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XLPM 2.10 
I den här releasen har vi lagt tyngdpunkten på följande: 

 

– Det enkla verktyget ’Stöd för val av genomförandeform’ har uppdaterats och utvecklats. 

Verktyget har fått en tydligare layout, utvecklade skattningsfrågor och stödtexter, en 

ny del om agil tillämpbarhet samt förbättrade rekommendationer. 

Tack Eskilstuna kommun för gott samarbete och er värdefulla input. 

– Aktiviteten Analysera uppdraget i kunskapsområdet Samordning i projekt har bytt namn 

till Analysera beställning 

– Nya exempel på stödaktiviteter inom kvalitetsområdet i projekt tillagda 

– Olika områden under Program är förbättrade, t.ex. inom riskhantering i program och 

programkontor 

– Projektplanen är förbättrad, milstolpeplanen och kravspecifikationen har mindre 

justeringar, tidplanen i PowerPoint-format tillagd i projektfaser och aktiviteter 

– Övrigt: Omformuleringar, förbättringar och mindre rättningar i textstycken och bilder 

 

Detaljer finns på de följande sidorna. 
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Stöd för val av genomförandeform 
Verktyget Stöd för val av 

genomförandeform ger stöd för 

att välja om ett arbete ska 

genomföras i den löpande 

linjeverksamheten, som en 

tillfällig uppgift eller om 

arbetet ska drivas som ett 

initiativ där uppdrag, 

projekt eller program används 

för att genomföra arbetet. 

 

I XLPM 2.10 har verktyget 

utvecklats både layout- och 

innehållsmässigt. 

 

Tack Eskilstuna kommun för 

värdefull input. 
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Stöd för val av genomförandeform 

Verktyget nås under 

vänsternavigeringens 

rubrik INTRODUKTION i 

följande flikar: 

– Börja här 

– Uppdrag 

– Projekt 

– Program 

– Portfölj 
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Stöd för val av genomförandeform 

De 7 stegen under 

Förutsättningar har 

förbättrade frågor och 

tydligare beskrivnings-

texter med fler läs mer-

länkar till relevanta 

områden i XLPM. 
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Stöd för val av genomförandeform 

De 12 skattningsområdena 

har även de utvecklade 

och förbättrade frågor 

och tydligare 

beskrivningstexter. 

Skattning för de olika 

områdena görs genom att 

dra i reglaget. 

Man kan göra skattningen 

i vilken ordning man vill 

genom att klicka på 

området. 
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Stöd för val av genomförandeform 
Resultatet av skattningen 

och vår rekommendation 

till val av 

genomförandeform har 

förbättrats med tydligare 

texter och bilder. 

Genomförandeformen 

uppgift har också lagts 

till. 
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Stöd för val av genomförandeform 
En helt ny del om agil 

tillämpbarhet har lagts 

till. 

Genom att göra en 

skattning inom 12 olika 

områden får man en 

uppfattning om arbetet 

lämpar sig för ett agilt 

angreppssätt.  
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Stöd för val av genomförandeform 
Den sammanfattande lathunden 

i PDF-format om att välja 

genomförandeform har 

förbättrade beskrivningar. 

 

Lathunden finns både i XLPM 

och i verktyget. 
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Analysera uppdraget är nu Analysera 
beställning 

10 | 

Aktiviteten Analysera 

uppdraget i 

kunskapsområdet 

Samordning i projekt har 

bytt namn till Analysera 

beställning. 

 



Nya stödaktiviteter inom kvalitetsområdet i 
projekt 

11 | 

Vi har lagt till sex nya 

sektioner om olika 

stödaktiviteter inom 

kvalitetsområdet i projekt. 

De nya stödaktiviteterna 

finns beskrivna i 

aktiviteten planera 

kvalitetsarbetet. 



Nya stödaktiviteter inom kvalitetsområdet i 
projekt 
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Aktiviteten planera hantering av 

programrisker i kunskapsområdet 

riskhantering i program har utvecklats 

och förbättrats. 

Utvecklade beskrivningar i program 
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En sektion som beskriver 

programkontor har 

förbättrats och flyttats 

från affärsperspektivet 

till sidan programmets 

organisations-modell och 

roller. 

Utvecklade beskrivningar i program 



Ändringar i dokumentmallar 
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Projektplan: 

Stödtext om värde 

förbättrad. 

Projektplan: 

Stödtexter om 

överlämning av 

resultat och 

överlämning av 

realiserade nyttor 

förbättrade. 



Ändringar i dokumentmallar 
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Milstolpeplan: 

Kolumn Ansvarig bytt 

mot Kommentar, då 

projektledaren alltid 

är ansvarig för att 

följa upp 

milstolpeplanen. 

Kravspecifikation: 

Ändrad titel. 



Övriga ändringar 
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Terminologi 

För att få en bättre överensstämmelse med svenska versionen av PMBoK har termen OBS 

(Organizational breakdown structure, tidigare benämnd organisationsbaserad projektstruktur på 

svenska) översatts till organisatorisk nedbrytningsstruktur med följande definition: 

 

”Organisatorisk nedbrytningsstruktur (OBS, Organizational breakdown structure) är en 

hierarkisk framställning av ett projekts organisation som illustrerar förhållanden mellan 

projektets aktiviteter och de organisatoriska enheter som ska utföra dessa aktiviteter.” 

 
Övrigt 

Mindre förbättringar och rättningar i textstycken och bilder. 
 

Tack till Eskilstuna kommun och alla ni andra XLPM-användare för era synpunkter och bidrag 

till förbättringar!  
 

En skön sommar önskar XLPM-teamet! 
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