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Tjä nsten: PMOääS med Projektledär-PT  

Ett nytt sätt att komma i gång med effektiv styrning av projekt och resurser – ett projekt i taget 

eller alla i form av införande av PSA och BI. Notera gärna att det inte behövs några 

traditionella kurser utan ’undervisningen’ sker genom ’Learning by doing’ med stöd av 

digitalisering och korta instruktionsvideor samt direkt stöd från en projekt-PT. En ’Personal 

Trainer’ (PT) tillhandahåller rätt utrustning och fyller flera roller, bl.a. som en:  

 
- Mentor, utbildare och instruktör som lär ut och förklarar. 

- Coach som ger återkoppling och utmanar. 

- Förändringsledare som hjälper omgivande organisation och chefer att förstå digitalisering. 

Vägbeskrivning till PMO och agilt-PMO med portföljstyrning 

Utvärdering av verktygsstödet  
1. Göra en Proof Of Concept för styrning av verksamhetens resurser och projekt. 

Etablera transparens och stegvis styrning för ökad lönsam beläggning 
2. Kapacitetsplanering med beläggningskonsekvenser: 

a. Med projekt. 

b. Via team med kapacitetsplanering mot portföljer 

c. Agil styrning 

3. Fastställa organisationens kostnads-/intäktsställen, ansvar och affärsmodell. 

4. Ta ställning till tidrapportering med alternativen: 

a. Riktig tidrapportering med vald detaljnivå. 

b. Förtroenderapportering - automatisk enligt planerat deltagande. 

c. Som alternativ b. men med efterföljande justering.  

d. Ingen tidrapportering (Kan vara ett bra alternativ inledningsvist) 

5. Målstyrning av projekt med intressentanalys och milstolpsplanering. 

6. Redovisning av projektekonomi och slutkostnadsprognos i varje uppdrag. 

7. Redovisning och progressrapportering av leveransartefakter mot effektmålen. 

8. Kvalitetssäkring med egenutvärdering av projekt med projektmognadsmålet nivå 4. 

9. Fortsatt PT-support på anpassad nivå. 

Utbildningar med raka strategier för ökad lönsamhet 
Dessa ingår i ett abonnemang av tjänsten och ges allteftersom kontakten med projektledare, 

portföljägare och resursansvar fortskrider. Utformningen och strategin för dessa finns i 

separata dokument och kan anpassas till vald ambitionsnivå för styrning anpassad till varje 

enskild organisation. Utbildningarna syftar till att öka effektiviteten hos befattningshavare 

genom att ökad kunskap och enkelhet att tillämpa tacka vare digitalisering.   

 

 

 
PSA-programvara står för Professional Services Automation Software. PSA-programvara, eller ett 

PSA-system, kombinerar de ofta separata systemen och verktygen för tidsspårning, projektledning, 

resurshantering, fakturahantering och business intelligence i en tjänsteautomatiseringsplattform. 

PSA-lösningar hjälper professionella tjänsteföretag att förbättra affärsresultat och projektprestanda 

genom att kombinera dessa funktioner i ett enda program. Detta säkerställer att alla i företaget har 

en konsekvent, korrekt och uppdaterad bild av organisationens hälsa – från enskilda projekt till hela 

affärsenheter. 


