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Därför har vi en gemensam
projektmodell
Projekt är en effektiv arbetsform för att utreda och driva förändringsarbete från idé till färdigt resultat. För att underlätta för alla som arbetar
med projekt, har en gemensam projektmodell tagits fram för Ronneby
kommun. Syftet med projektmodellen är att skapa ett gemensamt
arbetssätt i organisationen med ett gemensamt språk för projektverksamheten. Med projektmodellen får alla projekt en liknande struktur
genom färdiga mallar, checklistor och tydliga beslutspunkter.

Projekt som arbetsform
I dagligt tal kan ordet projekt användas för en mängd olika företeelser.
Det kan vara allt från en omfattande förändring till något som utförs av
en person under endast en dag. I vår projektmodell använder vi ordet
projekt när det handlar om ett arbete som inte ingår i den löpande
verksamheten.
Ett projekt kan till exempel vara när vi ska bygga en ny skola, genomföra
en upphandling eller införa ett nytt IT-stöd. För att ett arbete ska kallas
ett projekt i Ronneby kommun ska samtliga av punkterna nedan vara
uppfyllda:
•
•
•
•

Det finns tydliga och prioriterade mål för projektet
Projektet är avgränsat i tid och omfattning
Arbetet genomförs i en tillfällig projektorganisation
Tilldelade resurser och avsatt tid finns i projektet

De förändringar som görs i verksamheten som inte uppfyller kriterierna
ovan benämns som uppgifter eller uppdrag
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Projekt är arbeten med hög säkerhet och stort samordningsbehov.
Projektet leds av en projektledare med utsedd projekt- och styrgrupp.
Behovsbilden behöver genomlysas och förtydligas i en inledande
förstudie.
Uppdrag är arbeten med lägre osäkerhet än projekt med en tydlig
behovsbild. Det finns ofta erfarenhet av liknande arbeten och samordningsbehovet är mindre än för projekt.
Uppgifter är enkla arbeten av ringa omfattning med låg osäkerhet och
litet samordningsbehov. Arbetssättet inspireras av projektformen men är
mer informell jämfört med uppdrag eller projekt. Många uppgifter utförs
av en enskild person.
För dig som arbetar med uppdrag och uppgifter kan detta dokument och
flera av dokumentmallarna med fördel användas som ett stöd beroende
på uppdragets eller uppgiftens omfattning.
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Detta är Ronneby kommuns
projektmodell
Ronneby kommuns projektmodell är indelad i 4 olika faser. Projektstart, Genomförande och Projektavslut är de tre faser som ingår i
projektets genomförande där resultatet från Förstudien gett svar på
om ett projekt ska starta upp eller ej.

Målstyrning
För att få en bra styrning före och under projektet är det viktigt att det
ﬁnns tydliga beslutspunkter där uppföljning och utvärdering ska ske.
Beslutspunkterna utgör avgränsningar mellan de olika faserna. För att
fortsätta in i nästa fas krävs ett aktivt beslut från projektägaren och
styrgruppen. Vid de här punkterna kan man välja att ändra inriktning på
projektet, avsluta det eller fortsätta.

Projektmallar
Som stöd för projektägare och projektledare finns projektmallar
framtagna i Microsoft Word och Excel. I varje dokumentmall finns färdiga
exempel för att underlätta för dig som användare. Av de framtagna
mallarna ska förstudierapporten, projektbeställningen, projektplanen
och slutrapporten ses som styrande och obligatoriska dokument. Övriga
mallar finns framtagna som ett stöd och kan användas beroende på
projektets omfattning och inriktning.
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1. Förstudie
Upprinnelsen till ett projekt är en idé om en förändring, ett nytt
behov som uppstått eller ett krav som ska tillgodoses. Det kan vara
fördelaktigt att inleda projektarbetet med att genomföra en förstudie
för att veta om det är lämpligt att starta projektet eller inte och
för att minska osäkerheten kring projektet. Förstudien genomförs
normalt i förvaltningens ordinarie verksamhet.

Förstudiens Syfte
Syftet med förstudien är att skapa en gemensam syn på projektets
omfattning och ska svara på om projektet går att genomföra, om effekterna och nyttan med att genomföra projektet kan anses rimliga i förhållande till de kostnader eller investeringar som projektet medför, samt i
stora drag beskriva vad projektet kommer innebära för berörda delar av
verksamheten.

Exempel på aktiviteter i förstudien:
• Kartlägga krav och omfattning
• Analysera nuläget
• Bedöma om projektet ger tillräcklig lönsamhet eller
annan nytta i förhållande till kostnaderna
• Bedöma om det finns rimliga tekniska och
praktiska möjligheter att uppfylla kraven
• Kartlägga intressenter
• Utarbeta en översiktlig plan för genomförandet
• Ge underlag till beslut om varför projektet
ska genomföras just nu
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Förstudie

Förstudien ska säkerställa att rätt projekt startar och att dessa uppnår
efterfrågad nytta till verksamheten. En förstudie kan vara allt från en
kort utredning till ett omfattande arbete som kan hanteras som ett eget
projekt.
Informationen som samlas in från förstudien sammanställs i en förstudierapport.

Projektbeställning
När projektbeställningen undertecknats av projektägaren går ansvaret för
projektet över till projektledaren. Projektbeställningen ska tydligt belysa
vad som förväntas av projektet där projektledaren är kontakten mot
projektägaren.
Ju längre tid ett projekt pågår desto mer känsligt blir det för förändringar i
omvärlden. Projektet kan till exempel påverkas av ny lagstiftning, omorganisationer eller politiska beslut. För att förhindra att ett projekt misslyckas
på grund av yttre händelser kan det vara klokt att dela upp större förändringsarbeten i ﬂera delprojekt. Detta kan göras redan i projektbeställningen.
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Förstudie

Beslutspunkt 1
Ska projektet starta?

Beslut fattas av projektägaren tillsammans med projektledaren.

Checklista Beslutspunkt 1
En förstudie är genomförd.
Det finns en projektbeställning.
Det finns resurser så att projektet kan genomföras.

Obligatoriska dokument för denna fas:
• Förstudierapport

• Projektbeställning

Användbara dokument för denna fas:
• Nyttokalkyl
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Förstudie

2. Projektstart
Det är nu projektledarens arbete börjar på allvar. Projektet ska
planeras, genomföras och avslutas vilket projektledaren ansvarar för.
I följande kapitel berättar vi mer om projektets organisation och vad
projektledaren bör tänka på under arbetets gång.

Kartlägg projektets intressenter
I en intressentanalys identifieras vilka interna och externa parter som
påverkar och har intresse i projektet. Om inte rätt information når ut till
rätt mottagare spelar det ingen roll hur väl projektet har levt upp till det
förväntade resultatet. Intressenterna bör involveras så tidigt som möjligt
i projektet eftersom de kan vilja påverka resultatet och delaktighet är
därmed ett sätt att förankra projektets resultat. Om det visar sig att
intressenterna har andra förväntningar än projektets mål så måste målen,
och framför allt nyttan med målen, kommuniceras tydligt.
Intressenter är alla som påverkas före, under och efter projektets genomförande. Det kan vara politiker, leverantörer, förvaltningar, medarbetare, etc. I en intressentanalys görs en plan för hur alla intressenter ska
hanteras i alla faser av projektet där det finns definierat vilken information som krävs för att få dem delaktiga. Hur man kommunicerar nyttan
med projektet till de olika intressenterna dokumenteras med fördel i en
kommunikationsplan.

Analysera och dokumentera projektets nyttor
Gå igenom de nyttor som identifierades i förstudien och beskriv dessa
noga. Säkerställ att nuvärden finns för hur respektive nytta ska mätas
samt när i tid som den beräknade nyttan för projektet uppkommer.
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Projektstart

Projektets organisation
För att lyckas med genomförandet av ett projekt är det viktigt att
definiera vem som ansvarar för vad. Ju tydligare och klarare roller vi har
desto enklare blir det sedan att arbeta. Det underlättar både för dig som
ska leda projektet och för dig som är projektägare.
Nedan beskrivs olika roller som kan finnas i ett projekt samt deras ansvar
och befogenheter.

Projektägare
Projektägaren är den person som i samråd med projektledaren beslutar
om att starta upp ett projekt och som sedan är den som tillsammans
med styrgruppen fattar beslut om att avsluta projektet.
Projektägaren ansvarar för att:
• definiera syfte och mål för projektet
• upprätta projektbeställning som bygger på en eventuell förstudie
• utse styrgrupp
• utse projektledare
• tilldela resurser för projektet
• säkerställa finansiering
• avgöra om projektets förväntade resultat har uppnåtts

Styrgrupp
Styrgruppen fattar de avgörande besluten i projektet och bör därmed
bestå av personer med beslutsbefogenheter och ett stort intresse för
projektets genomförande. Projektägaren kan själv utgöra styrgrupp vid
mindre projekt. Om projektägaren inte ingår i styrgruppen har styrgruppens ordförande ansvar för att göra avstämningar med projektägaren.
Styrgruppen
• utgör stöd för projektledare och projektägare
• godkänner projektplanen
• beslutar om ändringar och tillägg i projektets omfattning, avgränsningar,
tidsplan eller budget
• prövar och godkänner projektets planer och resultat, både löpande och
vid projektavslut
• godkänner slutrapporten
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Projektstart

Projektledare
Projektledaren tar emot projektbeställningen från projektägaren och är
direkt underställd styrgruppen alternativt projektägaren. Projektledarens
huvuduppgift är att leverera ett resultat till projektägaren genom att leda
projektgruppen från beställning till avslut.
Projektledaren
• leder och fördelar arbetet i projektet
• planerar, följer upp och styr projektet
• ser till att projektet genomförs enligt projektägarens och styrgruppens
anvisningar
• kommer överens med resursägare om vilka resurser som ska
användas
• kontrollerar kvaliteten i arbetet och dess resultat
• upprättar projektbudget och följer upp tid och kostnader under projektets gång
• rapporterar löpande till styrgruppen och projektägaren
• är föredragande i styrgruppen
• informerar projektets intressenter, både interna och externa
• motiverar och engagerar projektgruppen
• är huvudansvarig för projektets dokumentation
• överlämnar projektresultatet till intern mottagare för vidare drift och
förvaltning

Projektgrupp
Projektgruppens huvudaktivitet är att utföra de aktiviteter som leder fram
till det beställda projektmålet. Gruppens sammansättning är beroende
av det problem som ska lösas och kan variera utifrån vilken fas projektet
befinner sig i.
En deltagare i projektgruppen ansvarar för att här
• planera eget arbete tillsammans med övriga i projektgruppen
• genomföra planerade aktiviteter inom överenskomna tidsramar
• hålla sig inom de för projektet bestämda kostnadsramarna
• rapportera resultat, avvikelser och risker till projektledaren
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Projektstart

Referensgrupp
Referensgruppen är ett forum för att bolla idéer, lösningar och presterade resultat. Rätt använd är en referensgrupp ett mycket effektivt stöd
för projektledaren när projektets ska hålla kursen mot ett mål som inte
bara överensstämmer med planerna, utan också intressenternas förväntningar. Exempel på referensgrupp kan vara en grupp medarbetare som
förväntas använda ett nytt verksamhetssystem. Ett projekt kan ha ﬂera
referensgrupper.

Intern mottagare
Intern mottagare utgörs av projektägaren men även av den eller de
personer i den egna organisationen som tar över ansvaret för resultatet
när projektet är avslutat – förvaltarorganisationen. Denna ska till exempel
se till att man arbetar efter det nya arbetssättet eller förvaltar det nya
verksamhetssystemet och bör tidigt involveras i processen.
Vid införandet av ett nytt verksamhetssystem är det viktigt att systemägare och systemförvaltare beslutas.

Resursägare
Resursägare är cheferna för de personer som arbetar i projektet. Dessa
ansvarar för att projektet får deltagare med rätt kompetens samt att
projektdeltagarna får tid för projektet genom att de frigörs från andra
arbetsuppgifter.

Planera projektet
Det är viktigt att tid avsätts för planering av projektet där de som ska vara
delaktiga i projektet deltar och ger nödvändigt underlag. Börja planeringen
med en grov plan för projektet i sin helhet och utifrån denna detaljplaneras sedan en fas i taget. Utgångspunkten ska vara de mål och avgränsningar som finns definierade i projektbeställningen men dessa kan
behövas förtydligas och konkretiseras.

Resultatet från planeringen bör ge svar på:
•
•
•
•
•

Vilka aktiviteter ska utföras?
Vad innehåller/innebär aktiviteterna?
Hur hänger aktiviteterna samman? Vilka beroenden finns?
Var/när bör vi identifiera att vi är på rätt väg?
Vem eller vilka resurser behövs när i projektet?
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Beskriv hur projektet ska genomföras i en tidoch aktivitetsplan
För samtliga projekt ska en projektplan upprättas som beskriver hur
projektet ska genomföras med tydliga mål och delmål. De aktiviteter
som identifieras sammanställs i en tid- och aktivitetsplan där det även
framgår vem som är ansvarig för dem samt när de ska genomföras. Att
ha avstämningar under genomförandefasen ska ske regelbundet där
syftet är att säkerställa kvalitet och leverans i rätt tid.
Projektledaren ansvarar för dokumentationen av de följande delarna i
denna fas som beskrivs i nedan stycken.

Gör en kommunikationsplan
För att förankra projektet behövs både kommunikation och information vilket projektledaren är övergripande ansvarig för. Projektledaren
leder projektet genom att kommunicera och förvissa sig om att alla är
delaktiga samt genom att säkerställa att projektets budskap förmedlas
så att det når fram till dess intressenter. Informationen dokumenteras
i en kommunikationsplan där det finns identifierat hur, när och till vem
projektet ska rapporteras.

Skapa en risklogg
Att hantera riskerna i ett projekt handlar om att identiﬁera och analysera
risker för projektet under hela dess genomförande. I denna del är det
viktigt att riskhanteringen innefattar en risk- och konsekvensanalys men
även en plan för hur riskerna ska hanteras om de blir verklighet samt
vem som är ansvarig.

Gör en projektbudget
Sammanställ alla kostnader i en projektbudget. Exempel på kostnader
kan vara att konsulttjänster behöver köpas in från leverantör, kostnader
för utbildningar, licenser etc. Allt detta ska tas med i projektbudgeten.

Besluta hur ändringar ska hanteras
I den kommande projektfasen, genomförandet, kan nya krav eller
önskemål uppstå som inte finns med i projektets ursprungliga omfattning. Ett beslut behöver tas redan i denna fas kring hur hantering av
eventuella förändringar som uppkommer ska hanteras. I det fall ändringar
uppkommer är det projektledarens ansvar att jobba aktivt med ändringshanteringen.
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I en ändringsbegäran förtydligas den ändring som efterfrågas och vad
den innebär för projektet, dvs. vilken påverkan denna har på projektet vad
gäller:
• Mål
• Tidplan
• Budget (kostnad)
• Risker
Utifrån ovanstående fastställer projektledaren resursbehovet som t.ex.
kan innebära att ytterligare resurser och mer tid krävs och/eller att
kostnaden för projektet ökar då konsulter kan komma att behöva tas in
för genomförandet av vissa uppgifter. Beslut om förändrade förutsättningar fattas av styrgruppen. Projektledaren är ansvarig för att dokumentation görs utifrån nya beslut och förutsättningar.

Kom överens om överlämning och kriterier för
godkännande
När projektledaren planerar projektet är det bra att vara tydlig med hur
projektets resultat ska överlämnas. Vad som ska överlämnas till vem
och när detta ska ske ska alltså ﬁnnas med i projektplanen. Likaså om
överlämningen är en leverans eller om den sker i ﬂera delleveranser.
Kanske måste projektledaren och projektägaren förtydliga vilka kriterier
som ska vara uppfyllda för att projektägaren ska godkänna resultatet, de
så kallade kriterierna för godkännande.

Ta fram utbildningsmaterial
Ofta behöver de personer som ska använda resultatet, och de personer
som ska ansvara för projektets resultat, utbildas. Framtagningen av
utbildningsmaterial och genomförandet av utbildningen ska vara
genomfört före det att projektet avslutas.
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Beslutspunkt 2
Har styrgruppen godkänt projektplanen?
Om ja, kan projektet gå in i nästa fas, genomförandet.

Checklista Beslutspunkt 2
Projektets intressenter är identifierade.
Nyttorna för projektet är analyserade och dokumenterade.
Det finns en färdig plan för hur projektet ska genomföras.
Resurser har tilldelats.
Projektgrupp är utsedd.
Delmål och beslutspunkter för projektet har identiﬁerats och
planerats.
Initial riskanalys är genomförd.
Övergripande tid- och aktivitetsplan är skapad.
För projekt som är finansierade av extern aktör ska
avstämning vara gjord för hur projektet ska dokumenteras och
hanteras.

Obligatoriska dokument för denna fas:
• Projektplan

Användbara dokument för denna fas:
• Nyttokalkyl

• Intressentanalys
• Aktivitetslista och/eller Tid- och aktivitetsplan
• Kommunikationsplan
• Risklogg
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3. Genomförande
I genomförandefasen är projektledarens uppgift att leda projektgruppen mot målet. Vad som behöver göras kan se väldigt olika ut
beroende på vilket projekt som ska genomföras. Här berättar vi lite
mer om vad projektledaren bör tänka på.

Markera att arbetet startar
Markera att projektet startar genom att anordna ett uppstartsmöte eller
en kick-off där alla i projektet kan diskutera planerna och förutsättningarna för projektet. Se till att gå igenom rutiner för till exempel statusrapportering, tidregistrering, projektdokumentation och uppföljning.
Om de personer som ska arbeta i projektet inte har jobbat tillsammans tidigare kan det vara bra att förena planeringen av projektet med
teambuildingaktiviteter ämnade för att skapa en känsla av gemenskap.

Följ upp arbetet
I projekt behöver projektledaren löpande följa upp arbetet genom regelbundna avstämningsmöten med projektdeltagarna för att ta reda på om:
• Projektet följer tid- och aktivitetsplanen
• Budgeten hålls
• Det har dykt upp avvikelser, nya risker eller ärenden som måste
hanteras i projektgruppen eller beslutas i styrgruppen.

Motivera projektgruppen
Projektledning innebär att ha ett totalt engagemang genom hela projektet
där ansvaret att uppnå projektmålen ligger på projektledaren. Till sin
hjälp har projektledaren de resurser som ska planeras, koordineras
och motiveras att leverera enligt projektets uppsatta mål. En viktig del
i projektledarens arbete är därmed att motivera projektgruppen att
leverera.
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Var noga med att:
• Samtliga i projektet känner sig delaktiga
• Visa uppskattning och uppmuntran genom positiv feedback

Hantera avvikelser
Var uppmärksam på om det uppkommer avvikelser där beslut krävs
från styrgruppen t.ex. att projektet behöver få extra resurser i form
av personer eller budget. Projektplanen och andra dokument uppdateras utifrån den ändring som beslutas och undertecknas på nytt av
styrgruppen. Det är därefter projektledarens ansvar att driva projektet
vidare med hänsyn till de nya förändringarna.

Bevaka risker
Ibland dyker det upp nya risker, eller oväntade förändringar i riskerna,
som måste hanteras. Analysera dem, och ta ställning till vad som
behöver göras.

Utbilda
Utbilda de personer som ska använda projektresultatet, medarbetare etc.
Utgå ifrån tidigare framtagen intressentanalys och kommunikationsplan
för att säkerställa att samtliga målgrupper innefattas.

Dokumentera
För att all information alltid ska vara åtkomlig för alla i projektet är
dokumentationen, som projektledaren ansvarar för, otroligt betydelsefull.
Använd en digital arbetsyta dit samtliga projektmedlemmar, styrgrupp
och projektägare har åtkomst. Detta minskar risken för missförstånd i
den interna kommunikationen och leder till ett effektivare projektarbete.
Var noga med att involvera projekts intressenter tidigt i denna fas
angående vilka behov som finns kring eventuella användarmanualer etc.

Informera och kommunicera
Under hela genomförandefasen är det viktigt att informera, rapportera
och kommunicera till projektets intressenter. Informationsarbetet följer
kommunikationsplanen som tagits fram och projektledaren arbetar aktivt
med den under hela genomförandefasen.
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Genomför tester
Vissa projekt kräver att tester genomförs. Det ﬁnns olika sätt att göra
detta på, till exempel med referensgrupper eller tekniska acceptanstester.
I ett projekt som ska leverera ett nytt verksamhetssystem är det viktigt
att involvera användarna i de tester som genomförs. Användarna bör
involveras tidigt i processen och testerna bör genomföras regelbundet
under hela projektet.

Leverera och överlämna
Vissa projekt innebär att resultatet kan börja användas efter hand, till
exempel när ett nytt verksamhetssystem införs där delleveranserna
innebär att olika grupper börjar använda systemet vid olika tillfällen. En
delleverans kan också vara att överlämna ett dokument eller en rapport.
Datum för delleveranserna ska ﬁnnas med i planeringen. Själva överlämningen ingår i genomförandefasen. Leveransen måste stämmas av mot
beställningen, de uppsatta projektmålen och eventuella kriterier för
godkännande. Resultatet ska godkännas av projektägare och styrgrupp.
Om projektet ska ta fram en plan för fortsatt drift görs detta under
genomförandefasen. Eventuella områden som projektet inte hunnit ta
hand om sammanställs i en så kallad restlista. Den ska godkännas av
styrgruppen. När överlämnandet är klart kan projektledaren förbereda ett
beslut om att projektet kan gå in i nästa fas, själva avslutet.
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Beslutspunkt 3
Är projektets resultat levererat och
godkänt?
Beslut fattas av styrgruppen.

Checklista Beslutspunkt 3
Projektets resultat är levererat och accepterat av förvaltarorganisationen.
Projektets resultat är levererat och godkänt av dess projektägare och styrgrupp.
En eventuell restlista är sammanställd och godkänd av
styrgruppen där det framgår vem som ansvarar för att de
aktiviteter som inte blivit slutförda inom ramen för projektet
genomförs.

Användbara dokument för denna fas:
• Aktivitetslista och/eller Tid- och aktivitetsplan
• Risklogg
• Statusrapport
• Mötesanteckningar
• Ändringsbegäran
• Restlista
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4. Projektavslut
Nu är det dags för projektets sista fas som vi valt att kalla avslut där
det är två saker för projektledaren att tänka på. Den ena är att skriva
en slutrapport och den andra att avsluta det praktiska arbetet.

Skriv en slutrapport
I slutrapporten görs en summering av hela projektet genom att projektledaren talar om vilka resultat projektet uppnått där det redogörs för:
• hur väl de mål som definierades i projektplanen uppnåtts
• eventuella avsteg eller tillägg som projektet gjort från den ursprungliga
projektplanen
• hur väl projektets tidplan uppfyllts
• projektets totala kostnad i förhållande till den ursprungliga budgeten
vid projektets start (om en budget finns avsatt för projektet)
Eventuella avvikelser och förändringar ska alltid kommenteras och
motiveras.

Avsluta det praktiska arbetet
Nu måste också allt det praktiska arbetet avslutas där det ingår att rensa,
strukturera och lagra alla dokument digitalt. Projektledaren ansvarar även
för avslut av eventuella behörigheter och projektkonton. Det innebär
också att informera om att projektet är avslutat.
När projektorganisationen avslutas återgår de personer som arbetat i
projektet till sina ordinarie arbetsuppgifter.
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Utvärdera projektet
Vid projektavslut kan man bara utvärdera det resultat som presterats
under projektet. Man kan bedöma om produkt- och projektmålen är
uppfyllda, men det är ännu för tidigt att avgöra om effektmålen uppnåtts.
Projektet bör genomlysas på så många sätt som möjligt. Både resultatet
och processen ska utvärderas. Det innebär att genomförda aktiviteter
analyseras och att resultatet mäts mot uppsatta mål.
För att utveckla organisationens projektkunskap och för att underlätta för
kommande projekt är det viktigt att kunna dra lärdomav av genomförda
projekt. Varför fungerade vissa aktiviteter mindre bra medan andra aktiviteter gick enligt planerna? Eftergranskningen av projektet bör ske som en
problemlösningsprocess där hela projektgruppen är engagerad. Det är
viktigt att få med synpunkter från så många intressenter som möjligt.

Marknadsför projektet
Informera och kommunicera om projektet och dess resultat. Marknadsför
på intranätet och/eller Ronneby.se för att nå ut till alla målgrupper.
Utgå ifrån projektets innehåll och omfattning vid val av kommunikationskanal och ta med fördel hjälp av Kommunikationsenheten.
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Beslutspunkt 4
Är vi redo att stänga projektet?
Beslut tas av projektägaren och styrgruppen.

Checklista Beslutspunkt 4
Slutrapport är sammanställd och godkänd av projektets
styrgrupp.
Projektet är överlämnat till förvaltarorganisationen.
Erfarenheter är sammanställda.
Projektets dokument är rensade, strukturerade och digitalt
lagrade.
Eventuella behörigheter och projektkonton är avslutade.
Marknadsföring och kommunikation är gjord internt och/eller
externt av projektets resultat och nytta.

Obligatoriska dokument för denna fas:
• Slutrapport

Användbara dokument för denna fas:
• Erfarenheter och lärande
• Restlista
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