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42009 Ledarskap – kommunikation och samarbete 

Bra kommunikation och ett gott samarbetsklimat är viktiga grundpelare för ett lyckat resultat och 
förutsättningar för att man ska kunna omsätta sin projektkunskap i praktiken. Denna kurs fokuserar 
helt och hållet på det funktionella ledarskapet och dess betydelse. Kursen kompletterar kursen 
”Projektledarutbildning” och innehåller de faktorer som bidrar till ett framgångsrikt projektledarskap 
och projektarbete. I kursen ingår även hänsyn till de mellanmänskliga relationerna och dess betydelse 
för att nå uppsatta mål tillsammans. 

Målgrupp  
Utbildningen vänder sig i första hand till projektledare/delprojektledare/teamledare, men även till 
andra ledarroller som deltar i projektarbetet. 

Kursmål 
God kännedom om hur man leder både sig själv och andra, hur man skapar och bibehåller arbetsglädje 
och effektivitet under projektets olika faser. Teori blandas med övningar för att belysa hur du som 
projektledare kan påverka/hantera situationer för att uppnå önskad effekt.  
• Ökad medvetenhet om ledarskapets roll och funktion med fokus på projektledarens utmaningar. 
• En uppfattning om kommunikation och dess betydelse för beteendeförändring. 
• Ökad medvetenhet om vad som bygger gruppers effektivitet och vad man kan göra när  

det inte blir som man vill. 

Kursinnehåll 
Kursen innehåller bl.a. följande: 
• Projektledaren och ledarskapet 
• Att leda i förändring 

- Att förändra beteenden 
- Motivation, personlighet 

• Kommunikationens inverkan på ledarskapet 
- Feedback som metod 

• Gruppen och ledaren 
- Vad kännetecknar den effektiva arbetsgruppen, teamet 

• Min egen utveckling 
- Mina styrkor och svagheter, hur ska jag arbeta med min egen utveckling? 
- Personlighet, vad är det? Kan man förändra sin egen personlighet? 

• Kollegial coaching 

Kurslängd 
1 dag 

Förkunskapskrav 
Projektledarutbildning. 

Kursarrangemang 
Vid öppet kursarrangemang genomförs kursen i Pejls kurslokaler centralt i Stockholm.  
För närmaste kursdatum, se www.pejl.se eller kontakta vår kursadministration 08-7328035. 
 

Välkommen med din kursanmälan 


