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XLPM 2.9 
I den här releasen har vi lagt tyngdpunkten på följande: 
 
– En ny lathund för stöd i arbete i uppdrag och projekt 
– Ett enda klick för att nå samtliga dokumentmallar i XLPM 
– Ny beskrivning av rollen projektmedlem 
– Ny information om hållbarhet samt hälsa, säkerhet och miljö (HSE) 
– Utökad information om informationssäkerhet 
– En ny sektion om kostnad för att hantera risker tillagd i kunskapsområde Riskhantering i projekt 
– Nya sidor om programbeställning och programplan 
– Programplanen har genomgått en omfattande revision och utökats 
– Byte av namn på kunskapsområdet ”Integrerad programledning” till ”Samordning i program”  
– Strukturen för att komma åt kunskapsområdena inom programledning har förbättrats 
– En ny sektion om hantering av erfarenheter har lagts till i kunskapsområde Samordning i projekt 
– En ny mall för överlämningsprotokoll har lagts till 
– En ny mall för att lättare visualisera ett initiativ har lagts till 
– Uppdragsplanen har förenklats och förbättrats 
– En ny sektion om begreppet Medarbetarskap har lagts till 
– Nytt om relationen mellan beställar- och genomförandeportföljer 
– Andra ändringar/rättningar i dokumentmallar 

 
– Övrigt: Språkändringar, mindre felrättningar och förbättringar 

 
Detaljer finns på de följande sidorna. 

2 | 



Lathund för arbete i uppdrag och projekt 
Vi har tagit fram ett enkelt stöd för arbete i uppdrag och projekt. Syftet med lathunden 

är att ge användaren stöd i sex olika fokusområden i uppdrag och projekt. 
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Lathund för arbete i uppdrag och projekt 

Sex fokusområden: 

– Uppstart 

– Analys och 

planering 

– Genomförande 

– Överlämning 

– Avslut 

– Utvärdering 
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Översiktlig 

beskrivning av 

samt användbara 

dokument i 

fokusområdet. 

Vad man bör tänka 

på inom olika, 

viktiga delar i 

det valda 

fokusområdet. 



Ett klick för att nå samtliga dokumentmallar 
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Tack Tullverket för ert 

förslag att skapa en sida 

med XLPM:s samtliga 

dokumentmallar samlade. 

 

Den nya sidan är åtkomlig 

via en länk på alla sidor i 

XLPM. 



Ett klick för att nå samtliga dokumentmallar 
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Den nya sidan innehåller XLPM:s 

samtliga dokumentmallar för 

enklare åtkomst. 

 

Listan på mallar är 

sorteringsbar på vilken funktion 

som har ansvar för mallen, 

mallnamn, område (i metodiken) 

och dokumentformat. 



Ny beskrivning av rollen projektmedlem 

Rollen projektmedlem 

har fått en egen 

beskrivning i XLPM. 
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Hållbarhet samt hälsa, säkerhet och miljö 
Ny information om hållbarhet och begreppet Hälsa, säkerhet och miljö har lagts till i XLPM. 
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Under mänskligt perspektiv I terminologilistan 



Hållbarhet samt hälsa, säkerhet och miljö 
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I projektaktiviteten Samla krav 

i kunskapsområdet Omfattning. 



Hållbarhet samt hälsa, säkerhet och miljö 

I projektbeställningen... 
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Projektplanen 

Programplanen 



Mer om informationssäkerhet 
I aktiviteten Hantera och styr kommunikation har 

fördjupad information lagts till om informations-

säkerhet. 
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Mer om informationssäkerhet 
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I projektbeställningen... 

Projektplanen 

Programplanen 



Kostnad för att hantera risker  
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En helt ny sektion om kostnaden för att hantera risker har lagts 

till i aktiviteten Planera riskåtgärder i kunskapsområde Risk. 



Kostnad för att hantera risker 
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Även aktiviteten Budgetera i 

kunskapsområde Ekonomi har uppdaterats 

med kostnaden för att hantera risker. 



Nya sidor om programbeställning och 
programplan 

15 | 

Två nya sidor finns nu som 

beskriver programbeställningen 

och programplanen. 



Programplanen har genomgått en 
omfattande revision och utökats 

16 | 

Programplanen har genomgått stora 

förändringar och ska ses som en helt ny 

version jämfört med den gamla. 



Integrerad programledning är nu Samordning 
i program 
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Det svenska namnet på 

kunskapsområdet Integrerad 

programledning har ändrats 

till Samordning i program. 

Vi tycker att ’samordning’ 

beskriver kunskapsområdet 

betydligt bättre. 



Ny struktur för kunskapsområden i program 

18 | 

Vi har förändrat strukturen 

för att komma åt 

kunskapsområdena inom 

programledning lättare. 

I varje kunskapsområde inom program 

kommer man nu till alla andra 

kunskapsområden genom att klicka 

direkt i det aktuella områdets bild. 

Som tidigare öppnar man även upp en 

aktivitet i det aktuella 

kunskapsområdet genom att klicka i 

bilden. 



Ny sektion om hantering av erfarenheter 
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Att hantera erfarenheter handlar inte bara om att dokumentera dem. Det är viktigt att även se till att de 

sprids och kommer till användning. En helt ny sektion om hantering av erfarenheter har lagts till i 

aktiviteten Genomför överlämning i kunskapsområde Samordning i projekt. 



Ny mall för överlämningsprotokoll 
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En ny checklista som kan användas som stöd vid 

överlämning av projektets slutresultat finns 

tillgänglig på flera sidor. 



Ny mall för att presentera ett initiativ 
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En ny mall kan användas för att visualisera 

resultatet av planeringen i ett initiativ.  



Uppdragsplanen har förenklats 
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Tack Eskilstuna kommun för ert förslag att förenkla uppdragsplanen och låta den följa det ’strukturerade 

arbetssättet för uppdragsplanering’. Dessutom finns nu en ifylld plan som exempel. 



Medarbetarskap - ta ansvar för eget arbete 

23 | 

Medarbetarskap är ett angreppsätt för att utveckla en kultur där individen tar ägandeskap och ansvar 

för sitt eget arbete. Medarbetarskapet finns beskrivet under mänskligt perspektiv, individ. 



Nytt om beställar- och genomförandeportfölj 
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Information om relationen mellan en beställande och en genomförande portfölj har lagts till under 

portföljens operativa styrning. 



Detaljerad beskrivning av andra 
förändringar i dokumentmallar 
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Projektplan 
– Nya tipsrutor med stödjande text 

– Kapitel 1.1 Projektmål: Lagt till fras ” – vad 

projektet ska uppnå” 

– Kapitel 2 Intressenter: Lagt till ordet ”nedan” 

– Kapitel 4.2 Leveransobjekt byter plats med kapitel 

4.3 Kvalitetsmål  

– Information i tidigare kapitel 4.4 Miljöhänsyn 

läggs in under kapitel 4.5 Interna krav 

– Nytt kapitel 4.4 Krav på leveransobjekt 

– Kapitel 4.5 Interna krav utökat med stöd om hälsa, 

säkerhet och miljö, hållbar utveckling samt 

informationssäkerhet 

– Kapitel 12.2 Överlämning av realiserade nyttor: 

omskriven stödtext. 

Motsvarande ändringar gjorda även i PowerPoint. 

Projektbeställning 
– Nya tipsrutor med stödjande text 

– Kapitel 3 Påverkande omgivning utökat med stöd om 

hälsa, säkerhet och miljö, hållbar utveckling samt 

informationssäkerhet 

Motsvarande ändringar gjorda även i PowerPoint. 

Intressentregister 
– Kap 1.2 Aktivitetsplan för intressentengagemang: 

Omformulerad beskrivning av kolumn Intressent(er) 

Motsvarande ändringar gjorda även i PowerPoint. 

Riskregister, Excel-format 
– Restriktion om max antal risker borttagen 
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