
LEDARSKAP FÖR PROJEKTLEDARE
Ledarskapsutbildning för icke-chefer som ger dig verktyg att nå era mål

Om kursen
Under kursens två dagar fokuserar vi på din roll som ledare i 
projektet. Vi identifierar dina kommunikations- och ledar-
egenskaper. Vi tittar på gruppbeteenden och ser hur vi på 
bästa sätt kan få ut det mesta ur projektgruppen.

Kursens mål
Efter kursen kommer du att ha insikt i konkreta metoder för 
att utveckla dig som person och som projektledare. Du har 
verktyg för en effektiv kommunikation och kan anpassa ditt 
projektledarskap efter situationen. Du behärskar skillnaden 
mellan vanligt ledarskap och projektledarskap och kan 
vägleda dina projektmedarbetare genom svåra beslut och 
situationer. Du kommer också att ha verktyg för att arbeta 
med relevanta och realistiska förväntningar på projektet. 
Som projektledare kommer du att kunna fokusera på 
styrkorna hos dig och ditt team.

Sagt av tidigare deltagare
“Bara att lyfta på hatten för det pedagogiska upplägget! 
Tydlig koppling till aktuell forskning och egen praktik!”

“Mycket bra lärare och presentationer! Jag kommer att ha 
mycket nytta av kursen.”

’’Det var över förväntan och längtar till att få börja.’’

’’Mycket professionell kursledare med ett bra förhålln-
ingssätt. Gjorde kursen till en levande och attraktivt lärande 
i lagom tempo, med många nyttiga övningar och tid för 
reflektion.’’

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

Utveckla dig med en projektledarutbildning som är anpassad efter projektets och projektledarens förutsätt-
ningar. Kursen ger dig verktyg för ett framgångsrikt projektledarskap med hjälp av effektiv kommunikation, 
teamutveckling, motivation, konflikthantering och mötesteknik.

 
Ur innehållet
• Ledarskapets betydelse för projektets framgång
• Skapa och hantera en effektiv kommunikation
• Att skapa relevanta och realistiska förväntningar
• Projektets sårbarheter och framgångsfaktorer
• Att arbeta med beställare och styrgrupp
• Teamdynamik i ett projektperspektiv
• Anpassa projektledarskapet efter projektets cykler
• Att leda individer – få ut mesta möjliga effekt
• Motivationsteori – att skapa och bibehålla motivation
• Mötesteknik - Skapa effektiva möten i projektet
• Spelregler i projektet
• Projektledarens konflikthantering - förebygg och lös
• Feedback och aktivt lyssnande
• Coaching - få individen att uppnå resultat
• Delegering
• Situationsanpassat ledarskap
• Att förebygga projektstörningar

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.

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.

HOUSE
ACADEMIC

ACADEMIC HOUSE - STOCKHOLM - GÖTEBORG - MALMÖ
Tel 08-55 11 21 00 - info@academichouse.se

Utbildningsdagar  Blended LearningNuläge Önskat lägeFörberedelse


