
Försök att göra en gemensam plan med följande frågor:  

1. Syfte:  

Vad är projektets övergripande syfte? (försök skriva ner det i en mening)   

 

2. Önskat resultat: 

 Vilka resultat vill ni ha i slutet av projektet? (sikta på 2-4 punkter)   

 

3. Målgrupp, behov och värde:     

(sikta på 3-6 punkter) 

• Vem eller vilka gör ni projektet för?  

• Vilka behov har de som vi försöker hjälpa till med?  

• Vilket värde ger det dessa personer?  

 

4. Roller och intressenter:  

Vem är med i projektet (och vilka personer behöver vara med ibland) och vad är de 

ansvariga för?   
   

Här är några föreslagna roller:   

Ledare - ledande eller ägare av projektet.  

Ledarkompis - Stöttar ledaren ofta, kanske varje dag. 

projektgrupp - Personer som arbetar med projektet.   

Rådgivare - personer som gruppen kan gå till för inspiration, råd, frågor och 

återkoppling.  

Beslutsledare - eller chef med ansvar för att godkänna projektet. 

Användare - personer från målgruppen som kan testa er lösning eller hjälpa till i 

utvecklingen och så vidare.  

Berörda parter - andra som kan vara intresserade i eller påverkade av resultaten av 

projektet (till exempel personer från andra delar av staden som själva vill använda er 

lösning på sin avdelning).  

   

5. Färdigheter:  

Vilka färdigheter, kunskaper eller resurser saknar vi i teamet som vi behöver hitta?   

   

6. Tidslinje, milstolpar och budget:  

Vad ska hända i projektet och när ska det hända? Hur mycket pengar har vi (eller tror vi 

att det kommer behövas)? (försök dela upp det i olika punkter)  

 

(Viktigt att tänka på att vi vill arbeta över kortare tidsramar, med en agil inställning och ett 

antal iterativa slingor)  

7. Hur vi jobbar:  

Hur kommer ni i teamet att arbeta tillsammans, hur ska ni att kommunicera, dela upp 

arbetsuppgifter, ta beslut och så vidare (försök att definiera cirka 5 riktlinjer med 

korta beskrivningar för var och en)   
   



8. Att lyckas eller misslyckas:  

Hur ser framgång eller misslyckande ut för ert projekt? (sikta på 4-5 punkter för var 

och en) Kom också fram för hur ni ska mäta om projektet är en framgång eller ett 

misslyckande.   

 

9. Anslutningar:  

Vilka andra projekt är kopplade till det ni håller på med? Finns det några andra 

dokument eller källor som vi behöver ta hänsyn till?  


