
Vem vänder sig till dig, Johanna? 
– Projektledare och projektchefer som på något sätt kört fast 
och vill komma vidare. Jag arbetar också med projektstruktur 
och hjälper verksamheter att bygga upp effektiva 
projektprocesser. Du kanske inte har tid eller möjlighet att 
fortbilda och utveckla dig med kurser eller seminarier. Eller så 
behöver du bara ett bollplank i några små frågor – då är en 
projektcoach en perfekt lösning

Vad innebär coachningen? 
– Det innebär att du får stöd och praktisk hjälp. Det kan vara 
en specifik problemställning, där jag ge råd, eller hjälper till att 
lösa. Ibland skriver jag styrgruppsrapporter eller 
projektdirektiv och ibland ger jag feedback på ett framtaget 
underlag. Vi hörs över telefon eller ses över en kaffe.  
Ibland behöver man lite hjälp på traven med att komma igång, 
eller med att ta itu med sin uppgift. Alla verksamheter och 
organisationer har inte möjlighet att stötta sina projektledare, 
eller så har du rollen att stötta andra projektledare, men känner 
att du inte räcker ända fram. 
Jag skriver sekretessavtal med de projektledare och företag som 
jag coachar. Du ska alltid känna dig så öppen som möjligt i din 
frågeställning. 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Anlita en projektcoach
Du som är projektledare känner kanske ibland att du behöver hjälp med att greppa 
ditt projekt. Det kan handla om stöttning och vägledning i hur projektgruppen ska 
samverka, hur du ska arbeta med din styrgrupp, eller mer generellt hur projektet ska 
drivas. Kanske är du student som behöver hjälp med dina projektledningsstudier. om 
tur är finns det snabb hjälp att få. Johanna Lycken, projektledare med över 15 års 
erfarenhet, jobbar som projektcoach och kan ge snabb hjälp. 



Vem är du och vilken erfarenhet har du?

Jag är projektledare sedan 15 år tillbaka. Jag har arbetat med 
flera olika projektmodeller, jag har IPMA:s certifiering inom 
projektledning och jag har varit igenom en hel rad problem 
och utmaningar inom mina projekt. Jag har erfarenhet från 
olika ledar- och chefsroller, både från större och mindre 
verksamheter. Jag arbetar som projektledare och 
förändringsledare inom verksamhetsutveckling och IT-
utveckling. 
 

Hur ser en typisk coachning ut? 

– Det finns ingen typisk coachning. Behov och upplägg ser 
olika ut beroende på vilket stöd som behövs. Ibland räcker det 
med samtal över telefon, ibland behöver sitter vi tillsammans 
för att skapa projektplaner och ibland är det ett fullt 
mentorskap som är aktuellt. Det viktigaste för mig att finnas 

tillgänglig och att praktiskt stötta och coacha.

 

Vilka tre vanliga frågor brukar du få? 
1. Hur ska jag hantera projektets styrgrupp? 
2. Hur ska jag hantera en speciell situation 
inom projektet? 
3. Hur ska jag hantera att beställaren eller 
kunden inte är nöjd med projektets resultat?

 

Varför ska man ta stöd som projektledare? 
– Som projektledare har man oftast en ganska utsatt roll. 
Ibland kan det kännas som att man är ensammast i hela världen 
i sin utmaning. Det är alltid bra att ha någon utomstående 
person som förstår dilemmat att bolla sina frågor och 
utmaningar med. 

Jag är övertygad om att genom vårt ledarskap kan vi uträtta 
storverk. Vi kan få kollegor att må bra, projekt att bli mer 
effektiva, kunder att bli nöjda och verksamheter att växa och 
bli mer lönsamma. Att leda börjar oftast med oss själva och vår 
inställning. Dessutom är det så att vi alla då och då behöver 
stötting och råd. Hör av dig till mig idag!
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Johanna Lycken är projektledare med 
15 års erfarenhet och projektcoach med 
uppdrag att stötta och hjälpa.  
Du når henne via e-post, eller Linkedin. 
e-post: johanna.lycken@zango.se  
LinkedIn: Johanna Lycken 
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