
PROJEKT- 
LEDNING

För dig som vill utveckla dig  
inom projekt och ledarskap.



Lär dig behärska de mänskliga, organisatoriska och affärs- 

mässiga faktorerna som gör ett projekt framgångsrikt med 

både traditionella och agila metoder. Utbildningen tar ett helhets- 

grepp på ledning, planering och styrning av projekt och utvecklar 

din förmåga att driva projekt effektivt och med hög kvalitet. 

IHM Projektledning kommer hjälpa dig utveckla din kompetens 

att självständigt leda människor och projekt med stöd av relevanta 

projektmetoder som du behöver i din projektledarroll. 

Unik lärandemodell som bygger på blended learning

I IHM Projektledning arbetar vi enligt en unik lärandemodell 

som gör det möjligt för dig som yrkesverksam och deltagare 

att nå en hög nivå i ditt på lärande trots en relativt kort tidsinsats 

i förhållande till konventionella högskolestudier. Utbildningen 

sker i både digitala kanaler och IHM:s lokaler. Inför varje schema- 

lagt möte börjar ditt lärande i din mobil där du får bekanta dig  

med ett företag som har en affärsutmaning. Utifrån dina tidigare  

kunskaper och erfarenheter gör du dina iakttagelser av företagets 
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situation, som du sedan delar med övriga deltagare och läraren  

vid mötet i IHM:s lokaler. Efter varje lektionstillfälle kan du sedan  

repetera och förstärka din förståelse av den nya kunskapen 

genom att via din mobil, eller läsplatta, titta på korta filmer som  

sammanfattar de centrala kunskapsmomenten. Via litteraturstudier 

kan du sedan fördjupa din kunskap inom området. De praktiska 

sammanhangen är valda för att skildra verkligheten i olika typer 

av företag och branscher, både B2B och B2C. 

IHM:s lärandemodell är utformad för att underlätta för dig så 

att du, trots heltidsarbete och familj, kan få djup förståelse för 

hur en affärsverksamhet fungerar och utveckla dina färdigheter 

för att du självständigt ska kunna komma fram till affärsmässiga 

beslut i olika situationer.

 

UTBILDNINGENS OLIKA KURSMOMENT

Utbildningen IHM Projektledning omfattar en läranderesa som 

integrerar planering, ledning, styrning och genomförande under 

alla faser av ett projekts livscykel. Lärandet tar sin utgångspunkt  

i verkliga utmaningar och projektfaser som olika företag befinner 

sig i. Läranderesan i programmet omfattar tre delkvalifikationer:

Delkvalifikation 1 – Affärsvärde och förstudie

I den första delen av programmet fokuserar vi på att behärska 

de inledande faserna av ett projekt. Dessa faser har som mål 

att uppskatta omfattningen av det arbete som ingår i projektet 

och värdet av de effekter som uppstår när projektet når sitt mål. 

Affärsvärdet och förstudien är ett viktigt underlag för dig som 

ledare när du ska kommunicera projektets syfte till alla involverade 

och göra det meningsfullt att medverka i och bidra till projektets 

framgång. 

 Genomföra en teambuilding

 Projektet – affärsvärde och projektbeskrivning

 Intressenter och omvärld

 Projektets nuläge och omfattning

 Krav och konflikthantering



Delkvalifikation 2 – Projektstyrning och genomförande

I den andra delen kommer du att få utveckla din förmåga att 

planera, styra och leda genomförandet av ett projekt. Du kommer  

att möta praktiska sammanhang där du måste kunna bedöma 

arbetets omfattning och de krav som ställs på projektet, men 

också kunna förutse vilka problem som projektet kan tänkas 

ställas inför. En annan stor utmaning i rollen som projektledare 

är att hantera människor med olika intressen, prioriteringar och 

drivkrafter inom och utanför projektet. Ett projekt ställs alltid 

inför olika mål- och intressekonflikter och din roll som projekt-

ledare är att kunna hantera dessa. 

 Planeringsprocess 

 Tids- och resursplanering 

 Kommunikation och risk 

 Uppföljning 

 Simuleringar av projektgenomföranden i vardera  

 traditionell och agil tappning 

Delkvalifikation 3 – Planering av ett projekt 

I den här avslutande delen av utbildningen kommer du till-

sammans med en grupp av deltagare få möjlighet att utforma 

och planera ett affärs- eller verksamhetsprojekt. Projektarbetet 

genomförs för en extern uppdragsgivare som har ett aktuellt 

uppdrag vars syfte är att uppnå en önskvärd affärsnytta inom 

någon del av verksamheten. 

 Formulera projektets syfte och mål 

 Nulägesanalys av projektets förutsättningar 

 Projekt- och kommunikationsplanering

 Riskanalys och uppföljning 

Vi reserverar oss för förändringar i utbildningsinnehållet.



RESULTAT EFTER PROGRAMMET

IHM Projektledning ger dig kompetens att självständigt leda 

människor och projekt med stöd av relevanta ledarskaps- och 

projektmetoder, både traditionella och agila, samt stödjer de 

professionella normer som etablerats inom t ex IPMA & PMI. 

Genom utbildningen lär du dig att skapa en inriktning för 

människor och det arbete som ska göras inom projektets 

ram, samtidigt som du lär dig analysera och bedöma ett 

projekts genomförbarhet med hänsyn till affärsnytta och risk 

för projektets intressenter. 

Du får utveckla dig med hjälp av teorier, erfarenhetsut-

byten och metoder för att styra projekt och insikter om både 

gruppdynamik och ledarskap i projekt.

Utbildningens läranderesultat ingår som tre delkvalifikationer  

på SeQF 6-nivå i studiegången mot Marknadsekonom DIHM.

FÖRKUNSKAPER

Minst tre års praktisk arbetslivserfarenhet. Om du är osäker boka 

ett personligt möte för rådgivning.

OMFATTNING

En termin parallellt med ordinarie arbete. Utöver schema-

lagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbete.

Innehållet kan även skräddarsys och utvecklas för företags- 

anpassat genomförande.

NIVÅ

SeQF 6, d v s motsvarande universitets- och högskolenivå.  

Se seqf.se för mer information. Utbildningen ingår som en  

del av examen Marknadsekonom DIHM.



EN BRA PROJEKTLEDARE  
KAN LEDA PROJEKT I VILKEN 

BRANSCH SOM HELST

ANMÄLAN

Anmäl dig på ihm.se/utbildningar 

För priser samt betalningsvillkor se ihm.se 

VILL DU VETA MER?

Kom och få ett smakprov och känn på atmosfären på  

någon av våra träffar.

Du kan också boka rådgivning för att diskutera dina  

eller dina medarbetares behov och de möjligheter  

en utbildning på IHM kan ge. 

Ring 0200-24 00 24 eller boka rådgivning på ihm.se


