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Version 3.1 rev a 

Snabbinstruktion till Projektbesta llning & POP 

Att komma igång 

Filen ”Projektbeställning & POP” är en makroaktiverad Excel-mall, vilket innebär att du bör ställa 

in säkerhetsnivån i Excel på ”medel” (så att du kan acceptera att aktivera makron) för att kunna 

utnyttja filens fulla potential. 

Filen är gjord för Microsoft Office Excel 2007. 

Alla flikar utom ”Gantt&MS” är skyddade, dvs. det går inte att skriva i celler som inte är avsedda 

att fyllas. Det går inte heller att ändra radhöjd, kolumnbredd eller cellstorlek. Dock anpassar sig de 

flesta celler efter texten och blir större om du skriver mer text än vad som får plats i cellens 

ursprungliga format. Cellen ”Övergripande Projektmål” i fliken ”Proj.beställning” anpassar sig inte, 

eftersom den är en sammanslagning av flera celler (begränsning i Excel). Flikarna ”Org.” och 

”Status” saknar dynamiska celler. 

Vill du ändra på en cell i en skyddad flik (t.ex. göra skrivytan större för Övergripande Projektmål i 

fliken ”Proj.beställning”) måste du ta bort flikens skydd (tillfälligt). 

Skapa en ny kopia av mallen genom att dubbelklicka på filen eller högerklicka och välj ”Nytt”. När 

en ny fil skapas (och du har aktiverat makron) öppnas en ruta där du ska fylla i projektinformation 

och välja vilka flikar du vill ha med. När du har gjort detta klickar du på ”OK” och får då välja ett 

namn på din nya projektfil och var du vill spara filen någonstans. Som namnförslag på filen ges det 

projektnamn du angivit i projektinformationen. Förslagsvis sparar du filen i din projektfolder. 

Nu kan du börja fylla i information om ditt projekt. 

Flikar 

Visa och dölja flikar 

När du skapar en ny fil från mallen är endast de mest grundläggande flikarna markerade, övriga 

flikar kommer att vara dolda. Om du vid skapandet av din projektfil vet vilka flikar du kommer att 

använda respektive inte använda markerar/avmarkerar du dessa direkt (se ovan). Om du efter ett tag 

kommer på att du vill använda en flik som är dold, går du till fliken ”Proj.beställning” och klickar 

på knappen ”Öppna projektinformation och projektflikar” (högt upp till höger). Då öppnas den 

dialogruta som visades när filen skapades och du kan välja vilka flikar (blad) du vill ha synliga 

respektive dolda genom att markera/avmarkera dessa. 
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Proj.beställning 

Projektinformationen i flikhuvudet fylls i automatiskt. Vill du ändra på denna klickar du på ”Öppna 

projektinformation och projektflikar”. 

Fyll i information om ”Bakgrund”, ”Effektmål”, etc. Observera att du i ”Flexibilitetsmatrisen” 

endast får använda vart och ett av alternativen ”Tid”, ”Kostnad” och ”Resultat” en gång vardera. 

Detta ska göras i samförstånd mellan Projektbeställare och Projektledare för att få en vägledning 

hur man ska prioritera mellan dessa när de är i konflikt med varandra. 

 

Rev.historik 

Här noterar du vad som har uppdaterats mellan olika revisioner av dokumentet. Spara gärna varje 

version av filen med ett unikt versionsnamn, t.ex. Projektet ver 1.0, Projektet ver 1.1, etc. 

 

Intressenter 

Skriv in Namn/Grupp, Roll och Förväntningar. Markera om intressenten är Resultat/Genomförande, 

Primär/Sekundär/Tertiär, Positiv/Neutral/Negativ genom att välja i listan du kan rulla ner när du 

markerar cellen. 

 

Funk.str 

Här lägger du in din Funktionsstruktur. 

Enklast editerar du SmartArt objektet genom att skriva in och ändra text i punkt-listan jämte bilden 

(blir synlig när du markerar SmartArt objektet). Om listan ändå inte syns får du fram den genom att 

klicka på den lilla rutan med två pilar (se till höger). 

 

Lev.str 

Här lägger du in din Leveransstruktur. 

Enklast editerar du SmartArt objektet genom att skriva in och ändra text i punkt-listan jämte bilden 

(blir synlig när du markerar SmartArt objektet). Om listan ändå inte syns får du fram den genom att 

klicka på den lilla rutan med två pilar (se till höger). 

 

Arb.str 

Här lägger du in din Arbetsstruktur.  

Enklast editerar du SmartArt objektet genom att skriva in och ändra text i punkt-listan jämte bilden 

(blir synlig när du markerar SmartArt objektet). Om listan ändå inte syns får du fram den genom att 

klicka på den lilla rutan med två pilar (se till höger). 
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Org. 

Namnge alla personer i projektorganisationen. Om du inte vet namnet på någon person ange vilken 

organisatorisk enhet eller kompetens som behövs. 

 

Resursplan 

Börja med att ”Rensa och generera nytt ark”. Notera namn och ev. roll för respektive 

projektdeltagare samt vem som är deras chef. För respektive person noteras hur mycket tid som ni 

kommit överens om att han/hon ska lägga i projektet, hur mycket tid som faktiskt lagt och din 

uppskattning av vad som krävs framöver. 

 

Kom.plan 

Överst listar du viktiga intressenter och hur kommunikationen med dessa är tänkt att ske. 

Nederst listar du hur den projektinterna kommunikationen ska ske. Exempel är olika typer av 

möten, granskningar, informationsspridning etc. 

 

Gantt&MS 

Börja med att numrera och/eller namnge alla aktiviteter, grindar och milstolpar, samt välj i kolumn 

”Typ” vilken typ det är. Ange hur många kalenderdagar (arbetsdagar + helgdagar) aktiviteten varar. 

Notera: grindar och milstolpar ska ha varaktighet 0. Ange sedan startdatum (i formatet 2010-07-31) 

för aktiviteten, grinden eller milstolpen. Slutdatum beräknas automatiskt m.h.a. varaktigheten. 

Genom att sätta startdatum till värdet i cellen för an annan aktivitets slutdatum kan man få 

aktiviteterna länkade. Ex. i cell ”F18” skriver du ”=G17”. 

Klicka på ”Uppdatera graf” för att uppdatera Gantt-schemat till höger. 

Klicka på ”Dölj/Visa extrainformation” om du vill dölja eller visa kolumnerna H-L. 

Justera utskriftsområdet (se excel manual) om inte hela tidsplanen kommer med vid utskrift. 

 

Risker 

Här fyller du i alla identifierade risker inklusive sannolikhet och konsekvens. 

Notera: Lista riskerna utan tomrader mellan dem, så kommer listvalet på nästa flik fungera.  

 

(risk)Åtgärder 

Välj vilken risk som ska åtgärdas genom att klicka på första tomma rad och sedan välja 

riskbeskrivning från listan. Fyll i föreslagen åtgärd, kostnad och om den ska genomföras. Glöm inte 

att uppdatera Sannolikhet och konsekvens för respektive risk på föregående flik. 
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Budget 

Innan projektet har fått någon godkänd budget används kolumnen ”Prognos idag->Slut” för att ange 

den uppskattade budgeten. När projektets budget är godkänd (vid G3) flyttas den till ”Budget 

Ursprunglig (vid G3)”. Skulle projektet senare få en ny beslutad budget läggs den nya budgeten in 

under ”Budget Aktuell”. OBS! Den ursprungliga budgeten skall finnas kvar. 

Vid budgetuppföljning fyller du i vad projektet borde förbrukat (enligt överenskommen budget) 

hittills under ”Budget Start->idag”. Det verkliga utfallet hittills fyller du i under ”Utfall Start-

>idag”. Under ”Prognos idag->Slut” fyller du i den beräknade återstående kostnaden/timmarna för 

att slutföra projektet. 

 

Status 

Överst noterar du nyheter och viktiga resultat för projektet. Under ”Status & Prognos“ noteras 

avvikelser från plan avseende projektmål och personella resurser. Budget och Utfall/Prognos för 

kostnad och personella resurser hämtas automatisk från ”Budget fliken. Om denna flik inte används 

och du vill skriva in värden manuellt måste cellernas skrivskydd tas bort. Viktiga milstolpar och de 

största riskerna listas manuellt. Avsluta med att notera vilka huvudaktiviteter som är planerade och 

om du har några övriga kommentarer eller behov av stöd. 

 

Att Göra 

Här noterar du och följer upp ärenden. 

 

Beslutslogg 

Här noterar du projektinterna beslut. 

 

Ändr.hant. 

Här noterar du formella ändringar som påverkar projektets överenskomna ramar (tid, kostnad, 

projektmål). Dessa beslut ska tas av styrgruppen eller projektbeställaren/sponsorn. 

Avancerat – att ändra mallen 

För att ändra på mallen öppnar du den genom att högerklicka på filen och välja ”Öppna”. 

Vill du att en flik ska vara avmarkerad från början, dvs. inte synas när du skapar ett nytt dokument, 

högerklickar du på flikens tag (nederst) och väljer ”Dölj” i menyn. Vill du att en flik ska vara 

markerad, dvs. synas när du skapar ett nytt dokument, högerklickar du på någon flik och väljer ”Ta 

fram…” ur menyn, välj sedan flik och tryck på OK. 
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När du öppnar mallen syns ytterligare en flik ”Admin”. Här kan du ändra vissa benämningar på 

olika val i valmenyer i filen. Notera: Du kan inte lägga till val eller flytta dem, utan endast skriva 

ett annat ord i befintlig cell. 
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