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Registrera närvaro via https://arretjanst.abf.se    Studiecirklar
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 - Epostmeddelande för nytt 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 -  Hantera i navigationsmenyn
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Klicka på Registrera närvaro på arrangemanget (bild 10). Första gången arrangemanget öppnas visas villkor 
att godkänna (bild 11), för att komma vidare, bocka i fältet Jag godkänner de allmänna villkoren och klicka på 
godkänn. 

Om arrangemanget är arvoderat visas även anställningsvillkor (bild 12), bocka för fältet Jag godkänner 
anställnings- och de allmänna villkoren. Det går att få villkoren via e-post via fältet Skicka en kopia av 
villkoren. Du kan även välja att få villkoren skickad till en annan e-postadress än den förvalda.  

Bild 11 - Villkor att godkänna Bild 12 - Villkor inklusive anställningsuppgifter

Om det finns fler än en sammankomst angivet på schemat för arrangemanget visas ett Förslaget schema.  
Är sammankomsterna korrekt, klicka på Använd (bild 13) för att bekräfta det föreslagna. 

Om sammankomsterna inte är korrekt, klicka på neråt pilen vid sidan av Använd och välj Skapa nytt för  
att anpassa schemat (bild 14). Då visas en dialogruta där det går att ange startdatum, starttid, sluttid, 
veckodag(ar), antal sammankomster och periodicitet för sammankomsterna. 

Bild 10 - Överblick över arrangemang som är redo för Närvaro registrering
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Registrera närvaro på sammankomst
Sammankomsterna visas en åt gången, det går att växla mellan sammankomster antingen via pilarna eller 
genom att klicka på sammankomsten i kalendern. Aktuell sammankomst visas med en cirkel samt i textform 
ovanför ledarens uppgifter.

1. Byt till föregående sammankomst
2. Byt till nästa sammankomst
3. Ändra sammankomst. Datum, tid, lokal eller huvudledare.
4. Ta bort aktuell sammankomst
5. Menyn Mer för att kontakta eller lägga till deltagare samt lägg till och ändra sammankomster.
6. Markera närvaro för deltagare
7. Ange antal studietimmar på sammankomsten

Bild 13 - Föreslaget schema Bild 14 - Skapa ett nytt schema

Bild 15 - Fyll i närvaro

• Aktuell sammankomst indikeras med en cirkel.
• Sammankomster markerat med en bock är färdigregistrerade.
• Sammankomster markerade med ett utropstecken är inte färdigregistrerade.
• Sammankomster men en figur har ännu inte inträffat och går ej att rapportera. Det går att rapportera 

närvaro från och med 30 minuter innan sammankomsten startar.  

Bild 16 - Inzoomad vy av kalendern
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Bild 17 - Ange antal studietimmar på träffen Bild 18 - Knappen Kryssa i alla markerar samtliga

Bild 19 - Till signera 

Det går att markera deltagarnas närvaro var för sig eller genom att kryssa i alla som närvarande (bild 18). 
Efter att närvaron är rapporterad på sammankomsten fyll även i antal studietimmar på sammankomsten. 

Om datum, tider eller plats är fel på sammankomsten går det att ändra på en enskild sammankomst via 
Ändra sammankomst. Om sammankomsten var inställd eller inte blev av, ta bort sammankomsten. 

Via knappen Mer finns det ytterligare val möjligheter Ändra sammankomster/er, Lägga till deltagare, 
Hantera deltagare, Lägga till extra/ vikarierande ledare, Visa deltagarlista, Kontakta deltagare och Kontakta 
arransvarig.

När ni har haft alla sammankomster går du Till signera (bild 19). 

OBS! Du kommer inte till signeringsläget om ni inte har haft alla planerade sammankomster. Om ni inte 
ska ha sammankomsterna, får du ta bort dem. Behöver du hjälp? Kontakta din handläggare på ABF.
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Bild 20 - Summering av arrangemanget Bild 21 - Verifieringskod via SMS

Bild 24 - Arrangemanget är signeratBild 23 - Slutför signering

Vid första steget på signeringen visas en summering (bild 20) över sammankomster, antal närvarande och 
antal studietimmar på respektive sammankomst samt summerat. Efter att du har kontrollerat att uppgifterna 
är korrekt, fortsätt vidare till nästa steg med knappen Till signering. 

Då skickas en verifieringskod via SMS till det mobilnumret som du har angett till ABF, att du vill använda vid 
signering av arrangemang (bild 21). 

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. 

Verifieringskoden är giltig i 15 minuter. 

Ange verifieringskoden som du har fått via SMS (bild 22) och lägg eventuellt 
till ett meddelande till din kontaktperson på ABF i samband med signeringen 
(bild 23). 

När arrangemanget är signerat visas en bekräftelse där du har två val möjligheter. 

Till skapa nytt arrangemang är för att skicka in ett underlag till ABF för en önskad fortsättning på 
arrangemanget. Kontrollera gärna med din kontaktperson på ABF om rutiner för detta. 

Till startsidan tar oss tillbaka startsidan (bild 6).

Bild 22 - SMS verifieringskod


