
PRAKTISK PROJEKTLEDNING
Projektledarutbildning som ger dig konkreta verktyg, metoder och praktisk träning

Om kursen
Unde två dagar fokuserar vi på praktiska tips och arbetsme-
toder för effektiv projektledning. Vi går igenom projektets 
egenskaper, roller och förutsättningar. Vi tittar närmare på 
projektstyrning och på hur du kan få ditt team att prestera 
på högsta nivå. I kursens material ingår även mallar för 
beställning, hantering och rapportering av projektet.

Kursens mål
Efter utbildningen kommer du att ha en god grund att stå 
på i din roll som projektledare. Du kommer att ha verktyg 
för att driva både små och stora projekt. Du får en god för-
ståelse för hur individer och grupper fungerar i olika 
situationer och du kommer att kunna anpassa ditt ledarskap 
efter varje unik situation. Kursen vänder sig även till dig som 
arbetar som beställare, chef eller projektets medarbetare. 
Genom kursen får du en god förståelse för projektet som 
arbetsform, dess fördelar och nackdelar samt metoder för 
att säkerställa din roll som intressent till projektet.

Sagt av tidigare deltagare
“Upplägget var väldigt bra, jag fick värdefulla grunder.”
“Bra blandning av teori och praktiska moment.”
“Jättebra dokumentation med all konkret information som 
man fick med.”
“Mycket bra “storytelling” för att exemplifiera teorin.”
“Bra gruppsammansättning.”
“Kursledaren och gruppen skapade tillsammans en positiv 
och tillåtande stämning vilket gjorde inlärningen lättare.”

Kursdatum och pris
Information om aktuella kursdatum och pris hittar du på 
www.academichouse.se. Kursen ges även i anpassad form.

Som projektledare har du ett av de mest stimulerande uppdrag som finns. Du har rollen att få rätt saker gjorda, 
i rätt tid och till rätt kostnad. Men rollen som projektledare kräver samtidigt en stor kunskap och insikt i hur du 
bäst uppnår resultat. Hur når vi uppsatta mål och hur håller vi budget? Blir projektet klart inom utsatt tidsram? 
Hur hanterar jag projektets intressenter och kunder? Hur får jag mina medarbetare att prestera på högsta nivå?

Ur innehållet
• Din roll som projektledare 
• Projektets mål och resultat 
• Roller - ansvar och befogenheter i projektet 
• Grindar, milstolpar och synkroniseringspunkter 
• Projektmodellen – projektstyrning i de olika faserna 
• Projektplanering och projektstart 
• Riskanalys - säkra projektets framgång 
• Hur bygger du ett effektivt och motiverat projektteam? 
• Projektavslut 
• Projektets dokumentation

Förberedelse och uppföljning i digital uppstartsdel
Varje kurstillfälle förbereds utifrån varje deltagares behov 
och förutsättningar. Före din utbildning blir du inbjuden till 
en digital uppstartsdel där du bland annat får tips för att få 
nytta av kursen. Efter kursen följer vi upp hur det går och du 
kan även ladda ned kursens material i digitial form.

Valbar tillämpningsdel
70% av lärandet sker på arbetsplatsen. Därför kan du kom-
plettera denna utbildning med en digital tillämpningsdel. 
I denna får du under 6 månader fördjupning och praktiska 
övningar att testa och implementera direkt i ditt arbete. 

Minikurs på köpet
För att förstärka effekten av utbildningen så bjuder vi på ett 
extra träningstillfälle. När du bokar en öppen utbildning hos 
Academic House så får du en valfri minikurs på köpet. Ett 
bra tillfälle att få ytterligare träning, kunskaper och 
erfarenhetsutbyte.
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