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Syfte 
Denna uppsatts har tillkommit på grund av författarens egen erfarenhet som projektledare vid 
FMV. Under olika projekt har jag funderat på om det finns en koppling mellan de program och 
processer som jag har att nyttja i mitt dagliga arbete. Är dessa program effektiva för att leda 
projekt och följa upp dessa. 
 
Metod 
För att undersöka om det är effektivt att använda standardprogramvaror har jag bett ett antal 
projektledare vid FMV att svara på en enkät, metoden är kvalitativ. 
 
Sammanfattning 
En effektiv projektledning kräver ett antal verktyg för att möjliggöra projektledarens planering 
och kontroll. Oftast talas det om effektiva affärssystem för att få en helhetslösning. En relevant 
fråga är om det är möjligt att leda och följa upp projekt på ett effektivt sätt med vanlig 
standardprogramvara. Detta arbete behandlar just den frågan. Genom en analys av en stor 
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samstämmiga.   
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Aim 
This paper has come about because of the author's own experience as a project manager at FMV. 
In various projects, I have wondered if there is a link between the programs and processes that I 
have to use in my daily work. Are these programs effective for managing projects and follow-up. 
 
Method 
In order to examine whether it is efficiently using standard software, I have asked a number of 
projects manager at FMV to respond to a questionnaire, the method is qualitative. 
 
Abstract 
Efficient project management will require a set of tools for planning, monitoring and evaluating. 
Often there is a demand for a comprehensive range of enterprise software applications and 
business solutions combined to one business solution. A relevant question is if it is possible to 
use standard software, i.e. MS office to efficiently manage a business project. This thesis will 
look in to this by analyzing a big organization, in this case the Swedish Defense Material 
Administration (FMV). The analyze is based on a questionnaire with a number of project 
managers to determine if they have the possibility to do their work in an efficient way. 
 
Conclusion  
It is possible to run business projects without a connecting business tool, but it will demand a lot 
from the project manager. Furthermore, it will NOT be efficient. 
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1 Inledning 
Försvarets Materielverk (FMV) är en modern anskaffningsorganisation. Det innebär att FMV 
köper in eller utvecklar materielsystem till Försvarsmakten som är huvudkund. FMV ansvarar för 
materiel ur ett livscykelperspektiv, dvs. från det att ett projekt initieras till att systemet skrotas. 
FMV är en uppdragsfinansierad myndighet, dvs. huvudkunden försvarsmakten betalar för 
genomförandet av produktanskaffningen. FMV är en organisation med mycket gamla anor. Det 
moderna FMV skapades 1968, men grunden till materielanskaffningen i Sverige sägs ha skapats 
strax efter Regalskeppets Wasas förlisning. Jag kommer inte att fördjupa mig i FMV´s historik, 
denna finns beskriven på Myndighetens hemsida1. (Figur 1.1 beskriver några viktiga årtal i 
FMV´s historia). 
 

 
Figur 1.1. Försvarets Materielverks utveckling genom historien, källa: FMV hemsida, fmv.se 

 
Jag har arbetat på FMV i 9 år som projektledare i olika typer av projekt/uppdrag. Jag har 
genomgått hela den utbildningsstege som FMV har satt upp för projektledare2. 
 

”FMV projektledarutvecklingsprogram (PLUP) 
Januari 2001 tilldelades KC Projektstyrning uppdraget att ansvara för den långsiktiga 
kompetensutvecklingen inom området projektledning. 

Mål med verksamheten  
Målet med att skapa ett gemensamt utvecklingsprogram för FMV ”uppdragsledare” är 
att: 

• Skapa en för FMV, gemensam syn på projektstyrning/ledning 
• Höja den formella kompetensen för målgruppen både nationellt och 

internationellt 
• Skapa ett gemensamt arbetssätt, som ansluter till FMV processer 
• Skapa möjlighet till PMI-certifiering 
• Skapa en tydlig alternativ karriärväg 
• Skapa möjlighet till exekutiv MBA-examen inom Project Management 

Målgrupp  
Målgrupp för detta program är FMV:s uppdragsledare, projektledare samt strategiska 

                                                 
1 http://www.fmv.se/WmTemplates/Page.aspx?id=214 
2 http://fmv.episerverhotell.net/upload/Bilder%20och%20dokument/Publikationer/Informationsmaterial/PROTEC/FMV5_02.pdf sid 13-14 
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projektledare. Programmet vänder sig vidare till nyanställda blivande uppdragsledare, 
samt handläggare med planerad utveckling i projektledarspåret.” 

En stor uppgift för en projektledare är att planera, bemanna samt följa upp sitt projekt. Det finns 
ett antal teorier kring detta, den vanligaste och den FMV använder är Project Management 
Institutes, PMI3 processer. För ekonomiuppföljning bör EVM4 användas. Detta står för Earn 
Value Method och skall användas på större projekt, då komplexiteten i metoden kan vara för 
oekonomisk för mindre projekt. 
 
Det är viktigt att alltid kunna beskriva var projektet befinner sig, hur mycket som är upparbetat 
samt om förseningar är att vänta mm. 

1.1 Bakgrund till val av ämne 
Att hitta ett ämne som beskriver just elektroniska affärer har varit svårt. Det vanligaste är att 
studenten hittar ett ämnesområde i sin egen organisation. I mitt fall så jobbar jag på en statlig 
myndighet. Ämnet e-business är inte direkt det myndigheter förknippas med.  
Jag har efter samråd med min handledare bestämt mig för att beskriva projektledarens roll inom 
FMV och hur processer och IT verktyg är användbara för projektledaren. 
 
Som projektledare på FMV har jag intresserat mig för hur de olika programmen i MS Office 
används och vilka möjligheter och begränsningar som finns med dessa. Under mina 9 år på FMV 
har organisationen genomgått ett antal omorganisationer. I och med den senaste 
omorganisationen avbröts införandet av ett affärssystem som skulle involvera alla processer. På 
så vis skulle olika nivåer, allt från projektledning till verksledning kunna leda och övervaka sina 
delar av processen. Detta var något som var efterlängtat för att just kunna få en effektiv 
uppföljning av projekten, men är ett affärssystem nödvändigt? Räcker det med de funktioner som 
finns i Officeprogrammen?  
 
Utgångspunkten i val av ämne är just projektledarens behov, det finns olika behov på olika nivåer 
i en stor organisation. Projektledaren är den som möjliggör produktionen inom myndigheten och 
ansvarar för uppföljningen av projektet. Redovisning sker uppåt i organisationen via 
ledningsgrupper. 

1.2 Problemformulering 
FMV som organisation beskriver på sin hemsida att leveranser står i fokus och att 
produktionsfrågor är prioriterade. Detta kräver en god projektstyrning samt uppföljning av 
planerade uppdrag/projekt.  
 
Utdrag från FMV hemsida5 
 

”Leveranser i fokus 
FMV:s verksamhet handlar om att anskaffa materiel till i huvudsak Försvarsmakten, men även till 
andra civila myndigheter inom säkerhetssektorn, såsom Polisen, Tullen och Kustbevakningen. Det är 
en komplex verksamhet där det finns höga teknik- och säkerhetskrav samt också höga affärsmässiga 

                                                 
3 http://www.pmi.org/Pages/default.aspx 
4 http://www.er.doe.gov/opa/pdf/FinalModule5.ppt 
5 http://www.fmv.se/WmTemplates/Page.aspx?id=231 
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krav. Materielen upphandlas allt mer på den internationella marknaden och fler internationella 
samarbeten sker. Det handlar också om att kunna bidra än mer aktivt i huvudkunden 
Försvarsmaktens reformering mot ett nätverksbaserat insatsförsvar.  
 
Konkret innebär det att FMV fokuserar på produktionsfrågor. Genom en tydlig 
organisationsstruktur uppdelad på nio områden kan uppdragen genomföras på ett effektivt sätt. 
Avsikten är att få starkt fokus på produktionen och möjliggöra att FMV även utifrån framtida krav 
och förväntningar kan leverera produkter enligt avtalad kvalitet, pris och tid.” 
 

Vidare finns följande text som beskriver projektstyrning, ekonomi samt uppföljning6. 
 

”Det finns sex Anskaffningskontor och de svarar för genomförande av uppdrag inom sina 
respektive områden som är: mark, sjö, flyg och rymd, ledningssystem, logistik och ett 
anskaffningskontor för gemensamma myndighetsuppdrag. Detta innefattar projektstyrning, 
genomförande och uppföljning enligt givna riktlinjer och ramar för både verksamhet, ekonomi 
och personal. Resultatansvaret för verksamheten finns hos chefen för respektive enhet.” 

 
FMV har organiserat sig i sex anskaffningskontor som bedriver verksamheten. Kontoren är 
nedbrutna i olika avdelningar. På denna nivå sker uppföljningar i ledningsgrupper som träffas 
minst en gång i veckan. Vid dessa uppföljningar skall uppdragen redovisa hur långt de kommit i 
sitt genomförande. 
FMV är en typisk linjeorganisation med linjechefer som har rapporteringsansvar uppåt. 
Uppbyggnaden är traditionell med stödfunktioner för ekonomi mm, se figur 1.2.  
 

 
 

Figur 1.2. FMV organisation,  
källa: FMV hemsida, fmv.se. 

 
Utifrån denna beskrivning ställer jag mig ett antal olika frågor. Problemformuleringen i 
övergripande termer är: Har projektledaren möjlighet att genomföra det som beskrivs ovan med 
befintliga verktyg som används i dagens system. 

                                                 
6 http://www.fmv.se/WmTemplates/Page.aspx?id=231 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Med ovanstående problemformulering är syftet med denna uppsats att analysera om det räcker 
med att använda inom FMV befintliga programvaror för styrning och uppföljning av uppdrag.  

1.4 Avgränsningar 
Fokus i detta arbete kommer att ligga på projektledaren vid FMV. Hur upplever han/hon 
infrastrukturen i programvara mm? Fördjupning kommer inte att ligga i organisationsteori, 
ekonomi mm, utan på möjligheten att genomföra uppdrags/projektledning med standardverktyg. 
Dock kommer arbetet att beröra ämnen som sätter detta arbete i sin miljö. Vidare finns ett antal 
verktyg för att göra planer, bemanning och uppföljning. Jag kommer i denna uppsats endast att 
beröra de vi använder inom FMV. Inom FMV används både uppdragsledare och projektledare 
som begrepp, båda begreppen är likvärdiga. Jag kommer att använda mig av projektledare som 
benämning i detta arbete. 

1.5 Tidigare arbeten 
Inom området projektledning finns en uppsjö med forskning gjord. Avsikten med detta arbete är 
inte att söka nya metoder inom detta område. Eftersom FMV har tydliga processer för arbetets 
genomförande, som bygger på PMI7 ”Project Management Body of knowledge”(PMBOK® 
guide, 2000 ed), kommer jag att fokusera på hur processer och genomförande stämmer överens ur 
ett e-affärsperspektiv och hur mjukvaran i officeprogrammen stöttar detta. Jag har inte kunnat 
finna detta perspektiv belyst i tidigare arbeten, kopplat till en statlig myndighet. 

1.6 Disposition 
Jag har i kapitel 1 inramat uppsatsen med inledning och bakgrund till ämnesval och 
problemformulering. Jag har vidare ställt upp syfte och frågeställningar för uppsatsen vilka jag 
kommer att diskutera senare i uppsatsen. 
 
Metoden för att analysera empirin i denna rapport beskriver jag i kapitel 2 och bakomliggande 
teori för ämnet beskrivs i kapitel 3. 
 
Beskrivning av uppsatsens empiri finns i kapitel 4, en redovisning av de verktyg och processer 
som ligger till grund för projektledning vid FMV.  
 
I kapitel 5 redovisar jag de svar jag fått i min enkätundersökning med olika projektledare Dessa 
svar tillsammans med tidigare empiri analyserar jag i kapitel 6. Avslutningsvis kommer jag att 
skriva en reflektion i kapitel 7. 
 
I bilaga 1 redovisar jag de enkätfrågor jag sänt ut till ett antal projektledare. Bilaga 2 är en del av 
instruktionen för VIP, för att förtydliga personalbehovsprocessen. Detta beskrivs mera utförligt i 
4.2.3. 
 
Jag har försökt att hålla en hög språklig kvalitet i rapporten, De svar jag redovisar i kapitel 5 samt 
beskrivning för VIP i bilaga 2 är ordagrant återgivna. 
 
                                                 
7 http://www.pmi.org/Pages/default.aspx 
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2 Metod 
Detta kapitel beskriver den metod jag använt för att analysera empirin. Jag har valt att utgå från 
två delar. Del ett är en litteraturstudie för att se vilka argument som finns för och emot  
e-handel inom myndigheten, dvs. används rätt verktyg för att leda projekt. Underlag för att 
besvara studiens grundfråga inhämtas i del två genom enkäter med ett antal kollegor. Jag har 
även följt upp frågor muntligt för att få en mer klarläggande bild av svaren. Detta är en kvalitativ 
metod8 med dragning mot en deskriptiv metod.  

2.1 Litteraturstudie  
I litteraturstudien har jag utgått från den litteratur som använts i tidigare kurser, handbok i 
projektledning samt övriga projektledningsböcker. I detta avsnitt har jag även tittat på de lagar 
och regler som är uppställda av regeringen samt andra myndigheter. Mycket av informationen har 
inhämtats via hemsidor för de olika myndigheter och institutioner som påverkar e-handel främst i 
statlig regi. Sökord/nyckelord som jag använt är: Projektledning, e-affärer, e-business, e-handel,  
e-myndighet, e-faktura,  

2.2 Enkät  
Jag har genomfört en enkät med fem projektledare om deras syn på hur programvaror stödjer dem 
i planering och genomförande av uppdrag. Frågorna har valts med utgångspunkt i 
problemformuleringen i kap 1.3. Frågor och svar presenteras i kap 5, medan utskicket till 
projektledare redovisas i bilaga 1. 

2.3 Förförståelse 
En viktig del i problemformulering är att inse att det finns påverkan i form av social bakgrund, 
utbildning samt praktiska erfarenheter.9 Hur undersökningen utformas och hur resultat tolkas 
kommer att påverkas av författarens erfarenheter och kunskaper. I detta fall har jag arbetat på 
FMV i 9 år i olika delar av projekt och projektledning. Denna uppsatts har initieras av dessa 
erfarenheter. 

2.4 Källkritik 
Det grundmaterial jag utgått från är böcker skrivna av personer som får anses vederhäftiga inom 
sitt område. Processbeskrivningarna i PMI10 nagelfars och utvecklas ständigt av medlemmarna i 
PMI. Regeringens och myndigheters hemsidor kan anses som trovärdigt material. Under 
rapportens framtagande har jag besökt dessa sidor frekvent, att materialet skulle vara korrumperat 
av hackare mm är osannolikt. I intervjun och grunden för denna bör författarens förförståelse 
beaktas. Jag är medveten om att det underlag enkäten ger är magert i och med att endast fem 
enkätsvar kommit in. Det hade naturligtvis varit optimalt att inkludera samtliga projektledare vid 
FMV i undersökningen. Eftersom undersökningen inte gjorts som ett uppdrag inom min 
anställning utan privat och på min fritid har jag valt att vända mig till ett mindre antal för att inte 
väcka uppmärksamhet. Dock anser jag att validiteten har upprätthållits då de intervjuade är väl 
insatta i problemområdet. För att undvika styrning i någon riktning har enkäten sänts till 

                                                 
8  
9 Johansson Lindfors, Maj-Britt (1993). Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur. 
10 http://www.pmi.org/Resources/Pages/Current-PMI-Standards-Projects.aspx#1 
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projektledare inom olika anskaffningskontor och till personer som inte ingår i min 
umgängeskrets. 
Samstämmigheten i enkätsvaren och samstämmigheten med mina egna erfarenheter gör att 
underlaget trots angiven brist kan anses vara tillförlitligt. 
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3 Litteraturstudie 
Den teori som finns inom området e-handel är kopplad till företag och införandet av e-handel för 
att optimera försäljning, marknadsföring, logistik och betalningsflöden. En myndighet som FMV 
är inget undantag i den snabba utvecklingen av affärsmodeller och teknik. 
 
Att beskriva på ett enkelt sätt vad elektroniska affärer är kan te sig ganska svårt. Det finns ett 
antal olika definitioner på vad det kan vara. En svensk definition lyder:11 
 

”Elektroniska affärer är alla de aktiviteter som sker för att utbyta och förmedla 
information elektroniskt för att stödja företagets affärsprocesser med omvärlden” 

 
Detta är en definition som jag tycker passar den inriktning som jag har på denna uppsats. Men 
menas strikt att elektroniska affärer bara rör transaktioner. Elektroniska affärer består av tre 
hörnstenar, Teknik, Organisation och Affärsmodeller12. Det gör det hela till en strategisk fråga 
för ledningen av organisationen, genom att de tre delarna påverkar varandra på ett kraftfullt sätt. 
D.v.s. ändras det i en affärsmodell måste teknik och organisation följa med. 

3.1 Införande av e-handel 
Att föra in elektroniska affärer kräver en hel del eftertänksamhet, som så mycket annat när det 
gäller omvälvande omorganisationer eller teknikskiften. För att analysera ett införande av e-
handel, kan PEST-modellen13 vara ett alternativ. PEST står för: 
 

• P = Politiska faktorer 
• E = Ekonomiska faktorer 
• S = Sociala faktorer 
• T = Tekniska faktorer 

 
Analysen kan användas i olika nivåer för att komma fram till resultat. Detta är dock inte det enda 
verktyget för att genomföra analyser, det skall betraktas som en referensram. Fredholm14 anser att 
affärsprocesserna måste ses över först, detta för att undvika en automatisering av befintliga 
rutiner. 

3.1.1 IT strategi 
Enligt Fredholm15 kommer e-affärer att förr eller senare användas inom de flesta områden. Han 
beskriver vidare att det ofta är lämpligt att ta en sak i sänder och prioritera mellan olika uppgifter 
i uppbyggnaden av e-affärer. Han beskriver vikten av att upprätta en strategi och skapa ett projekt 
för införande av e-affärer. Chaffey16 beskriver i sin bok hur en sådan strategi kan byggas upp. 
Fredholm menar också att införandet av elektroniska affärer tar tid, oftast hänger elektroniska 
affärer ihop kring: Teknik, Organisation och affärsmodell. Fredholm trycker på att införandet bör 

                                                 
11 Elektroniska affärer, Peter Fredholm. (2002), sid 11 
12 Elektroniska affärer, Peter Fredholm. (2002),sid 28 
13 Eriksson et al (2001) sid 25 
14 Elektroniska affärer, Peter Fredholm. (2002), kap 6 
15 Elektroniska affärer, Peter Fredholm. (2002),sid 217 
16 E-Business and E-Commerce Management, Dave Chaffey (2004), kapitel 5 
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ske i etapper. Där den första är en introduktionsfas som oftast är rudimentär. Tyvärr fastnar 
många organisationer efter denna fas. Fas två innebär en automatisering av lösningen. De två 
första faserna bygger på att teknik förs in i organisationen. När organisationen är mogen för fas 
tre så handlar det om att förändra arbetssättet, detta medför att kraven på de tekniska lösningarna 
skärps. Sista fasen för organisationen blir spridningsfasen. Det är endast möjligt när de tekniska 
och organisatoriska förändringarna skett. 

3.2 Vad är projektledning? 
Enligt PMI17 är projektledning att kunskaper, färdigheter, verktyg och metoder tillämpas på 
projektaktiviteter för att uppfylla vissa projektkrav. För att leda projekt finns ett antal processer 
som är definierade för att klara uppgiften. Enligt PMI uppnås projektledning genom att tillämpa 
och integrera processerna: Initiering av projekt, planering av projekt, övervakning och styrning 
samt avslut av projekt. Dessa processer finns väl beskrivna i PM Bok. Den som ansvarar för att 
projektmålen uppfylls är projektledaren. PMI processer18 för projekt används av FMV och är 
integrerade i Processwebben se kap 4.1.2. Detta tycks stämma med Fredholm19 i definitionen av 
e-handel, se ovan. 
 
Det som innefattas i projektledning enligt PMI är att: 
 

• Identifiera krav 
• Fastställa tydliga och uppnåeliga mål 
• Balansera de konkurrerande kraven på kvalitet, omfattning, tid och kostnad 
• Anpassa specifikationer, planer och metoder till de olika intressenternas behov och 

förväntningar 
För att lyckas bra i sin planering och uppföljning bör man genomföra följande aktivitetssteg: 
 

• Bestämma omfattning 
• Skapa WBS 
• Upprätta aktiviteter 
• Kalkylera kostnader 
• Budgetera kostnader  
• Upprätta tidsplan 

3.2.1 Bestämma omfattning 
För att lägga en bra grund för ett framgångsrikt projekt är det avgörande att det finns en 
detaljerad projektspecifikation. Denna specifikation bygger på huvudleveranserna och 
antaganden och restrektioner. Utdata från detta steg i projektplaneringen är: 

• Projektmål 
• Beskrivning av produktomfattning 
• Projektkrav 
• Projektgränser 
• Projektets leveranser 

                                                 
17 http://www.pmi.org/Pages/default.aspx 
18 http://www.tutorialspoint.com/pmp-exams/processes_quick_review.htm 
19 Elektroniska affärer, Peter Fredholm. (2002), sid 11 
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3.2.2 Skapa WBS 
WBS (Work Brakedown Structure) är en leveransorienterad hierarkisk nedbrytning av det arbete 
som projektorganisationen skall utföra för att nå fram till det mål projektet satt upp, detta för att 
kunna skapa de nödvändiga leveranser som projektet har som åtagande. I WBS organiseras och 
definieras projektets hela omfattning, detta genom att bryta ned projektet i lätthanterliga 
arbetspaket. Dessa arbetspaket kan sedan tidsplanernas, kostnadsberäknas övervakas och styras 
på ett lätthanterligt sätt. 

3.2.3 Uppföljning av projekt 
En viktig uppgift i projektledning är att mäta utfall i de olika arbetspaketen som tagits fram i 
WBS aktiviteten20. Detta ger en indikation på hur projektet mår. En metod för att göra detta är 
EVM, detta står för Earned Value Method. Denna metod skall användas inom FMV, framför allt 
för större projekt. Att göra dessa mätningar kräver att det finns tillgång till utfall i vad som 
verkligen är gjort. Korrekta data innebär att projektmedarbetarna avrapporterar vad de gjort och 
antal procent färdigt i det aktuella arbetspaketet. Metoden 21finns beskriven i ett antal böcker. 
Metodens beskrivning skulle bli allt för omfattande att beskriva här, det som framgår i litteraturen 
är att någon form av system för att kunna övervaka och få in data bör finnas. Det går att räkna 
EVM med hjälp av Excel motsvarande, men det är allt för ansträngande att göra detta manuellt i 
ett stort projekt. 

3.3 Upphandling 
Upphandlingar har länge skett via annonseringar i olika branschforum. FMV lägger ut all sin 
annonsering på egen hemsida samt via EG:s officiella tidning, "Official Journal".22Detta är i 
sammanhanget lite gammaldags´. Myndigheter styrs av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 
Den kräver en viss tidsaspekt i upphandlingen, vilket gör det i dagsläget svårare att använda sig 
av exempelvis av nätaktioner23 eller via användning av EPS (electronic procurement systems)24 

3.3.1 e-faktura 
I elekroniska affärer är tillhör e-fakturan de vanligaste flödet,25detta för att potentialen till 
besparing är mycket stor. I FMV,s verksamhet kan konstateras att det är projektledaren som 
sköter en stor del av faktureringsverksamheten efter införande av e-faktura. Detta är ett område 
som regeringen har lagt stor vikt vid, uppdraget har gått till Ekonomistyrningsverket. På deras 
hemsida26 finns att läsa: 

”Alla myndigheter ska införa elektronisk fakturahantering. För att uppnå önskade 
effektiviseringsvinster är viktigt att införandet sker samordnat och utifrån myndigheternas 
behov. Följande beslut är tagna:  

• Ramavtal finns upphandlade för en att få en god teknisk infrastruktur.  
• Obligatorium att införa elektronisk hantering av fakturor i staten senast 1 juli 2008.  
• Svefaktura är statens standard för e-faktura.  
• ESV har fått ett uppdrag att leda och samordna arbetet.” 

                                                 
20 Gido et al (2003) sid 103 
21 Project Performance Measurement, Robert R. Kemps 
22 http://ted.europa.eu/Exec?Template=TED/editorial_page.htm&DataFlow=ShowPage.dfl&StatLang=SV 
23 Elektroniska affärer, Peter Fredholm. (2002), sid 169 
24 E-Business and E-Commerce Management, Dave Chaffey (2004) kap 7 
25 Elektroniska affärer, Peter Fredholm. (2002), sid 181 
26 http://www.esv.se 

http://ted.publications.eu.int/
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4 Beskrivning av FMV projektsystem 
I detta kapitel beskriver jag den grundstruktur som projektledaren har att jobba i. Det är allt ifrån 
olika datorverktyg, organisation och processer. Projektledaren är inte en solitär i detta 
sammanhang, alla anställda arbetar med dessa verktyg. Fokus ligger på programvara och verktyg, 
men för att få ett sammanhang i vad som behöver göras är det viktigt att förstå affärsprocessen 
samt hur organisationen påverkar uppdragen. 

4.1 Centrala begrepp 
Här beskriver jag begrepp och verktyg som används inom FMV i projektsammanhang. 

4.1.1 Projektledare 
FMV´s rollbeskrivningar beskriver projektledare ansvarsområden enligt följande 
 

”Roll med produktionsansvar för enskilt uppdrag/projekt, med ansvar för planering, offertberedning och 
genomförande av enskilda uppdrag. UL/PL kan indela eget uppdrag i deluppdrag och för dessa utses då egna 
UL/PL. UL/PL har dock alltid det yttersta ansvaret även för deluppdrag” 

 
Och med följande uppgifter. 
 

”För enskilt uppdrag/projekt: 
-att planera, genomföra och följa upp i enlighet med produktionsplan, uppdragsdirektiv och fastställt 
regelverk  
- att svara för arbetsmiljöfrågor i enlighet med vad som överenskommits (s.k. fördelningssamtal)” 

 
Jag har här markerat viktiga ord med fet och understruken text, dessa ord pekar på ett arbetssätt 
som jag kommer att diskutera i denna uppsats. 

4.1.2 Processer 
FMV bygger hela sitt arbetssätt på processer. Här kan medarbetare hitta stöd för hur arbetet skall 
genomföras. Processerna i projektledning bygger på PMI projektledningsprocess. Figur 4.1 ger 
en översikt av de processer som finns i FMV processwebb. Rubrikerna är klickbara så att 
användaren kan komma djupare ned i de olika processerna. Detta kommer inte att fördjupas mera 
i denna rapport då materialet är stort och skulle ge en ogenomtränglig rapport. Jag kommer dock 
att beskriva affärsprocessen lite djupare i 4.2. 
 

”VO FMV och FMV:s processbeskrivningar utgör de viktigast styrande dokumenten för anställda 
inom FMV. FMV:s processinriktning innebär att vi skall ha ett uppdragsorienterat arbetssätt som 
genomförs med stöd av processer”. 

 

 
 

Figur 4.1. FMV`s processer,  
källa: FMV processwebb, intern sida. 
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4.2 FMV Affärsprocess 
I bild 4.2 beskrivs hur FMV gör affärer. Med kund avses de myndigheter och företag som FMV 
får offertförfrågningar eller beställningar från. Med leverantör menas de aktörer som FMV 
skickar anbudsinfordran eller beställning till. Bilden beskriver enbart vägen från kundförfrågan 
till leverans. Det finns andra processer som beskriver vidmakthållandet av ett system, detta är en 
annan uppgift som FMV har. Jag fokuserar i detta arbete enbart på affärsprocessen samt 
projektledning. Alla stödsystem i form av programvaror mm skall stödja projektledare att leda 
uppdrag enligt affärsprocessen, se figur 4.2. I kapitel 4.3 går jag närmare in på de aktiviteter som 
skall genomföras i planerings- och offertberedningsskedena. Det är en avgränsning i arbetet då 
beskrivningen av hela processen blir mycket omfattande men ger trots allt en god bild av hur 
projektledare arbetar och vilka verktyg som används.  
 

 
 
Figur 4.2 FMV affärsprocess,  
källa: FMV processwebb, intern sida. 
 
Den offentliga sektorn påverkas av lagar för hur olika saker skall genomföras. För FMV,s del 
lyder organisationen under lagen om offentlig upphandling27 (LOU). Det gör att oftast sker 
offertberedningsskedet i enlighet med LOU. FMV annonserar upphandlingar på 
www.fmv.se/upphandling samt upphandlingar som inte är avsedda exklusivt för försvarsändamål 
och som överstiger ett officiellt tröskelvärde (fr o m 2004-02-01 SEK 1 421 000) i EG:s officiella 
tidning, "Official Journal".28 
 
 
 
 

                                                 
27 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.HTm 
28 http://ted.europa.eu/Exec?Template=TED/editorial_page.htm&DataFlow=ShowPage.dfl&StatLang=SV 

http://www.fmv.se/WmTemplates/Page.aspx?id=114
http://ted.publications.eu.int/
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4.2 Projektstyrningsverktyg 
Jag beskriver här de olika programvaror som används inom FMV i dag. Det finns givetvis andra 
program på marknaden, syftet med denna rapport är inte att jämföra olika programvaror, därför 
beskriver jag endast de som är aktuella för FMV.  
 
En bas är Microsoft Office produkter, vilka alla medarbetare tillgång till. 
Utbildningsståndpunkten för att använda dessa program är hög för de anställda på FMV. Det 
genomförs kontinuerligt utbildningar och ECDL körkort är nästintill en standard i certifiering. 
Utbildning i processer och projektledning sker också kontinuerligt. De medarbetare som väljer 
projektledarkarriären blir oftast certifierade genom PMI. 
 
Viktigt är att notera att nästan inga av de programvaror som beskrivs här är kopplade till 
varandra, de är att betrakta som solitära verktyg. 
 
Investering har skett i moderna datorer och nätverk är väl utbyggda. Det finns möjlighet att alltid 
komma åt systemet via VPN29 via anslutning utanför FMV. Infrastrukturen är med andra ord god. 

4.2.1 RAMSES 
Ramses är en del i PLS (produktionsledningssystemet) som är FMV:s samlade system för 
produktion av varor och tjänster för interna och externa kunder. Detta är ett egenutvecklat 
system. Den främsta uppgiften för PLS är att dokumentera avtal inom FMV och mellan FMV och 
kunder. Systemet har två primära mål: 
 

• förbättra uppföljningen, se till att överensstämmelsen mellan avtal, leverantörens leverans 
och betalning till leverantör håller. 

• skapa underlag för kundfaktureringen i rätt tid, med rätt belopp och efter 
genomförd/godkänd prestation. 

 
Betalning skall ske för godkänd prestation. Kriterier för en godkänd leverans till FMV respektive 
till kund är att: 
 

• leveransen sker i enlighet med beställningen 
• leveransen har godkänts av FMV 
• leverantörsfakturans belopp är korrekt enligt överenskomna villkor. 

  
RAMSES innehåller funktioner för att planera, bevaka, initiera och följa upp kundfakturering av 
avtalade prestationer och FMV:s eget arbete. RAMSES håller ihop hela uppdraget från kundens 
beställning (KB) via utlagda arbetsorder (AO/IO) till beställningar som lagts ut på industrin. Alla 
prestationer knyts mot en relevant milstolpeplan. 
 
Övriga områden för RAMSES är: 

• Milstolpeplanering – Uppföljning och redovisning av att händelser, avvikelser och 
måluppfyllelse sker mot milstolpar. Milstolpeplaneringen ska byggas kring en teoretisk 
riktig planerings- och uppföljningsmodell. 

                                                 
29 http://www.intranetica.com/intranetica/vpn/ 
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• Leveransläget – Leveransbevakningen ska kunna ge bästa möjliga uppskattning av 
leveransläget inom ett uppdrag. 

• Överblick över uteliggande beställningar – Leveransbevakningen ger en överblick över 
de beställningar som ligger ute. Den innehåller funktioner för leveransuppföljning, 
prognoser – även kallade avvikelser – samt restnoteringar. 

• Fördelning av kostnaderna – Kostnaderna för leveranserna ska fördelas korrekt på de 
arbets/internorder de avser. Eventuella Restnoteringar och avvikelser vid leveranstillfället 
fördelas. 

 
Den fysiska leveransen, dess verkliga antal och hur dessa fördelas mellan olika arbetsorder, ska 
styra kostnadsfördelningen mellan ovan nämnda arbetsorder. Via arbets/internordern och dess 
milstolpe summeras kostnaden på rätt beställning (KB eller IB).  

4.2.2 CDI Fakturahantering 
Detta är ett verktyg som är infört för att kunna hantera e-fakturor. Införandet av detta bygger på 
ett regeringsbeslut att i förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring skall införas en ny 
paragraf, 21 f §30 
 
På Ekonomistyrningsverket hemsida31 finns att läsa: 
 

”Alla myndigheter ska införa elektronisk fakturahantering. För att uppnå önskade 
effektiviseringsvinster är viktigt att införandet sker samordnat och utifrån myndigheternas 
behov. Följande beslut är tagna:  

• Ramavtal finns upphandlade för en att få en god teknisk infrastruktur.  
• Obligatorium att införa elektronisk hantering av fakturor i staten senast 1 juli 2008.  
• Svefaktura är statens standard för e-faktura.  
• ESV har fått ett uppdrag att leda och samordna arbetet.” 

4.2.3 VIP 
Detta är ett egenutvecklat program där VIP står för Verksamhet Individ och Planering bilaga 2. I 
detta verktyg tar projektledaren upp sina behov för att kunna genomföra uppdraget. När behoven 
är inlagda så avtalar respektive enhetschef respektive individ mot respektive önskemål. Oftast så 
blir det avtalade timbeloppet mindre än det önskade. Om projektledaren inte känner till en 
specifik person så läggs önskemålet på kompetensönskemål, det är då upp till linjeorganisationen 
att skaffa kompetens via konsult eller annan del i organisationen. 
 
När avtalen är klara kan individen själv bokföra upparbetad tid i Webtid. I bilaga två finns ett 
urklipp från användarhandledningen på 99 sidor. Detta för att få en grundförståelse i hur 
programmet fungerar. 
 

                                                 
30 http://62.95.69.3/SFSdoc/06/061486.PDF 
31 http://www.esv.se 
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4.2.5 WBS Chart Pro 
Detta är ett program32 som underlättar uppbyggnaden av en WBS (Work Breakdown Structure). 
Detta är ett vedertaget sätt att bryta ned ett projekt i arbetspaket. I varje arbetspaket kan tid, 
person/er, start och slut anges för att nämna några parametrar. En annan fördel är att resultatet går 
att exportera direkt till MS Project för tidplanering. En förändring i WBS ger en direkt förändring 
i tidplanen i MS Project och tvärt om. Det är möjligt att göra andra nedbrytningar, så som 
produktnedbrytningar mm. Dock exporteras inte sådana till MS Project, utan används för att få en 
överskådlig bild av produkten. 

4.2.6 MS Project 
Detta är ett projektstyrningsprogram från Microsoft33. I detta program kan projekt planeras och 
styras tidsmässigt enligt de projektprocesser som finns. Detta är ett av de program som alla 
projektledare vid FMV använder. Mellan WBS Chart Pro och MS Project finns en koppling, det 
går att bryta ned projektet i WBS Chart Pro, denna nedbrytning kan exporteras direkt till MS 
Project. Fördelen med detta är att alla data och nivåer medföljer, kvarstående åtgärd blir att 
planera när i tiden respektive arbetspaket skall göras. Sker ändring i endera programmet så 
uppdateras data i det andra. 

4.2.4 Webbtid 
Detta är ett webbaserat verktyg för tidrapportering av enskild person, dvs. i slutet på månaden 
rapporterar medarbetaren hur många timmar han/hon arbetat på respektive arbetsorder (AO). 
Detta kan sedan sammanställas av avdelningsadministratören. Det ger inget möjlighet för 
projektledaren att se hur mycket och på vilka WBS-element som medarbetaren arbetat, det vill 
säga om projektledaren gjort en bra nedbrytning blir det enklare att följa upp var medarbetarna 
lägger sin tid. 

4.2.7 MS Office Outlook 
Även detta är ett verktyg från Microsoft34 främst för att kunna skicka mail. Det finns även 
funktioner för att sända uppgifter till medarbetare, dessa kan sedan följas upp genom att 
medarbetaren anger en procentuell genomförande grad. I detta verktyg finns alla FMV 
medarbetare upplagda samt olika maillistor. Det är också möjligt att kunna boka konferensrum, 
möten mm. I verktyget finns även möjlighet att sända uppgifter till medarbetare. Det ger 
möjlighet till uppföljning då respektive uppgiftsinnehavare kan avrapportera hur långt han/hon 
kommit i uppgiften. 

4.2.8 Daglista 
Alla upprättade och inkomna handlingar som har registrerats på FMV finns med i daglistan. I 
listan kan alla handlingar som registrerats sökas. Sökning sker på enhet och datum samt 
klassificeringsnummer. 
 
I listan framgår: 

• Registreringsdatum  

                                                 
32 http://www.criticaltools.com/wbsmain.htm 
33 http://office.microsoft.com/en-us/project/default.aspx 
34 http://office.microsoft.com/sv-se/outlook/FX100647201053.aspx?CTT=96&Origin=CL100626971053 
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• Ansvarig enhet  
• Avsändare eller mottagare  
• Dokumentets titel  
• Dokumentbeteckning  
• Om handlingen är inkommen eller upprättad  
• Handlingens klassificeringsnummer 

 
Klassificeringsnummer styrs av ett regelverk där varje typ av ärende har ett unikt nummer, 
tillexempel har datasäkerhet nummer 10 730. Alla ärenden som berör just datasäkerhet får det 
klassificeringsnumret som hämtas i en bok, samt löpnummer från daglistan. Inkomna e-post- 
meddelanden registreras inte automatiskt, det är upp till varje medarbetare att bedöma om 
registrering skall ske. 

4.2.9 Mallar i MS Word 
I MS Word finns mallar för de flesta olika aktiviteter och de dokumenttyper de kräver. Dessa 
dokument kan även nås via processwebben, se figur 4.1. Det finns ingen koppling mot 
uppdragsplats eller daglista. För att kunna ge ett dokument ett klassificeringsnummer måste 
numret slås upp i en bok som beskriver olika ärenden samt ett löpnummer hämtas i daglistan, se 
ovan. 

4.2.10 Excel 
Är ett kalkylprogram som ingår i MS Office paketet.  
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4.3 Hur programvarorna stödjer affärsprocessen. 
I detta avsnitt kommer jag att närmare beskriva de aktivitetssteg som genomförs vid planering av 
ett nytt uppdrag. Detta för att ge en bild av vad som görs och vilka program som används för att 
stödja projektledaren i framtagandet, jag beskriver endast de mest relevanta av dessa aktiviteter. I 
bild 4.3 nedan beskrivs de aktivitetssteg som ingår i affärsprocessens planeringsskede, se 4.2. 
 
 

 
 

Figur 4.3 Kärnaktiviteter i planeringsskedet i FMV´s affärsmodell, källa: FMV processwebb, intern sida. 

4.3.1 Upprätta omfattning 
Syftet med detta aktivitetssteg är att planera och bestämma omfattningen på projektet. 
Ingångsvärden är i detta fall en offertförfrågan med en väl beskriven målsättning för vad kunden 
vill ha. I detta skede tas en Work Breakedown Strukture (WBS) fram. Denna WBS eller 
arbetsnedbrytning visar på vilka aktiviteter projektet innehåller. Det program som används i detta 
skede är WBS chart pro, se 4.2.5. Mallen för uppdragsplan i MS Word, se 4.2.9, används för att 
fylla i och beskriva följande kapitel i uppdragsplanen: 

• Bakgrund 
• Uppgift 
• Mål 
• Handlingsregler och angreppssätt 
• Villkor 
• Omfattning (WBS) 

 
Observera att dokumentet inte har något löpnummer enligt daglistan. Detta nummer måste nu tas 
ut från daglistan, se 4.2.8, och skrivas i dokumentets huvud. Vidare finns ingen versionshantering 
av dokumentet, digital hantering av dokumentet saknas. 
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4.3.2 Upprätta aktiviteter 
I detta steg skall de olika aktiviteterna identifieras så att de kan genomföras i enlighet med WBS i 
förra steget. Det är också viktigt att bestämma deras varaktighet och ordningsföljd. Till detta skall 
läggas vilka resurser som behövs. Med resurser menas egen personal, resurskonsulter, varor, 
tjänster samt övriga kostnader (exempelvis förbrukningsmateriel). I detta steg används WBS 
chart pro, se 4.2.5. 

4.3.3 Kalkylera och budgetera kostnader 
Beräkna kostnader för respektive aktivitet samt uppdraget som helhet. Ta fram budget. Budgeten 
skall vara tidsfördelad, dvs. man skall kunna se när kostnaderna uppkommer. Avsätt beroende på 
risksituationen en viss uppdragsreserv. 
Budgeten är grunden för att t.ex. med EVM mäta hur pass väl uppdraget genomförs. I detta steg 
används Excel och WBS chart pro. Dock finns ingen koppling mellan dessa program vilket 
kräver en manuell överföring av data till Excel. Dessa skall sedan föras in i uppdragsplanen under 
rubriken kostnader, även här måste detta ske manuellt 

4.3.4 Upprätta tidsplan 
En trovärdig tidsplan kräver att tidigare aktivitetssteg är genomförda för att kunna lägga upp 
tidsplanens mönster. Omfattningen som är gjord i WBS chart pro går att koppla med MS Projekt 
vilket innebär att här finns ett mått av dataöverföring. Detta gör att arbetspaketen kan få ett Start- 
och slutdatum i tidplanen. När detta steg är klart kan uppdragsplanen uppdateras med kapitlen: 

• Tids och Aktivitetsplansätts  
• Leveransplan 

4.3.5 Planera organisation 
Resursplanering innebär att bestämma vilka resurser (människor, utrustning och material) som 
bör användas och när de behövs för att utföra uppdragsaktiviteter.  
Den måste samordnas med aktivitetssteget Kostnadskalkylering. Indata till resursplanering 
kommer från WBS. I denna identifieras de uppdragsleveranser och processer som kommer att 
erfordra resurser och utgör ett av de viktigaste underlagen för resursplaneringen. All utdata från 
andra planeringssteg bör infogas via WBS för att säkerställa rätt styrning. 

4.3.6 Bemanna 
I en dialog mellan chef och projektledare tas en överenskommelse fram om bemanning för att 
lösa definierad uppgift. Som verktyg för att dokumentera det överenskomna avtalet används VIP. 
Se 4.2.3 samt bilaga 2. Denna uppgift är inte heller kopplad rent verktygsmässigt, projektledaren 
använder sig av WBS och behovssätter personer i VIP. Det vore bra om man redan i WBS arbetet 
kunde äska sin resurs. 
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5 Enkät med Projektledare 
För att ta reda på hur olika projektledare anser att det dagliga arbetet fungerar, har jag genomfört 
en enkät. Jag har sänt ut sex stycken frågor till sju personer. Jag har fått svar från fem. Mitt brev 
till de berörda finns bifogat i bilaga 1. Nedan redovisar jag de svar som inkommit ordagrant. Jag 
har valt att låta personerna vara anonyma, därav initialerna i svaren. 

5.1 Har du rätt verktyg för att kunna ta produktionsansvar enligt 
rollbeskrivning? 
JW 
Nog hade arbetet varit lättare med andra verktyg eller i alla fall verktyg som är ihopkopplade. Det 
finns bra projektledningsprogram med WBS och personalplanering etc. Vi har dessvärre inte 
dessa program och det kan leda till frustration och ibland missar i planering och genomförande. 
Det är både jobbigt och det känns onödigt att programmera in samma sak i många olika program 
och dessutom måste hålla koll på dem separat. För att svara på din fråga: Nej, jag tycker inte vi 
har rätt verktyg för att kunna ta ett produktionsansvar på ett effektivt sätt.  
 
NvR 
Vad som är ”rätt” verktyg är en fråga som är svår att svara på. Uppenbarligen är de rätt eftersom 
de är de verktyg arbetsgivaren tillhandahåller. Om de är lämpade är en annan fråga.  
 
PE 
I huvudsak ja men möjligheter till uppföljning av ekonomi, kostnader, framskridande i uppdrag 
mm är undermåligt. Detta gör att effektiv produktions-, resurs- och produktledning inte är möjlig 
eftersom risker och problem inte upptäcks i tid. 
Mallar i word fungerar inte och är i flera fall felaktiga. 
Powerpointmallen är utformad på ett sätt som omöjliggör att den används med standardutförande, 
förändringar av textstorlekar, färger och tabbar måste göras för att skapa rimligt bra 
presentationer. 
 
FE 
Jag saknar programvaror för uppföljning. Hur ligger jag till avs. arbetstid, resor, betalda fakturor 
etc? All denna info finns att få tag på men det är i princip omöjligt då det finns i typ 10 olika 
system. Jag vill ha möjlighet att enkelt följa upp uppdragen månadsvis. Planeringen brister ofta i 
och med att vi alltid utgår från de siffror och tider som står i MP och sedan försöker få 
genomförandet att passa in mot dessa. (Hmm, varför har vi så många röda milstolpar??) 
 
HJ 
Nja, det finns ju några program för att ha lite koll & kommunikation, såsom Ramses, VIP-U, 
Outlook, WBS Chart Pro och MS Project. Dock inte lättarbetat för UL eller projektgrupp. 
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5.2 Kan Projektledaren leda och följa upp sitt uppdrag på ett effektivt 
sätt? 
JW 
Även här blir svaret nej. Det är svårt att hålla koll på exempelvis resor. Det är så att den enda 
input jag får vad gällande resor är sammanställningar från mina chefer eller efter mycket 
knappande i systemet av controllern. Det är varken enkelt eller effektivt. Detta är synd då vi har 
reseramar. Att sedan reseramarna kommer helt självsvängande och lägger sig ovanpå de 
uppdragsplaner vi fått godkända är en annan femma. ☺  
 
NvR 
Bristen på samordning i de system som FMV använder gör att man kan nog ana att det finns mer 
effektiva sätt att planera och leda projekt. Det behöver för den skull inte betyda att en fullt 
integrerad lösning skulle vara mycket bättre. Det kan ju vara så att det är organisationens krav på 
nyttjandet av de tillhandahållna systemen som gör att det är mindre effektivt. Ett helt manuellt 
system skulle ju hypotetiskt kunna vara mer effektivt genom att man då fokuserar på vad som är 
viktigt istället för vad som går att göra eller det som organisationen kräver att man ska göra. Det 
är möjligt att ett annat affärssystem skulle kunna lösa en del problem men en gammal tumregel 
gör gällande att det är bättre att anpassa administrationen efter verktygen än tvärt om. I FMV fall 
kanske det behövs lite av varje. 
 
PE 
Sammanställningar saknas generellt – t.ex. är det inte möjligt att få koll på utnyttjad del av 
resebudget eller vilka resor en viss person har gjort. 
 
FE 
Se ovan. Jag kan det inte. 
 
HJ 
Nej, inte effektivt. Se svar ovan. 

5.3 Vad saknas för att bättre kunna följa upp och leda inom 
uppdraget? 
JW 
Jag kan inte så många program, men att koppla ihop Outlook och MS project i ett fungerande 
system skulle vara perfekt. Det måste dock kopplas ihop med övriga system. Jag tror att NyttA, 
som det beskrevs för mig, hade varit jättebra i många avseenden, men kanske inte helt perfekt i 
andra.  
 
PE 
Sammanställningar av utfall som möjliggör uppföljning. 
 
FE 
En sak som jag har slagits av är att det är otroligt svårt att få tag på olika dokument. Vill man ha 
tag på en beställning måste men i princip veta namn på handläggaren eller inköparen. Många 
dokument finns bara sparade på nåns dator eller på en server som är omöjlig att hitta på, detta kan 
man definitivt förbättra med ett dokumenthanteringssystem! 
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HJ 
En programvara där man kan se helheten och som är versionshanterad så att man kan se vad som 
gjorts tidigare. 

5.4 Behövs ett affärssystem för att kunna följa upp, räcker de program 
som finns? 
JW 
Ja, ett affärssystem behövs. Det går med dagens program, men om vi ska kunna vara effektiva 
och konkurrera (i att proffsigt leda uppdrag) med civila företag måste vi få ett affärssystem.  
 
PE 
Ett uppföljningssystem behövs.  
Det vore bra om tid kunde allokeras på lägre nivå än på AO, dvs. timmar borde kunna knytas till 
en uppgift. Vidare har VIP brister när det gäller att ange när timmar skall arbetas.  
 
FE 
Eventuellt om det går att sammanställa informationen i dessa system i en applikation. Nu 
attesterar jag fakturor i två olika system det funkar ju men det är inte speciellt effektivt eller lätt 
att följa upp. 
 
HJ 
Om ett affärssystem gör det effektivare så bör det införskaffas om effektiviteten ökas. Hänsyn 
behöver dock tas till anskaffningskostnaden och vad dagens vidmakthållkostnader är för 
befintliga programvaror. 

5.5 Tror du att effektiviteten blir bättre i ett projekt om vi inför e-
kommunikation.  
JW 
Jag har alltid önskat mig något sådant, men det är nog svårt att inom många uppdrag lösa detta. 
Ska platserna vara MS-relaterade, uppdragsrelaterade eller produktrelaterade. Det är inte helt lätt 
att få det på ett tillräckligt bra sätt, men jag tror att om vi ska kunna arbeta effektivt och 
affärsmässigt måste vi få en digital hantering av alla upprättade och gällande papper. Hur detta 
ska lösas mest effektivt finns det säkert någon annan som kan svaret på.  
 
PE 
Vi har idag alldeles för mycket dokumentation i pärmar och arkiv som ingen har koll på. Digital 
dokumentation skulle åtminstone frigöra plats samt underlätta då personal slutar/byter 
arbetsuppgifter. 
 
FE 
JA! Om alla dokument finns tillgängliga i ”rätt” struktur och format tror jag att effektiviteten kan 
öka. 
 
HJ 
Ja det kan göra att alla kan få tillgång till relevant information. Dock skall man inte underskatta 
det sagda ordet mellan individer i samma rum. 
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5.6 Vad har du för tankar och idéer kring programvaror, e-
kommunikation mm inom FMV och uppdragen 
JW 
Oj, den svåraste frågan av alla tror jag. Jag tänker mig en effektiv samling av mallar för alla de 
dokument som vi ofta tar fram. När man skapar dokument skall det själv komma fram 
löpnummer om man så vill och lagringen skall automatiskt ske i en digital databas någonstans 
som alla behöriga kan komma åt. Det skall vara ändringshantering i dokumenten och alla 
dokument skall vara märkta om de är giltiga eller möjligtvis har ersatts av ett annat dokument, 
och i så fall vilket. Det är även viktigt att hela databasen skall vara sökbar på både 
ärendemeningar, fritext och löpnummer. Även olika klassificeringar skall finnas att söka mot. 
När det gäller mallar är det viktigt att alla mallar är korrekt gjorda så att de faktiskt går att 
använda och alla relevanta dokument skall finnas som mall. En väl genomarbetad kravspec med 
alla rubriker och ”självklara” krav som valbara, redan inskrivna i texten, är egentligen en 
självklarhet för en organisation som FMV. Att dessutom kunna koppla ihop detta med en 
produktstruktur, uppdragsstruktur eller annan struktur skulle vara mycket hjälpsamt.  
 
Jag skulle även vilja att det går att i en WBS planera både personal och andra resurser. Om det till 
och med gick att få de som faktiskt löser uppgiften att lägga in sina prestationer direkt i WBS och 
uppföljningen skulle bli enklare. Om det sen går att koppla ihop dokument mm till denna WBS 
tror jag att många projekt skulle underlättas. Jag inser att jag inte sitter med hela bilden, men 
tänka skulle jag. Det finns nog många aspekter på ett affärssystem och ett 
projektplaneringssystem som bara inte går att koppla ihop. Men jag gjorde som du sa, tänkte fritt.  
 
NvR 
Jag har inga tankar eftersom jag inte har någon större kunskap om andra programvaror. De försök 
jag gjort med olika kravspårningsverktyg är att de oftast lovar mer än de håller/förväntningarna 
att de ska lösa vissa problem är större än vad programmen mäktar med. Den allmänna 
teknikfascinationen här på FMV gör att man oftast försöker hitta en mirakelmaskin som ska lösa 
alla problem istället för att begrunda om det går att lösa med lite handfast administration. 
 
FE 
FMV behöver ett projekthanteringssystem av klass (vet inte om det finns). Nu sägs det ju att vi 
ska få samma system som FM men vi har ju helt skilda behov! De ska planera och vi ska 
genomföra. Jag tror även att möjligheten att genomföra efterkalkyler skulle kunna få oss att sätta 
mer press på leverantörer. 
 
HJ 
Trådlös åtkomst överallt (hemma, på kontor och på resa) av all relevant information för att 
bedriva uppdragen. 
Möjlighet att skapa gemensamma areor (server-plats) som nås via WWW a v såväl FMV, FM 
(Försvarsmakten, författarens anmärkning) och leverantör för att bedriva ett effektivare arbete då 
IPT körs. 
Dokumenthanteringssystem som hanterar versioner av dokument och som logiskt är sökbart av 
ett projekt eller för produktarbete. 
Kravspec och verksmahetsåtagande bör kunna standardiseras på liknande sätt som klausulerna för 
kommersiellt (kontrakt/beställningar). 
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6 Reflektion 

6.1 PEST 
För att kunna ta fram underlag för hur en organisation kan förändras, kan PEST-modellen35 vara 
ett verktyg. PEST står för Politiska, Ekonomiska, Sociala samt Tekniska faktorer.  

6.1.1 Politiska faktorer 
För statsförvaltningen har Regeringen ett uttalat mål36 att förbättra den offentliga 
administrationen. VERVA37 är den myndighet som har haft till uppgift att utveckla andra 
myndigheter i att bli bättre på att använda IT-tjänster och e-handel. Denna myndighet är nedlagd 
från och med 2008-12-31 och dess uppgifter har övertagits av Krus38 
 
Det är viktigt tycker regeringen att myndigheter är lättåtkomliga för medborgare och företag. Att 
vara så kallad 24 timmars myndighet är en vision som är uppsatt av regeringen. Begreppet 
innebär enligt FMV hemsida:  
 

”24-timmarsmyndigheten står för en myndighet som är brukarorienterad, som 
arbetar öppet och effektivt med offentlig service och är tillgänglig för medborgare 
och företag när de efterfrågar den. Som på ett klart och tydligt sätt informerar om 
sin verksamhet och om medborgarnas rättigheter och skyldigheter i relationen till 
det offentliga. Som ger snabba och rättvisa besked oavsett vem du är och var i 
landet du bor.” 

 
Post och Telestyrelsen (PTS) har regeringens uppdrag att se över hur myndigheter kan öka sin e-
handel. PTS har genomfört en utredning39 2002 för att ta reda på varför införande av e-handel tar 
tid och vad det beror på. Slutsatsen i denna rapport är att det som är hindrande för att införa e-
handel är inställningen till fenomenet som sådant. Det är faktorer som kostnader att införa system 
och utbilda personal, rädsla för färre personliga kontakter mm.  
 
Vid FMV har e-faktura införts på begäran från regeringen se 4.2.2  
 
I och med att FMV är en statlig myndighet liksom FMV,s uppdragsgivare, försvarsmakten. Är 
det naturligt att påverkan sker av politisk natur. Detta har inte minst visat sig det senaste året då 
regeringen avbrutit ett antal materielprojekt40. 
 
FMV sköter sig bra efter uppställda politiska kriterier. Myndigheten är en 24 timmars myndighet 
och använder sig av e-faktura. Det finns möjlighet till förbättring i andra avseenden än de som 
åläggs från regeringen, dessa tas upp nedan. 

                                                 
35 Lars Torsten Eriksson, Pernilla Hultén (2001). De nya affärsmodellerna. Stockholm: Zink Media 
36 http://www.regeringen.se/sb/d/2373 
37 http://verva.se/ 
38 http://www.krus.nu/ 
39 http://www.pts.se/sv/Nyheter/Pressmeddelanden/2002/%C3%96ka%20myndigheternas%20anv%C3%A4ndning%20av%20e-handel/ 
40 http://www.regeringen.se/sb/d/3209/a/111369 
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6.1.2 Ekonomiska faktorer 
De ekonomiska faktorer som påverkar FMV som myndighet är styrda politiskt, dvs. det finns ett 
mått av inverkan från den politiska delen av PEST modellen. Det bygger till största delen på att 
FMV´s kund som är försvarsmakten, styrs kraftigt av politik. Projekt som försvaret beställt från 
FMV kan strykas från en dag till en annan. Detta påverkar både FMV och den leverantör/er som 
är inblandad i just det specifika projektet. FMV som organisation är också satt under lupp för att 
minska sina kostnader. Det innebär att det har skurits ned på personal, men även faktorer som 
minskat resande finns med. Projekten måste då hitta nya lösningar för att minska kostnader, det 
kan vara att lägga större ansvar på industrin tillexempel.  
 
FMV tar det ansvar som krävs av myndigheten med avseende på besparingar och de styrningar 
som regeringen lägger på myndigheten. Att investera i ett dyrt affärssystem kan vara oklokt i 
rådande ekonomiska klimat.  

6.1.3 Sociala faktorer 
I takt med att yngre medarbetare anställs samt att samhället förändras i värderingar mm, så måste 
FMV anpassa sig. FMV har varit och är till stor del en mansdominerad arbetsplats. 
Åldersstrukturen har också varit lite hög. I och med omorganisationer och nedskärningar av 
verksamheten har yngre medarbetare fått komma mera till tals. Särskilda satsningar görs för att få 
kvinnor på flera chefspositioner. Yngre medarbetare har en annan relation till dagens datateknik, 
de är mer benägna att använda datorn som kommunikationsverktyg. I det civila livet finns 
program som MSN, Skype41 och chattar och bloggar för att nämna några. Det är viktigt för 
arbetsgivaren att framstå som en kompetent projektorganisation, detta för att kunna rekrytera de 
bästa medarbetarna på marknaden. 
 
Den tekniska utvecklingen gör att det sker förändringar i möteskulturen, dagens system erbjuder 
en annan interaktion än vad de lite äldre generationerna är vana vid. Detta ger utrymme för att 
kunna driva projekt via virtuella projektplatser42 mm 

6.1.4 Tekniska faktorer 
På grund av att de ekonomiska faktorerna har förändrats, så har resurser lagts på att kunna få 
tillstånd videokonferenser. IT strukturen är utvecklad, med olika program för att lösa de uppgifter 
som finns. Grunden för en e-handel finns inom myndigheten. Efter som FMV är en myndighet 
som behandlar vissa ärenden hemligt, ställs stora krav på säkerhet. Det är ärenden som handlar 
om rikets säkerhet eller personsäkerhet enligt Personuppgiftslagen (PUL)43. Detta innebär att 
myndigheten använder sig av infrastruktur med Elektroniska ID kort (EID)44 kort mm för att 
uppnå hög säkerhet. På grund av ämnets natur, kan jag inte beskriva hur säkerhetssystemen ser 
ut. För att hålla en hög säkerhet har många funktioner stängts av i programvaran. Det kan t.ex. 
vara serverfunktionen i MS project. Den tillåter att flera användare kan dela på data. I detta fall är 
det tekniska faktorer som verkar emot ett införande av mera kommunikation mellan 
programvaror.  
 
                                                 
41 http://www.skype.com/intl/sv/ 
42 http://www.projectplace.se/ 
43 http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/ 
44 Elektroniska affärer, Peter Fredholm. (2002),sid 236 
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Den tekniska mognaden är hög bland anställda på FMV och den ökar i och med att yngre 
medarbetare anställs. Dagens studenter jobbar tidigt med modern datateknik, både privat och på 
högskolorna. Detta medför att trycket på bättre infrastruktur ökar. Det är en viktig faktor i att 
utveckla datorinfrastrukturen. 
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7 Analys 
Syftet med uppsatsen redovisat i kapitel 1, var att ta reda på om projektledare har rätt verktyg för 
att kunna följa upp och leda produktionen. Enligt FMV rollbeskrivning för projektledare: 
 

”Ingångsvärdet är att projektledaren innehar en roll med produktionsansvar och 
ansvar för planering samt ansvar för offertberedning genomförande av enskilda 
uppdrag. De uppgifter som åligger uppdragsledaren är att planera, genomföra och 
följa upp i enlighet med produktionsplan, uppdragsdirektiv och fastställt regelverk 
att svara för arbetsmiljöfrågor” 

 
Jag har här sammanställt och analyserat inkomna enkätsvar. Frågorna har följts upp med 
muntliga frågor för att få klarlägganden där så behövts.  

7.1 Utvecklande diskussion 
Att föra in elektroniska affärer kräver en hel del eftertänksamhet, som så mycket annat när det 
gäller stora omorganisationer eller teknikskiften. Frågan ställdes i kap 1 om 
standardprogramvaror kan användas för att effektivt leda och följa upp projekt. Det är möjligt att 
genomföra de olika projekten med befintlig programvara. För att det skall fungera (bra) med 
uppföljning, ledning, styrning mm krävs manuellt arbete för att flytta data mellan de olika 
programvarorna. Ur projektledarperspektivet är det fråga om extra arbete, hur mycket är 
beroende på projektets storlek och vad som skall följas upp. Det som dock är mera allvarligt är att 
det blir svårare att följa upp på Anskaffningskontornivån eller högre. Det är därför ett program 
som RAMSES är utvecklat. Dock är kopplingen mellan de flesta planerings och 
uppföljningsverktyg obefintlig, se kapitel 4.3. Samtliga projektledare ger uttryck i enkätsvaren 
för att det är svårigheter i att effektivt leda och följa upp sina projekt. Svaren varierar i 
bedömningar men de pekar enstämmigt på just den effektiva uppföljningen. 

7.1.1 Produktionsansvar 
Produktionsansvar innebär enligt de processer som FMV använder att projektledaren planerar, 
genomför och följer upp i enlighet med produktionsplanen, uppdragsdirektivet och fastställda 
regelverk  
Detta kan projektledaren göra utan särskilt affärsverktyg. Det problem som uppstår är att det är 
svårt att samla all data på en plats, hålla kontroll på versionsnummer på dokument samt veta 
exakt hur långt medarbetarna kommit i sina respektive arbetspaket. Det finns också risk för 
kunskaps- och informationsförluster om dokument är svåra att finna. 
 
Det fungerar att ta ett produktionsansvar med dagens infrastruktur, dock skall det beaktas att det 
kräver mycket manuellt arbete. Det skulle vara smidigare med ett elektroniskt beslutsfattande, nu 
måste ett dokument skrivas ut och signeras av behörig person innan det är giltigt. Detta gör att 
många dokument skannas och läggs på serverytan, vilket medför krångligare sökning. 
Samtliga projektledare i enkätundersökningen framför att det är svårt att ha kontroll på 
dokument, och att mycket kunskap går förlorad när medarbetare slutar på grund av detta. 
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7.1.2 Planera, genomföra och följa upp 
Planeringen av projekten genomförs med olika verktyg, se kapitel 4 vilket gör det svårt att få ett 
jämt flöde för beslut och data. Mycket av planeringen görs i RAMSES, bland annat läggs 
milstolpar upp här och har ingen koppling till uppföljning i MS project. Detta gör att de flesta 
verktyg är solitärer. Projektledaren klarar ändå att planera, genomföra och följa upp men den 
manuella överföringen upptar dock en stor del av hans/hennes tid och gör verksamheten 
ineffektiv. Även detta beskriver projektledarna i enkätundersökningen som att de inte kan arbeta 
på ett effektivt sätt. 

7.1.3 Arbetsmiljöansvar 
I detta fall innebär arbetsmiljöansvar att projektledaren tilldelar uppgifter och resurser som ligger 
i linje med arbetsmiljölagen. För att kunna göra detta, krävs att det finns tillgång till information 
om vad medarbetaren gör. Tillexempel kan det vara så att en projektmedlem arbetar med andra 
projekt. Om då en resa har genomförts i annat projekt bör denna information vara tillgänglig för 
alla. Rent teoretiskt skulle annars en projektledare kunna beordra en resa som inte borde 
genomföras på grund av arbetstidsreglering och dygnsvila. I dagsläget litar projektledaren på att 
medarbetaren inte bokar resor som ligger utanför ramen. 

7.1.4 Affärsmodell 
FMV har en väl utvecklad och strukturerad affärsprocess, se 4.2. Den är väl inkörd och känd för 
både FMV medarbetare och kunden. Det är en fördel att FMV har få kunder till skillnad mot ett 
företag på en öppen marknad. Kontroll av processen underlättas därmed. 
 Fredholm45 anser att affärsprocesserna måste ses över först, detta för att man inte skall få en 
automatisering av befintliga rutiner. Detta är ett arbete som måste göras om FMV nu vill gå över 
till ett affärssystem. Mycket är dock vunnet i och med enkelheten med få kunder. Viktigt är att 
inte ta strategin för given, utan arbeta igenom den ordentligt och i samarbete med huvudkunden. 
Citatet nedan är hämtat ur FMV IT strategi från 2007. 
 

”Mål för FMV som E-myndighet 
EU och Statsmakterna strävar efter en effektivare förvaltning genom utveckling av elektroniska 
tjänster. FMV har följande mål för utvecklingen mot e-myndighet. 
 
Elektronisk ärendehantering 
Tjänster för elektronisk hantering av förekommande ärenden ska finnas för intressenter, kunder, och anställda. 
Ärendehantering ska ske med digital styrning, d v s inga pappersdokument ska hanteras i ärendeflöden. 
 
Dokument 
Dokument ska tillhöra ärenden och de ska sparas från start och förses med metadata som en aturlig del i 
hanteringen under livscykeln. Metadatastrukturen ska göra det möjligt att via centrala tjänster 
återsöka dokument, ärenden och information och att ta del av hur ärenden har hanterats. 
 
E-arkivering 
Arkivering ska ske elektroniskt via earkiv. Arkiverad information ska enkelt kunna sökas och arkivet ska stödja 
kunskapshantering. 
 
E-handel 
Kapacitet för att hantera inköp/upphandlingar elektroniskt ska finnas. 
 
Arkitektur 
En teknikneutral arkitektur för elektronisk hantering av ärenden inklusive arkivering ska finnas.” 

                                                 
45 Elektroniska affärer, Peter Fredholm. (2002), sid 217 
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På grund av organisationsförändringar och politiska beslut har FMV inte kommit vidare i sin 
strävan att bli en e-myndighet fullt ut. Hur och varför denna process går långsamt är mycket svårt 
att få reda på, troligtvis beror det på en strävan att få försvarsmakten och FMV att använda 
samma system, ekonomiska begränsningar är en annan viktig faktor då FMV har politiska 
sparbeting i sin verksamhet. En annan faktor kan vara hur det gått för andra myndigheter, 
tillexempel Försäkringskassans införande av SAP46. 
 
FMV har under lång tid bedrivet verksamhet i form av projekt. Det kan då tyckas märkligt att 
projektledarna inte anser sig kunna driva projekt på ett effektivt sätt. Förklaringen till detta är att 
FMV har en kund som inte är affärsmässig. När en leverans inte genomförs enligt avtal så 
omförhandlas milstolpen oavsett om detta beror på bristande effektivitet hos FMV eller 
försummelse hos leverantören. Försvarsindustrin lever under särskilda villkor genom att den 
politiska instansen kan påverka Försvarsmakten och FMV för att säkra jobb. Detta har fungerat 
väl under många år då Försvaret inte behövde användas på samma sätt som i dag. Frågan är om 
detta kommer att hålla framgent då dagens förband i större grad är insatta i riktiga operationer 
ofta i multinationella enheter. 

7.2 Avslutning 
Att leda och följa upp projekt har gjort i alla tider. Metoder och instrument har förfinats och 
utvecklats allt för att kunna låta personalen arbeta mera effektivt. Det som sker vid teknikskiften 
får inte påverka organisationen negativt. I och med datorns intåg på kontoret och i samband med 
internet har möjligheten ökat för att skapa effektiva systemlösningar. Syftet med denna uppsats är 
att visa på att projektarbete är mycket svårt att genomföra på ett effektivt sätt om man inte har rätt 
verktyg. Det är inte bara verktygen som krävs, det måste till en grundstruktur i tänkandet hur 
systemen skall byggas upp.  
 
Alla projektledare som svarat på enkäten är överens om att de inte effektivt kan genomföra sin 
verksamhet på grund av att de verktyg som finns tillhands inte är sammankopplade. Detta ger 
upphov till mycket merarbete när data manuellt skall föras mellan de olika verktygen. En annan 
stor källa till oror, är att det är svårt att spåra dokument.  
 
De system och verktyg som FMV använder är en mix av egenutvecklade och inköpta, Dessa 
verktyg är inte kopplade till den affärsprocess som FMV utvecklat. Det finns en IT-Strategi som 
ambitiöst beskriver hur verksamheten bör gå till. Detta arbete pekar på att FMV inte har kommit 
förbi introduktionsfasen.47 För att komma vidare bör FMV se över strategin så att den fungerar i 
enlighet med LOU, kunden (Försvaret), internt i projekten som skall stödja.  
 
FMV och försvaret representerar två stora myndigheter med stora materiella flöden, många 
underleverantörer och en omstrukturering av verksamheten. Här finns stora möjligheter för flera 
arbeten och studier i elektronisk handel. 

7.1.2 Förslag till fortsatt forskning 
För att få ett bra arbetsflöde i projektledningen på FMV anser jag att fortsatt forskning skall göras 
i om affärssystem kan vara ett alternativ. Viktigt är att ta lärdom av exempelvis 
                                                 
46 http://www.riksrevisionen.se/upload/622/F%C3%B6rstudiebeslut%20081013%20Fk%20upphandling.pdf 
47 Elektroniska affärer, Peter Fredholm. (2002), sid218 
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Försäkringskassans misslyckande i att införa SAP. Viktigt är att se över IT strategi så att den 
stämmer med politiska intentioner och hur medarbetarna vill arbeta. Detta är kan vara en 
utmaning i sig.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 
Jag håller på med ett arbete som syftar till att ta reda på om Du som UL har rätt verktyg för att 
lösa uppgiften enligt FMV rollbeskrivning. Jag hoppas att du kan ta dig tid och svara på 
nedanstående frågor.  
OBS, syftet är att undersöka om vi har rätt IT struktur och programvaror. (är vi en e-myndighet 
på framkant) 
Jag vet att detta kan uppfattas som störande, men jag hoppas att du har möjlighet att svara innan 
sommarledigheten. Anledningen att jag frågar är att jag gör X-jobb i MBA elektroniska affärer, 
det är alltså en privat angelägenhet. Men det skulle underlätta för mig att få din syn på frågorna.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FMV´s rollbeskrivningar beskriver Uppdragsledare/projektledare ansvarsområden enligt följande  
 

”Roll med produktionsansvar för enskilt uppdrag/projekt, med ansvar för planering, 
offertberedning och genomförande av enskilda uppdrag. UL/PL kan indela eget uppdrag i 
deluppdrag och för dessa utses då egna UL/PL. UL/PL har dock alltid det yttersta ansvaret även för 
deluppdrag” 

 
Och med följande uppgifter. 
 

”För enskilt uppdrag/projekt: 
-att planera, genomföra och följa upp i enlighet med produktionsplan, uppdragsdirektiv och 
fastställt regelverk  
- att svara för arbetsmiljöfrågor i enlighet med vad som överenskommits (s.k. fördelningssamtal)” 

 
Jag har här markerat viktiga ord med fet och understruken text. 
 
Jag skulle vilja ha din syn på följande frågor: 
 

• Har du rätt verktyg för att kunna ta produktionsansvar enligt rollbeskrivning? 
• Kan Projektledaren leda och följa upp sitt uppdrag på ett effektivt sätt? 
• Vad saknas för att bättre kunna följa upp och leda inom uppdraget? 
• Behövs ett affärssystem för att kunna följa upp, räcker de program som finns? 
• Tror du att effektiviteten blir bättre i ett projekt om vi inför e-kommunikation. DVS inte 

bara mail, utan projektet genomsyras av att alla rapporter, uppgifter mm finns på en 
projektplats för medarbetare och chefer.  

• Vad har du för tankar och idéer kring programvaror, e-kommunikation mm inom FMV 
och uppdragen. Tänk fritt  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hälsningar 
 
Johan Wallström 
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Bilaga 2 VIP 
 
A. Introduktion 
B Syftet och nyttan med VIP 

Planerings- och uppföljningsstöd avseende arbetstid och dess kostnad för: 
Linjeorganisationen  
Uppdragsorganisationen 
Individen. 

Tidrapportering och flextidsredovisning. 
Ett hjälpmedel i produktionen 
Överblick av behov och beläggning per individ, kompetensgrupper och 

organisationsenheter nu och 10 år framåt. 
Underlag för prioritering vid offerering av AO. 
Uppföljning av arbetstiden: 

Behov mot kapacitet 
Planerat mot behov 
Upparbetat mot Planerat 

Flexsaldo för individ och organisationsenhet 
Kalkylinstrument för arbetstidens kostnad. 
Visar hela AO-strukturen. 
VIP användes för planering och uppföljning av arbetstiden för alla AO och 

Medverkansavtal på alla nivåer från individ till sammanställning för 
avdelning. 

VIP behövs också i samband med övervägande, prioritering och inplanering av 
nya uppdrag till exempel vid följande frågeställningar: 

Finns det fria personalresurser för att genomföra det nya uppdraget på 
önskad tid? 

När skulle det nya uppdraget kunna genomföras utan senareläggning av 
redan inplanerade uppdrag? 

Vilka andra uppdrag behöver senareläggas för att kunna genomföra det 
nya uppdraget på önskad tid? 
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VIP och materielprocessen 
 

 

PLANERINGS-
PROCESS

OFFERTBEREDNINGS-
PROCESS UPPHANDLINGS-

PROCESS

GENOMFÖRANDE
o Leveranser
o Uppföljning

Dialog ML/HKV

MFP(HKV/AL LPU)

MS-Plan

Anskaffnings-
strategi

Inriktningsbeslut
Anskaffning

C DIV

Offert-
beredning
(KB/AO)

Inriktningsbeslut
Upphandling

Anbudsinfordran

Anbudsutvärdering

Offert (AO) till ML
(undertecknad)

Upphandlings-
beslut

KB till ML

AO Godkänd

Beställnings-
beslut

Upphandlingsstrategi

Offert (KB) till HKV Leveranser

Uppföljning
 prognoser
efterkalkyl

V I P: Behov  Avtalad    Upparbetad tid

 
 

 

VIP är ett hjälpmedel i produktionen. VIP kan användas i alla skeden av 
materielprocessen t ex som  

preliminärt/uppskattat behov vid dialog med FM  
slutligt/beräknat behov och avtalad arbetstid vid offerering av AO 
uppföljning av Upparbetad tid  
underlag för omplanering under arbetets gång 
och för efterkalkyl.  

Sammanställt långsiktigt behov kan vara ett underlag vid dimensionering av 
kompetensgrupperna. 
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VIP och resursdialogen 
 
 

Q Q 

ANALYS ANALYS 
PLAN I STORT PLAN I STORT AO-struktur AO-struktur 

Milstolpar Milstolpar 
DELUPPGIFTER DELUPPGIFTER 

DEL- / ETAPPMÅL DEL- / ETAPPMÅL 

KALKYL KALKYL 

OFFERERA OFFERERA 

AO-PLAN AO-PLAN 

Offertberedning 
PUFF PUFF 

Behov av arbetstid i VIP 

Dialog med berörda Enhetsledare 

Avtalad arbetstid i VIP 
 

 
När AO-Ledaren beräknar AO kommer behovet av arbetstid från olika kompetensgrupper fram. 
Han lägger in detta i VIP och dialog genomförs med berörda enhetsledare.  
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Enhetsledarna har dialog med aktuella individer, prioriterar och avtalar viss arbetstid för resp 
individ till aktuell AO. Detta registrerar linjeorganisationen i VIP-databasen och det är därmed 
tillgängligt för alla som har någon VIP-modul t ex WebTid. Individen rapporterar efterhand 
Upparbetad tid.  

 

1.1.4 Indata till VIP 

 

 
 
 

Orgenhet/PersonUppdrag

180 TIMAO2771 Ofördelat 24201Behov Uppdragsledare

Avtalat Enhetsledare

Upparbetat Individen

Timmar fördelas
på månader

160 TIMAO2771 GUERI

155 TIMAO2771 GUERI

Orgenhet/PersonUppdrag

180 TIMAO2771 Ofördelat 24201Behov UppdragsledareUppdragsledare

Avtalat EnhetsledareEnhetsledare

Upparbetat IndividenIndividen

Timmar fördelas
på månader

160 TIMAO2771 GUERI 160 TIMAO2771 GUERI

155 TIMAO2771 GUERI 155 TIMAO2771 GUERI

Dialog AO-Ledare - Enhetsledare

AO-Ledare
Beräknar AO,
bl a Behov i VIP

Enhetsledare
Planerar personalen,
bl a Avtalat i VIP

Dialog AO-Ledare - Enhetsledare

AO-Ledare
Beräknar AO,
bl a Behov i VIP

Enhetsledare
Planerar personalen,
bl a Avtalat i VIP
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Utdata från VIP 
VIP har många olika rapporter och diagram, här visas ett exempel på linjediagram som 
ger en översikt av ackumulerad tid under året. Man kan få detta diagram för FMV, HE, 
KC, KE, kompetensgrupp, MS eller AO. 

 
 

Ackumulerad tid för HE, KC, KE, 

kompetensgrupp, MS eller AO. 

 
 

 I kapitel 4 och 5 visas exempel på rapporter och diagram. Välj de som passar 
bäst för ditt behov av överblick och uppföljning av planeringen och 
genomförandet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


