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PROJEKTLEDNING

 TRE DAGAR SOM  
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STÅ RUSTAD INFÖR  
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Stockholm
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Alla som på olika sätt leder projekt eller arbetsgrupper ställs 

ibland inför frågor kring hur ett projekt bör genomföras, för att 

allt ska bli så lättarbetat och kostnadseffektivt som möjligt. 

Det finns en rad specifika projektmetodiker att tillämpa för att 

uppnå detta. Alla metodiker innehåller samma grundfundament 

och röda tråd. Den här kursen kommer att rusta dig med  

grundfundamentet för lyckad projektledning.   

Oavsett om du arbetar inom IT, bygg/anläggning, 
tjänstesektorn eller annat, så är receptet för ett  
lyckat projekt detsamma. 

På den här kursen får du möta deltagare med olika bakgrund 

och målsättningar, med en sak gemensamt – att bli bättre på att 

leda och driva projekt framåt. Och en vilja av att lära och ta till sig 

av deltagare från helt andra branscher.  

Syftet med utbildningen är att utveckla färdigheter att tillämpa 

projekt som arbetsform och öka förståelsen för vad professionell 

projektledning innefattar. Samt att skapa en förståelse för hur en 

gemensam projektmetodik kan skapa förutsättningar för en  

effektivare styrning och ledning av interna och externa projekt 

och uppdrag. Vilket på sikt leder till ökad effektivitet, bättre  

resursutnyttjande och därmed högre produktivitet och  

lönsamhet. 

PROJEKTLEDNING – EN KONST  
FÖR LEDARE ATT BEHÄRSKA! 

Bo Tonnquist
Bo är föreläsare och konsult med lång operativ erfarenhet 

inom projektledning, verksamhetsutveckling och  

marknadsföring.  

 

Sedan mer än 20 år arbetar han med att utveckla och 

implementera projektorienterade arbetssätt baserade på 

best-praxis inom projektmetodiken och agila metoder. 

Inom ramen för Baseline Management är han också  

engagerad i att mäta och utveckla projektmognaden inom 

företag och organisationer. 

Bo var med och utvecklade IPMA:s certifiering i  

Sverige och har varit medlem av IPMA:s svenska  

certifieringsstyrelse. 

Innehåll och omfattning

Under utbildningen varvas teoripass med praktiska 

övningar, självskattningstester och diskussioner om hur 

de olika kursavsnitten kan tillämpas i deltagarnas egna 

verksamhet.

BOKPAKET   
PÅ KÖPET!
Du får boken Projektledning och 

tillhörande övningsbok skrivna av 

Bo Tonnquist.



PROJEKTLEDNING – EN KONST  
FÖR LEDARE ATT BEHÄRSKA! 

PROGRAM

DAG 1
Projekt som arbetsform
• Projektets koppling till verksamhetens 

övergripande mål 

• Projektprocessen – faser, beslutspunkter 

och leveranser 

• Projektorganisationen – roller, ansvar och 

befogenheter 

• Agila metoder – kanban, scrum och 

timeboxing  

Förstudien
• Projektets bakgrund, syfte (effektmål)  

och mål (produktmål) 

• Intressenternas olika förväntningar  

på projektet 

• Projektets omfattning och avgränsningar 

(WBS) 

• Kravhantering – ta fram och prioritera 

krav 

• Välja metod för genomförandet  

– klassiskt eller agilt  

DAG 2 
Utveckla projektgruppen
• Gruppens sammansättning 

• Grupprocessen  

Planera och budgetera projektet
• Ta fram en logisk nätplan (aktivitetsplan) 

• Ta fram en fungerande tidsplan  

(Ganttschema) 

• Planera resurser och ta fram en  

periodiserad budget 

 

Kommunikation
• Kommunikationsplan

• Löpande uppföljning och rapportering 

DAG 3
Risker och kvalitetssäkring
• Riskidentifiering och riskbedömning 

• Ändringshantering  

Leda projektteamet
• Situationsanpassat ledarskap 

• Feedback som verktyg att utveckla 

teamet  

 

Genomföra projektet
• Följa planen och avvikelsehantering 

• Sprintprocessen 

• Överlämning av resultat 

• Leverans och godkännande  

 

Avsluta projektet och hämta hem nyttan
• Utvärdering av projektet 

• Ständiga förbättringar 

• Nyttorealisering 

HÅLLTIDER ALLA DAGAR

08:30
09:00
10:20
12:00
14:20
16:00

Registrering, kaffe/te & smörgås

Kursen startar

Kaffe/te

Lunch

Eftermiddagsfika

Avslutning

BOKA DIN PLATS!
KUNSKAPSGRUPPEN.SE

Hör gärna av dig till mig om  
du har några frågor! 
Varje dag har jag kontakt med våra  

deltagare och föreläsare. Har du några 

frågor om kursen, tveka inte att ta kontakt 

med mig!

John Andersson
john.andersson@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 51  /  0765-424 390

• Projektledningens grunder och agila arbetsformer

• Vad en projektmodell är och hur den tillämpas

• Hur projekt initieras, planeras, genomförs och avslutas

• Intressenthantering och riskhantering

• Hur en effektiv projektorganisation bör se ut

• Hur effektiva team sätts samman och utvecklas

• Metoder och verktyg för att planera och följa upp projekt

EFTER UTBILDNINGEN KOMMER  
DU HA BÄTTRE KUNSKAP OM 

EN MYCKET OMFATTANDE  
OCH INTRESSANT KURS!



PROJEKTLEDNING
 

Stockholm 

30 nov-2 dec, 3-5 maj

Göteborg

23-25 nov, 10-12 maj 

Pris: 13 990 kr (exkl. moms) /person.

Frukostfralla, lunch, eftermiddagsfika, 

diplom och bokpaket ingår 

Kontakt: Kontakta oss på 

info@kunskapsgruppen.se eller ring 

kundservice på 031-22 24 50 

Lokal: Vägbeskrivning och information 

om våra kurslokaler hittar du på vår 

hemsida kunskapsgruppen.se

VI GÖR UTBILDNINGAR 
I TOPPKLASS
Är du vetgirig, men inte fullärd? I så fall är du 

precis som oss på Kunskapsgruppen. Vi hjälper 

dig att bli ännu bättre på ditt jobb, genom att 

erbjuda utbildningar i toppklass med Sveriges 

bästa föreläsare. Och hela 92 procent av alla 

som går utbildningar hos oss ger 4 eller 5 i 

helhetsbetyg. Gör ett klokt val du också  

– lär dig nytt med oss på Kunskapsgruppen!

VI ÄLSKAR UTBILDNING!
För varje deltagare skänker vi genom Unicef  

skolmaterial till barn som behöver det. 

Besök kunskapsgruppen.se för att läsa mer. 
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kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

LÄS MER &  
ANMÄL DIG! 

KUNSKAPSGRUPPEN.SE

Kunskapsgruppen följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Följande åtgärder vidtas till 
samtliga utbildningstillfällen: 

COVID-19 

• Handdesinfektion finns tillgängligt under  

utbildningsdagarna

• Regelbunden desinficering av frekvent använda ytor 

såsom bord, dörrhandtag och hissknappar etc.   

• Alla deltagare med symtom uppmanas att stanna 

hemma

• Kostnadsfri flytt till senare tillfälle vid sjukdom 

• Möblering som möjliggör att hålla rekommenderat 

avstånd till övriga deltagare 

• Inga buffébord – bordsservering vid lunch och fika 

* Åtgärderna kan komma att uppdateras efter hand – se vår hemsida 

för ännu mer aktuell information!


