Agil projektledning och effektivitet
Ledarakademin
Ledarakademin är en organisation för kompetensutveckling i samverkan som har
tränat mellanchefer, projektledare och arbetsledare sedan 1999. Idag består vi av ett
trettiotal medlemsbolag i västra och södra Sverige. För Innehåll och genomförande
av utbildningarna ansvarar ett nätverk av kompetenta och inspirerande specialister
inom olika områden. Ledarakademins fortlöpande utvecklingsarbete och planering
leds av en styrgrupp där alla deltagande företags HR-Chefer har möjlighet att delta.
Syfte
• Att förstå skillnaderna mellan traditionell och agil projektledning
• Förstå hur man kan kombinera traditionell och agil projektledning
• Att få inblick i hur man kan skapa effektivitet i projekt eller i andra sammanhang
• Skapa förutsättningar för att driva projekt med ett agilt förhållningssätt
• Kunna dra nytta av ett agilt förhållningssätt samtidigt som man hanterar
beställare, intressenter och kunder
Omfattning
1 dag
Innehåll
Agil projektledning och effektivitet är en endagarsutbildning som tittar på agila
projektledningsmetoder i relation till traditionella samt lyfter fram hur man kan nå
projekteffektivitet genom ett agilt förhållningssätt.
I kursen tittar vi på olika begrepp och verktyg såsom Kanban, Kaizen continuous
improvement, Scrumban, etc. för att tydliggöra hur man kan uppnå effektivitet via agil
projektledning.
Några av de områdena som kursen belyser är:
• Vad är agil projektledning?
• Planering i ett agilt projekt
• Uppföljning och styrning
• Förändringshantering i ett agilt projekt?
• Effektivitet
• Ständig förbättring
• Hållbart nyttjande av kompetens
• Ledarskap i agila projekt
Kursen är uppbyggd på flertalet praktiska övningar samt med lean som en
grundpelare. En till två utbildare beroende på gruppens storlek och sammansättning.

Deltagare: Max 14 deltagare per grupp
Investering
3900 SEK exkl. moms
I priset ingår även kurslitteratur, ”Att arbeta och leda i projekt” samt digital metodbok
med praktiska mallar och metoder. Konferens och logikostnader tillkommer.
Nästa kurstillfälle:
Se Ledarakademin.com/Ledarakademin i syd
Kursledare
Rolf Medina har en Ph.D. inom program och projektledning i kombination med en
examen som mekatroningenjör. Han utbildar och coachar i projektledning och
ledarskap i såväl företag som på universitet i olika delar av världen. Till exempel är
han gästföreläsare på Umeå Universitet, Skema Business School i Frankrike samt
University College London. Förutom att utbilda så brinner Rolf för att driva projekt och
förstudier i olika typer av miljöer och företag. Exempel på företag är Ikea, Ericsson,
Sony, Vattenfall, Skånetrafiken och GN ReSound. Dessutom har Rolf innehaft
chefspositioner på företag såsom Ericsson och Lantmännen. Just nu publicerar Rolf
sin första bok som handlar om hur man hanterar kompetens i kunskapsintensiva
företag. Boken är baserad på hans forskning samt mångåriga erfarenhet inom
området.
Claes-Göran Larsson Lövetoft har under många år verkat som konsult och
chef/ledare inom ett antal konsultbolag med inriktning mot projektledning och
verksamhetsutveckling. Claes-Göran har genom åren fokuserat förbättring av
företagets verksamhetssystem och effektivisering av organisationens sätt att arbeta
och samverka, Hans har lång erfarenhet av att leda och/eller coacha företagens
projekt- och förändringsarbete. Han utbildar också inom projektledning och lean.
Under åren har Claes-Göran haft uppdrag inom många olika branscher och
funktioner.
Anmälan görs senast fyra veckor innan programstart till:
Monica Lööw, monica.loow@kvadrat.se, tel: 0733–409281

Våra partnerföretag

