
Resursallokering 
Syftet med resursallokering är att nyttja resurser på ett effektivt sätt, genom att synliggöra 
personalens beläggningsgrad och fatta välgrundade beslut om vem som ska arbeta i specifika 
projekt eller aktiviteter. Detta är lika användbart i försäljningsfasen som under 
genomförandefasen av ett projekt. 
 
Med hjälp av resursallokeringen kan du definiera hur mycket tid olika personer kan ägna åt 
projekt eller faser. Resursallokering besvarar frågan “vilken person med en viss kompetens kan 
arbeta 10h i mitt projekt nästa vecka”, snarare än “vem är tillgänglig kl 14.00 på torsdag”, vilket 
handlar mer om kalender- och aktivitetshantering.  
 
Resursallokeringen hänger tätt ihop med projektets tidsestimat. Allokeringen bör därför inte 
överskrida projektets eller fasens estimerade tidsåtgång, det handlar istället om hur de 
estimerade timmarna ska fördelas på olika personer. I Severa finns det stöd för att fördela detta 
arbete. 
 
När du arbetar med resursallokering kommer även vyn Tid & Utlägg att påverkas, så att den 
registrerade tiden jämförs med hur mycket återstående allokerad tid personen har istället för att 
jämföras med den totala estimerade tiden för fasen/projektet. På så sätt ser medarbetaren 
tydligare hur mycket tid som återstår för dem själva att nyttja.  
 

 

Beräkning av tillgänglig tid 
Hur många timmar en person kan allokeras beror på två saker; personens arbetskontrakt och 
företagets inställningar för arbetsveckan. Om företagets arbetsvecka utgår från arbete mån-fre 
och den anställdes kontrakt säger att personen ska arbeta 8h per dag kommer systemet att 
göra det möjligt att allokera denna person 40 h på en arbetsvecka. Om du allokerar denna 
person med 40h under veckan kommer det visas som 100% beläggning. 
 



 
 
I olika vyer i systemet används färgsättningen för att indikera hur hög beläggningsgrad en 
person har och ju mörkare färg, desto högre beläggningsgrad och rött indikerar att personen är 
belagd 100% eller mer.  

Frånvaro och helgdagar 
Om en person t.ex. har semester eller är sjukledig kommer den aktuella perioden att visas med 
en randig orange bakgrund. Frånvaro innebär dessutom att personen visas som 100% belagd 
den aktuella tiden. Helgdagar visas med en grårandig bakgrund. Helgdagar minskar också en 
persons tillgängliga tid under den aktuella dagen. 

Behörigheter 
Dina systembehörigheter avgör vad du kommer åt att se och redigera i resursallokeringen. Som 
administratör har du tillgång till att se och redigerar allt. Åtkomsten för andra behörighetsgrupper 
beror på vilka rättigheter de har till projekten och andra användare.  
 
Om din projektbehörighet är “Projektledare, ingen behörighet till finansiell information eller 
fakturering” eller högre projektbehörighet har du en roll som ansvarig för projektplaneringen. I 
detta fall kan du välja alla medarbetare till ditt projekt och även se hur deras beläggning ser ut. 
Däremot kan du enbart redigera deras beläggning i de projekt du har rättighet att ändra. Som 
projektledare innebär det oftast de projekt du är ansvarig för. En vanlig medarbetare kan ha 
behörighet att rapportera tid och aktiviteter, men inte att skapa projekt. I detta fall kan du inte se 
andra personers allokeringar i översikten och inte heller redigera dina egna allokeringar. 
 



Om du har behörighet till specifika användare, t.ex. dina underställda, kan du redigera alla 
allokeringar för dessa personer och även allokera dem till alla projekt. 
 

Allokera tid i ett projekt 
På fliken Projektplan i projektet kan du se och ändra resursallokeringen för hela projektet eller 
dess faser genom att öppna fasen.  
 

 
 
När du expanderar projektet eller fasen visas alla valda projektmedlemmar. Bredvid personen 
namn visas en sammanfattning av hur mycket tid personen redan har rapporterat på fasen i 
förhållande till allokerad tid. Till höger i gantt-vyn visas resursallokeringen som en tidslinje 
samtidigt som en tunnare indikator ovanför varje person visar personens beläggningsgrad. 
 

 
När du vill lägga till ytterligare projektdeltagare kan du filtrera urvalet av medarbetare utifrån 
avdelning eller kompetens (nyckelord). Du kan också begränsa listan ytterligare genom att ange 
hur mycket tillgänglig tid personen behöver under den aktuella fasens tidsram. Detta visas som 
“Tillgänglighet under fasen” bredvid personens namn i både timmar och procent.  
 



 

Snabballokering 
 
Allokerad tid bör oftast överensstämma med projektplanens estimerade tid. Snabballokeringen 
ger dig möjlighet att fördela den estimerade tiden jämt över alla ingående projektdeltagare. Du 
kan välja att allokera ännu ej allokerad tid för hela projektet eller en fas i taget.  
 
Ännu ej allokerad tid som visas per fas beräknas som estimat minus redan allokerad tid. På 
projektnivån visas summan av fasernas ännu ej allokerade tid. Antalet timmar visas också i 
projektvyn bredvid estimatet. 
 

 
För att få en så realistisk snabballokering som möjligt är det viktigt att definiera projektets och 
fasernas start- och sluttidpunkter samt välja relevanta projektdeltagare först.  
 
Så snart projektplanen och projektmedlemmarna är klara kan du enkelt fördela all estimerad tid i 
projektet genom att klicka på knappen Allokera arbetstimmar. 

 



Ett nytt fönster visas där du kan se alla faser som har ännu ej allokerad tid. Här kan du även 
justera projektmedlemmarna per fas. 
 

 
 
När du klickar på Lägg till allokering kommer alla estimerade arbetstimmar att fördelas jämnt 
över alla valda projektmedlemmar per fas. Om en projektmedlem redan är överbelagd den 
aktuella fasen kommer detta visas med en orange triangel. 
 
Om du expanderar en fas kan du se varje projektmedlems tillgängliga tid i detalj och redigera 
den föreslagna fördelningen manuellt. Ändra fördelningen genom att klicka på allokeringen i 
kolumnen Allokering. I samma kolumn kan du även ändra att allokeringen ska göras 
procentuellt istället för i timmar. När du justerar en persons allokering uppdateras övriga 
projektmedlemmars allokering automatiskt så att totalen fortfarande överensstämmer med 
fasestimatet.Om du vill återställa dina ändringar klickar du på “Återställ allokeringar” som går 
tillbaka till den ursprungliga snabballokeringen. 
 
 



 
 
När du klickar på “Lägg till allokering” kommer allokeringen utföras för alla faser. Tidslinjen för 
allokeringarna är desamma som fasernas start- och sluttider och är låsta i förhållande till dessa, 
vilket visas med en låssymbol i slutet av varje allokering. Låsningen innebär att om du ändrar 
fasens tidslinje kommer allokeringen att uppdateras till samma tidpunkter automatiskt. I nästa 
avsnitt beskrivs hur man kan redigera gjorda allokeringar ytterligare. 
 

 
 
På samma sätt kan du använda funktionen Snabballokering för en enskild fas, men samma 
logik som för hela projektet. Om mängden allokerad tid är lika med eller överstiger fasens 
estimat är knappen inaktiverad. 
 



 

Lägga till och redigera resursallokeringar 
För att lägga till en ny allokering, klicka på aktuell tidsperiod i gantt-schemat på samma rad som 
personens namn. När du klickar i vyn öppnas fönstret Ny allokering. Här kan du manuellt ange 
hur många timmar personen ska allokeras och ändra tidsperspektivet för allokeringen. Du kan 
även ändra allokeringen som en procentuell andel av personens tillgängliga tid. 
 

 
 
Om du lägger till en allokering genom att klicka på gantt-vyn kommer den föreslagna 
tidsperioden att föreslå en vecka som standard. Detta beror också på vilken detaljnivå som 



visas i gantt-schemat, så om du t.ex. har zoomat in till en gantt-vy över totalt två veckor kommer 
den föreslagna tidshorisonten vara en dag. 
 
Om allokeringen ska vara under hela fasen kan du låsa allokeringen till fasens start- och 
slutdatum genom att klicka på “Fasens startdatum” eller “Fasens slutdatum”. På detta sätt låser 
du allokeringen till fasens start- och slutdatum, vilket indikeras med en låssymbol i början och 
slutet av allokeringsstapeln. Om du senare ändrar fasens start- eller slutdatum kommer den 
gjorda allokeringen att anpassas automatiskt till de nya tidpunkterna. Fasens start- och 
slutdatum visas också i mini-kalendern. 
 
Den gjorda allokeringen kan sedan justeras i gantt-vyn genom att dra och släppa början eller 
slutet av stapeln eller dra och släppa hela stapeln. 
 
Om du klickar på en befintlig allokeringsstapel i vyn öppnas fönstret Redigera allokeringen. 
Skillnaden mot fönstret Ny allokering är att du här även kan se personens utfall i förhållande till 
gjord allokering och några ytterligare åtgärder. 
 
Den översta stapeln under sektionen Fasförlopp visar hur mycket tid som är estimerad, 
allokerad och rapporterad på fasen. Den nedre stapeln visar hur många timmar som personen 
ifråga är belagd på fasen samt utfall hittills. 

 
Under sektionen Fler åtgärder kan du flytta den aktuella allokeringen till ett annat projekt eller 
fas eller ändra vem dessa timmar ska allokeras till.  Det är även möjligt att dela upp den aktuella 
allokeringen, t.ex. om arbetet ska utföras i två steg, en gång i början av fasen och en gång i 
slutet av fasen. Knappen Dela upp delar allokeringen från den tidpunkt där du klickade på 
stapeln och delar upp stapeln i två nya allokeringar i förhållande till dess längd. 
 



 
 
 

Allokeringsöversikten  
I huvudmenyn kan du välja att visa översiktsvyn över all resursallokering. I översikten visas alla 
medarbetare och deras beläggning samt ett antal nyckeltal. I övre högra hörnet kan du välja att 
zooma in eller ut i kalendervyn. Knappen “Anpassa resursbehovet efter försäljningssannolikhet” 
påverkar resursallokeringen på så sätt att resursallokeringsbehovet för ett visst projekt justeras i 
förhållande till säljprojektets procentuella försäljningsssannolikhet. På så sätt kan du anpassa 
översikten att visa en realistisk beläggning eller en beläggning baserad på om alla 
försäljningsprojekt skulle leda till affär. 

 

Nyckeltal 
Överst i översikten visas följande nyckeltal: 

● Uppskattat beläggningsgrad nästkommande 30 dagarna: visar den genomsnittliga 
beläggningsgraden för valda medarbetare under de nästkommande 30 dagarna. 

● Andel fakturerbara timmar senaste 30 dagarna: visar hur stor andel av de valda 
personernas timmar som var fakturerbara de senaste 30 dagarna. 



● Projekt med ännu ej allokerade timmar: visar antal öppna projekt som innehåller ej 
allokerad tid. 

● Slutdatum inom de närmaste 2 veckorna: visar antal projekt eller faser som har 
förväntade slutdatum inom de närmaste 2 veckorna. 

 
Observera att den uppskattade beläggningsgraden och faktisk andel fakturerbar tid hänger tätt 
ihop, vilket kan vara en värdefull indikator för eventuella åtgärder. 

Filter 
I översiktsvyn kan du anpassa innehållet med hjälp av filter i övre högra hörnet. Filtren påverkar 
också nyckeltalen. 
 

 
 
De filter du väljer sparas vilket innebär att om du lämnar sidan och kommer tillbaka kommer 
dessa fortfarande att ligga kvar. Filter du kan välja på: 

● Porjektledare: begränsar vyn till att endast visa projekt och allokeringar per person för 
projekt som ägs av den valda personen. Projektdeltagarnas totala beläggning kommer 
fortfarande avse beläggning i alla deras projekt även om du bara visar dina egna projekt. 

● Avdelning: begränsar vyn till att endast visa medarbetare inom en viss avdelning. 
● Nyckelord: begränsar vyn till att endast visa personer som har de valda nyckelorden eller 

kompetenserna. Nyckelorden används ofta för att särskilja olika kompetenser, t.ex. 
grafisk designer.  

 



Medarbetarens beläggning 

 
 
Om du klickar på en person expanderas vyn till att visa alla personens allokeringar. Förutsatt att 
du har tillräcklig behörighet kan du även redigera allokeringarna, på samma sätt som i 
projektvyn. Staplarna visas på ett komprimerat sätt för att ge en bra bild över vad personen 
arbetar med under olika tidsperioder. 
 
Staplarnas färg indikerar olika saker: 

● Blå stapel: allokering på kundprojekt. 
● Lilla stapel: allokering på interna projekt. 
● Grå stapel: allokering i försäljningsprojekt. 

Medarbetarens perspektiv 
Medarbetarna vill kunna sa vad de förväntas jobba med. Som medarbetare kan du öppna 
allokeringsöversikten i huvudmenyn, men du kan även se dina allokeringar under huvudmenyn 
Kalender under sektionen Resursallokeringar.  
På detta sätt kan du se både resursallokeringar och dagliga aktiviteter på samma sida för en 
bättre total överblick. 



 
 
I övre högra hörnet kan du filtrera innehållet utifrån projekt eller projektledare. Om du har 
behörigheter för andra användare kan du även använda filtret för att välja en specifik person. 
 
I vyn Tid & Utlägg visas även den rapporterade tiden i förhållande till kvarvarande allokering för 
den aktuella personen och projektet. Detta ger medarbetaren återkoppling om hur mycket tid 
som de har kvar att nyttja. 
 


