
PROJEKTLEDNING 1+2
Utbildning som ger dig verktyg för att initiera, planera, genomföra, avsluta och följa upp dina projekt

Om kursen
Projektledning 1 + 2 vänder sig till dig som har inte har
medverkat på en projektutbildning tidigare eller för dig
som känner att du behöver uppdatera och träna dina
färdigheter som projektledare. Utbildningen innehåller
kurserna Projektledning 1 – Praktisk projektledning och
Projektledning 2 – Fortsättningskurs för projektledare.

Projektets mål
Utbildningen ger dig viktiga kunskaper och insikter för att
leda framgångsrika projekt. Efter utbildningen kommer du
att ha verktyg för att initiera, planera, genomföra, avsluta
och följa upp dina projekt. Du kommer att verktyg för att
kommunicera med beställare och styrgrupp, att skapa
effektiva projektteam och att få med dig intressenter på
dina lösningar. Genom utbildningen skaffar du dig
färdigheter att styra enskilda projekt i komplexa miljöer
samt hantera projektportföljer och program.

Sagt av tidigare deltagare
”Vill just nu bara få gå till jobbet och omsätta allt i mitt eget
projekt. Stort tack!”

”Liten grupp, bra tempo, tydlig och kunnig kursledare.”

”Väldigt bra blandning mellan teori och praktiska övningar.
Kursen har gett mig många bra nycklar för kommande
projekt!”

Kursdatum och pris
Information om aktuella kursdatum och pris hittar du på 
www.academichouse.se

Att leda projekt utan en beprövad metod och genomtänkta verktyg är som att styra en båt utan roder. Med lite
tur når du land men det är först efteråt du vet vart du har kommit. Genom utbildningen Projektledning 1 + 2
får du som projektledare både grunder och avancerade metoder för att leda dina projekt med framgång.

Ur innehållet
• Projektets mål, förväntningar och resultat
• Projektstart - Projektidé och initiativ
• Din roll som projektledare
• Projektets aktiviteter - planera, hantera och följ upp
• Projektmodellen – styr projektet genom olika faser
• Riskanalys – att undvika projektets hinder
• Tidplanering - konsten att hålla deadlines
• Beslutspunkter och aktivitetsstyrning
• Att arbeta med Business Case
• Projektbudget och kalkylens livscykel
• Effektiv projektkommunikation
• Intresssentanalysen och resursplanen
• Kravdialog och kravkommunikation
• Att arbeta med agil projektledning
• Ändringshantering
• Uppföljning av nytta och resultat
• Programledning, portföljstyrning och projektkontoret
• Skapa ett effektivt och motiverat projektteam

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.

Minikurser på köpet
Efter dina två projektledningskurser får du även medverka
i två extra halvdags minikurser där du själv väljer när och
vad du vill gå. Vi varierar urvalet av minikurser efter aktuell
forskning och vad som efterfrågas för tillfället. Utbudet
varierar därför över tid.

HOUSE
ACADEMIC

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

Utbildningsdagar  Blended LearningNuläge Önskat lägeFörberedelse


