
Frågor och svar till Tims löneprogram 
 
Hur knappar man in negativa tal i Tillägg, i syfte att få med löneavdrag för till 
exempel hem PC? Går det? När jag knappar in ett negativt tal i Tillägg, registreras inte 
antalen av dessa, när jag markerar dem under Inmatning.  
 
Hm, hade inte tänkt på att någon kanske skulle ha nytta av att beräkna regelbundna negativa 
tal via tilläggskolumnerna. Jag har kodat om programmet så att det fungerar nu. Versionen har 
därav ändrats från Version 2 till Version 2.1. :o) 
 
Om man har månadslön och arbetar övertid, hur räknas lönen ut korrekt om timlönen 
sätts till noll för att man inte ska få både timlön och månadslön? 
Om du har månadslön skall du i fliken ”Lön per månad” nolla cellen för ”Timlön” som finns 
under kolumnen ”A-pris”. (På sidan 18 i manualen förklaras hur du fyller i månadslönen med 
bilder.) Lite längre ned i samma kolumn fyller du i värdet för din övertid. I fliken ”Lön per 
dag” beräknas samtidigt din lön per dag exklusive månadslönen. 
 
Jag har problem med att ladda ned programmet och jag har försökt från tre olika 
datorer. De meddelanden jag får är att filen är skrivskyddad eller att jag försöker 
komma till ett skrivskyddat område. Kan det bero på att jag har Office 97? 
Om programmet vore skrivskyddat, skulle man inte kunna skriva in värden i det. Därav kan vi utesluta 
detta alternativ. Däremot kan jag säga att programmet är lösenordsskyddat för de celler som 
innehåller formler och som för övrigt inte är till för användaren. 
 
Vad avser kompatibliteten så är programmet konstruerat i Excel 2003. Kompatiblitetsproblem kan 
finnas mellan alla versioner av Excel. Även inom den egna versionen såsom Excel 2002, Excel 2002 
SP-1 och Excel 2002 SP-2. Det enda sättet att försäkra sig om att det inte uppstår några 
kompatiblitetsproblem är att testa det man konstruerat i respektive version som programmet skall 
användas i. Detta har jag tyvärr inte haft möjlighet att göra eftersom jag inte har alla versioner av 
Excel. 
 
Rent allmänt kan jag dock säga att det som är skapat för Excel 2003 stöds emellertid av versionerna 
mellan Excel 97 och fram till Excel 2003. Detta under förutsättning att de funktioner som skapats för 
senare versioner även finns i de tidigare versionerna. Varför du inte ens lyckas öppna programmet i 
din dator är dock ett mysterium för mig. Prova med att gå in på min webbplats och högerklicka på 
länken till löneprogrammet. Klicka sedan på "Spara mål som..." och spara den där du vill ha 
programmet. 
 
Anmärkning: För er med tidigare versioner av Excel, än Excel 97, går det förmodligen att få 
programmet att fungera genom att spara filen i ett annat format som är anpassat till den tidigare 
versionen. 
 
 
 
 




