
Genomförandebeskrivning Digiresan 
 

”Grundläggande projektledarutbildning” 
Grundläggande projektledning ger dig tekniker och metoder som du bör behärska för att driva eller 
delta i ett projekt. Du får förståelse för projektförloppet och lär dig att använda en projektmodell 
som stöd och verktyg. Vi går igenom verktyg och modeller för bland annat målformulering, resurs, 
tidsuppskattning och riskanalyser. Vi arbetar med ett verklighetsbaserat praktikfall och tar oss 
igenom ett projekt från start till mål där du lär dig vad som ska göras i respektive projektfas. 
Utbildningsprogrammet drivs av vårt digitala utbildningsplattform Promote® (förklaras nedan). 
 

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som jobbar i, eller leder projekt. Intressenter kring 

projektet kan även vara aktuella. 

Förkunskaper 

Deltagarna bör ha förståelse för projektledarrollens utmaningar. 

 

Mål   

• Att skapa ett gemensamt språk och samsyn kring vad ett projekt är.  

• Att deltagarna känner en ökad trygghet i rollen som projektledare. 

• Sprida erfarenheter och framgångsrika arbetssätt. 

• Ge deltagarna en ökad förståelse och kunskap om projektarbete, konkreta verktyg att 
använda i sina projekt och en stabil plattform att verka utifrån.  

• Vässa deltagarna i kommunikationen i projekten. Brist på kommunikation i projekt är den 
största anledningen till att projekt misslyckas 

 

 

Utbildningsupplägg 

Utbildningen är uppbyggd som en process där delar utav utbildningen är genomförs i deltagarens 

vardag i form av förberedelseuppgifter före, och tillämpningsuppgifter efter varje modul. Detta i 

syfte att säkerställa måluppfyllnad och kvalitet. 

 

 

 

 
Förberedelse 

uppgifter 

Lärarledd träning 
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En av de svåraste men samtidigt mest tillfredsställande situationer man kan försätta sig i är att leda 

tillfälligt sammansatta grupper mot utmanande mål. Att tydligt visa vart vi ska och med kort 

startsträcka växla ut mesta möjliga ur en grupp.  

Ansvaret att planera och driva ett projekt från start till mål inom ramen för tid, budget och kvalitet 

ligger på projektledaren. Förståelse för vad som förväntas av dig som projektledare och kunskap i 

projektprocessen och hur man gör för att framgångsrikt driva projekt till mål är avgörande för 

lyckade projekt. Projektledarens roll är att leda projektets medlemmar. Inget händer av sig själv. 

Under utbildningens gång reder vi ut grunderna i projektarbete och ger deltagarna tekniker och 

metoder som de bör behärska för att framgångsrikt driva projekt. De får en ökad förståelse för hur 

ett projektförlopp ser ut och lär sig att använda en projektmodell som stöd och verktyg.  Deltagarna 

kommer dessutom att få teorier och verktyg som ger en ökad självinsikt och förståelse för att än 

bättre kunna leda sina projektdeltagare. 

 

Modul 1  

• Vad är projekt och när är det bra med projekt. 

• Min roll som projektledare – ansvar, krav och förväntningar. 

• Projektarbete - faser, beslutspunkter och milstolpar. 

• Projektmodeller. 

• Affärsmässig bedömning av projekt. 

• Relevanta och mätbara mål. 

• Projektorganisationen – roller och ansvar. 

• Styr-, referens- och projektgrupp samt andra funktioner. 

• Viktiga verktyg för planering och resursuppskattning. 

• Intressentanalys och kommunikationsplaner. 
 

 
Modul 2  

• Riskanalys och riskhantering. 

• Uppföljning och rapportering. 

• Framgångsfaktorer för lyckad leverans och avslut. 

• Ledarskapets betydelse för projektets framgång. 

• Feedback - metoder och verktyg för styrning och utveckling. 

• Coaching - metoder och verktyg för stödjande och ansvarstagande. 
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Promote® - nyckeln till att uppnå önskade utbildningsresultat 

Mindsets digitala lärtransfer-plattform Promote® driver och stödjer utbildningsinsatser framåt – mot 

önskade resultat. Lär dig mer om Promote® här: Det här är Promote 

 

Hur många använder det som tränats? 

 

Promote® ger: 

• Tydlighet  
Synliggör målsättningen med utbildningen, upplägg och innehåll. Dessutom tydliggörs vad 
deltagarna och deras närmsta chefer förväntas göra och när det ska vara klart. 

• Kvalitetssäkring  
Programprogressen följs upp kontinuerligt, vilket gör att hinder/brister kan åtgärdas under 
utbildningens gång istället för att uppmärksammans när deltagarutvärderingarna 
sammanställs. Vid multipla utbildningsstarter säkerställs att utbildningarna genomförs på 
samma sätt och styr mot önskat resultat.  

• Effektivare träning  
Färre klassrumsdagar som ger mer, genom att deltagarna kan förbereda sig inför de 
lärarledda tillfällena.  

• Socialt lärande 
En mötesplats där deltagarna utbyter erfarenheter, delar med sig av lärdomar och slutsatser, 
diskuterar utmaningar och lägger grunden till ett långlivat arbetsrelaterat nätverk. 

• Effektiv chefsinvolvering 
Tydliggör när och hur deltagarnas närmsta chefer förväntas vara delaktiga i utbildningen. 

• Tillämpning som skapar önskat resultat 
Genom deltagaruppgifter inför och efter de lärarledda tillfällena styrs deltagarna att använda 

nyvunna kunskaper och färdigheter i sitt arbete.  
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Efter avslutad utbildning 

Efter avslutad utbildning får samtliga godkända deltagare intyg, med minst 80% närvaro. 

 

Antal deltagare 

Maxantal: 16 st. deltagare 

Minst antal: 5 st. deltagare 

Omfattning 

2 + 1 heldagar 

Utbildningens startdatum 

Enligt ÖK  

Tider 

Kl 8.00-17.00 

Kallelse 

Mindset skickar ut kallelse 15-20 dagar innan utbildningsstart. 

 
Utbildningsleverantör 

Mindset AB 

 
Kontaktuppgifter tränare/lärare:     

Maria Fagerberg 

E-post: maria.fagerberg@mindset.se 

Telefon: 0707-502436 
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