
Ansvaret för att lyckas med den insats som man beslu-
tar om bärs av den som är ägare till projektet, vilket van-
ligtvis är den som är ordförande i styrgruppen. 

Vi investerar cirka 700 miljader kronor årligen i Sverige 
och mestadels använder vi projekt som arbetsform för 
att realisera arbetet som ska leda fram till att man når de 
effekter man vill uppnå. Endast i 1/3 av projekten mäter 
man vilka effekter man uppnådde.

Aktiva projektägare och  
aktiva styrgrupper

Kontaktperson
Anita Krantz
0733-356 600
anita.krantz@projekthantering.se 

Ledarskap & Projekthantering Sverige AB
Almvägen 13 
372 53 Kallinge

Utbildningsmetod
Vi ger kunderna all nödvändig kunskap inom de områden som 
de måste kunna hantera för att ställa rätt kontrollfrågor och 
granska rätt dokument för att uppnå projektets huvudmål. 

Vi utgår från kundens projektmodell eller en generisk 
projektmodell. Utifrån den blandar vi föreläsning med 
exempel där grupperna ska fatta beslut mot bakgrund 
av verkliga och fiktiva beslutsunderlag. 

Bästa utbildningsresultat uppnås då hela styrgruppen 
utbildas samtidigt eftersom vi också lägger fokus på le-
darskap och samarbete vilka ofta är avgörande faktorer 
då hög effektivitet eftersträvas i styrgruppsarbetet.

Kunniga utbildare
Våra projektlärare är certifierade enligt den europeiska standar-
den IPMA och oerhört erfarna projektledare som är verksamma 
eller har varit verksamma i olika företag och organisationer. De 
har gedigna erfarenheter av att arbeta med alla roller inom pro-
jekt och kan ge lösningar på alla möjliga situationer som kan 
uppstå i en styrgrupp.

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. 



Aktiva projektägare och  
aktiva styrgrupper
Kursinnehåll
Kursinnehåll och kurslängd styrs av kundens önskemål. 
Normal kurslängd är en till fyra dagar. 

Vi utgår från de kunskapsområden en styrgrupp måste 
kunna hantera, vilka är följande:

• Projektintegration 
• Målstyrning 
• Kvalitetsstyrning 
• Planering och tidsstyrning 
• Ekonomistyrning 
• Ledarskap 
• Kommunikation 
• Osäkerhetshantering 
• Resursupphandling och inköp 
Vid utbildningar längre än en dag arbetar vi med kun-
dens exempel om så önskas.

Utbildningsorter
Företagsanpassade utbildningar genomförs i hela Sve-
rige.

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


