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Exempel på ’verklig’ projektplan

Detta är ett exempel på en ’proffessionell’ projektplan hämtad ur ’verkliga livet’. Den visas
i sin fullständighet, det mesta är ’bortklippt’, men strukturen och mycket av det detaljerade
hållets karaktär kan skönjas. Av anonymitetsskäl är företagsnamn, produktnamn, person
ärendebegrepp och liknande ’dolda’. Bortklippta partier, mina egna kommentarer och likn
är vanligen angivna inom [].

Projektet är detsamma som exemplet på kravspecifikation beskriver. Dokumentet omfat
verkligheten drygt 14 sidor.

[företagsnamn]

Projektspecifikation
[systemets namn]

Skapad datum ddd
Senast ändrad ddd
Dokumentansvarig: nnn
Version: [id]
Godkänd av: nnn

Innehåll

1 Revisionshistoria ...................... [sidnummer]
1.1 Ändringslogg
1.2 Relaterade dokument

2 Förutsättningar och bakgrund
2.1 Syfte
2.2 Bakgrund

3 Mål
3.1 Affärsmål
3.2 Systemmål
3.3 Kvalitetsmål

4 Omfattning och resultat
4.1 Projektets uppgift
4.2 Avgränsningar
4.3 Förväntade resultat

5 Kopplingar till andra projekt
6 Projektorganisation
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6.2 Projektorganisation
6.3 Ansvar
6.4 Ansvarmässig avgränsning
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6.6 Samverkan och rapportering
6.7 Resursplan
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7.3 Validering
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8.1 Milstolpar
8.2 Tidplan
8.3 Leverabler från kund
8.4 Utrullning
8.5 Kriterier för överlämning

9 Kostnader
9.1 Utvecklingsmiljö
9.2 Testmiljö
9.3 Produktionsmiljö

10 Risker
10.1 Beroenden
10.2 Stabilitet
10.3 Prestanda
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11 Projektavslut
11.1 Överlämning till drift och förvaltning
11.2 Utvärdering

12 Ändringshantering

1 Revisionshistoria
[Analogt med kravspecens]

2 Förutsättningar och bakgrund
2.1 Syfte

[.. med detta dokument]
2.2 Bakgrund

[Ungefär som kravspecens projektbakgrund]

3 Mål
3.1 Affärsmål

[...]systemet ska ge [beställaren] en bättre kontroll av A och kunder. Detta kommer att förbättra förm
att ge rätt support. Vidare kommer en förbättrad uppföljning av [...] troligen leda till att de i större utstr
ning kommer att förnyas.

3.2 Systemmål
Eftersom systemet i ett senare skede kan komma att utökas med mer funktionalitet, är det viktigt att d
början präglas av enkelhet och klarhet i uppdelningar mellan olika moduler.

3.3 Kvalitetsmål
Systemet skall vara väl dokumenterat på alla nivåer, från systemarkitektur till kodnivå. Detta för att
tida utveckling och förvaltning ska underlättas.

Systemets ska ha passerat tester med avseende på funktionalitet, stabilitet, prestanda och accepta
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4 Omfattning och resultat
4.1 Projektets uppgift

[...] är att färdigställa ett system för hantering av A i enlighet med vad som specificeras i kravspedif
nen.

4.2 Avgränsningar
I denna första fas finns ingen koppling mot system utanför [beställarens] lokala nätverk.

4.3 Förväntade resultat
Den levererade produkten kommer att vara en första version av [...] enligt kravspecifikationen. I slu
ransen kommer, utöver utvecklat system, även att ingå en systemdokumentation (för förvaltning), en
dokumentation (för driftsorganisationen] samt en användarmanual.

5 Kopplingar till andra projekt
Inga direkta kopplingar finns till andra projekt. Däremot förekomer projekt som i ett senare skede k
verka systemet. Detta gäller till exempel [...].

6 Projektorganisation
6.1 Styrgrupp

Styrgruppen är den grupp som formellt godkänner projektstart, projektdirektiv och kravspecifikation.
gruppen följer det löpande arbetet och deltar i de eventuellt strategiska beslut som skall tas under pro
gång. Eventuella ändringar av kravspecifikationen skall godkännas av styrgruppen. [...]

Styrgruppen består av representanter för både [beställaren] och [leverantören]. Följande personer 
[4 stycken namn]

6.2 Projektorganisation
Projektgruppen består av en projektorganisation från [leverantören] med projektledare, teknisk proje
re samt utvecklare. Till projektgruppen hör även införandeansvarig och teknikansvarig från [beställa
6.2.1 Projektorganisation [leverantören]:

[namn på ansvariga för rollerna kundansvarig, projektledare, teknisk projektledare/system
tekt, 3 st utvecklare, utvecklare av användargränssnitt (underkonsult), kvalitetsansvarig.

6.2.2 Projektgrupp [beställaren]:
Införandeansvarig skall se till att den mottagande organisationen är redo för att ta emot d
systemet. Införandeansvarig skall även driva framtagandet av det material och den inform
som är [beställarens] ansvar. Teknikansvarig skall se till att den tekniska plattformen för d
finns på plats samt att den fungerar.
[namn för dessa två roller]

6.3 Ansvar
[beställaren] ansvarar för att en fungerande test- och driftsmiljö upprättas. Dessutom är det [beställ
ansvar att se till att framtagna testfall är adekvata. [beställaren] skall också förse utvecklingsteamet m
levanta testdata.

6.4 Ansvarmässig avgränsning
[leverantören] kommer inte att ta ansvar för framtagande (eller inmatning) av [...]
[leverantören] kommer inte heller  att ta ansvar för att test- och driftsmiljön fungerar.

6.5 Projektmöten
Projektmöten kommer att hållas en gång i veckan.

6.6 Samverkan och rapportering
Projektet kommer att bedrivas i [leverantörens] och [beställarens] lokaler. Projektgruppen rapporter
styrgruppen via projektledaren.

6.7 Resursplan
Resursbehoven i projektet uppdelat på roller uppskattas vara följande:

Systemarkitekt 8% början av projektet
Utvecklare 100% hela projektet
Utvecklare, databas 20% hela projektet
Användbarhetsexpert 15% början av projektet
Testledare 8% slutet av projektet
Utbildare 4% slutet av projektet
Projektledare 15% hela projektet
Teknisk projektledare 10% hela projektet
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6.7.1 [leverantören]
[leverantören] kommer att tillsätta resurser enligt de tidsuppskattningar som visas i tabellen
an:
Design av systemet 40 [timmar]
Identifiera databasinformation 20-30
Back-end-funktioner 35
Utveckling av administrativa funktioner 25-35
Funktionsutveckling 80-110
Rapporter, design och implementation 32-42
Integration med andra system 60-80
Design av grafiskt gränssnitt 80-100
Utveckling av grafiskt gränssnitt 50-60
Test 40
Installation 16
Dokumentation 80
Utbildning 20
Projektmöten 30
Projektledning 100
Summa 708-818

6.7.2 Kund
I samband med acceptanstest skall testkörare finnas för att köra testerna. [...] behövs testfa
återspeglar troligt arbetssätt i systemet. [...] bör skrivas under testfasen, och minst en perso
[beställaren] måste finnas tillgänglig för detta. [...]

7 Arbetsmetodik
7.1 Arbetsmetod

[leverantörens] modell för leveransprocess kommer att användas (se bild).
[figur]

7.2 Verifiering
Systemdesignen verifieras genom att (minst) en av [leverantörens] systemarkitekter som inte jobbar
projekt, granskar systemdesignen vid (minst) två tillfällen: dels i designfasen, dels i slutet av utveck
fasen. Implementationen kommer att verifieras genom regelbunden kodgranskning, samt specificer
ning före varje leverans.

7.3 Validering
Validering av att rätt system byggs sker genom regelbunden avstämning mot kravspecifikationen.

7.4 Upphandling/köp
[Beskriver att vissa mjuka/hårda verktyg måste inköpas av beställaren; referens till kostander sena
Testmiljön bör i möjligaste mån vara en kopia av produktionsmiljön.

7.5 Kommunikationsplan
Arbetet kommer att genomföras i projektform med veckovisa projektmöten där rapportering gentem
plan och diskussion om eventuella problem kommer att äga rum. Projektledaren kommer på styrgrup
tena att rapportera mot uppsatt tidplan.

7.6 Testplan
Varje utvecklare kommer att genomföra löpande modultester under utvecklingen av systemet. Det 
utvecklade systemet skall först genomgå funktionstest och acceptanstest enligt framtagna testfall. 
gångspunkt för testfallen kan de beskrivna händelseflödena i kravspecifikationen användas.

7.7 Kvalitetsplan
För att säkra systemets kvalitet kommer en systemarkitekt utanför projektet att genomföra en granskn
den valda lösningens arkitektur. Dessutom kommer kodgranskningar att genomföras under projekt
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8 Tidplan och milstolpar
8.1 Milstolpar

26/7 Godkännande av kravspecifikation
26/7 Godkännande av projektspecifikation
30/7 Design av systemet påbörjas
8/6 Utvecklingsarbetet påbörjas
24/8 Första delleverans
7/9 System klart för test
14/9 Funktionstester godkända
1/10 Acceptans
4/10 Leverans
8/10 Driftstart
12/10 Leveransgodkännande
12/10 Projektavslut, styrgruppsmöte

8.2 Tidplan
Tidplanen baseras på kravspecifikationen och erfarenheter från tidigare projekt. [...] I samband med
temdesignen är klar tas en mer detaljerad tidplan fram, som sedan också kommer att användas vid u
ring av projektet.
[här följer ett tidsdiagram med 22 aktiviteter, och med start- resp slutdatum för dem, både textligt oc
fiskt]

8.3 Leverabler från kund
Kunden ansvarar för att leverera typiska A och exempel på annan typisk information som skall visa
användare av systemet till utveckling, test och produktion.

8.4 Utrullning
[lite förutsättningar] Detta innebär att utrullningen av systemet består av att installera systemet på we
vern, installera komponenter i dess exekveringsmiljö och förbereda databasen med data.

8.5 Kriterier för överlämning
Följande kriterier skall vara uppfyllda för att ansvaret och driften av det nya A-systemet ska kunna öve
från [leverantören] till [beställaren]:
- Systemet ska vara färdigutvecklat, färdigtestat och framgångsrikt installerat hos [beställaren]. Me

digutvecklat avses att systemet uppfyller de krav som specificerats i kravspecifikationen eller god
i ett senare skede i ändringshanteringsprocessen. Systemet anses vara färdigtestat när det har
såväl funktionstest som acceptanstest. En framgångsrik installation hos [beställaren] likställs me
systemet i sin helhet är installerat i produktionsmiljön hos [beställaren] och att det går att genomför
systemets funktioner.

- Acceptansavtalaet skall vara underskrivet av båda parter.
- All dokumentation ska vara färdig och levererad. Med dokumentation avses här systemdokumen

[...] driftsdokumentation [...] manualer [...].

9 Kostnader
Kostnaderna [...] beroende på vad som redan finns och vilka avtal som förhandlas fram [...]

9.1 Utvecklingsmiljö
[Indelat i 9.1.1 Hårdvara resp 9.1.2 Mjukvara. Anger verktyg som måste köpas och ungefärligt pris]

9.2 Testmiljö
[dito]

9.3 Produktionsmiljö
[dito]

10 Risker
[motsvarar i stort kravspecifikationens kap. 10, Osäkerheter och risker]
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11 Projektavslut
När kriterierna för överlämnandet är uppfyllda ska projektet avslutas. I samband [...] ska ett styrgrupp
hållas och en slutrapport ska lämnas av projektledaren.

11.1 Överlämning till drift och förvaltning
I samband med att systemet levereras kommer även fullständig system- och driftsdokumentation att
att tillgå. [...]

11.2 Utvärdering
11.2.1 Kundtillfredsställelse

Tillsammans med [beställaren] kommer [leverantören] att utvärdera projektet med avseen
- tid/kostnad för projektet
- samarbete med projektledningen
- kompetens och arbetsinsats hos projektmedlemmarna och
- det resulterande systemet.

11.2.2 Tidsuppskattning
Tidsuppskattningarna utvärderas på funktionsnivå [...] Syftet [...] att ta reda på hur mycke
som behövts för varje aktivitet i projektet.

11.2.3 Uppföljning
En uppföljning [...] inom 3 månader efter projektslut. [...] ska följa upp kundens upplevelse
systemet och eventuella vidareutvecklingsbehov.

12 Ändringshantering
Under projektets gång kan det inträffa att det framkommer önskemål om nya eller ändrade funktione
inte finns beskrivna i kravspecifikationen. Om detta sker, måste konsekvenserna av dessa utredas
seende på tid och kostnad, varefter ett beslut om tillägg kan fattas av styrgruppen. Konsekvensen av
lägg kan även innebära att prioritering mot annan funktionalitet behöver göras.
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