
Projektledning/projektstyrning – Bli en framgångsrik projektledare 
Projektledarens vardag är att styra projekten effektivt mot uppsatta mål för lönsamhet, kundnytta och kvalitet.  Ansvarsområde är 
stort där allt från pengaflöde till teknik, arbetsmiljö och kundvård måste fungera för att nå framgång.

Under kursen följer vi ett projekt från början till slut. Vi studerar 
ingående projektets olika faser från kalkyl, anbud, genomförande till 
avslut och ställs inför en rad olika verklighetstrogna utmaningar där 
vi får använda kunskap och taktik optimalt.

Kursen sträcker sig över ca 1 månad. Den består av 2 delar fördelat 
på totalt 5 schemalagda dagar.

Del 1 - Introduktion  
Entreprenad och projektstyrning 
Hur ser entreprenadformer, samarbetsformer och upphandlingsformer ut i branschen? Hur 
påverkar det projektledarens vardag? Målformulering och uppföljning. 

Entreprenadhandlingars struktur 
Lär dig utläsa vad som ingår i åtagandet, identifiera risker och gränsdragningsproblem. 

Del 1 – Juridik  
Entreprenadjuridik med praktiska exempel och tillämpningar. 

− Avtalsrätt
− Noggrann genomgång av AB, ABT
− Entreprenadhandlingarnas samspel med AMA
− Administrativa föreskrifter
− Ansvarsfrågor i olika entreprenadformer
− Offentlig upphandling, utvärdering och strategi
− Inköpsvillkor och leveransvillkor
− Entreprenadbesiktning för projektledare, hur förbereder du dig? Taktik och strategi.− 

Del 1 – Projektets ekonomi 
Den viktiga projektekonomin är central för framgång. Vi lär oss översiktligt att kalkylera och 
vad konsekvenserna blir av prisförhandling och prutrundor. 

− Grundläggande ekonomiska begrepp
− Kalkylens innehåll
− Ersättningsformer och ekonomiska garantier
− Fakturering och betalningsplaner
− Hinder och störningar
− Uppföljning och rapportering
− Marginalförbättringar och kostnadsanalys

Del 2 – Arbetsmiljö  
Dagens projektledare måste hantera arbetsmiljöfrågor korrekt, 
såväl den egna som beställarens.  

− Projektmedlemmarnas arbetsmiljö
− Arbetsmiljö i byggentreprenader
− Beställarens arbetsmiljö i den färdiga produkten
− Olyckor och tillbud, rapportering och administration
− Typiska arbetsmiljörisker i byggbranschen
− Arbetsmiljöverkets föreskrifter i urval

Del 2 – Projektledning i praktiken 
Förståelse för projektledarens roll i att få gruppen att bilda ett team. 
Teamets arbetsuppgifter behandlas sedan med praktiska exempel: 

- Projektplan
− Förhandlingsteknik
− Tidplanering
− Konsultupphandling
− Inköp och materialhantering
− Mötesteknik – föreberedelser, taktik och strategi
− Riskhantering
− ÄTA-hantering
− Projektuppföljning i tid och ekonomi

Del 2 – Tillämpning 
I det sista blocket sammanfattar och tillämpar vi alla delar av kursen. 

− Bedöma och tolka ÄTA i olika sammanhang
− Formulera skriftliga krav och annan skriftlig kommunikation, vikten av att uttrycka sig

korrekt
− Relationshandlingar, drift och underhållsinstruktioner, CE-märkning
− Slutbesiktningens genomförande och hantering
− Överlämning och garantitid
− Erfarenhetsåterföring
− Sammanfattning och slutprov




