänster i 

dialogen. 

 
 

När du sedan skall redigera 

behandlingarna i scenariot är 

det enklast att göra detta i 

fältkortets klusterfunktion. 

Här kan du: 

1. Få överblick över alla 

fält och grödor genom 

att välja alla 

2. Och avgränsa på en 

insatstyp. 

3. Du kan nu ändra/ta 

bort vara på flera fält 

samtidigt. 

4. På sammanställning 

5. Kan du se hur stor 

mängd av varje 

produkt som använts 

om du t.ex. har 

begränsad mängd av 

en vara. 
 

 

Självklart kan du även 

ändra/ta bort insatser på ett 

enskilt fält i ett scenario, om 

du vill anpassa insatserna 

efter varje enskilt fält. 
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Jämföra scenarier 

För att öppna jämförelser 

mellan scenario kan du: 

1. I Fältkortets meny 

välja pilen till höger 

om Scenarier och i 

listan välja Jämför 

2. Eller öppna scenarier 

och välja jämför här. 
 

 

En dialog öppnas där du kan 

välja förutsättningar för vad 

som skall ingå i jämförelsen: 

1. Välj vilka scenarier 

som skall ingå 

2. Välj insatstyper 

3. Välj att visa priser  

4. Välj du om du vill se 

skillnad mellan 

näringstillförsel. 

5. Välj alla fält eller 

utvalda fält som skall 

ingå  

6. Bocka för fält som skall 

ingå 

7. Välj visa utskrift  
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Utskriften visas, här kan du 

se: 

1. Vilka insatsvaror och 

mängder som ingår i 

respektive scenario. 

2. Pris totalt för 

respektive scenario. 

3. I näringsbalansen kan 

man se näringsbehovet 

samt hur mycket som 

tillförs i respektive 

scenario. För Mg skiljer 

det 14 kg/ha i detta 

exempel. 

4. Och 15 kg/ha svavel 

 

Utskrift av scenario i andra rapporter 

I programmet vanliga 

utskriftsmodul kan även 

uppgifter från scenarier 

skrivas ut. Välj det scenario 

som du vill skriva ut data för i 

rullningslisten för scenarier. 

 
 

I en rapport utskriven från ett 

scenario står scenario namnet 

under rapportens rubrik. 

 

OBS, det är inte alla rapporter 

som går att skriva ut 

scenarier. 

 

 
 


