
                                                                                                                             
 

■ Projektuppgift 3: Projektrapport 

Projektrapporten är en gruppuppgift där ni som projektgrupp beskriver hur ert projekt har 

utvecklats under terminens gång. I rapporten beskriver ni era ursprungliga mål och strategier, 

såväl som hur dessa har ändrats under projektet, samt hur ni anser att projektet har fallit ut. 

Projektrapporten ska vara läsbar och förståelig även för en utomstående person, som inte varit 

med under kursens gång. Uppgiften görs i grupp.  

A. Grundläggande projektinformation 

▎ Beskrivning av projektet 

En kort beskrivning av projektet, inklusive problembild, effektmål och övergripande 

strategier. Era ursprungliga projektmål och taktiker. Eventuella förändringar i 

projektmål och taktiker. (Om ändringar gjordes: varför?) 

▎ Personer och deras roller 

Projektgruppens medlemmar (om ni hade olika roller eller uppgifter kan detta 

beskrivas kortfattat här). Eventuella intressenter eller kontaktpersoner som 

involverades i projektet (och hur?). 

B. Uppnåelse av projektmål 

▎ Projektets målsättningar 

Hur väl lyckades ni uppfylla projektets målsättningar? Finns det några målsättningar 

som ni ännu inte nått? Om ja: hur ställer ni er till dessa målsättningar? 

▎ Projektets taktiker och strategier 

Hur väl anser ni att projektets övergripande strategi lyckades? Hur väl lyckades era 

taktiker leda er fram mot era målsättningar? 

▎ Projektets tidsramar 

Följde ni er ursprungliga tidsplanering? Om inte: förklara varför? Fanns det element i 

projektet som tog mer eller mindre tid än vad ni avsatt för det? 



                                                                                                                             
 

▎ Projektets amitionsnivå 

Upplever ni att ni planerade och genomförde ett projekt som låg rätt i ambitionsnivå i 

relation till den tid ni hade på er att utföra det? Förklara! 

C. Projektets bidrag till hållbar utveckling (använd minst 1 A4-sida till detta) 

Hur ansåg ni, innan projektstart, att projektet skulle bidra till hållbar utveckling? Hur ser ni 

på denna koppling nu när projektet är över. Anser ni att projektet bidrar på det sätt som ni 

först tänkt er, eller bidrar det på ett annat sätt, eller i mindre utsträckning än förväntat? 

Förklara varför! 

 

Uppgiften bedöms U-G och lämnas in senast den på Studentportalen senast kl 17:00 den 7 

maj. 
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