
PROJEKTLEDNING
“Skräddarsydda projektutbildningar på svenska och engelska över 

hela världen är IADs specialitet sedan 18 år tillbaka.“

Vägen till 
framgångsrika 

projekt!
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Utbildning i projektledning och tillhörande 
konsulttjänster är det område IAD är mest 
kända för. Många av våra uppdrag har 
sin utgångspunkt i utbildning och utveck-
ling inom projektområdet. Vårt utbud 
omfattar allt från introduktionskurser till 
avancerade utvecklingsprogram och 
förberedelse för internationell certifiering 
som PMP®, Project Manager Professional.
 
Skräddarsydda projektutbildningar på svenska och engelska 
är IADs specialitet. Vi skapar då en kurs eller ett helt special-
utvecklat program utifrån era behov. Detta för att nå bästa 
möjliga resultat.

Vi erbjuder utvecklingsprogram för alla nivåer i organisa-
tionen, från ledningsgrupp, funktionella chefer, projektle-
dare och team till medarbetarnivå.

IAD arbetar sedan 1999 enligt vedertagen internationell 
standard från PMI, Project  Management Institute, som är 
världens största och mest respekterade organisation för 
professionella projektledare. (www.pmi.org)  

Flera av IAD:s lärare och konsulter i Projektledning  har 
internationell PMP certifiering (Project Management 
Professional) och/eller IPMA certifiering. Alla har mycket 
omfattande erfarenhet av projekt och flera är författare till 
böcker på projektområdet. 

IAD har valt att följa PMI:s internationella projektstandard. 
Våra kunder är oftast verksamma över hela världen och 
därav intresserade av en internationell certifiering som är 
globalt erkänd.

Våra kurser och utbildningsprogram berättigar till s.k. 
PDU-credits vilka krävs för att erhålla och bibehålla en 
internationell cerfiering som professionell projektledare, PMP.

IADS PROJEKTLEDNING

IADs EXPERTER

Elisabet Weidel, 
M.Sc.
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PROJEKTLEDNING

Vi är välkända för vår generiska projektmodell IAD Focus® 

som är enkel och lätt att implementera i varje organisation. 

Den är också lätt att anpassa till era egna förutsättningar och 

inte mer komplicerad att arbeta med än att alla medarbetare 

uppskattar den för att den ger struktur och vägledning i 

samtliga typer av projekt. 

Företagsledningen uppskattar att modellen även täcker såväl 

tiden före som efter projektet och även inkluderar lärandet 

i projektet och kunskapsöverföringen. Vidare att modellen 

arbetar på en hög abstraktionsnivå och därför fungerar som 

en generisk modell som kan användas i samtliga typer av 

projekt. Detta leder till att ledningen kan ta kontroll över 

projekten, slippa dyra utvecklingskostnader av nya modeller 

för varje projekt, och också lättare kan jämföra olika typer 

av projekt i portföljen på lika villkor.

IAD Focus® följer internationell projektstandard och 

terminologi. Det finns stöd i MS Project för modellen. 

IAD Focus® kommer med handböcker på svenska och 

engelska, både som e-book men även tryckt på papper för 

de som föredrar det. Modellen har alla checklistor och mallar 

du behöver både på svenska och engelska. Och bäst av allt 

–  Att använda modellen kostar inget för våra kunder! Allt vi 

begär är att ni anger källan. 

IAD FOCUS®
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KORT OM IAD 

IAD arbetar med Utbildning och Utveck-
ling. - Vår specialitet är skräddarsydda 
kundanpassade utbildnings- och organi-
sationsutvecklingsprogram för närings-
liv och offentlig förvaltning.  Vi etablera-
des 1995 och är baserade i Stockholm, 
Sverige och Fort Lauderdale, USA. 

Vi arbetar med utbildning inom Pro-
jektledning, Chef och Ledarskap, Time 
Management och Kommunikation. 
Vi har omfattande internationell och 
multikulturell erfarenhet och arbetar på 
engelska och svenska men även franska, 
tyska och spanska.

Vi arbetar med organisationsutveck-
ling och managementkonsulting. Vi är 
mycket erfarna inom innovation, startup 
och olika projektorganisationer. Vi har 
också omfattande erfarenhet inom tur-
naround projects, interim management 
och internationella projekt.

Våra kunder finns såväl inom näringsliv 
och offentlig förvaltning, stat kommun 
och landsting. Vi är verksamma såväl 
nationellt som internationellt. Bland 
våra uppdragsgivare finner Ni t ex IKEA, 
Trelleborg, Rikspolisstyrelsen, SCA, Vat-
tenfall, Domstolsverket och många fler.

Se www.iad.se för mer information

Kontakta oss på 
info@iad.se

eller ring 

08-714 03 90

IAD erbjuder projektutbildningar både som öppna kurser och som skräddarsydda 
utbildningsprogram. Vårt utbud omfattar allt från introduktionskurser till 
avancerade utvecklingsprogram och förberedelse för internationell 
certifiering som PMP®, Project Manager Professional.

STÄDER & PRISER

Städer: 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Fort Lauderdale.

Priser:
En-dagarsutbildning - 5 995 kr
Två-dagarsutbildning - 11 995 kr
Tre-dagarsutbildning - 14 995 kr
PMP Etappindelad 2x2-dagarsutbildning: 18 995 kr.

SKRÄDDARSYTT

Skräddarsydda projektutbildningar på svenska och 
engelska är IADs specialitet. Vi skapar då en kurs 
eller ett helt specialutvecklat program utifrån era 
behov. Detta för att nå bästa möjliga resultat.

Kontakta oss på info@iad.se eller 08-714 03 90 för 
att diskutera just era behov!

BOKNING

För bokning av IADs standard kurser i Projektledning:
PL Steg 1 Modell och Metod, PL Steg 2 Ledarskapet, PL Steg 
3 Teamet, Att leda agila projekt, Att arbeta i projekt, Semina-
rium, Att beställa och styra projekt, Projektplanering med MS 
project, Riskhantering, PMP® Certifiering Preparation

Besök www.iad.se/boka-kurs
maila info@iad.se 
eller ring 08-714 03 90. 

PROJEKTLEDNING

Boka redan idag!
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