
För att effektivt driva ett projekt krävs ett kraftfullt pro-
jektplaneringsverktyg som frigör tid från medarbetarna 
som istället kan fokusera på projektets framdrift.

Microsoft Project är näst intill branschstandard för pro-
jektplanering och erbjuder kraftfulla verktyg för att pla-
nera, presentera och följa upp olika typer av projekt.

Microsoft Project 
Syftet är att deltagarna ska få en bra start i det marknadsledande projektplaneringsprogrammet MS Project  
(version 2007, 2010, 2013, 2016).
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Utbildningsmetod
Utbildningen genomförs som en föreläsning där utbildaren, 
Thomas Josefson, går igenom momenten via OH-kanon och 
deltagarna följer med på egna datorer. Därigenom har delta-
garna möjlighet att ställa frågor på aktuella moment och testa 
dem i praktiken.

Utbildningen är speciellt lämpad för dem som är helt 
nya i programmet och dem som är sporadiska använ-
dare och vill arbeta på ett mer effektivt sätt. Efter ut-
bildningen kan deltagarna lägga upp väl strukturerade 
tidplaner, hantera resurser samt göra olika typer av upp-
följningar av projektplanerna.

Kunnig utbildare
Thomas Josefson är utbildad utvecklingsingenjör med inrikt-
ning organisation och ledarskap för innovativa processer. 
Thomas har mångårig erfarenhet som uppskattad utbild-
ningskonsult till företag och organisationer, inom främst olika 
programvaror.



Microsoft Project
Kursinnehåll
Microsoft Project  – en dag
• Introduktion till projektplanering med MS Project
• Programmiljön
• Hjälpfunktioner
• Skapa aktivitetslista
• Organisera aktiviteter
• Länka samman aktiviteter
• Tidssätta aktiviteter
• Ange milstolpar
• Återkommande aktiviteter
• Resurslistor
• Allokera resurser
• Skapa originalplan
• Ange resurs- och aktivitetsinformation
• Arbeta med projektuppföljning
• Skapa resurspool
• Länka samman information till samlingsprojekt
• Genomföra resursutjämning
• Följa upp tid och kostnader i projektet
• Skapa anpassade tabeller
• Skapa egna filter
• Skapa anpassade vyer
• Grafiskt anpassa GANTT-scheman
• Använda rapporter
• Anpassa kalender och tidsaxel
• Arbeta med villkorade aktiviteter

Utbildningsorter
Öppna utbildningar genomförs på följande orter: Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Kalmar och Karlskrona.

Kundanpassade utbildningar genomförs i hela Sverige.

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. Det-
ta gör vi genom att mäta projektmognad. Resultatet vi 
gemensamt tar fram arbetar vi systematiskt igenom i 
samarbete med kunden. Därefter kan vi erbjuda en kun-
danpassad utbildning fokuserad på ett eller flera av föl-
jande 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


