
är utformad
med tanke på

kan genomföras som

innehåller
information

om [2..*]
innehåller

härrör från ett

kan leda till

kan ha

kan vara ett

kan vara ett

avser behov av

genomförs i

kan ha

kan ha

kan ha

är en

innehåller

görs med
hjälp av

kan föranleda

kan bestå av
[1..*]

kan ingå i
[1..*]

kan vara

kan vara

har ett

är ett

är ett

är en

genomförs i en

kan genomföras
genom

bör uttryckas i
enlighet med fastställd

kan vara en
förutsättning för

att erhålla
kan vara en

förutsättning för
att få genomgå

eller leda

har en

är en

är en

beskriver
omfattning av

skapas med hjälp av

som beviljats
registreras i

listar personer
som genomfört

skapas med hjälp av

beskriver
genomförande av

utbildning

verksamhet som syftar till 
att skapa kunskaper och/

eller färdigheter hos en viss 
målgrupp

kurs

utbildning bestående av ett 
eller fler kursmoment 

målgrupp

personer som viss 
verksamhet riktar sig till

informationsutskick

utbildning som sker genom ett 
riktat utskick av information till 

en specifik målgrupp 

kurskatalog

sammanställning av de kurser 
som finns utarbetade och som 

erbjuds för behöriga, samt vilka 
kurstillfällen som är planerade

elev

roll som innehas av person 
som genomgår kurs

Utvecklingsportalen

webbplats på FMV intranät 
innehållande bl.a. 

kurskatalog, uppgifter om 
genomförd utbildning och 

personliga utbildningsplaner

kompetensutvecklingsbehov

behov hos person att erhålla 
eller utveckla vissa kunskaper 

eller färdigheter

utbildningbehov

behov hos person eller 
organisation att genomföra 

utbildning för att uppfylla ett 
kompetensbehov

förändrat ansvar

vad en person ska göra har 
ändrats

förändrad miljö

den miljö i vilken personen 
agerar har ändrats

person

enskild mänsklig varelse

förändrad metod

hur en person ska genomföra 
en åtgärd har ändrats

förändrad kompetens

den kompetens en person 
tidigare hade har minskat

brådskande utbildningsbehov

utbildningsbehov som behöver 
uppfyllas snarast möjligt

långsiktigt utbildningsbehov

utbildningsbehov som behöver 
uppfyllas vid en senare tidpunkt

FMV-anställd

person som är anställd vid 
Försvarets materielverk

FM-anställd

person som är anställd vid 
Försvarsmakten

utbildningsmiljö

plats och resurser där en viss 
kurs genomförs

fysisk utbildningsmiljö

utbildningsmiljö som utgörs av 
fysiska resurser

digital utbildningsmiljö

utbildningsmiljö som helt eller delvis 
är baserat på olika it-lösningar

civil leverantör

person som är anställd vid ett 
civilt företag som har ett avtal 

med FMV eller FM

kursansökningsblankett

formulär som fylls i för att skapa 
en kursansökan

kursansökan

ansökan från en person om 
att delta på en kurs

 Eken i Arboga 

...

kurskatalog PLM

kurskatalog för PLM-
området

lärare

roll som innehas av person 
som leder kurs

ändring

verksamhet som omfattar 
att utifrån tydligt uttryckta 

ändringsbehov påverka 
förvaltningsprodukter inom 

eget förvaltningsområde

kursmoment

del i kurs som har eget syfte 
och mål 

lärarledd kurs

utbildning som genomförs av 
en lärare som kommunicerar 

med ett antal elever kursupplägg

metod som används för 
genomförande av kurs

självstudiekurs

utbildning som genomförs av 
elev utan direkt stöd av en 

lärare

e-utbildning

självstudiekurs som genomförs 
i en digital utbildningsmiljö 

terminologi

definitioner av begrepp inom ett 
fackområde tillsammans med de 

termer som används för att 
kommunicera dessa begrepp

behörighet

rättighet att kunna

kursinriktning

inriktning för kursen avseende 
vad den behandlar

verksamhetsorienterad kurs

kurs som beskriver hur viss 
verksamhet genomförs 

it-stödsorienterad kurs

kurs som omfattar 
handhavande i visst it-stöd 

kursplan

dokument som bl.a. 
innehåller information om 

målgrupp, kurslängd, 
kursupplägg, kursinriktning, 

krav på deltagare, samt 
planerade kursmoment 

kursplansmall

mall som används för att 
skapa kursplaner

kursregister

sammanställning över vilka 
personer som har genomfört 

olika kurser 

kursschemamall

mall som används för att 
skapa kursscheman

kursschema

Schema som beskriver ordning 
och tidsutsträckning för olika 

kursmoment i en kurs

befogenhet

begränsning inom ramen för 
behörighet

innebär
begränsning av

registerkontroll

kontroll av person som 
genomförs av säkerhetspolisen 

mot belastnings- och 
misstankeregistret

kan vara en
förutsättning för

att erhålla attest

godkännande av annan 
person

kan behöva

genomgår

utbildar

utbildningsfråga till 
kundtjänst verksamhetstöd

fråga som härrör från ett 
utbildningsbehov

kan leda till

förvaltningsorienterad kurs

kurs som beskriver hur 
förvaltningen inom FO PLM 

bedrivs 

är en

kursadministatör

roll som innehas av person 
som sköter administration 
av anmälningar och intyg

it-systemroll i FMV 
Teamcenter

...

kan vara

individualbegrepp

begrepp där det enbart finns 
en referent (instans)

allmänbegrepp

begrepp där det finns mer 
än en referent (instans)

rollansökan

ansökan om att tillsättas i 
viss rollapplikationsroll

roll i viss applikation

verksamhetsroll

roll i verksamheten
kan avse

kan avse

kurstrappa

beskrivning av i vilken 
ordning olika kurser ska 

eller bör genomföras av en 
person i behov av 

utbildning

utbildningsansvarig

roll som innehas av person 
som håller samman alla 

frågor rörande utbildning 
inom ett område

person med utbildningsbehov

Person som saknar kunskap 
relevant för den verksamhet som 

personen ska vara en del av

blir efter
antagande till kurs

utbildar

(exempel på)

resursansvarig chef

roll som innehas av person 
som ansvarar för personal 

och kostnader

stämmer av
kursansökan med

Utbildningsbegrepp inom FO PLM
Begreppsdiagrammet innehåller de mest centrala begreppen avseende utbildning och kurser inom FO PLM.

anger ordning för kurser i

Ändring omfattar tillskott, anpassning 
och avveckling av förvaltningsprodukter.
Ändring kan beroende på omfattning, 
orsak, och språkbruk benämnas som; 
nyutveckling, vidareutveckling, 
modifiering, förändring, m.m.

Kommentar:
Vid en utbildning används ofta både 
fysiska och digitala utbildningsmiljöer.

Möjligheten för en person med 
behörighet att attestera fakturor kan 
vara begränsad till att enbart attestera 
fakturor med belopp lägre än 100.000:-. 
Personen har då en befogenhet att 
attestera fakturor med belopp lägre än 
100.000:-. 

En person som har tilldelats 
rättigheten att attestera 
fakturor. Personen är då 
behörig att attestera fakturor.

kursdokumentation

dokumentation och annan data 
som används vid 

genomförandet av en kurs 

Exempel är linjechef 
och projektledare

kan leda till


	Utbildningsbegrepp inom FO PLM v1.0.0.vsdx
	Utbildningsbegrepp v1.0.0


