
XLPM 3.0
Kära användare av XLPM,

I år är det 10 år sedan varumärket XLPM registrerades och det tänker vi som arbetar med Project 

Excellence by Semcon uppmärksamma på flera sätt under året. Bland annat kommer vi lansera en uppdaterad 

version av vår metodik: XLPM 3.0! 

Vi väljer att denna gång att göra en del stora förändringar som påverkar upplevelsen av metodiken:

En ny ingångssida kommer att möta dig som användare

Du kommer att kunna välja på att gå in i metodiken via

- en enkel steg-för-steg-handledning,

- en sida som visar anpassningar av XLPM för olika verksamheter,

- en sida om hur vi tillämpar agila tekniker i, och ett agilt angreppssätt på, uppdrag, projekt, program 

och portfölj i XLPM,

- våra perspektiv på projektverksamheten,

- våra modeller, utökat med en modellbeskrivning av initiativ.

En ny, fräsch layout

En enklare och tydligare navigering och layout.

0 |



XLPM 3.0
En stor mängd nytt material och ändringar av gammalt

I samband med att vi ändrar layouten utökar vi våra beskrivningar och vårt stöd med en ny modell för 

initiativ. Vi arbetar även om en stor del av befintliga texter.

En ny benämning av affärsperspektivet

För att göra det tydligare att XLPM är lämplig för alla typer av verksamheter: privat, statlig och 

kommunal, byter vi namn på affärsperspektivet till verksamhetens perspektiv.

Enklare att hitta information om Project Excellence, våra tjänster och utbildningar samt hur du kommer i 

kontakt med oss

Längst ned på alla sidor kommer du att kunna hitta information du behöver för att komma i kontakt med 

oss, våra tjänster och utbildningar (vi hoppas du inte missat att vi idag även erbjuder fler online-

utbildningar).

Utöver dessa förändringar passar vi som vanligt på att uppdatera texter och dokumentmallar, lägga till 

nya termer samt att uppdatera och lägga till bilder.

När vi börjar närma oss september kommer vi skicka ut ytterligare och mer detaljerad information om vad 

som kommer att vara nytt i XLPM 3.0.
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XLPM 3.0
Nu tar stora delar av Sverige semester och det gör även vi som jobbar med utvecklingen av XLPM. Vår 

supportfunktion är emellertid som vanligt tillgänglig under hela sommaren.

Med vänliga hälsningar och med en förhoppning om en glad och skön sommar,

Vännerna i XLPM-teamet på Semcon Project Excellence

2 |


