Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling

Förstudie
Förstudien i ert projektarbete är minst lika viktig som själva genomförandet. Genom
att göra en grundlig förstudie ökar ni chanserna att göra ett bra projekt. Förstudien
handlar i huvudsak om vad ni lär er om problemet och förutsättningarna för ert
projekt. Som dokumentation lämnar ni in förstudien skriftligt på Studentportalen
senast den 13:e november kl. 13:00.
Förstudien är uppdelad i tre delar:
1. Lära känna gruppen
2. Träffa en aktör
3. Göra en omvärldsanalys

1. Lär känna gruppen
Som studenter är ni själva era viktigaste resurser i denna kurs. Det ni har att jobba
med är, förutom er tid, all den kunskap, de färdigheter och kontakter som varje
medlem bär med sig sedan tidigare. För att ni ska kunna komma så långt som möjligt
i ert projekt är det viktigt att ni har god kännedom om vilka ni är i gruppen och vad ni
har för styrkor och även begränsningar.
Börja med att ses i er projektgrupp (förslagsvis över en fika/öl/middag etc.) och lär
känna varandra lite mer på ett personligt plan. Prata om livet, era bakgrunder, vad
som driver er och vad ni skulle vilja skapa/bidra med genom ert projekt. Gå också
igenom hur ni själva fungerar i grupp, vilka roller ni brukar ta, hur ni reagerar på
stress osv.
Inventera också vilka styrkor och resurser ni besitter som har betydelse för ert
kommande projekt. Tänk gärna vitt och brett. Kanske är det någon som har
värdefulla kontakter i ett företag eller myndighet? Kanske är det någon som har
väldigt goda sociala färdigheter, är duktiga på att filma och fota, vet allt om förnybar
energi, är politiskt engagerad eller vet hur man bygger hemsidor? Försök att få med
allt som ni tror kan påverka era möjligheter att genomföra projektet.

Se även projektet som ett tillfälle att både bygga vidare på de styrkor som ni har i
gruppen, men också en möjlighet att gå bortom era bekvämlighetszoner, utmana er
själva och lära er nya saker. Vad skulle ni vilja lära er mer om eller prova på under
projektet?
Avsluta första delen med att diskutera hur ni vill samarbeta i er projektgrupp och
vilka rutiner ni vill ha. När, var och hur ofta ska ni ses? Hur kommunicerar ni mellan
möten? Vilka giltiga skäl finns det för frånvaro? Hur mycket vill ni jobba tillsammans
och hur mycket vill ni dela upp olika uppgifter mellan er?
Till inlämningen: För anteckningar över det ni har diskuterat (max 1 sida).

2. Träffa en aktör
Som en del i er förstudie ska ni också träffa en eller flera nyckelaktörer som ni
identifierar som relevanta utifrån ert problemområde. Det bör lämpligtvis vara en
aktör som berörs av problemet på något sätt (som antingen tjänar eller förlorar på
det eller som har makt att påverka). Mötet har syftet att fördjupa er egen förståelse
om hur problemet tar sig uttryck och hur det uppfattas av dem som det berör, samt
att bidra med idéer och inspiration.
Tänk på att det ska vara en aktör som kompletterar era egna kunskaper, erfarenheter
och perspektiv. Ha i åtanke att en aktör kan vara dels en individ, men också ett
företag, en organisation, kommun m.m.
Inför mötet bör ni vara väl förberedda och ha ett tydligt syfte med ert möte. Varför vill
ni träffa just den aktören ni har valt ut och vad förväntar ni er att få ut av mötet? Var
även tydliga och transparanta med ert syfte gentemot den/de ni ska träffa.
Till inlämningen: Redogör (1-2 sidor) för vem ni träffar och varför ni valde just den
aktören. Beskriv också vad mötet bidrog med till er förståelse av problemet, hur det
yttrar sig och dess orsaker och konsekvenser. Förändrades något i er bild av
problemet? Fick ni några nya insikter som ni anser är värdefulla för ert projekt
framöver?

3. Omvärldsanalys
Den tredje delen i er förstudie handlar om att fördjupa er kunskap om det arbete
som redan sker kring ert problem. Detta kräver att ni gör en omvärldsanalys och
efterforskningar där ni kompletterar den kartläggning av aktörer och projekt
(befintliga eller avslutade) som påbörjades på Projektworkshop 2. Vad har redan
gjorts på området? Vad görs idag? Efterforska hur kunskapsläget ser ut inom ert
område. Vilka orsaker till problemet kan ni identifiera? Utgå från rapporter,
forskningssammanställningar, utredningar, statistik, artiklar m.m. som belyser olika
aspekter av ert problem.
Avsluta med att i punktform beskriva er problemformulering utifrån följande:
•

Vad? Vad för slags problem?

•

Var? Var skapas och var yttrar sig problemet?

•

För vem? Vilka berörs på något sätt av problemet?

•

Varför? Vilka orsaker kan ni hitta till varför problemet uppstår?
Till inlämningen: Sammanfatta hur ni förstår ert problem utifrån era
efterforskningar på 1-2 sidor.

Inlämning och formalia
Inlämning av hela förstudien är den 13:e november kl. 13:00. Total omfattning av
förstudien ska vara 3 till 5 sidor. Fakta, påståenden och hänvisningar till exempelvis
forskning ska styrkas med korrekta referenser. Glöm inte
källförteckningen/referenslistan.

