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XLPM 2.11 
Tack för alla bra förslag vi har fått in denna gång! 

 

XLPM version 2.11 innehåller en omfattande uppdatering av portföljmodellen, i linje med 

gällande standard. Modellen ser i stort sett ut som förut men namn på faser, 

kunskapsområden och aktiviteter har ändrats och beskrivningar utökats. Ett nytt 

kunskapsområde har adderats och flera aktiviteter har förutom att de bytt namn flyttats 

mellan områden. 

 

Utöver portföljuppdateringen har vi jobbat med följande: 

 

– Flera termer och definitioner har lagts till eller förtydligats, bl.a. ett par roller 

samt inom riskområdet 

– Justeringar av den bakomliggande tekniken har gjorts för att göra det möjligt att ge 

mer information om användandet av XLPM Online till er som är ansvariga för XLPM i era 

organisationer 

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

 

Detaljer finns på de följande sidorna. 
2 | 



Portfölj: Nya namn på fyra faser 

Följande faser i portföljens livscykel 

har fått ändrade namn: 

- Revidera strategi 

- Definiera portföljens komponenter 

- Planera och optimera portföljens 

genomförande 

- Följ upp och stöd portföljens 

genomförande  

 

På grund av namnändringarna har även 

definitionerna på faserna behövt 

omformuleras. 
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Portfölj: Läs mer-länkar för alla att-göra-
punkter i faserna 

Samtliga att-göra-punkter på 

aktivitetssidorna för portföljens sex 

faser har nu länkats till mer 

information presenterat i att-göra-

beskrivningarna i kunskapsområdenas 

aktiviteter. 
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Portfölj: Kunskapsområden 

Ett helt nytt kunskapsområde inom 

portföljledning har lagts till: 

– Värdehantering i portföljen 

 

Dessutom har följande kunskapsområden nya 

namn: 

– Strategisk ledning av portföljen 

– Hantering av portföljens kapacitet och 

förmåga 

– Intressentsamverkan i portföljen 

 

En fullständig beskrivning av flyttade, nya 

och namnändrade aktiviteter och 

kunskapsområden finns i slutet av denna 

presentation.  
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Portfölj: Kunskapsområden, utökade 
beskrivningar 

Beskrivningen av respektive 

kunskapsområde har utökats och 

följer nu samma sektionsindelning 

som kunskapsområdena inom 

projektledning. 
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Portfölj: Nya och ändrade aktiviteter 
Ett antal portföljaktiviteter har 

ändrade namn och några har flyttats 

till nytt kunskapsområde: 

 

– 1 ny aktivitet 

– 9 aktiviteter med ändrade namn, 

kvar i samma kunskapsområde 

– 7 aktiviteter med ändrade namn, 

flyttade till nytt 

kunskapsområde 

 

En fullständig beskrivning av 

flyttade, nya och namnändrade 

aktiviteter och kunskapsområden 

finns i slutet av denna 

presentation. 
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Portfölj: Utökade aktivitetsbeskrivningar 
och att-göra-listor 
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Portfölj: Nya termer och definitioner 
De omfattande ändringarna i 

portföljmodellen har lett 

till många nya eller 

ändrade portföljtermer och 

deras definitioner. 
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Två nya rolltermer - Beställare och 
projektägare 

Många XLPM-användare har 

frågat om begreppen 

beställare och 

projektägare.  

De två termerna förklaras 

nu i XLPM:s 

terminologilista. 
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Nya termer inom riskområdet 

Ett antal nya termer och 

definitioner inom 

riskområdet har lagts till: 

 

– Beredskapsplan 

– Restrisk 

– Riskaptit 

– Risktrigger 

– Sekundär risk 

– Återstående risker 
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Övriga ändringar 
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Terminologi 

Förutom de nya/ändrade termerna inom portfölj- och riskområdet, har termerna nytta och förmåga nya 

definitioner: 

 

”Nytta är den fördel som uppkommer då levererade åtgärder, beteenden, produkter eller tjänster 
nyttjas av organisationen eller dess identifierade intressenter. Den förväntade nyttan av ett program 

eller ett projekt måste formuleras på ett sätt som gör det möjligt att verifiera att nyttan uppnåtts.” 

 

”En förmåga kan skapas av ett resultat av ett projekt eller ett program, och avser här en 
organisations förmåga att utföra en tjänst eller leverera en produkt, dvs. att organisationen har den 

kompetens, de processer och den kapacitet som krävs.” 

 
Övrigt 

– Tekniska förändringar som gör det möjligt att ge mer information om användandet av XLPM Online 

– Mindre förbättringar och rättningar i textstycken och bilder. 
 

XLPM-teamet tackar alla XLPM-användare och önskar en god jul och ett gott nytt projektår! 
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