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Lär dig mer om:

HÅLLBAR PROJEKTLEDNING

Kursens innehåll
Hållbar projektledning är den första kursen
i sitt slag i Sverige som ger kunskaper om hur
man praktiskt jobbar med hållbarhet i projekt.
Kursen ges som en grundkurs i projektledning, men
syftar till att även ge verktyg för hur projekt kan
genomföras på ett hållbart sätt oavsett inriktning.
Den bygger på internationella standarder för projekt
(ISO-21500 och PMBoK) och kända hållbarhets
ramverk och verktyg (UN Global Compact, Global
Reporting Initiativ och ISO14001). Det unika med
denna kurs är att man inte bara tittar på hållbarhet
i slutresultatet utan även i arbetsprocessen som
leder fram till resultatet.

Bakgrund
Rollen som projektledare blir allt mer krävande,
men också mer spännande. Idag är projektledaren
inte bara ansvarig för att leverera resultatet
av projektet i tid och enligt budget, men också
hur man gör det på ett hållbart sätt. För vissa
projektledare är detta redan en realitet, men
för andra ligger förändringen i framtiden.

Många känner dock en osäkerhet för hur man i
praktiken arbetar med hållbarhet. Denna kurs
syftar till att praktiskt träna projektdeltagare i
alla olika delar av projekt, inklusive att gå igenom
metoder för hur man gör projektet hållbart.
Att både arbeta i projekt och med hållbarhet
är idag viktiga faktorer för en organisations
framgångar. Projekt utvecklar ofta en verksamhet
framåt och ger resultat som kan leda till nya
eller förändrade produkter, tjänster, processer
och organisationer. Hållbarhetsarbetet kan i
sin tur bidra till förbättrad kvalitet i produkter
och tjänster, förbättrade kundrelationer och
anseende, koll på leverantörskedjor, minskad
resursanvändning och därmed kostnader, för
bättrad arbetsmiljö, och resultera i många andra
fördelar. Tidigare har arbetet med dessa två
faktorer skett parallellt med verksamheten, men
Hållbar projektledning erbjuder nu metoder och
verktyg för att praktiskt integrera dem i samma
arbetsprocesser.

Mål och syfte

Kursupplägg

Efter avslutad kurs kommer deltagarna att kunna
planera, genomföra och slutföra ett enkelt projekt
som projektledare, och kunna förstå hur man
arbetar på ett hållbart sätt i projekt. Deltagarna
kommer att lära sig praktiska metoder, tekniker
och administrativa rutiner. Efter kursen kommer
deltagarna att förstå vad företagsledning, kund
och projektgrupp kräver av projektledaren och
vad den kommer att kräva från projektet och
ledningen.

Kursen erbjuds både som öppen kurs med max
20 deltagare och som skräddarsydd utbildning för
företag och varierar mellan 3-5 dagar beroende
på behov. Vi blandar korta föreläsningar med
diskussioner och grupparbeten för varje avsnitt.
Grupparbetena är avsedda att utbilda deltagarna
i att använda olika projektverktyg och tänka håll
bart i en tillämpad situation. Teorier och metoder
som används i utbildningen är etablerade och be
prövade. Vi kommer att gå igenom grunderna för
projekt, vad hållbarhet är och hur det kommer in
i projektverksamheten. Under kursen följer vi ett
projekt genom alla faser i projektlivscykeln, från
Initiering till Avslutning, och belyser olika processer
och verktyg som används för ett lyckat projekt.

Målgrupp
Inga förkunskaper inom området krävs. Kursen
vänder sig till alla som arbetar med projekt i olika
branscher dvs. projektledare, projektmedlemmar,
styrgruppsmedlemmar, etc. dvs. alla som vill
öka sin förmåga eller kunskap om att arbeta
med projekt och hur detta kan genomföras med
hållbarhet i fokus.

Mer information hittar du på:
www.life.se.

Så har andra tyckt!
“This will enable me to handle projects better in
the future! It has opened my mind for consultation
with stakeholders and enabled me to do a better
analysis of risk management.”

”Highly relevant course! It was great to learn in
detail about sustainability objectives and sustainable thinking in the entire project.”

“Everything is explained in a good way for
everyone to understand.”

“We did so much group work with just enough
theory, it was perfect!”
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