
Vad är nytt i 
SÅindex 8? 

SÅindex 8 är en utveckling av föregångaren SÅindex 5. Användaren känner igen sig i de mesta. 

Det är fortfarande ett tillägg till Microsoft Excel. 

Formulären som används för att visa indextal och förändring är mycket lika i de båda 

programmen.  

Ni hittar funktioner där ni kan skapa serier av indextal tillsammans med diagram.  

Mallar som används för att följa upp DMT och andra prisregleringar finns också kvar och 

fungerar i huvudsak som tidigare  

Det är mycket som är lika men en del är nytt och de viktigaste nyheterna beskrivs nedan. 

SÅindex 8 finns i två olika varianter, BAS och PREMIUM. Sist i detta dokument förklarar vi 

skillnaderna mellan versionerna. 

Nya serier 
SÅindex 8 har med serierna T16SÅE3MD och T16SÅE3ED. De ingick av tekniska skäl inte i 

SÅindex 5. 

Alla T08 serier (Lastbilar typtransporter) finns i SÅindex 8 i tre varianter: 

1. Med diesel mk 1 som drivmedel 

2. Med HVO som drivmedel 

3. Utan drivmedel 

HVO finns också som enskilt kostnadsslag. 

Uppdatering 
SÅindex 8 uppdateras via internet. I SÅindex 5 fick användarna e-brev med särskilda 

uppdateringsfiler men så fungerar det alltså inte med SÅindex 8. I SÅindex 8 laddas 

uppdateringar ner från webben med automatik. 

Menyn 
Med SÅindex 8 blir menyn SÅindex 8 ett helt fält i menyfliksområdet.  

Fungerar gamla mallar från SÅindex 5? 
Mallar gjorde för SÅindex 5 kan enkelt kopplas att fungera med SÅindex 8. En särskild 

menyrad finns som ändrar länkar så mallar hittar rätt formler i SÅindex 8. 

Tekniska krav 
SÅindex 8 har samma tekniska krav som föregångaren SÅindex 5. Ni måste ha en dator med 

Microsoft Excel för Windows. Det måste vara en 32 bitars version av Excel. Det är den version 

som är ”standard” för Excel. 



SÅindex 5 uppdateras till och med december 2018? 
Den som har SÅindex 5 och prenumererar på månadsuppdateringar kommer att få 

uppdateringar så länge prenumerationen gäller, dock längst till december 2018.  

Avsikten är att SÅindex 5 ska fasas ut och därför sker ingen nyförsäljning av prenumerationer 

på SÅindex 5 efter februari 2018. 

Matematik och problemet avrundningar 
I SÅindex 5 sparades uppgifter om andelar i exempelvis T08 serier som tal med en decimal i 

SÅindex databas. Med SÅindex 8 beräknas dessa andelar matematiskt för varje period när de 

efterfrågas i programmet. När tal beräknas blir talen med oändligt antal decimaler jämfört 

med att de tidigare var med en decimal. 

Med SÅindex 8 finns enstaka värden där en andel eller förändring av exempelvis påverkan på 

en delkostnad kan vara en tiondels procent annorlunda än motsvarande värde i SÅindex 5. 

Sannolikt inget stort problem. 

Bas och premium versioner, vad är skillnaderna 
Det korta svaret om skillnaderna är att premium versionen kan lite mer och är något dyrare. 

Premium innehåller allt som bas innehåller och lite till: 

Premium hanterar formler i Excel som också används i mallar i programmet. Med 

basversionen finns fortfarande mallar men användaren måste själv skriva in indextal för att 

mallarna ska räkna.  

Priset för att prenumerera på månadsuppdateringar är samma för BAS och PREMIUM. Det 

som skiljer är vad användaren måste betala i engångskostnad för programvaran. Alla som 

byter från SÅindex 5 till SÅindex 8 får dessutom en särskild uppdateringsrabatt som beror på 

antalet användare som prenumererar. 

Aktuella priser januari 2018 för programvaran till SÅindex 8 framgår av tabellen nedan: 

Antal Normalpris Medlemmar i SÅ 

användare Bas Premium Bas Premium 

3 650 1050 490 790 

6 1250 1650 940 1240 

obegränsat 2050 2450 1540 1840 

alla priser är exkl moms 

 

Uppdateringsrabatt är samma för medlemmar och icke medlemmar. För en användare är 

rabatten 180 kr och sedan går det i stigande belopp upp till en rabatt på 1000 kr för de som 

prenumererar för 15 användare eller fler. 

 


