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Planering tar ti…



Syftet med planering

• At hantera osäkerhet > ju mindre osäkerhet man kan 
acceptera i et projekt, desto mer detaljplanering 
behövs

• VAKSAMHET så at inte planeringen iöiar 
kreatviteten

• Överblick
• Struktur, organisaton
• Kommunikaton
• Resursförielning



ÖÖ vergripande projektplan

• Kommunikatonsverktyg – et sät at beräta för 
anira vai projektet skall hanila om

• Syfar tll at ge en ”helikopterbili” av projektet
• Parallell i företagssammanhang: Afärsplan (se ex. 

htp:////www.foretaganie.se//Afarsplanen.html)
• Viktgt at fånga intresset > beräta varför just ieta 

projektet är så viktgt! Vai är iet som gör iet värt at 
satsa på?

• Olika typer av motagare: Projektmeilemmar, 
samarbetspartners, fnansiärer, målgruppen

http://www.foretagande.se/Affarsplanen.html


 Sammanfatning
 Bakgrunisbeskrivning – motvering tll 

projektet
 Målformulering (proiuktmål//efektmål) – 

vad skall projektet göra
 Avgränsning (ti, plats, målgrupp etc)
 Översiktlig aktvitetsplan
 Översiktlig tisplan - milstolpar
 Projektbuiget
 Organisatonsplan (-struktur) > 

Intern//extern

ÖÖ vergripande projektplan



 Planeringsmoiell som bygger på at man 
”bryter ner” projektet

 Lätare hantera//överblicka projektet i 
etapper

 Gränserna mellan etapperna kan vara av 
typen av milstolpar//griniar

Planering i etapper



Milstolpar

• Et givet resultat uppnåt vii en fastlagi tipunkt
• Typer av milstolpar:

• Beslutspunkter 
• Kooriinatonstllfällen 
• Goikännanie 
• Färiigställanie 
• Ansvarsöverlämnanien 



Exempel paå  milstolpar

• Uniersökningar färiiga
• Planer goikänia
• Kunskap och kompetenser har uppnåts 
• Beskrivningar är färiiga
• Resultat har utvärierats
• Prioriteter har sats
• Beslut har tagits
• Ekonomiska analyser är klara



Bra milstolpar

• är begripliga (för en utomståenie part) 
• anknyter tll mål i projektet
• utgör en meningsfull iel av et projektörlopp
• är hanterbara
• viktga beslutspunkter i projektet måste vara milstolpar
• bra som motvatonsfaktor och kommunikatonsmedel
• Innebär en bra överlämning tll nästa etapp (stafetlopp)



GANTT-schema
• Populärt planeringsverktyg
• Schema mei aktviteter, tipunkter (och ansvariga)
• Mycket överskåiligt

Klippa gräset

Räfsa

Sätta på kaffe

Stina

Stina

Nils

8.30 9.30 10.30



GANTT-schema

Ofa bra at ha mei GANTT-schema i projektplan
 > bra kommunikatonsverktyg

•Iientfera aktviteter
•Avgränsa i ti; 
•I förhållanie tll ieailines
•Analysera beroeniet
•Fastställ ansvar



Örganisationer

• ”Orinaniet av olika ielar tll inböries samverkan, eller en 
större sammanslutning” ”en samling iniiviier”

• Varför organisatoner? Medvetet, stabilt och målinriktat 
samarbete; samordna resurser för större påverkan

• Formella och informella organisatoner (nätverk)
• En organisaton har meilemmar (som kan ha olika roller 

och infytanie – formellt eller informellt)
• Projekt: temporär (tllfällig) organisaton
• Motsats: kontnuerlig (rutn-) organisaton
• Genomsyrar verksamheten – påverkar beslut
• Ex. i et projekt hyr man gärna utrustning - i en kontnuerlig 

organisaton väljer man kanske hellre at köpa. 



Projekt vs. kontinuerlig org.

• Hur hänger organisatonsformen samman mei:
• Efektvitet?
• Flexibilitet?
• Kreatvitet?
• Föräniring//kontnuitet?
• Läranie//erfarenheter?



Projektets sammanhang – hur 
kan organisationen se ut?

Styrgrupp

Projektägare

projektledare

Samarbetspartners

projektgrupp

Följeforskare



Projektroller
• Projektägare: ”organisaton som ansökt och fåt stöi för en 

projektansökan” (typ strukturfondsprojekt) //// 
Projektbeställare – person (typ projekt inom näringsliv)

• Styrgrupp (obs ej styrelse): Beslutsforum, har ansvar för 
kontroll och styrning av projektet.

• Projektledare: Ansvar och uppgifer kan variera mellan 
projekt, beroenie på omfatning osv. Ofast har man et 
arbetsleiar- men inte personalansvar.

• Projektgrupp: Varieranie storlek och engagemangsgrai – i 
multprojektmiljöer kan iniiviier vara meilemmar i et stort 
antal projektgrupper


	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15

