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SAMMANFATTNING 

<Beskriv kortfattat dokumentets innehåll.> 
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1 Projekt direktion 

1.1 Projektmål 

< Formulera projektets mål.> 

<Ett projektmål innehåller tidsbegränsning, bedömda kostnader och egenskaper.> 

1.2 Syfte 

< Beskriv kortfattat syftet med projektet.> 

<Syftet bör vara uttryckt som en beskrivning av projektets generella mål och inriktning  

samt effekten av projektets resultat på kort och lång sikt.> 

<Syftet ska vara tillämpligt även efter att projektets mål har uppnåtts.> 

1.3 Affärsmöjligheter/marknadssituation 

<Ge en kortfattat beskrivning av affärsmöjligheter kopplade till projektets resultat.> 

<Ge, om möjligt, en kortfattat orientering om marknadssituation för projektets resultat, t 
ex: 

första kund 

lönsamhetskalkyl 

marknadstrender 

konkurrerande produkter 

konkurrenternas framsteg> 

1.4 Bakgrund 

< Placera projektet i rätt sammanhang genom att beskriva den gällande situationen.> 

<Beskriv kortfattat orsaken till och villkor för att utföra projektet.> 

<Bakgrundsbeskrivningen hjälper att placera projektet i rätt sammanhang och ger alla 
involverade en gemensam syn på projektet.> 

2 Projektbeskrivning 

2.1 Förväntat resultat 

<Ange , i tydliga och mätbara termer, projektets förväntade resultat.> 
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2.2 Kvalitet på projektresultat 

<Ange , i mätbara termer, kvaliteten på projektets resultat som t ex tillförlitlighet, 
användbarhet och korrekthet.> 

2.3 Organisationen krav på projektet genomförande 

<Ange organisationen krav på projektet såsom kompetensutveckling, test av ny teknik, 
test av ny metodik.> 

<Ange även hur dessa krav påverkar budget, tid och kompetensbehov.> 

2.4 Kvalitetsmål på projektgenomförande 

<Ange, i mätbara termer, kvalitetsmål på projektets genomförande som t ex produktivitet, 
precision I planering och precision i tidsuppföljning.> 

2.5 Avgränsningar 

<Ange det som är specifikt inkluderat eller exkluderat från projektet I förhållande till 
projektets mål.> 

3 Projektplan 

3.1 Tidsplan 

<Beskriv kortfattat aktivitetsstrukturen i projektet, principer för uppskattningar och 
principer för aktivitetsföljder/-sekvenser.> 

<Förbered även en tidsschema innehållande huvudaktiviteter, tollgates-beslut och viktiga 
händelser.> 

3.2 Milstolpar 

<Definiera projektets milstolpar baserad på vald strategi, arbetsmodell samt kritiska 
händelser i projektet.> 

3.3 Leveranser 

<Definiera leveranser och delleveranser från projektet. Detta avseende vad, när och till 
vem/vad leveranserna avser ske.  

(Detta är speciellt viktigt i stora projekt samt komplexa projekt där det finns beroenden 
mellan projektets leveranser och andra uppdrag, projekt och aktiviteter.> 

4 Projektbudget 

<Beskriv kortfattat de principer som använts vid uppskattning av kostnader och resurser, 
kategori av kostnader och intäkter osv.> 



Projekt: Utgåva: Status: Sida: 

Ange projektnamn  001 Preliminär 8(12) 
 

 
Dokumentnamn: e46c24cb.doc 

Ändrat: 10 feb 2006 13:48:00 av sm 
Revision: 2 

<Förbered en projektbudget innehållande bl a avsatta medel, intäkter och utbetalningar. 

(För stora projekt tas det fram ett separat dokument som bifogas projektspecifikationen. 
Dock för mindre projekt kan budgeten dokumenteras direkt i detta dokument.) > 

5 Projektorganisation och intressenter 

5.1 Organisation, roller och ansvar 

5.1.1 Styrgrupp 

<Specificera de personer som ansvarar för projektstyrningen, d v s styrgruppen.> 

<Ange personernas roll, ansvar, befogenheter i projektet.> 

5.1.2 Projektledning 

<Specificera ansvar och befogenheter för projektledaren/-managern.> 

<Beskriv projektorganisations ansvar och befogenheter gentemot den organisation i vilken 
projektet bedrivs.> 

<Beskriv de områden/stödfunktioner som behövs för att stödja projektledaren, såsom 
administration, teknisk koordinering, affärskoordinering, konfiguration management, 
kvalitetskoordinering och säkerhet.> 

5.1.3 Projektgrupp 

<Specificera projekt-/genomförandegruppen i termer av personer, organisation, team, 
roller, ansvar och.> 

5.2 Projektorganisation/intressentmodell, översikt 

<Identifiera projektets intressenter såsom kunder, slutanvändare av projektresultatet, 
partners, leverantörer, berörde delar i organisationen och andra projekt.> 

5.3 Kund och kundöverenskommelser/-ansvar 

<Lista, med namn och roll, leverantörer till projektet, såsom partners, underkonsulter. 

(En leverantör är inte nödvändigtvis en extern leverantör/organisation utan det kan vara 
ett annat projekt.)> 

5.4 Leverantörer 

<Ange, om möjligt, kunden i projektet.> 

<Ange även, om möjligt, vad som förväntas av och överenskommits med kunden i termer 
av produkter, information, kontrakt/avtal, verktyg, tillgänglighet, osv.> 
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5.5 Kopplingar till andra projekt 

<Specificera samband/länk mellan detta projekt och andra projekt eller uppdrag. 

<Säkerställ att de relevanta beroenden i termer av leveranser till och från projektet och 
användning av samma resurser är synliga i tidsplanen.> 

5.6 Rapporteringsrutiner 

<Ange rutiner för rapportering och informationsspridning både inom projektet och till 
olika intressenter, såväl interna som externa. 

<I stora projekt bör detta beskrivas i ett separat dokument och bifogas 
projektspecifikationen.> 

5.7 Rapporteringsrutiner 

<Ange rutiner för rapportering och informationsspridning både inom projektet och till 
olika intressenter, såväl interna som externa. 

<I stora projekt bör detta beskrivas i ett separat dokument och bifogas 
projektspecifikationen.> 

5.8 Resursplan och kompetensprofil 

< Bifoga en resursplan, som specificerar projektets behov av personal och andra resurser. 
Gör resursprofiler, om möjligt.> 

<Definiera vilken kompetens projektet behöver för att nå målen.> 

<Små projekt kan specificera resursbehovet i detta dokument.> 

6 Kvalitet 

<Om en separat kvalitetsdokument har tagits fram referera till det.> 

6.1 Projektstrategi 

<Specificera den strategi som ska tillämpas för att uppnå målen, såsom: 

Arbetsmodeller och processer som ska användas 

Verktyg som ska användas 

Användning av externa leverantörer 

Tekniker som ska användas 

Informationsstrategier 

Extern upphandling jämfört med egen utveckling 

Joint ventures 

… > 
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6.2 Kvalitetsramverk 

6.2.1 Granskningar 

<Ange interna och externa granskningar som är planerade i projektet/projektplanen, som 
t ex processgranskning, produktgranskning, projektledningsgranskning.> 

<Ange även vem som är sammankallande och hur resultatet ska rapporteras.> 

6.2.2 Bedömning 

<Beskriv proceduren som används vid tollgatesbedömningar.> 

<Beskriv hur och när riskbedömningar genomförs och rapporteras> 

6.2.3 Revisioner/Genomgångar 

<Specificera de olika typer av revisioner som kommer att genomföras i projektet såsom 
milstolperevisioner, kontraktsrevisioner, joint-revisioner (t ex köpare-leverantörer)> 

<Specificera proceduren för att rapportera och koordinera dessa revisioner i projektet.> 

6.3 Operativa processer/genomförande 

<Lista de olika processer och arbetsmodeller som kommer att användas i projektet.> 

<Beskriv hur processerna applicerats i projektet för att täcka de olika behoven i projektet 
eller om speciella rutiner har formats.> 

<Beskriv speciella överenskommelser med kunde.> 

<Lista de olika metoder, instruktioner och verktyg som avses användas i projektet för 
respektive process. Alternativ kan detta refereras till processbeskrivningen. Ange i så fall 
avvikelser från processbeskrivningen.> 

<Ange rutiner som säkerställer korrektheten i de verktyg som ska användas i projektet och 
hur dessa ska kontrolleras.> 

6.4 Supportaktiviteter/projektstöd 

<Nedan finns det en rad aktiviteter som kan genomföras för att säkerställa kvaliteten på 
såväl projektgenomförande som projektresultat.> 

6.4.1 Säkerhet 

<Ange hur säkerhetsfrågor ska hanteras.> 

6.4.2 Configuration Management 

<Referera till en CM-plan eller beskriv rutiner för konfigurationsidentifiering, kontroll och 
hantering av ändringar, underhåll och spårbarhet. 
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Följande avsnitt bör täckas av en CM: 

Konfigurationsindentifiering 

Konfigurationskontroll 

Konfigurationsstatus (t ex inspektioner, teststatus) 

Konfigurationsgranskning> 

6.4.3 Verifieringsmodell 

<Indikera kvalitetsgranskningar av projektresultat, inspektioner, tester och utvärderingar 
av mätvärden som har planerats i projektet.> 

<Definiera även ansvaret för respektive aktivitet.> 

6.4.4 Kontroll av ospecificerade produkter 

<Beskriv proceduren för att hantera produkter som inte specificerats bland kraven.> 

6.4.5 Hantering av ändringsbegäran 

<Beskriv proceduren för att hantera nya och förändrade krav i projektet.> 

6.4.6 Osäkerhetshantering 

<Beskriv proceduren för att hantera risker och möjligheter i projektet.> 

6.4.7 Rutiner för progresspårning 

<Beskriv proceduren för att spåra och rapportera framgångar/uppnådda resultat i 
projektet.> 

<Beskriv även mätmetod, det vill säga hur mätningar kommer ske, vilka nyckeltal som 
kommer att användas och hur rapportering av kommer att ske och presenteras.> 

6.4.8 Rutiner för hantering underleverantörer 

<Ange hur underleverantörerna godkänns hur kvalitetssäkring av deras arbete kommer 
ske.> 

<Referera till överenskomna acceptanskriterier.> 

6.4.9 Dokumentkontroll 

<Ange dokumentkontrollproceduren samt vem som godkänner dokumentationen.> 

<Ange proceduren kring reviderade dokument.> 

<Ange proceduren för att säkerställa att projektet har tillgång till senaste versionen av 
dokumenten.> 
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6.4.10 Kvalitetsdokument 

<Beskriv hur kvalitetsdokument hanteras i projektet.> 

6.4.11 <…> 

<Lägg till nödvändiga/relevanta punkter för projektstöd .> 

7 Risker och möjligheter 

< Indikera risker och möjligheter.> 

<Föreslå hur riskerna kan undvikas samt hur möjligheterna ska utnyttjas.> 

8 Immateriella rättigheter 

< Ange de lagliga aspekterna på projektets resultat såsom patent, upphovsrätt (copyright) 
etc.> 

9 Överlämnande/projektavslutning 

9.1 Överlämnande till kund 

<Beskriv proceduren för överlämnande/leverans till kunden, kundens acceptenstest, 
acceptens kriterier, osv.> 

9.2 Överlämnande till mottagare 

<Definiera vilken enhet som tar ansvaret för projektresultatet, underhåll, implementation, 
produktion, sälj, hantering av garantier, support och kund service.> 

<Ange acceptansrutiner och –kriterier för mottagande enhet.> 

<Ange mottagare för projektets dokumentationen.> 

9.3 Överlämnande av erfarenheter 

<Indikera hur erfarenheter, kompetens, information från projektet transformeras till den 
reguljära organisationen.> 

10 Övrigt 

11 Referenser 

< Räkna upp alla dokument som refereras till i projektspecifikationen men som inte 
bifogas.> 

 


