
OM UTBILDNINGEN

Att leda ett projekt handlar inte alltid om att man ska vara expert på 
vad som ska levereras. Man ska vara duktigt på att planera, genomföra 
och följa upp inom den givna ramen. Vad innebär det för ledarskapet? 
Vilka olika typer av ledarskap finns det?

Utbildningen genomförs under fyra utbildningstillfällen. Träffarna 
sker med en till två veckors mellanrum för att skapa utrymme så att 
deltagarna kan påverka och förbättra projekten i sin egen organisation. 

Vi avslutar kursen med en överskådlig repetition av vad vi gått igenom 
och på vilket sätt det kan ge deltagarna idéer och planer för hur de 
själva kan förbättras och utvecklas i sina roller.

Efter avslutad utbildning har alla deltagare möjlighet till ett individuellt 
coachningstillfälle. 

PRIS & ANMÄLAN

4 halvdagar, kl 13.00–17.00.

Pris: 8.700 kr. 

Minimum 6, max 10 deltagare.

Tre eller fler deltagare från samma företag 
eller de företag som har företagsavtal för 
nätverk hos IndustriForum ger 15% rabatt.

ANMÄLAN OCH INFORMATION

Anmälan gör du via hemsidan, där du hittar 
information om plats, datum och andra 
villkor. 

Kontakt: Hans Hörnmark, tel. 036-550 32 52, 
hans.hornmark@industriforum.se

IndustriForum i Sverige AB
Huskvarnavägen 80, 554 54 Jönköping
036-550 32 50  •  info@industriforum.se

UTVECKLING I PROJEKTARBETE

Dag 1: 
Vad är projekt?

Hur definieras projekt? Att planera, 
starta, genomföra, avsluta och 

lämna över ett projekt. Vilka namn 
har de olika faserna i processen? 
Vilka roller och vilket ansvar finns 

det i de olika avsnitten.

Dag 2: 
Att formulera målet

 Vad ska ett projektmål leverera 
internt och externt? Målmodeller 
och kommunikation med de olika 

berörda parterna, 
t ex beställare, slutkund, leverantör 

och styrgrupp. 

Dag 4:  
Dokument & dagliga 

anteckningar
Dokument som budget, 

kravspecifikation, 
befattningsbeskrivning och  

ändringshantering. Vilka checklistor 
behöves i projektet?  

Dag 3: 
Hur får man med sig 

projektteamet?
Vad skapar motivation och respekt 

för varandra?
Hur skapar man effektiva möten? 

Förbereda, genomföra och följa upp. 
Svåra samtal. Retoriska verktyg.

FÖR DIG SOM ARBETAR I PROJEKT ELLER ÄR NY I 
ROLLEN SOM PROJEKTLEDARE

INNEHÅLL

• Grundläggande kunskap i 
olika projektverktyg 

• Deltagarna använder sig av 
situationer i projekt från sin 
arbetsplats.

• Individuell uppföljning efter 
kursens avslut


