Tids- och kostnadsstyrning av projekt
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 få säkra projektledare som professionellt hanterar tid-, resurs- och
kostnadsplanering samt styrning i relation till olika typer av projekt
• Att ge en fördjupning i tid-, resurs- och kostnadsstyrning med möjlighet att på ett bra
sätt hantera olika typer av projekt och olika komplexa projektsituationer.
• Att lära ut metodik som hanterar osäkerhet i tids-, resurs- och kostnadsuppskattningar
för att uppnå hållbara resursplaner och tidsplaner samt projektbudgets.
• Att lära ut metodik för uppföljning av projektets framåtskridande och prestanda och
för att effektivt styra projekt i genomförandefasen samt visa hur man kan ta fram
tillförlitliga prognoser.
• Att lära ut tekniker som bidrar till effektiva projektprocesser och hur man hanterar
projektets risker och möjligheter samt olika typer av oförutsedda händelser och
avvikelser.
Omfattning
2 dagar
Innehåll
Tids- och kostnadsstyrning i projekt är en tvådagarskurs som tillhandahåller praktiska
metoder, verktyg och erfarenheter för att planera och styra projekt effektivt. Deltagarna får
lära sig att behärska metoder för att uppskatta, budgetera, övervaka, förutsäga, styra,
analysera och rapportera tid och kostnader. De kommer även få kunskaper i att tolka
innebörden i projektutfallet om upparbetade värden, en viktig del i bedömningen av
projektets prestanda och för att ta fram tillförlitliga prognoser (earned-value). Kursen
presenterar olika tekniker och metoder och baseras på framför allt, successivmetoden för
estimering och riskhantering samt earned value management för tid- och kostnadskontroll av
projekt och portfölj. Dessutom tittar vi på tid- och kostnadsstyrning från ett traditionellt såväl
som från ett agilt perspektiv.
Antal deltagare
Max 14 deltagare per grupp
Investering
6 900 SEK exkl. moms
I priset ingår även arbetsmaterial samt digital metodbok med praktiska mallar verktyg och
metoder. Konferens och logikostnader tillkommer.

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.
Målgrupp och förkunskaper
Alla arbetar med styrning och uppföljning av projekt såsom projektledare, linjechef,
projektadministratör, ekonom eller den som är delaktig i projektestimering och riskhantering.
Deltagaren bör ha grundläggande kunskaper i projektmetodik och några års erfarenhet av
projektarbete. Det är fördelaktigt om deltagaren har förståelse för skillnader och likheter
mellan traditionella respektive agila projektmetodiker.
Nästa kurstillfälle:
Se www.ledarakademin.com/projektledarprogrammet
Anmälan görs senast fyra veckor innan programstart till:
Monica Lööw, monica.loow@kvadrat.se, tel: 0733 40 92 81

Våra partnerföretag

