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Ln4 Personlig Trä näre till Projektledäre 

Med en Projekt-PT som utbildare blir även en junior projektledare snabbt 

fullfjädrad och kan enkelt hantera och slutföra sina projekt i tid - på budget. 

I detta erbjudande återfinns en delmängd av den ordinarie utbildningen till att vara en digital 

och datadriven projektledare. Fokus är att planera och driva slutförandet av ett pågående 

projekt. Det är inte ovanligt att projektledare upplever frustration över oklara direktiv och att 

inte få utlovade resurser. Med en projekt-PT får projektledaren lära sig att planera och att 

hantera chefer på ett sätt som eliminerar vanliga hinder för ett projekt i en verksamhet. 

 

En digital projektledare IRL:  
➢ Är trygg, transparent och kunnig i projektstandardens ämnesområden samt proaktiv. 

➢ Behärskar en effektiv och enkel resursplanering och att hantera resurskontrakt. 

➢ Behärskar styrning mot effektmålets leveransartefakter, milstolpar och intressenter. 

➢ Kan använda den projektmodell som föreskrivits och har god kännedom om alternativen. 

➢ Har full kontroll över projektets ekonomi och kan kontinuerligt redovisa en slutkostnadsprognos. 

➢ Redovisar status, framdrift och progress med Earned Value Management och Velocity. 

Projekt-PT och förändringsledare: 
Den personliga tränaren arbetar på distans med korta föreläsningar one-2-one, blandat med 

uppgifter som innebär att planera, styra och redovisa sitt projekt på ett sätt som uppfyller även 

högt ställda krav från chefer, beställare och beslutsfattare. Framgång kommer genom ett 

systematiskt arbete och i strukturerat samarbete med chefer och intressenter. En projekt-PT är 

en partner under hela projektet, med regelbunden återkoppling via mejl vid avvikelser som 

komplement till de personliga genomgångarna. Det också går alltid att kontakta sin projekt-PT 

vid akuta behov vid sidan om planerade möten.  

En projekt-PT utgör även en förändringsledningsledare som hjälper chefer och beställare att 

förstå sina roller för att stödja projektledaren. De medarbetare som bidrar med sin arbetstid till 

projektet behöver förstå vikten av att kunna hålla sig till den planerade arbetsinsatsen på 

planerade projekt och ha stöd av sin chef i det. Styrgruppen och portföljägare måste också förstå 

spelreglerna och vilka beslut de ansvarar för. Intressenter är ytterligare en grupp som behöver 

förstå sina olika roller och ansvar.   

LeanFour™ TP3 är ett ramverk som kan användas med PPS, PRINCE2, XLPM, SAFe, SofT m.fl. 
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Kunskapsnivå efter att arbetat med en projekt-PT 
Målet är att förutom att bevisligen kunna hantera projekt som det definieras i projektstandarder 

– även förstå och proaktivt hantera projektets roll i sin omgivning. Att använda en PT från Ln4 

Solutions AB blir i realiteten en kvalificerad utbildning som motsvarar och överträffar traditio-

nella veckolånga kurser. Utbildningen bygger på decennier av projektledarerfarenheter och 

insikter, som integrerats i och stöds av LeanFour™ TP3.  

 

Nedanstående Roadmap är ett urval av den kompletta utbildningen och kan enkelt kompletteras 

med återstående kunskapsområden. PT konceptet bygger på rätt utrustning, coachning och 

’nudging’ dvs ett steg i taget. Varje milstolpe inleds med en kort genomgång och med uppfölj-

ning och stöd så att projektledaren klarar att fullfölja den aspekten av projektstyrningen. När 

arbetet gett önskat resultat fortsätter vi till nästa milstolpe. 

Roadmap - Basic  

Milstolpe 1: Uppstartsmöte digitalt 
Genomgång av projektledarens projekt och aktuella nuläge. 

Milstolpe 2: Projektdirektivet 
Komplettering av projektdirektivet, intressenter och förutsättningarna för resursplanering. 

Milstolpe 3: (se level up kit) 

Milstolpe 4: Resursplanering 
Resursplanering och uppföljning med tillämpning av resurskontrakt och planering av 

arbetsinsatsen för att slutföra återstoden fram till överlämnandet till ett godkänt projekt.  

Milstolpe 5: Projektekonomi 
Projektekonomi fördelad på omkostnader och resurskostnad. Slutkostnadskalkyl baserad på 

tariffer, interndebitering, riskreserver, aktuellt utfall och återstående planering. 

Milstolpe 6: Status- och progressrapportering 
Statusrapportering med trafikljus samt relevanta nyckeltal för ekonomi och effektivitet. 

Roadmap – Level up kit 

Milstolpe 3: Effektmål, leveranser, milstolpar 
Definiera omfattningen av effektmålen och deras lösningsleveranser (artefakter, funktioner) 

med intressentanalys enligt RACI samt planera leveranser till milstolpar. 

Milstolpe 7: Aktivitetsplanering med gantt och kanban 
Arbetsplanering med ganttschema och kanbantavla, sprintar, scrum, etc. 

Milstolpe 8: Risker 
Redovisa och hantera risker i projektet baserat på miniriskmetoden med en lämpning av 

ROAM modellen som visar hur en risk landar.  

Roadmap – Expert challenge 

Milstolpe 9: Projektmodeller 
Förstå och tillämpa en projektmodell. Det kan vara företagets befintliga, PRINCE2 eller SofT. 

Milstolpe 10: Kvalitetssäkring 
Genom att installera LeanFour™ TP3 kvalificerar sig ett företag till nivå 3 på CMMI-skalan. 

När systemet används som beslutsunderlag och tillämpad styrning är företaget på nivå 4. 


