
Vi har utbildat fler än

Certifierade projektledare  
700

För mer info och anmälan www.dfkompetens.se

Projektskolan
Certifierad projektledare

”Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! 
Jag har kunnat använda många lärdomar direkt 
i mitt arbete.  
Jag känner nu större säkerhet som projektledare 
och har fler verktyg att ta till.”



Upplägg och innehåll
Projektskolan genomförs som internat vid sex tillfällen om 
två dagar.  
Projektskolan består av olika delar:
-  Teori varvat med praktik
-  Ett ”hemmaprojekt” som praktiskt tillämpas 
 under utbildningen
-  Hemuppgifter som ska avrapporteras vid nästa tillfälle
-  Certifiering med muntlig och skriftlig tentamen

Dokumentation
För varje utbildningsavsnitt får du en väl genomarbetad 
dokumentation. Denna kommer sedan att utgöra ett värde-
fullt uppslagsverk i det praktiska projektarbetet på hemma-
plan. I dokumentationen ingår ett urval av fördjupande 
böcker inom de områden som behandlas. 

Projektmodeller
Utbildningen är oberoende av de olika projektmodeller 
som finns idag, men av pedagogiska och praktiska skäl är 
utbildningen under vissa avsnitt kopplad till en konkret 
projektmodell. Vi använder därför en för Projektskolan 
anpassad och generell projektmodell från HiTeach. 

Certifiering
För certifiering krävs deltagande i samtliga kursavsnitt, väl 
genomförda hemuppgifter, godkänt kunskapsprov och 
godkänd muntlig redovisning inför expertråd bestående av 
utbildningsansvariga och externa bedömare. 
För dig som vill utnyttja möjligheten till 20 högskolepoäng 
tillkommer en akademisk rapport.

Projektskolan 
Projektledning för ökad verksamhetsnytta

 
Bakgrund och utveckling
Dataföreningen Kompetens erbjuder projektskolan där alla 
kursledarna har mångårig erfarenhet av att arbeta i projekt 
och att utbilda inom projektområdet.
Under utbildningen fångar vi upp projektets alla områden 
och ger utrymme till träning på svåra moment. Projekt-
skolan utvecklas successivt och vi har nu gjort ytterligare 
förbättringar med bl.a. några nya lärare.

Utbildningens syfte
Utbildningen ger dig en heltäckande och djup insikt  
i projektet som arbetsform. Du får lära dig hur du effektivt 
kan styra, leda och kvalitetsinrikta ett projekt i princip obe-
roende av projektets syfte och innehåll.  
Utbildningen ger dig ett verkligt kompetenslyft och i många 
fall även en språngbräda i karriären. Teoretiska delar varvas 
med realistiska övningar och praktisk tillämpning på ett 
verkligt projekt på hemmaplan.  
Det är en givande och inspirerande process för både delta-
gare och utbildare. 

Målgrupp
Alla som, oberoende av projekttyp, har ansvar för styrning,  
ledning eller kvalitetssäkring av projekt. Utbildningen passar 
även för dig som idag har rollen som projektbeställare, 
styrgruppsmedlem, projektledare, delprojektledare, 
kvalitetssäkringsansvarig eller erfaren projektdeltagare.

Förkunskaper
Inför starten av Projektskolan får du ta del av en webbase-
rad självstudiekurs. Beroende på dina förkunskaper, i form 
av egen projekterfarenhet tar det allt från några timmar till 
1-2 dagar att gå igenom denna förberedande självstudie-
kurs. Alternativt kan du före starten genomgå vår 3-dagars 
kurs ”Projektledning”.

Att arbeta i projekt är idag en självklar arbetsform. Det finns företag som genomför i 
stort sett all sin verksamhet i projekt. Lär dig därför att driva dina projekt på ett effektivt 
och stimulerande sätt. Det krävs ansträngning för att få de insikter om dig själv och nå 
den kompetensnivå som är nödvändig för den komplexa rollen som projektledare. 
För att nå dit kämpar du tillsammans med oss under ca sex månader.
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Projektskolan 
Projektledning för ökad verksamhetsnytta

För dig som vill utnyttja möjligheten 
till 20 högskolepoäng tillkommer  
20-40 timmar för en akademisk  
rapport  och en avgift för hand- 
ledning och examination. 

Utbildningsledare
 
Kent Lagerquist är sammanhållande och rektor 
för Projektskolan. Kent har lång erfarenhet både 
som projektledare och utbildare. Han är känd för sin 
pedagogiska förmåga och sitt engagemang.

 

Tommy Andersson har arbetat i projekt under 
många år och fokuserat på olika datahjälpmedel  
för projekt. Hans utbildningar får alltid toppbetyg 
genom att han kan kombinera teori med egna  
praktiska erfarenheter och exempel.

Per Arne Blomberg är verksam som VD och  
styrelseordförande inom utbildning och verkstads-
industri. Han har en bred erfarenhet av utveckling 
och införande av kvalitet - verksamhetslednings-
system både i Sverige och internationellt.  

Per Arnebro har lång erfarenhet av företagsled-
ning, ledarskap och utbildning och har därige-
nom lärt sig förstå vikten av att prioritera resur-
ser för välmående medarbetare och fungerande 
team. Han arbetar ofta med förändringsarbete 
genom workshops och utvecklingsprogram för 
större företag. 

Irene Bauman är verksam psykolog inom 
företag och organisationer sedan 30 år. Hon 
har erfarenhet som projektledare för olika pro-
jekt bl a inom IT. Irene arbetar idag mest på 
området personlig utveckling genom coaching 
– enskilt eller i grupp – samt ledar- och organi-
sationsutveckling.

 
Vincent Blomberg är civilekonom och konsult 
i finansiell och ekonomisk rådgivning samt inom 
utbildning. Han har lång erfarenhet från bank- 
och finansområdet med tyngdpunkt på företags-
analys, kreditbedömning och projektfinansiering. 
Vincent har också under ett tiotal år varit finans-
chef i större företag inom den kommunala sektorn.

Inger Dahlgren är civilekonom och projektledare 
med mångårig erfarenhet av praktisk projektled-
ning ute i verkligheten. Erfarenheterna därifrån 
tar Inger med sig när hon utbildar projektledare 
i projektstyrning, ledarskap och IT-stödda projekt-
ledningsverktyg.

 
 
Elisabeth Hagberg har mycket meriterande  
erfarenheter av att både arbeta i och leda projekt inom 
IT-området. Hon är också mycket populär som lärare 
inom projektledning och projektmedverkan.

 
 
 
NIls Lindell är ekonom och beteendevetare med 
lång erfarenhet av att arbeta med IT-företag och dess 
medarbetare. 

 

Utbildningen ger dig
en teoretisk och praktisk plattform

verktyg och checklistor

kunskap för att göra kompletta beslutsunderlag och  
 ekonomiska kalkyler

former och tekniker för att kunna ta fram   
 projektkontrakt

kunskap i att ta fram kvalitetssäkringsplaner och  
 säkerställa kvalitetsstyrning

kompletterande verktyg och metoder för att underlätta  
 din planering och uppföljning 

förmågan att presentera projekt och produkt på ett  
 effektivt och vinnande sätt

kunskap i att hantera förhandlingssituationer

 verktyg för att förstå och förändra egna   
 förhållningssätt för att bli en bättre ledare             

 kunskap att följa gruppens utveckling samt att förstå  
 och ändra pågående gruppdynamik

 förmåga att leda projektdeltagarna att nå projektets  
 mål och sina egna mål

Lär dig hur man skapar,  
effektivt styr, leder och  
kvalitetsinriktar ett projekt  
i princip oberoende av  
produkt och projekttyp”



Tid

Se www.dfkompetens.se för aktuella datum

Plats

Stora Brännbo som ligger i Sigtuna cirka 
40 km norr om Stockholm.

Pris

59.500 kr exkl moms (74.375 kr inkl moms).  
Kostnad för internat (kost och logi), ca 13.000 kr  
exkl moms (ca 15.700 kr inkl moms) tillkommer.

För dig som vill skriva en akademisk rapport  
för 20 högskolepoäng tillkommer en avgift på 
8.000 kr exkl moms (10.000 kr inkl moms)

Anmälan

Anmälan som är bindande gör du enklast på 
www.dfkompetens.se

Dataföreningen Kompetens har utbildat över 1900 personer i projektledning
Du som endast vill koncentrera dig på grunderna i projektledning kan välja att delta i vår kurs i Projektledning, 3 dagar.
Kursen genomförs i ett högt tempo som gör att du som deltagare hela tiden är aktiv. Fakta kompletteras med fördjupande  
och lärorika exempel. Se vidare på www.dfkompetens.se. 

Information

Vi bekräftar din anmälan skriftligt och fakturerar 
avgiften.
Vi reserverar oss för ändringar i programmet.
Vid förhinder får platsen överlåtas till kollega.

Förfrågningar

Har du frågor om skolan är du välkommen att 
tala med Helen Kanne, tel 08-587 434 26 eller 
rektor Kent Lagerquist, tel 0708-347 317.

Arrangör

Dataföreningen Kompetens 
Box 45153, 10430 Stockholm
Telefon 08-587 434 00 
Fax 08-587 434 60
www.dfkompetens.se
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Mer info och anmälan på www.dfkompetens.se

Dataföreningen Kompetens
Dataföreningen Kompetens arrangerar kontinuerligt ett mycket stort antal utbildningar och konferenser med framstå-
ende nationella och internationella lärare och föreläsare. Ämnena uppvisar en stor spännvidd från datatekniska frågor 
till områden som är verksamhetsnära.
Dataföreningen Kompetens har ett brett utbud av längre utbildningar, skolor. Flera av dem har genomförts under 
några år, som t ex Projektskolan och IT-arkitekt. Skolorna kompletterar varandra så att olika branscher tillgodoses. 

Program - se www.dfkompetens.se för komplett program  
Projektskolan genomförs vid sex tillfällen om två kursdagar, totalt 12 lärarledda dagar. 
Du hittar det utförliga programmet med de sex kursavsnitten på vår hemsida, www.dfkompetens.se

Projektskolan
Certifierad projektledare



Dataföreningen Kompetens har utbildat över 1900 personer i projektledning
Du som endast vill koncentrera dig på grunderna i projektledning kan välja att delta i vår kurs i Projektledning, 3 dagar.
Kursen genomförs i ett högt tempo som gör att du som deltagare hela tiden är aktiv. Fakta kompletteras med fördjupande  
och lärorika exempel. Se vidare på www.dfkompetens.se. 

Projektskolan
Certifierad projektledare

6. Förhandlingsteknik
  Examination/certifiering
Se www.dfkompetens.se för aktuellt datum

Syfte:
 Bli en effektivare, skickligare och mer med- 

 veten förhandlare.  För detta får du modeller  
 för att sätta upp mål och metodiskt lägga upp  
 en förhandling, känna igen de olika faserna   
 i förhandlingen och agera på de signaler som  
 kommer fram. 
 Kunna argumentera rätt och övertygande  

 samt kunna bemöta motpartens invändningar  
 och frågor. 
 Bli medveten om IVK – icke verbal kommuni- 

 kation samt känna igen och undvika de 
 vanligaste fällorna.

Innehåll:   
 Förhandlingsteknik – grunder och principer 

 Förhandla utifrån makt/styrkeposition  
 Olika typer av förhandlingsvärden  
 Hur hantera eftergifter 

 Examination/certifiering  
 Presentation - muntlig redovisning av hemma-  
 projektet   
 Kunskapsprov

Ansvarig:  
Kent Lagerquist och Magnus Heinstedt

Programmets längd: 16 timmar

4. Kvalitetssäkring av projekt,  
  process och produkt 
  Projekt med extern kund
Se www.dfkompetens.se för aktuellt datum

Syfte:   
 Förstå vad som styr kvalitetssäkringsarbete i  

 projekt och få en modell för hur detta görs.
 Att kunna hantera projektledarens kvalitets- 

 ansvar i projekt och förstå vilka kvalitetsrap- 
 porter som projektledare behöver för att  
 kunna styra kvaliteten.
 Få pröva verktyg för att utforma och doku- 

 mentera kvalitetsarbetet i projekt.
 Förstå hur samarbetet mellan projektbeställare,  

 projektledare och kvalitetssäkringsansvarige  
 skall utformas för att uppnå önskade resultat.
 Få klarhet om skillnader och likheter mellan  

 interna projekt med extern kund eller leverantör,  
 samt en insikt i leverantörens sälj- och projekt- 
 process.

Innehåll:   
 Introduktion till kvalitet 
 Kvalitet ur ett projektperspektiv
 Projektorganisation och kvalitetssäkringsarbete
 Förutsättningar för kvalitetssäkringsarbete 
 Projekt med extern kund

Ansvarig:
Rikard Almgren och Kent Lagerquist

Programmets längd: 18 timmar

1. Projektprocessen, projekt-  
  ledning och projektdeltagande
  Grunderna i ekonomisk styrning  
  av projekt
Se www.dfkompetens.se för aktuellt datum

Syfte:
 Säkerställda gemensamma förkunskaper.

 Skapa en karta över projektprocessens  
 steg och beslut samt hur de olika rollerna  
 i och kring ett projekt organiseras och   
 samverkar över tiden.

 Kunskap om ekonomiska beslutsmodeller  
 för att lättare kunna utvärdera olika besluts- 
 situationer som uppkommer under projektet  
 – och skapa en känsla av att ekonomi,  
 bortsett från att det är viktigt, även är kul.

Innehåll:
 Repetition av den förberedande   

 självstudiekursen

 Projektprocessen i ett roll- och tidsperspektiv
 Verksamhetens ansvar och beslut  
 Projektledaren - rollen steg för steg 

Ekonomisk styrning av projekt  
 Proiritering och urval av projekt  
 Ekonomisk bedömning av leverantörer

Ansvarig:
Elisabeth Hagberg och Vincent Blomberg

Programmets längd: 18 timmar

2. Beställar- och styrgruppsrollen,  
  Projektplanering, Presentations- 
  teknik, Projekt och osäkerhet
Se www.dfkompetens.se för aktuellt datum

Syfte:  
 Lära Dig att på ett snabbt och målinriktat sätt  

 ge förutsättningarna och veta vilka verktygen  
 är för beställarsidan, för att få kontroll och  
 styrning av ett projekt. Få klarhet i vad rollen  
 som projektbeställare och styrgruppsmedlem  
 innebär och kräver.
 Få en insikt om planeringsprocessen och  

 ta fram en realiserbar och uppföljningsbar  
 plan samt att förstå sambandet mellan  
 planering, organisation och uppföljning av  
 projekt.   

Presentationsteknik, teori och förberedelser. 
 Ge kunskap och verktyg för bedömning av  

 projekt och osäkerhet samt dess hantering.

Innehåll:   
 Ekonomisk styrning av projekt, fördjupning
 Presentationsteknik
 Projektbeställarens roll, ansvar och uppgifter
 Strukturering och planering av projektarbetet 
Bedömning av projekt och osäkerhet

Ansvarig:
Vincent Blomberg, Magnus Heinstedt, 
Per Arnebro, Inger Dahlgren och Kent Lagerquist

Programmets längd: 18 timmar

3. Upphandling, Presentations- 
 teknik   
 Ledning av projektgruppen och  
 styrning av gruppdynamik
Se www.dfkompetens.se för aktuellt datum

Syfte:
 Grunderna för en upphandling på kundens  

 villkor.
 Bli en säker, inspirerad och övertygande  

 presentatör. Förstå att använda olika sätt  
 att förbereda, inleda, disponera innehållet och  
 avsluta för att effektivt få fram budskapet. 
 Kunna hantera egen nervositet, sociala koder,  

 argumentationstekniker och invändningar för  
 att presentera sakfrågan på ett vinnande sätt. 
 Kunna följa gruppens utveckling från start  

 till avslut samt att förstå och ändra i pågående  
 gruppdynamik. Öka insikter och färdigheter  
 om motivation samt påverkan av individer och  
 grupper i ledarrollen.
 Förstå och förändra egna förhållningssätt för  

 bättre ledarskap.
Undersöka egna drivkrafter och motivation i  

 ledarrollen.

Innehåll:
 Upphandling   
 Presentationsteknik
 Ledning av projektgruppen och styrning av  

 gruppdynamik
 
Ansvarig: Magnus Heinstedt och Irene Bauman

Programmets längd: 18 timmar

5. Projektledare som yrke
 Ledning av projektgruppen och  
 styrning av gruppdynamik   
 Professionell planering av projekt
Se www.dfkompetens.se för aktuellt datum

Syfte:
 Få insikt om de krav som ställs på en profes- 

 sionell projektledare, hur du skall agera mot  
 beställare och hur en korrekt delegering av  
 ansvar säkerställs. Fördjupning sker inom de  
 områden du måste behärska. 
 Få kunskaper i planering av projekt uppifrån  

 och ned samt användning av nyckeltal och  
 erfarenheter i planeringen. 
 Förståelse för din egna ledarstil och påbörja  

 nödvändigt förbättringsarbete i arbetet att  
 leda andra. Ta fram en mätbar bild av ditt  
 nuläge – din aktuella profil. 
 Påvisa nyttan med projektverktyg genom  

 teori och praktisk koppling till planering och  
 uppföljning av det egna projektet.

Innehåll:   
 Projektledarrollen – ett yrke 
 Ledning av projektgruppen och styrning av  

 gruppdynamik
 Projektverktyg – teori och praktik

Ansvarig: Kent Lagerquist, Irene Bauman och 
Tommy Andersson

Programmets längd: 19 timmar

Program Mer information 
finner du på 

www.dfkompetens.se


