
 

Kurs: Projektmetodik grundkurs 
 

Projektkurs två halvdagar i projektmetodikens grunder             Grupp: 20 000:- 

                Individ: 4 900:- 

 

Dag 1: Begrepp och grunder i projektmetodik. Projektets verktygslåda. Projektets olika faser: 

idé/vision - mål – förstudie – budget/finansiering – intressenter/presumtiva finansiärer – direktiv. 

 

Dag 2: Projektplan och andra dokument – projektets genomförande – uppföljning/lägesrapportering – 

kvalitetssäkring - resultat/effekter - avslut – projektrapport. 

 

Kurs: Projektledaren och teamet 
 

Projektledarkurs två halvdagar              Grupp: 20 000:- 

                Individ: 4 900:- 

 

Dag 1: Modernt ledarskap. Att navigera i kaos/omvärldskunskap. Kreativitet och visioner. Att 

entusiasmera och leda. Energi och lust i arbetet. Ledarstilar. 

  

Dag 2: Många bollar i luften – projektledarens olika roller. Att skapa ett bra team – arbetsklimat – att 

få ut det optimala – rätt kompetens i teamet – teamets olika roller - learning by doing/learning by 

reflection - avstämning/samstämning.  

 

Kurs: Projektmetodik och projektledarskap 
 

Projektkurs tre heldagar fördelat på 2 + 1 dag              Grupp: 36 000:- 

                 Individ: 7 900:- 

 

Dag 1: Modernt ledarskap. Att navigera i kaos/omvärldskunskap. Kreativitet och visioner. Att 

entusiasmera och leda. Energi och lust i arbetet. Ledarstilar. Begrepp och grunder i projektmetodik. 

Projektets verktygslåda. Olika typer av projekt. Projektets olika faser. Idé/vision - mål – olika typer av 

förstudier – budget/finansiering – intressenter/presumtiva finansiärer – direktiv/direktivdialog. 

 

Dag 2: Projektplan – aktivitetsplan/tidsplan/arbetsfördelningsplan/resursplan/likviditetsplan och 

andra typer av planeringsdokument. Projektets genomförande – många bollar i luften – 

projektledarens olika roller. Att skapa ett bra team. 

 

Mellan dag 2 och 3 kan gruppmedlemmarna välja om de vill jobba med ett eget projekt som då 

förbereds och redovisas under dag 3.  

 

Dag 3:  Uppföljning/lägesrapportering – kvalitetssäkring - arbetsklimat – att få ut det optimala av 

teamet/topprestationsmönster – rätt kompetens i teamet – teamets olika roller - learning by doing & 

learning by reflection - avstämning/samstämning - resultat/effekter - projektrapport/utvärdering - 

projektavslut.  

Kurs: Att söka projektmedel 
 

Projektsökarkurs två halvdagar              Grupp: 20 000:- 

                Individ: 4 900:- 

 

Dag 1: Grunder i projektmetodik + hur man skriver en projektbeskrivning & projektansökan. 



 

Mellan dag 1 och 2: Förberedelse från kursdeltagarna genom att de skickar in projektidéer som 

kursledaren tar fram fakta om var man kan söka pengar till. 

 

Dag 2: Strategier i hur och var man söker projektmedel. Hur man säljer in och presenterar  

sin projektidé. Finansiärer. Genomgång av på vilka ställen man kan söka pengar + exempel på hur 

ansökningsformulär ser ut och hur man fyller i dem.  

 

Kartläggning & sökning av projektmedel 
 

Utifrån kundens behov och önskemål göra en kartläggning av var man kan söka pengar för just det 

eller de projekt man vill hitta pengar till. Beroende av projektets art och storlek      5 000—12 000:- 

 

Skriva själva ansökan: projektbeskrivning, budget/finansieringsplan, fylla i ansökningsformulär, 

dialog med uppdragsgivare & finansiärer. Beroende av projektets art och storlek     8 000—40 000:- 

 

Idéprocessen 
 

Hjälp med att utveckla nya idéer.             Beroende av idéarbetets omfattning och tid    8 000--30 000:-            

            

Idéprocessen i fem steg enligt metoder i boken Idéagenten 2.0 av Breiler & Michanek, Idélaboratoriet:  

1) Behov/utgångspunkt för idéarbetet 2) Idégenerering(brainstorming med en rad olika metoder) 3) 

Idéutveckling för att förädla idéerna 4) Urval/fokusering 5) Resultat/implementering 

 

Handledning 
 

Handledning under processen då man söker projektmedel 

Handledning i ledarskap och i hur man leder ett projekt 

Handledning i hur man skapar ett bra arbetsklimat och ett högpresterande team 1000:-/tim 

 

Ledarutbildning, grupp- och organisationsutbildning 
 

Utifrån behov, önskemål, omfattning och tid kan utbildning skräddarsys. Begär offert. 
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