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Utbildning till en digital projektledare   

DIGITAL PROJEKTLEDARE 

Att vara en digital projektledare är enkelt – och befriat ifrån att ständigt behöva sammanställa, 

utvärdera och rapportera sitt projekt – för att i stället ha fokus på den stimulerande och kreativa 

utmaningen att definiera och förhandla de lösningsleveranser som beställaren förväntar sig 

utifrån eller trots en snäv budget. En uppgift som ställer krav på en projektledare, men som 

vid en digitalisering blir betydligt enklare genom en väldefinierad och ändlig process som 

med transparens ger ett gott samarbetsklimat.  

 

Att digitalisera PMO-funktionen med ett digitalt verktyg avlastar dramatiskt projektledaren 

från all statusrapportering, som nu i stället är automatisk. Styrning och planering görs direkt i 

applikationen utan att först behöva skriva dokument. Projektledaren kan nu fokusera på att 

genomföra sitt uppdrag till beställarens förväntningar. 

 

För chefer och styrgrupper 

blir uppgiften enkel med digi-

tala projektledare. Förutom 

att redovisningen alltid finns 

tillgänglig i realtid är den helt 

faktabaserad, och behöver 

endast kompletteras med pro-

jektledares subjektiva trafik-

ljusrapportering. 

 

PRAKTISK ’ON-THE-JOB’ UTBILDNING 

Ln4 Solutions AB erbjuder en effektiv utbildning i att vara en digital projektledare. Kursen 

tillämpas på ett verkligt projekt som ska vara beslutat eller har pågått ett tag. Slutdatum be-

höver ligga minst ett par månader framåt. Finns det en egen projektmodell kommer den an-

vändas och blir digitaliserad till väsentliga delar i verktyget, där det annars redan finns PPS 

och PRINCE2, samt vårt eget ramverk: Solutions for Teamwork®. 

 

Utbildningen är individuell för projektledaren – 

men utbildar indirekt och är till nytta för beställare, 

styrgrupp och chefer. Rollen som styrgrupp blir tyd-

ligare och enklare när projektstyrningen digitaliserats.  

Utbildningstiden för varje moment är ca 30 

minuter föreläsning och resten av webbmötet är en 

direkt handledning i det aktuella momentet hos 

projektet. Utbildningstillfällena planeras tillsam-

mans, och kan ha intervall mellan en dag till en vecka, 

beroende på situation och tillgång på information om 

projekt och resurser. Utbildningen anpassas till aktu-

ell projektmodell. 

Utbildningen leder steg för steg 

projektledaren till perfektion. Projektledaren 

kommer regelbundet göra en självutvärdering och gå 

igenom resultatet med kursledaren. När alla signaler 

lyser grönt har eleven framgångsrikt fullgjort sin 

utbildning. 

Kvalitetssäkringsfunktionen används för att 

utvärdera elevens framsteg mot kursmålen 

En digital PULS-tavla är en arbetsbesparande ersättare för rapporter  


