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1. Grundläggande information 
(Avsnitten 1.1 till 1.3 kan kopieras från Projektplan) 

1.1. Syfte 

Förklara varför man genomförde projektet, exempelvis hur man förväntade sig att tjäna på 

projektet. Exempelvis: ”nöjda kunder”, ny mjukvara, förbättrad kvalitet eller bättre 

arbetsprocesser. 

1.2. Bakgrund 

Ge en kort beskrivning av bakgrunden till hur idén uppstod.  

1.3. Projektnytta 

Ange vad man ville uppnå med projektet. 

 

1.4. Historik 

Ge en kort sammanfattning av händelser i projektet, ändringar av mål och ramar, viktiga 

beslut etc. i kronologisk ordning. Var kortfattad och fokusera på viktiga händelser. 

2. Projektresultat  

2.1. Målen 

 

Beskriv kortfattat de övergripande projektmålen (tid, kostnad och resultat) som var satta i 

projektplanen. Redogör också för om målen har ändrats under projektets gång.  

3. Överlämning/leverans av projekt 

Beskriv hur överlämningen av slutprodukten har gått till. Vem ansvarar exempelvis för 

drift och underhåll samt implementering? Har överlämningen skett i enlighet med 

Projektplanen?  

 

Vart är projektdokumentationen lagrad och vem ansvarar för dokumentationen? 

4. Erfarenheter och observationer 

Beskriv de erfarenheter, både positiva och negativa, som projektet har dragit och lista även 

alla andra observationer. Beskriv problem och andra svårigheter som har uppstått och hur 

man löste dom. Ge gärna råd till hur liknade saker kan hanteras i framtiden.  
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5. Förslag till förbättringar 

Ge förslag på hur man skulle kunna förbättra projektprocessen, arbetsmiljön i projekt eller 

andra arbetsprocesser som finns i organisationen som samverkat i projektet. Ge även 

förslag på förbättringar som riktar sig till projektgruppen, styrgruppen och mottagaren.  

6. Kommentarer från projektet 

Skriv gärna kommentarer från projektledningen, projektgruppen och mottagaren. Hur har 

man upplevt projektet i sin helhet, motivation, gruppsammanhållning, överlämning av 

projektet samt hur slutmålet stämmer överens med förväntan? 

7. Referenser 

Specificera alla dokument som det hänvisas till i Slutrapporten.  


