
Guide till Pios
Portföljstyrning i Offentlig Sektor



Innehållsförteckning

Introduktion 2

1 Registrera ny användare 2

1.1 Logga in 4

2 Administration 5
2.1 Skapa administratörer
(endast för huvudadministratörer) 5
2.2 Skapa ett organisationsträd
(endast för huvudadministratörer) 6
2.3 Lägga till portföljer och portföljledare
(endast för administratörer) 8
2.4 Konto 9

3 Mina portföljer
(för portföljledare) 10

3.1 Skapa och administrera portföljer och projekt 11
3.2 Taggar 15
3.3 Analys av dina portföljer 15

4 Alla portföljer 20
4.1 Alla portföljer - gå till en specifik portfölj 23

5 Alla projekt 26
5.1 Alla projekt - gå till en specifik portfölj 29

6 Sök bland portföljer och projekt 33

1 (34)



Introduktion
Pios är ett digitalt verktyg som stödjer organisationer i offentlig sektor att påbörja
portföljstyrning.

Pios administreras av en huvudadministratör.
Huvudadministratören skapar administratörer vilka i sin tur skapar portföljledare.

En portföljledare lägger in sina projekt i sin portfölj.

Portföljdatan kan analyseras och aggregeras på såväl portfölj- som organisationsnivå.

Denna guide introducerar huvudfunktionerna i Pios och hjälper dig komma igång.

För supportärenden, maila support@dimatech.se. Vänligen notera att det är en teknisk
support som inte stöttar i tolkning av data.

För prislista, se: https://pios.dimatech.se/static/media/priceList.dbc9deb41bab5efb4e1b.pdf

1 Registrera ny användare
För att registrera din organisation som ny användare behöver du surfa in på:
https://pios.dimatest.se/register .

Fyll sedan i formuläret. Välj vilken typ av organisation du ska registrera. Fyll i namn och
organisationsnummer.
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Fyll sedan i dina uppgifter.
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Klicka i rutan att du inte är en robot och att du accepterar användarvillkoren. Om du vill läsa
villkoren först kan du klicka på länken “användarvillkoren” så öppnas ett nytt fönster.
Klicka sedan på “Beställ”.

1.1 Logga in
För att logga in, gå till https://pios.dimatest.se/login. Ange den e-postadress och det lösenord
du valde vid registrering. Om du har glömt lösenordet kan du begära ett nytt.
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2 Administration
När du loggar in möts du av den här vyn.

Högst upp kan du ställa in om du vill se programmet i mörkt tema samt om du föredrar
engelskt språk. Till höger om dessa ikoner finner du även “logga ut”.

2.1 Skapa administratörer
(endast för huvudadministratörer)
Som huvudadministratör kan du skapa administratörer. Här kan du lägga till administratörer
som kan administrera organisationen, portföljer och taggar. De skapar även portföljledare.
Gå till “Konto” i vänstermenyn.
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Klicka på “Lägg till administratör”, fyll i e-postadressen och klicka på “Spara”.

Du kan även lägga till konto-administratörer. Dessa personer kan uppdatera
fakturainformation och lägga till och ta bort administratörer.

2.2 Skapa ett organisationsträd
(endast för huvudadministratörer)
En organisation består ofta av olika förvaltningar. För att kunna följa varje förvaltnings
portföljer och projekt behöver du skapa ett organisationsträd. Skapa det utifrån hur din
verksamhet ser ut på ett övergripande plan. Om du exempelvis jobbar på en kommun lägger
du till de förvaltningar som den består av, om en av dessa förvaltningar består av flera
avdelningar kan du även lägga till dem under respektive förvaltning.
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Gå till “Organisation” i vänstermenyn.

Klicka på ikonen för att lägga till huvudorganisationen, fyll i namn och klicka på “spara”.
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Klicka sedan på organisationen och på “plus”-ikonen igen för att lägga till en förvaltning
under denna organisation.

Fortsätt tills du byggt upp ett organisationsträd.

2.3 Lägga till portföljer och portföljledare
(endast för administratörer)
Som administratör kan du lägga till portföljer och portföljledare. Det är sedan valda
portföljledare som lägger till sina projekt i sina portföljer. Gå till “Portföljer” i vänstermenyn.
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Klicka på den förvaltning/underorganisation som du vill lägga till en portfölj i, klicka sedan på
“plus”-ikonen, fyll i namn på portföljen, id och portföljledare. Klicka sedan på “Spara”.
Namn och portföljledare måste du fylla i, id är valbart. Du kan tilldela portföljen så många
portföljledare som du önskar. De personer som är portföljledare kan sedan följa och
administrera portföljerna under fliken “Mina portföljer”.

Under avsnittet “3 Mina portföljer” på sida 10 går vi igenom hur en portföljledare lägger till
projekt i sina portföljer.

2.4 Konto
Under “Konto” kan du redigera fakturaadress, administratörer och konto-administratörer.
Administratörer kan administrera organisationen, portföljer och taggar. Konto-administratörer
kan uppdatera fakturainformation och lägga till och ta bort administratörer.

För att uppdatera fakturaadress, skriv in de nya uppgifterna och klicka på “spara”.
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För att lägga till administratörer, klicka på “plus”-ikonen. En ruta dyker upp där du fyller i
e-postadressen till administratören och sedan klickar du på “spara”. (Informationen finns
även under “2.1 Skapa administratörer” på sida 5.

3 Mina portföljer
(för portföljledare)
Under “Mina portföljer” kan du följa och administrera de projekt som ingår i de portföljer där
du är en av de angivna portföljledarna. Klicka på “Mina portföljer” högst upp till vänster i
menyn.

Om det är helt tomt på sidan när du klickat dig in på “Mina portföljer”, be den person som är
administratör för din organisations konto att lägga till dig som portföljledare.
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3.1 Skapa och administrera portföljer och projekt
För att lägga till projekt i dina portföljer, klicka på den portfölj du vill administrera.

Högst upp kan du lägga till fler perioder av portföljen. All data kopieras från nuvarande
version. Detta gör att portföljen kan förändras över tid men att historiken behålls i tidigare
versioner. Du kan ange ett år fram i tiden om du vill påbörja arbete med en framtida version,
eller ett år bak i tiden om du önskar lägga in historiska data.
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Ange det år du vill skapa en ny period för och klicka på “spara”.

För att lägga till projekt, klicka på “plus”-ikonen.

Fyll i information om projektet och klicka på “spara”. Endast “Titel” är obligatoriskt att ange
men för att få en rättvis analys över alla projekt bör även årlig budget, startår och slutår
anges.
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När du skapat projektet kan du klicka på det för att ange detaljer.

Du kan ange taggar, ladda upp filer och lägga till effektmål. Klicka på “plus”-ikonen bredvid
vald funktion.

För att ladda upp effektmål, fyll i namn på målet och om det är mest fokuserat på innovation
eller effektivitet samt om det är externt eller internt riktat. Klicka sedan på “spara”.
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För att ladda upp filer klicka på “Välj fil att ladda upp”, välj fil från din dator och klicka på
“Ladda upp”.

För in så många projekt som du önskar i vardera portfölj. När du är klar kan du klicka på
“Mina portföljer” igen för att få en överblick. Det kan då se ut såhär. Klicka på en portfölj för
att lägga till, ta bort eller redigera projekt i portföljen.
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3.2 Taggar
Under fliken “Taggar” i vänstermenyn hanterar ni era taggar. Dessa taggar används för att
märka upp projekt för statistik, gruppering och sökning. Exempelvis kan ni ha taggar för
kommunövergripande mål ni önskar styra mot, så att man kan se vilka projekt och portföljer
som är involverade i detta.

Klicka på “plus”-ikonen och namnge taggen, klicka sedan på “spara”. Du kan lägga till så
många taggar som du önskar.

3.3 Analys av dina portföljer
Högst upp presenteras en sammanställning över projekten i din/dina portföljer. Graferna
visar huruvida projekten fokuserar på effektivitet eller innovation samt internt eller externt.
Dessutom presenteras den totala årliga budgeten, genomsnittlig årlig budget per projekt
samt hur många projekt som ingår din/dina portföljer. Klicka på “frågetecken”-ikonen för att
få mer information.
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Nedanför presenteras dina portföljer i en tabell för att ge en överblick. Klicka på
“frågetecken”-ikonen uppe till höger för att få mer information. Klicka på “ladda ned”-ikonen
för att spara informationen som en bild.

Du kan klicka på en portfölj för att se ytterligare specifikationer eller för att lägga till fler
projekt i portföljen, se avsnitt “3.1 Skapa och administrera portföljer och projekt” på sida 11.

Sedan presenteras tre olika diagram.

I det till vänster ser du de portföljer som du är portföljledare för, över tid. Y-axeln
representerar den genomsnittliga klassificeringen för “effektivtet - innovation”, den
genomsnittliga klassificeringen för “internt - externt” samt genomsnittlig årlig budget. X-axeln
representerar perioden. När genomsnittet beräknas exkluderas alla projekt som inte har
något värde satt för det som ska beräknas.

I det till höger ser du de portföljer som du är portföljledare för. Y-axeln representerar den
genomsnittliga klassificeringen för “effektivtet - innovation”. X-axeln representerar den
genomsnittliga klassificeringen för “internt - externt”. Z-axeln (intensitetet på färgen)
representerar total årlig budget inom det klassificerings-omfånget. När genomsnittet
beräknas exkluderas alla projekt som inte har något värde satt för det som ska beräknas.

För muspekaren över diagrammen för att få se det exakta värdet.Klicka på
“frågetecken”-ikonen uppe till höger i respektive diagram för att få mer information. Klicka på
“ladda ned”-ikonen för att spara diagrammen som en bild.
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Nedanför ser du ytterligare ett diagram som visar de portföljer som du är portföljledare för.
Y-axeln representerar den genomsnittliga klassificeringen för “effektivitet - innovation”.
X-axeln representerar den genomsnittliga klassificeringen för “internt - externt”. Z-axeln
(storleken på cirkeln) representerar total årlig budget. När genomsnittet beräknas exkluderas
alla projekt som inte har något värde satt för det som ska beräknas.

Klicka på “frågetecken”-ikonen uppe till höger för att få mer information. För muspekaren
över diagrammet för att få se det exakta värdet. Om flera projekt ligger på samma datapunkt
får du även se en lista över projekten.

Klicka på “ladda ned”-ikonen för att spara diagrammet som en bild.
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Därtill presenteras en översikt av de taggarna din organisation använder i en tabell. Här
visas den totala årliga budgeten för de portföljer du är portföljledare för, grupperat på
projektens taggar. Tabellen kan sorteras genom att klicka på dess kolumn-rubriker. De
projekt som saknas taggas visas under “Övriga, (ej taggade)”.

Klicka på “frågetecken”-ikonen uppe till höger för att få mer information. Klicka på “ladda
ned”-ikonen för att spara tabellen som en bild.

Om du klickar på en portfölj i tabell får du se vilka projekt den innehåller och vilka taggar
som projekten är taggade med.
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4 Alla portföljer
Klicka upp till vänster i menyn för att komma till “Alla portföljer”. Här presenteras alla
portföljer som är på gång i din organisation och dess underenheter.

Högst upp kan du filtrera på vilket år eller vilken enhet du vill titta på. Du kan även ladda ned
datan till en Excel-fil.

Nedanför presenteras en sammanställning över projekten i alla portföljer. Graferna visar
huruvida projekten fokuserar på effektivitet eller innovation samt internt eller externt.
Dessutom presenteras den totala årliga budgeten, genomsnittlig årlig budget per projekt
samt hur många projekt som finns i portföljerna. Klicka på “frågetecken”-ikonen för att få mer
information.

Sedan presenteras tre olika diagram. I det till vänster ser du de portföljer som matchar valda
filter, över tid. Y-axeln representerar den genomsnittliga klassificeringen för “effektivtet -
innovation”, den genomsnittliga klassificeringen för “internt - externt” samt genomsnittlig årlig
budget. X-axeln representerar perioden. När genomsnittet beräknas exkluderas alla projekt
som inte har något värde satt för det som ska beräknas.

I det till höger ser du de portföljer som matchar valda filter. Y-axeln representerar den
genomsnittliga klassificeringen för “effektivtet - innovation”. X-axeln representerar den
genomsnittliga klassificeringen för “internt - externt”. Z-axeln (intensitetet på färgen)
representerar total årlig budget inom det klassificerings-omfånget. När genomsnittet
beräknas exkluderas alla projekt som inte har något värde satt för det som ska beräknas.

För muspekaren över diagrammen för att få se det exakta värdet.Klicka på
“frågetecken”-ikonen uppe till höger i respektive diagram för att få mer information. Klicka på
“ladda ned”-ikonen för att spara diagrammen som en bild.
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Nedanför ser du ytterligare ett diagram som visar de portföljer som matchar valda filter.
Y-axeln representerar den genomsnittliga klassificeringen för “effektivitet - innovation”.
X-axeln representerar den genomsnittliga klassificeringen för “internt - externt”. Z-axeln
(storleken på cirkeln) representerar total årlig budget. När genomsnittet beräknas exkluderas
alla projekt som inte har något värde satt för det som ska beräknas.

Klicka på “frågetecken”-ikonen uppe till höger för att få mer information. För muspekaren
över diagrammet för att få se det exakta värdet. Om flera projekt ligger på samma datapunkt
får du även se en lista över projekten.

Klicka på “ladda ned”-ikonen för att spara diagrammet som en bild.
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Därtill presenteras en översikt av de taggarna din organisation använder. Här visas den
totala årliga budgeten för de portföljer som matchar valda filter, grupperat på projektens
taggar. De projekt som saknas taggas visas under “Övriga, (ej taggade)”. Tabellen kan
sorteras genom att klicka på dess kolumnrubriker.

Klicka på “frågetecken”-ikonen uppe till höger för att få mer information. Klicka på “ladda
ned”-ikonen för att spara tabellen som en bild.

Längst ned visas en tabell över alla portföljer. Om du har filtrerat på något dyker endast de
portföljer som matchar filtreringen upp. Här ser du vad projekten heter, om de har ett Id,
vilken portfölj och organisation de tillhör, vilka portföljledare de har, dess totala årliga budget,
genomsnitts-budgeten per projekt samt om projektet är fokuserat på effektivitet eller
innovation samt internt - externt.
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4.1 Alla portföljer - gå till en specifik portfölj
Längst ned under fliken “Alla portföljer” i vänstermenyn finns en tabell över alla portföljer.
Klicka på en portfölj för att se ytterligare information.

Högst upp ser du en sammanställning över projekten i denna portfölj samt en tabell över
projekten i den. Klicka på ett projekt för att få mer information. Om du är portföljledare kan
du även redigera projektet.

Nedanför visas två diagram. Till vänster ser du portföljens projekt över tid. Y-axeln
representerar den genomsnittliga klassificeringen för “effektivtet - innovation”, den
genomsnittliga klassificeringen för “internt - externt” samt genomsnittlig årlig budget. X-axeln
representerar perioden. När genomsnittet beräknas exkluderas alla projekt som inte har
något värde satt för det som ska beräknas.

Till höger ser du alla projekt i portföljen. Y-axeln representerar den genomsnittliga
klassificeringen för “effektivtet - innovation”. X-axeln representerar den genomsnittliga
klassificeringen för “internt - externt”. Z-axeln (intensitetet på färgen) representerar total årlig
budget inom det klassificerings-omfånget. När genomsnittet beräknas exkluderas alla projekt
som inte har något värde satt för det som ska beräknas.
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För muspekaren över diagrammen för att få se det exakta värdet.Klicka på
“frågetecken”-ikonen uppe till höger i respektive diagram för att få mer information. Klicka på
“ladda ned”-ikonen för att spara diagrammen som en bild.

Nedanför presenteras portföljens projekt igen. Y-axeln representerar den genomsnittliga
klassificeringen för “effektivitet - innovation”. X-axeln representerar den genomsnittliga
klassificeringen för “internt - externt”. Z-axeln (storleken på cirkeln) representerar total årlig
budget. När genomsnittet beräknas exkluderas alla projekt som inte har något värde satt för
det som ska beräknas.

Klicka på “frågetecken”-ikonen uppe till höger för att få mer information. För muspekaren
över diagrammet för att få se det exakta värdet. Om flera projekt ligger på samma datapunkt
får du även se en lista över projekten.

Klicka på “ladda ned”-ikonen för att spara diagrammet som en bild.
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Slutligen visas en tabell över de taggar som projekten i portföljen taggats med. Du kan
sortera taggarna i tabellen genom att klicka på kolumn-rubrikerna.

För att få mer information klickar du på frågetecknet i tabellen. Klicka på ikonen till höger för
att ladda ned tabellen som en bild.
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5 Alla projekt
I menyn till vänster hittar du även “Alla projekt”. Här presenteras alla projekt som är på gång
i din organisation och dess underenheter. Högst upp kan du filtrera på vilket år, vilken enhet
eller vilken tagg du vill titta på.

Nedanför presenteras en sammanställning över projekten. Graferna visar huruvida projekten
fokuserar på effektivitet eller innovation samt internt eller externt. Dessutom presenteras den
totala årliga budgeten, genomsnittlig årlig budget per projekt samt hur många projekt som
ingår din/dina portföljer. Portföljer utan en angedd budget tas inte med i
genomsnitts-beräkningen. Klicka på “frågetecken”-ikonen för att få mer information.

Sedan presenteras två diagram där de projekt som matchar valda filter visas.

I det vänstra diagrammet representerar Y-axeln den genomsnittliga klassificeringen för
“effektivitet - innovation”. X-axeln representerar den genomsnittliga klassificeringen för
“internt - externt”. Z-axeln (intensiteten på färgen) representerar total årlig budget inom det
klassificeringsomfånget.

I det högra diagrammet representerar Y-axeln den genomsnittliga klassificeringen för
“effektivitet - innovation”. X-axeln representerar den genomsnittliga klassificeringen för
“internt - externt”. Z-axeln (storleken på cirkeln) representerar total årlig budget.

När genomsnittet beräknas exkluderas alla projekt som inte har något värde satt för det som
ska beräknas.

Klicka på “frågetecken”-ikonen uppe till höger i respektive diagram för att få mer information.
För muspekaren över diagrammet för att få se det exakta värdet. Om flera projekt ligger på
samma datapunkt får du även se en lista över projekten.
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Klicka på “ladda ned”-ikonen för att spara diagrammet som en bild.
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Sedan presenteras en översikt av de taggarna din organisation använder. Här visas den
totala årliga budgeten för de portföljer som matchar valda filter, grupperat på projektens
taggar. De projekt som saknas taggas visas under “Övriga, (ej taggade)”. Tabellen kan
sorteras genom att klicka på dess kolumnrubriker.

Klicka på “frågetecken”-ikonen uppe till höger för att få mer information. Klicka på “ladda
ned”-ikonen för att spara tabellen som en bild.

Längst ned hittar du en tabell med alla projekt inom organisationen. Om du har filtrerat på
något dyker endast de projekt som matchar filtret upp.

Här ser du vad projekten heter, om de har ett Id, vilken portfölj och organisation de tillhör,
dess årliga budget, mellan vilka år projektet är igång, vilka taggar som taggats samt om
projektet är fokuserat på effektivitet eller innovation samt internt - externt.
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Om du klickar på ett projekt/en portfölj kommer du till en översikt med mer detaljerad
information om de projekt som ligger i portföljen. Om du är portföljledare till denna portfölj
kan du även redigera information, taggar och filer samt lägga till nya projekt. Se hur i avsnitt
“3.1 Skapa och administrera portföljer och projekt” på sida 11

Om du inte är portföljledare ser det istället ut såhär:

5.1 Alla projekt - gå till en specifik portfölj

Gå till “Alla projekt” i vänstermenyn och bläddra ned till tabellen med alla projekt.
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Om du klickar på ett projekt/en portfölj kommer du till en översikt med mer detaljerad
information om de projekt som ligger i portföljen.

Nedanför visas två diagram. Till vänster ser du portföljens projekt över tid. Y-axeln
representerar den genomsnittliga klassificeringen för “effektivtet - innovation”, den
genomsnittliga klassificeringen för “internt - externt” samt genomsnittlig årlig budget. X-axeln
representerar perioden. När genomsnittet beräknas exkluderas alla projekt som inte har
något värde satt för det som ska beräknas.

Till höger ser du de alla projekt i portföljen. Y-axeln representerar den genomsnittliga
klassificeringen för “effektivtet - innovation”. X-axeln representerar den genomsnittliga
klassificeringen för “internt - externt”. Z-axeln (intensitetet på färgen) representerar total årlig
budget inom det klassificerings-omfånget. När genomsnittet beräknas exkluderas alla projekt
som inte har något värde satt för det som ska beräknas.

För muspekaren över diagrammen för att få se det exakta värdet.Klicka på
“frågetecken”-ikonen uppe till höger i respektive diagram för att få mer information. Klicka på
“ladda ned”-ikonen för att spara diagrammen som en bild.
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Nedanför presenteras portföljens projekt igen. Y-axeln representerar den genomsnittliga
klassificeringen för “effektivitet - innovation”. X-axeln representerar den genomsnittliga
klassificeringen för “internt - externt”. Z-axeln (storleken på cirkeln) representerar total årlig
budget. När genomsnittet beräknas exkluderas alla projekt som inte har något värde satt för
det som ska beräknas.

Klicka på “frågetecken”-ikonen uppe till höger för att få mer information. För muspekaren
över diagrammet för att få se det exakta värdet. Om flera projekt ligger på samma datapunkt
får du även se en lista över projekten.

Klicka på “ladda ned”-ikonen för att spara diagrammet som en bild.

Slutligen visas en tabell över de taggar som projekten i portföljen taggats med. Du kan
sortera taggarna i tabellen genom att klicka på kolumn-rubrikerna.
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För att få mer information klickar du på frågetecknet i tabellen. Klicka på ikonen till höger för
att ladda ned tabellen som en bild.
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6 Sök bland portföljer och projekt
Uppe i vänstermenyn finns en sökfunktion. Du kan söka på specifika projekt och portföljer,
du kan söka på en viss enhet eller portföljledare för att se vilka portföljer och projekt som
tillhör enheten/portföljledaren eller en viss tagg för att se vilka projekt som taggats med den.

Välj tagg och klicka sedan på “Sök”.

Projekt eller portföljerna som taggats listas då nedanför sökfönstret. Klicka på den rad du vill
läsa mer om.
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Om du inte hittat svar på din fråga kan du kontakta supporten, maila support@dimatech.se.
Vänligen notera att det är en teknisk support som inte stöttar i tolkning av data.

34 (34)

mailto:support@dimatech.se

