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Den här boken ger dig grundläggande kunskaper i Microsoft Project 2007. 
Du kommer att lära dig grunderna i att skapa, organisera, förändra och rapportera
dina projekt. Utöver detta kommer du att kunna nå djupare i resursplanering och
effektivisering av dina projektplaner. Resurserna är en viktig del av projektarbetet
och du kommer få lära dig hur du tilldelar resurser och planerar för dessa under
arbetets gång, samt även hur man skapar sig en god budgetöverblick. Men fram-
förallt kommer du att få lära dig hur man fortlöpande i arbetet använder Microsoft
Project 2007 för att identifiera och utföra de ändringar som behövs för att nå ett
lyckat projektresultat.

Ämnen som tas upp är till exempel
• skapa och arbeta med ett projekt
• aktiviteter, milstolpar och faser
• mer om aktiviteter
• resurser
• följa upp projektplanen
• bestämma original- och interimplan
• status
• kritiska linjen
• rapporter

Öka dina kunskaper! Böckerna i serien Visual presenterar på ett överskådligt sätt 
programmets funktioner och möjligheter för effektiv användning. Över en miljon 
personer har använt serien för självstudier eller som kurslitteratur.
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2.  SKAPA OCH ARBETA MED ETT 
PROJEKT
Innan du börjar arbeta med projektet är det bra att planera en del. För det första 
bör du skriva ner projektmål samt projektets omfattning. Detta gör du framför-
allt för att tydliggöra vilka mål projektet ska arbeta mot. Projektfilen du arbetar 
med i Project kommer senare innehålla projektinformationen som du har till 
hjälp för att styra projektet.

A.  Skapa en ny projektfil
När du startar Project visas automatiskt en ny tom projektfil. Om du på något 
sätt råkat stänga projektfilen så är det enkelt att skapa en ny genom att klicka på 
knappen New (Nytt). Detta skapar en ny tom projektfil med ett programfönster 
som visar vyn Gantt Chart (Gantt-schema).

Om du inte ser vyn Gantt Chart (Gantt-schema) beror det på att standard-
inställningen för vilken vy som ska användas har ändrats. För att växla tillbaka 
öppnar du View-menyn och välj Gantt Chart (Visa, Gantt-schema).

Projektinformation
Det är nu dags att skriva in lite information om det aktuella projektet:

Öppna Project-menyn och välj Project Information (Projekt, Projekt-
information). Nu visas en dialogruta med ett f lertal fält.

Klicka på Start date (Startdatum) och välj dagens datum. Detta anger start-
datumet för projektet.

I det här avsnittet ska du 
skapa din första projektplan 
samt arbeta med denna. Du 
kommer skapa aktiviteter, 
tilldela resurser och följa upp 
kostnader.
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Klicka sedan på Schedule from (Schemalägg från). Här kan du välja om du 
vill att projektet ska planeras från startdatum eller från slutdatum och då 
schemaläggas bakåt i tiden. Sistnämnda kan användas om man har en 
väldigt viktig deadline.

Status date (Rapportdatum) används för att göra beräkningar för projektets 
kostnader och upprätta statuslinjer. Om du inte anger något i detta fält så 
används dagens datum som rapportdatum.

Nästa fält är viktigt, Calendar (Kalender). Fältet används för att välja vilken 
baskalender projektet ska ha samt för att beräkna arbetstider:

– 24 Hours (24-timmars), används om all tid räknas som potentiell 
arbetstid. Med andra ord så arbetar man med projektet måndag till 
söndag dygnet runt.

– Standard (Standard), används för vanliga arbetsdagar. Arbetstiderna är 
från klockan 08:00–12:00, 12:00–13:00 lunch och sedan klockan 13:00–
17:00 är det arbetstid igen.

– Night Shift (Nattskift), räknas från måndag klockan 23:00 till lördag 
morgon klockan 08:00. I denna baskalender är det även medräknat rast 
mellan klockan 03:00–04:00.

Fältet Priority (Prioritet) används för att prioritera dina projekt. Detta är 
framförallt användbart om du driver f lera parallella och sammanlänkade 
projekt. Resurser prioriteras då för projekt med hög prioritet i jämförelse 
med de som har låg.

När du känner dig nöjd klickar du på OK så sparas ändringarna för ditt 
projekt.

Beroende på hur du valt att 
projektet ska schemaläggas 
kan fältet Finish date 
(Slutdatum) komma att bli 
aktivt och då blir Start date 
(Startdatum) gråskuggad och 
inaktiv.

3

Om projektet schemaläggs 
från startdatum så kommer 
slutdatum att räknas ut auto-
matiskt. Om du istället valt att 
schemalägga projektet från 
slutdatum, så räknas start-
datumet ut automatiskt.

4

5

I fönstret Project Information 
(Projektinformation) finns även 
knappen Statistics (Statistik) 
som visar statistik för ditt pro-
jekt. Klicka gärna på knappen 
och se vilken typ information 
som visas.

Övning 1 – Skapa en projektfil

Skapa en ny projektfil och kontrollera att vyn Gantt-Chart (Gantt-schema) är 
vald. Namnge projektet med valfritt namn, och spara den sedan. 

Låt projektet vara öppet till nästa övning.

6

7
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B.  Ändra projektfilens inställningar
Det går att göra många sorters inställningar för dina projekt, både lokala för det 
aktuella projektet, men även globala inställningar för alla framtida projekt. Vi 
kommer nu gå igenom de allra viktigaste inställningarna som du bör känna till.

Öppna Tools-menyn och välj Options (Verktyg, Alternativ).

Klicka på f liken View (Visning), om den inte redan visas. Här kan du göra 
f lera inställningar så som datumformat och valutaformat.

Klicka i fältet Currency (Valuta) och välj vilken valuta du vill att projektet 
ska räkna kostnader i. 

Titta även i fältet Symbol (Symbol) där du kan ändra hur du vill att valutan 
ska visas.

Placement (Position) anger hur valutaangivelsen ska placeras.

Decimal digits (Decimaler) anger hur många decimaler som ska användas.

1

Under denna flik kan du även 
ändra Default view (Standard-
visning) samt vilken typ av kal-
ender du vill använda i fältet 
Calendar type (Kalendertyp).

2

3

4

5

6

4

5

2

6

3

6264.book  Page 14  Friday, October 5, 2007  12:38 PM



15

Nu är det dags att titta på en annan f lik, nämligen Calendar (Kalender). 
Klicka på f liken så att vi får fram fälten. Här kan du ändra arbetstider och 
arbetsdagar. Ändringarna under denna f lik är lokala och påverkar därför 
endast den aktuella projektfilen.

Default start time (Starttid (standard)) används som standard starttid för 
aktiviteter. Default end time (Sluttid (standard)) används som standard 
sluttid för aktiviteter. Dessa är standard och används om inget annat 
specificeras vid skapande av en aktivitet.

7

Aktiviteter kommer vi att disku-
tera senare i boken. De är en 
mycket viktig del i projekt.
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Du kan nu klicka på f liken Schedule (Schema). Här ändrar du hur 
aktiviteter ska schemaläggas. Även dessa ändringar är lokala.

Klicka på Show assignment units as a (Visa tilldelningsenheter som ett) 
och välj hur Project ska presentera den arbetstid de olika resurserna i ett 
projekt kan lägga på projektets aktiviteter. Välj Percentage (Procent) för i 
procent eller Decimal (Decimaltal) för decimaltal.

Fältet New tasks (Nya aktiviteter) bestämmer hur nya aktiviteter ska 
schemaläggas. Vill du att de ska schemaläggas utefter projektets startdatum 
väljer du Start On Project Start Date (Startar på projektets startdatum). 
Du kan också välja att aktiviteterna startar samma dag som de skapas och 
då väljer du i stället Start on Current Date (Startar på aktuellt datum).

Fältet Duration is entered in (Enhet för varaktighet) används för att ange 
enhet för varaktighet för aktiviteter, det vill säga hur lång tid en aktivitet 
förväntas fortlöpa. Standard är Days (Dagar), men det finns andra alternativ 
som Hours eller Weeks (Timmar, Veckor).
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I fältet Default task type (Standardtyp för aktiviteter) kan du välja hur du 
vill att aktiviteterna i ditt projekt ska fungera:

– Välj Fixed Units (Fasta enheter) om du vill att aktiviteternas varaktighet 
ska kortas ner om du tilldelar f ler resurser till aktiviteterna. Om aktivi-
teternas varaktighet ändras kommer arbetstimmarna att öka respektive 
minska, men enhetstilldelningen är konstant. Det här är standardinställ-
ningen och används om du inte anger något annat.

– Välj Fixed Work (Fast arbete) om mängden arbete som krävs för att 
slutföra aktiviteten ska vara fast. Om fler resurser tilldelas så minskas 
aktivitetens varaktighet, men inte arbetstimmarna. Om aktivitetens varak-
tighet förändras så förändras även resursernas enhetstilldelning.

– Välj Fixed Duration (Fast varaktighet) om du vill att resursernas enhets-
värden och antalet arbetstimmar ska minskas om du tilldelar f ler resurser 
till en aktivitet.

Klicka på OK när du är klar med dina inställningar.

13

Inställningen bestämmer vilka 
aspekter av aktiviteten som ska 
vara fasta och vilka som ska 
vara rörliga. Detta har med 
andra ord en inverkan på 
aktiviteternas varaktighet och 
därmed också aktiviteternas 
slutdatum.

14
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C.  Ändra projektkalendern
Project kommer bara schemalägga aktiviteter på de dagar som finns med i 
projektkalendern. Standard för projektkalendern är arbetsdagar från måndag till 
fredag med arbetstider från klockan 08.00–12.00 med lunch och sedan 13.00–
17.00. Helger och semestrar är alltså inte angivna, så det måste du som projekt-
ansvarig ansvara för att själv lägga in. Gör så här:

Öppna Tools-menyn och välj Change Working Time (Verktyg, Ändra 
arbetstid). Dialogrutan Change Working Time (Ändra arbetstid) visas.

Kontrollera att listrutan For calendar (För kalender) visar den kalender 
som du vill använda. Du kan även skapa en ny kalender genom att klicka på 
Create New Calendar (Skapa ny kalender).

Välj f liken Work Weeks (Arbetsveckor). I listan kan du sedan lägga till 
ändringar av arbetstider. Under Name (Namn) kan du namnge dessa 
arbetstider och under Start (Start) respektive Finish (Slut) kan du ange de 
aktuella datumen som dessa arbetstider ska gälla för.

Klicka på Details (Detaljer). 

I listan Select day(s) (Markera dag(ar)) kan du markera de dagar som du vill 
göra ändringarna på. För att markera f lera dagar kan du hålla Ctrl-tangenten 
nertryckt och klicka på de dagar du vill ändra. Det går även bra att använda 
musen och dra över de dagar du vill markera.

1

2

Om du vill göra ändringar i 
arbetstider eller lägga in 
semestrar och så vidare det 
bra om du skapar en egen 
kalender att göra dessa änd-
ringar i. Annars finns risken att 
du ändrar i standardkalendern 
och då kommer även dessa 
ändringar finnas i nya, fram-
tida, projektkalendrar.
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Du måste sedan välja vilka arbetstider som ska gälla, följande val har du:

– Välj Use times from default work week for these days (Använd 
arbetstiderna för standardveckan för de markerade dagarna) om du inte 
vill göra några ändringar av arbetstiderna, utan använda dig av samma 
tider som är standard.

– Välj Set days to nonworking time (Ange dagarna som ledig tid) om du 
vill att de markerade dagarna ska vara ledig tid.

– Välj Set day(s) to these specific working times (Ange specifik arbetstid 
för dagarna) om du vill ange specifika arbetstider för vissa dagar eller om 
du vill lägga in arbetstid på helger och så vidare.

Klicka på OK när du är klar.

Välj nu i stället f liken Exceptions (Undantag). I denna lista kan du lägga till 
undantag till arbetstiderna.

Klicka på ett fält under Name (Namn) och skriv in ett namn, välj sedan 
datum för Start (Startdatum) och Finish (Slutdatum). Klicka därefter på 
Details (Detaljer).
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Under Set working times for these exceptions (Ange arbetstider för dessa 
undantag) väljer du vilka tider som ska gälla. Du kan välja Nonworking 
eller ange Working times (Ledig, Arbetstider) på liknande sätt som i punkt 
6.

Du kan även välja att ditt undantag upprepas, detta under Recurrence 
pattern (Återupprepningsmönster). Du har f lera val:

– Välj Daily (Dagligen) för återupprepning varje dag.

– Välj Weekly (Veckovis) för återupprepning varje vecka.

– Välj Monthly (Månadsvis) för återupprepning varje månad.

– Välj Yearly (Årsvis) för återupprepning varje år.

Beroende på vilket val du har gjort får du sedan specificera ditt val mer 
utförligt.

Under Range of recurrance (Omfattning av återupprepning) anger du hur 
länge du vill att denna återupprepning ska upprepas.

Klicka på OK när du är nöjd med dina ändringar.

Klicka sedan på OK i dialogrutan Change Working Time (Ändra arbetstid) 
när du är nöjd med alla ändringar.

Övning 2 – Ange projektinformation och arbetstider

Nu ska du använda det projekt du skapade i föregående övning. Öppna 
projektet och gå sedan tillbaka till rubrik B. Ändra projektfilens inställningar, gå 
sedan igenom alla punkter. Även under rubriken C. Ändra projektets arbetstid. 
Utför de ändringar du behöver för ditt projekt, spara sedan projektfilen.

Du behöver inte gå igenom punkterna en efter en, utan du kan hoppa till de 
punkter som är relevanta för just ditt projekt.
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