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Registrera närvaro via https://arretjanst.abf.se Kulturprogram
Få tillgång till e-tjänsten 
För att få tillgång till e-tjänsten kontaktar du din ABF avdelning. Ditt personnummer fungerar som 
användarnamn och ditt lösenord skickas till dig via e-post (bild 1). Senare vid signeringen, skickas en 
signeringskod via SMS till ditt mobiltelefonnummer. E-tjänsten är en webbapplikation som är anpassad  
till de flesta webbläsare som Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera m.fl. 
Observera att den gamla webbläsaren Internet Explorer inte är kompatibel med E-tjänsten.
Det skickas ett nytt epostmeddelanden varje gång du får ett nytt arrangemang för närvaroregistrering (bild 2). 

Inloggning
Klicka antingen på länken i e-postmeddelandet eller öppna sidan https://arretjanst.abf.se. Logga in med ditt 
person-/LMA nummer och lösenord (bild 3). Om du har tappat bort ditt lösenord går det enkelt att få ett nytt 
antingen via epost eller SMS (bild 4). Logga in med ditt nya lösenord (bild 5). 

Bild 1 - E-postmeddelande vid skapande av konto Bild 2 - E-postmeddelande för arrangemang 

Bild 3 - Logga in Bild 4 - Beställ nytt lösenord Bild 5 - Bekräftelse om nytt lösenord

Det går att ändra till ett nytt personligt lösenord via e-tjänsten under dina kontouppgifter. 
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Startsidan
Startsidans utseende anpassas av vilka rättigheter som du har (bild 6) eller om du använder e-tjänsten via 
mobiltelefon (bild 7). Utseendet kan även anpassas beroende vilka avdelningar som du är aktiv på. 

1. Hem/ Startsidan
2. Hantera (arrangemang som går att påverka)
3. Visa (arrangemang för granskning)
4. Notiser (sammanställning av nya arrangemang)
5. Användare (lösenord och kontaktuppgifter)
6. Logga ut (logga ut från e-tjänsten)

7. Att göra (sammanställning av nya arrangemang)
8. Nyheter (nyhetsflöde från studieförbundet)
9. Dina behörigheter (avdelning/ar och roller)
10. Manualer (utförliga manualer i textform)
11. Kontaktuppgifter (avdelning och support)

För att registrera närvaro klicka antingen på Registrera närvaro (bild 8) i fältet för dina behörigheter, via 
Hantera (bild 9) i navigationsmenyn. Nya arrangemang hittar du även i Att göra listan eller under Notiser. 

Bild 6 - Startsidan på e-tjänsten efter inloggning Bild 7 -  Mobilvy

Bild 8 - Registrera närvaro från Startsidan Bild 9 -  Närvaro via hantera i navigationsmenyn
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Klicka på Öppna på arrangemanget (bild 10) för att registrera närvaro på kulturprogrammet. 

Kontrollera att Namn, Artist, Datum och Tid stämmer på arrangemanget. För att ändra dessa kontaktar du 
din kontaktperson på ABF. 

Ange antal Medverkande, Publik och andelen Kvinnor (bild 11). 

Bild 11 - Registrera närvaro på kulturprogram

Bild 10 - Överblick över arrangemang som är redo för Närvaro registrering
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Bocka för arrangemanget att den är redo för signering (bild 12). Klicka på knappen Till signera.

Bild 12 - Bocka för arrangemanget, att det är redo för signering

Bild 13 - Summering inför signering

En summering av arrangemanget visas (bild 13). 

Efter att du har kontrollerat uppgifterna, klicka på Till signering.
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Då skickas en verifieringskod via SMS till det mobilnumret som du har 
angett till ABF att du vill använda vid signering av arrangemang (bild 14). 

Om du inte har tillgång till det numret för tillfället, kan du göra en 
tillfällig anpassning med att skicka verifieringskoden till ett annat 
nummer via Ändra nummer (bild 15 & bild 16). 

Verifieringskoden är giltig i 15 minuter.

Bild 15 - Ange verifieringskod

Bild 14 - Signeringskod som SMS

Bild 17 - Bekräftelse att arrangemanget är signeratBild 16 - Ange alternativ nummer för signering

Ange verifieringskoden och klicka på Slutför signering. 

En bekräftelse sida visas (bild 17) att arrangemanget är signerat, det finns två val antingen till dina slutförda 
arrangemang eller till startsidan (bild 6).
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Bild 18 - Registrera och signera en bunt kulturprogram

Bild 20 - Registrera närvaro på en bunt arrangemang Bild 21 - Summering av en bunt arrangemang

Om flera kulturprogram skall närvarorapporteras samtidigt går det att välja dessa under  
En bunt kulturprogram under Registrera närvaro (bild 18). 

Bild 19 - Arrangemanget kommer att ställas in

Ange antal medverkande, publik och andelen kvinnor på arrangemangen (bild 20).  
Kom ihåg att bocka för i högerkanten på de arrangemang som du rapporterar närvaro på. 

Om du bockar för ett arrangemang utan siffror kommer denna att ställas in (bild 19).

Efter att uppgifterna är ifyllda klicka på Till signera (bild 20). 

Summering av arrangemangen visar de arrangemang/en som kommer att signeras samtidigt (bild 21). 

Signeringen följer samma flöde som vid ett enskilt arrangemang med verifieringskod via SMS (bild 14) 
och Slutför signering (bild 15). När flera arrangemang signeras samtidigt, verifieras dessa i bunt med ett SMS.


