
En av de kunskaper som är mest kritiska och nöd-
vändiga för alla chefer i dag är förståelsen för 
hur man driver projekt effektivt. Vårt kurspaket 
kommer att förbättra ditt sätt att fatta korrekta 
beslut och åstadkomma ett enhetligt språk. Varje 
kurs består av fem moduler, var och en med inter-
aktiva handledningar, interaktiva tillämpnings-
aktiviteter och frågetester. Du får alla de 
verktyg som behövs för att överföra kunskap till 
omedelbar handling.

Projektledningskursen (se bild nedan) ger dig 
kunnandet för att planera och godkänna projekt, 
tilldela resurser samt planera kostnads- och 
tidsuppskattningar. Du kommer att få insikt i hur 
du kan utveckla ett business case för ett projekt 
och förståelse för hur man leder projektet, 
inklusive eventuella ändringar av dess omfatt-
ning. Det här kurspaketet hjälper dig att planera 
bättre och att genomföra ett projekt med alla 
steg som krävs från början till slut, inklusive 
hur man stänger ett projekt och sammanställer 
innehållet i projektets slutrapport.

Vi har fem projektledningsmoduler i den här 
serien som fokuserar på en introduktion till 
projektledning, projektanalys, projektplanering, 
projektgenomförande och projektavslut.

Tillämpningsaktiviteternas formulär gör det 
möjligt för deltagarna att tillämpa lärdomarna i 
sitt eget scenario och sin egen miljö. Semcon 
Project Academy erbjuder ett flertal andra kurser i 
mjuka kompetenser som stödjer projektledaren och 
som ges till enskilda personer och team.

Leveransmetoder för Semcon  
Project Academy
Akademins e-utbildningar produceras i samarbete 
med Chart Learning Solutions, som är den ledande 
globala leverantören av prisbelönt innehåll och 
blandat lärande för kompetensutveckling.
Företaget har undersökt kritiska kompetenser och 
utvecklat en utbildningsmetod som ger hållbara 
inlärningsresultat.

E-utbildning
Våra e-utbildningskurser har ett förstklassigt 
innehåll om mjuka kompetenser för att optimala 
inlärningsresultat ska uppnås. Kurserna har tagits 
fram med hjälp av Chart Learning:s utvecklings-
verktyg i kombination med den senaste forskningen 
inom utveckling av mjuka kompetenser. Detta innebär 
att kurserna ger den bästa användarupplevelsen, 
oberoende av utrustning som surfplatta, PC eller 
mobilenhet. Varje kurs omfattar fem moduler med 
en beräknad utbildningstid på cirka 90 minuter 
per modul inklusive övningar.

Adaptivt lärande
Adaptivt lärande är en metod som använder algo-
ritmer och artificiell intelligens för att styra 
interaktionen med eleven och levererar anpassade 
resurser och lärandeaktiviteter för att tillgo-
dose varje elevs unika behov. Varje kurs omfattar 
fem moduler med en beräknad utbildningstid på 
cirka 90 minuter per modul inklusive övningar.

Kursutbudet i Semcon Project Academy
Kurserna i Semcon Project Academy fokuserar på den 
kompetens som är viktig för en projektledare för att 
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denne framgångsrikt ska kunna genomföra ett projekt 
eller program. De olika kurserna omfattar både 
mjuka och hårda kompetenser. Varje kurs består av 
fem moduler och kan levereras både som e-utbildning 
eller adaptiv utbildning beroende på kundens val.

Adaptivt (eller personligt) lärande tar hänsyn 
till individens unika behov i stället för att ge 
en e-utbildningsupplevelse som ska passa alla.

Vi rekommenderar att du går kurserna i den nummer-
ordning som anges i bilden nedan.

Project Management – Lärandemål

1// Introduktion till Project Management
Det kan kännas skrämmande att starta ett projekt. 
Förstå varför det är viktigt att känna till skill-
naden mellan ett projekt och en uppgift eller ett 
program. Vi hjälper dig att förstå de viktigaste 
definitionerna som används inom Project Manage-
ment samt de ansvarsområden och egenskaper som 
effektiva projektledare har. Du kommer att upp-
täcka de fyra faserna inom projektledning som är 
avgörande för att ett projekt ska lyckas. 

2// Projektanalys
Den här kursen kommer att se till att du har rätt 
kunskap för starten av ett projekt. Vi hjälper dig 
förstå den grundläggande terminologin för projekt-
ledning och hur projektet ska läggas upp för att 
lyckas. Känn till innebörden av uttryck inom 
projektledning som livscykel, milstolpe, projekt-
stadga, uppdragsbeskrivning och omfattning. 
Humankapitalet är en betydelsefull komponent för 
att projektet ska bli framgångsrikt och den här 
kursen kommer att hjälpa dig med en vägledning 
för valet av projektets kärnteam samt att fast-
ställa regler och riktlinjer för teamet. 

3// Projektplanering
Vilka element krävs i en projektplan och hur skapar 
man en aktivitetsstruktur? Låt oss hjälpa dig att 
optimera aktiviteterna vid projektplaneringen. 
I den här kursen får du lära dig tre steg att ta 
vid schemaläggning av arbete och varför det är 
viktigt att schemalägga på rätt sätt eftersom det 
kommer att bidra till projektets framgång.

4// Projektgenomförande
Vet du vad som är projektledarens ansvar under 
genomförandefasen? Vi hjälper dig att implementera 
och förstå vilka de viktiga komponenterna är vid 
en lyckad start. Hur leder man effektiva möten? 
Hur kontrollerar du pågående arbete? Låt oss hjälpa 
dig förstå de här frågorna och avtt var för sig 
betrakta de fyra roller som en projektledare har vid 
granskningsmöten. Du kommer att uppleva konflikter 
under projektets gång, och vi lär dig hur du kan 
lösa de eventuella konflikter som du får uppleva.

5// Projektavslut
Förr eller senare tar goda (eller dåliga) ting tar 
slut. Du kommer att förstå varför det är viktigt 
att avsluta och utvärdera ett projekt samt får en 
förståelse för innehållet i en slutrapport. Denna 
sista fas avrundar arbetet och ger en känsla av 
att du har slutfört det. Avslutningsprocessen kan 
vara komplicerad och utdragen med många oklarhe-
ter. Vi hjälper dig att fokusera på de steg som 
krävs för att avsluta och utvärdera projektet på 
ett effektivt sätt.

Kontakta oss: 
 
Torvald Brännström 
Area Manager Project Excellence

+46 701 60 39 42
torvald.brannstrom@semcon.com
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Project Management 
Förändringshantering 
Högpresterande team

Coaching and Mentoring
Influence
Rewards and recognition

Emotional Intelligence
Critical Thinking

Time management
Problem solving
Responsible initiative
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