
Känner du ibland en osäkerhet då du ska arbeta i pro-
jekt? Följande scenario är inte helt ovanligt.

Din närmsta chef kommer in i ditt rum och berättar att 
ni har fått ett projekt och att du ska vara projektledare. 
Detta är ett väldigt viktigt projekt och du får inte miss-
lyckas. Det ska vara klart om tre månader och du ska 
leverera enligt kontraktet du får av din chef.

Följande frågeställningar är ganska vanliga:

– Vad gör jag nu? Tre månader är ganska snart och det 
är påsk med tillhörande ledighet under tiden.

– Hur startar jag projektet?

– Vilka är mina medarbetare och vad ska vi leverera?

– Hur ska jag angripa den här arbetsuppgiften.

Under utbildningen ger vi dig svaret på alla dessa frågor 
och på många fler. Du kommer att lära dig att hantera 
alla tänkbara situationer som kan uppstå.

Projektledarutbildning, 
intensiv
Utbildningen riktar sig till dem som, under en kortare tid på fem dagar, vill certifiera sig enligt IPMA på nivå B, C och D eller vill lära sig att 
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Utbildningsmetod
Utbildningen sker i internatform under en vecka. Vi inleder med 
två av dagar upplevelsebaserad inlärning i ledarskap och fort-
sätter med tre dagar arbetar vi med projektmetoder och verk-
tyg och. Vi har fokuserat på de allra viktigaste delarna i både 
projekt och ledarskap för att under fem dagar ge deltagarna all 
den kunskap de behöver för att snabbt komma igång med att 
arbeta som projektledare och att kunna klara en certifiering en-
ligt IPMA:s krav. 

Internat ger fördelar inom gruppdynamiken vilket ger en 
större insikt hur gruppen utvecklas och vad situations-
anpassat ledarskap innebär samt hur man ska ledare 
ska förhålla sig till grupper. 

Special
Vi genomför även denna utbildning i internatform ut-
omlands på förfrågan. Där varvar vi utbildning med le-
dighet, allt enligt ett välprövat koncept.

Kunniga utbildare
Ska du certifiera dig är detta rätt utbildningen för dig. Det gäller 
båda på nivå B, C och D, då våra lärare har varit certifierade på 
IPMA B-nivå och idag är verksamma som projektledare. Detta är 
ett grundkrav och ger mycket tillbaka till kursdeltagarna.

Våra projektlärare är oerhört erfarna projektledare som 
är verksamma eller har varit verksamma i olika företag 
och organisationer. De har gedigna erfarenheter av att 
arbeta med olika typer av projekt. Många exempel från 
de projekt de har arbetet med och hur de har löst pro-
blem som dykt upp där kommer att ges under utbild-
ningen.

Extra
Du erhåller också ett värdebevis under utbildningen 
som ger dig fri support från dina lärare under och efter 
utbildningen både inom ledarskap och projekt. 



Projektledarutbildning, 
intensiv
Kursinnehåll
Projektledning – tre dagar
Vi utgår från en vattenfallsmodell och bygger på den 
med olika verktyg beroende på typ av projekt. Vi utgår 
från de nio kunskapsområden en projektledare måste 
kunna hantera:

• Projektintegration
• Målstyrning
• Kvalitetsstyrning
• Planering och tidsstyrning
• Ekonomistyrning
• Osäkerhetshantering
• Resursupphandling och inköp

Ledarskap – två dagar 
• Gruppenutveckling
• Motivation
• Kommunikation
• Feedback
• Konflikthantering

Utbildningsorter
Utbildningen ges i Ronneby på Ronneby Brunn. Vi genomför 
även denna utbildning på andra orter i Sverige om kund så öns-
kar samt på Mallorca i Spanien eller på Jersey som är en av ka-
nalöarna utanför Normandie.

Om företaget
Vi är ett företag med professionella utbildare som dagligen ar-
betar och utbildar i projekt och ledarskap. Vi är specialister och 
unika inom respektive kunskapsområde och tillhör Sveriges le-
dande inom branschen. Vi har tillsammans utbildat över 1500 
personer som har certifierat sig på nivå B, C och D enligt IPMA:s 
ramverk hos Svenskt Projektforum, vilket är absolut flest av alla 
utbildningsföretagen i Sverige.  

Anpassade utbildningar
Projektivitet*
Vi kommer att jobba med det kunderna efterfrågar. 
Detta gör vi genom att mäta projektmognad. Resultatet 
vi gemensamt tar fram arbetar vi systematiskt igenom 
i samarbete med kunden.  Därefter kan vi erbjuda en 
kundanpassad utbildning fokuserad på ett eller flera av 
följande områden:

• Projektledare inom alla branscher (specialist-
utbildningar för projektledare inom IT, Produktion, 
Verksamhetsutveckling)

• Grundläggande projektledarutbildningar
• Projektmedarbetare
• Projektägare (vi kallar den gruppen aktiva projektägare)
• Projektkoordinatorer 
• Referensgrupper
• Styrgrupper

*En organisations förmåga att använda projekt som arbetsform.

Ledarutveckling
All affärsverksamhet kan sammanfattas med tre ord: 
människor, produkt och förtjänst. Människan kommer 
alltid först. Utan ett bra team är det inget du kan göra åt 
de två andra. Vi erbjuder därför följande utbildningar för 
att hjälpa dig som chef att skapa bra team:

• Grundläggande ledarskapsutbildning 
• Coachande ledarskap 
• Teambuilding om två dagar plus en uppföljningsdag 

tillsammans med din arbetsgrupp
• Utbildning vad avser etik och moral
• Konflikthantering
• Kommunikation
• Organisationsutveckling
• Förändringsledaren
• Mötesteknik
• Känsliga samtal/medarbetarsamtal

MS Project – programutbildning
Varje projektledare måste kunna åskådliggöra sin tid-
plan för styrgrupper och andra i sin omgivning. För den 
uppgiften är MS Project både det mest använda och det 
bästa verktyget. Vi  både kundanpassar och genomför 
öppna grupper.


