
 

Projektledar-
coachning 
För dig som vill bli en bättre 
projektledare inom bioteknik  
 

Projektledning handlar om att leda människor. 
I forsknings- och utvecklingsprojekt präglas ofta 
arbetet av osäkerhet och stora förändringar. Går 
det att ändå driva arbetet effektivt, och hur 
hanterar vi bäst de konflikter som uppstår? 

Goda projektledare behövs inom industrin och 
inom universiteten. Uppsala BIO har därför 
tillsammans med Leif Andersson utvecklat ett 
program för att hjälpa dig som är projektledare 
inom bioteknik och life science att bli en ännu 
bättre projektledare. Den första kullen 
diplomerades av landshövding Anders Björk i 
januari 206 och den femte kullen gick våren 
2008.   

Kursen har fokus på projektarbete och 
ledarskap, det vill säga hur man hanterar projekt 
samt människorna i och kring projektet. 
Biotekniksektorn ställer krav på projektledning 
som traditionella utbildningar och metoder inte 
alltid hanterar effektivt. Utifrån dina egna 
erfarenheter och projekt får Du en möjlighet att 
lära dig mer om att leda människor och driva 
projekt inom just ditt område, att bli säkrare i din 
roll som projektledare.  

 Vem skall delta i Projektledarcoachning? 

Programmet vänder sig till dig som redan idag 
arbetar som projektledare, oavsett om du är ny 
eller har lång erfarenhet, och oavsett om du 
arbetar inom industri, universitet eller förvaltning.  

Program 

Programmet startar med en intensivkurs i 
projektledning i form av två dagars internat. 
Därefter utformar vi de kommande 
eftermiddagsträffarna utifrån deltagarnas behov 
och erfarenheter. Programmet fortsätter med 
fördjupning under tre eftermiddagar/kvällar, 
klockan 13-18. På eftermiddagsträffarna följer vi 
upp ”hemuppgifterna” och de egna reflektionerna 
sen förra gången. ”Hemuppgifterna” mellan 
träffarna består av att öva de nya verktygen i ditt 
eget projektarbete.  

 

 

 

Exempel på innehåll: 

- verktyg för bättre kommunikation med 
andra, 

- coachning, att motivera och styra andra, 

- svåra samtal och konflikthantering, 

- de vanliga projektverktygen utifrån ett 
kommunikationsperspektiv, 

- utveckling och styrning av projektgrupper. 

 

Programledning 

Projektledarcoachningen leds av Leif 
Andersson, leg psykolog med lång erfarenhet 
att coacha ledare i olika situationer, av egen 
projektledning och av att utbilda projektledare.  

 

Tider 

Hösten 2009:  Internat 17 – 18 september,  
8 oktober, 9 november och  
7 december. 

Tid och plats för eftermiddagsträffarna beslutas 
om gemensamt under internatet. Klockan 13 -
18 brukar passa de flesta bäst. 

Kostnad 

Deltagaravgiften uppgår till 22 000:- exklusive 
kostnader för internat. Uppsala BIOs 
medlemmar betalar 19 000:- exklusive 
kostnader för internat. 

Sista anmälningsdag 

Hösten 2009: 24 augusti. 

 

 



Anmälan och ytterligare information  

Antalet platser är begränsat till högst 15 
deltagare per program.  

Ytterligare information om programmet får Du 
från:  

 Rhiannon Sanders, Uppsala BIO,  

telefon 018-57 23 54 

mail: rhiannon.sanders@uppsalabio.com  

 Leif Andersson, Proicio,  

telefon 070-749 56 65 

mail: leif@proicio.se  

Anmälan kan Du göra genom att maila ditt namn 
och dina kontaktuppgifter till: plcoach@proicio.se  

 

Så här tyckte några tidigare deltagare 

- Idag är jag en bättre projektledare. Framförallt 
är jag bättre på att tolka och förstå 
projektdeltagarnas beteenden. 

- Att samtliga deltagare har erfarenhet av 
projektledning, tillsammans med coachningen 
gör programmet unikt.  

- Vi har fått förståelse för varför vi agerar som vi 
gör och varför vi kan uppnå förändringar. Det ger 
mycket mer för ledarskapet än bara en 
instruktion ”gör si, gör så”. Coachningen och 
erfarenhetsutbyte med deltagarna har gjort mig 
till en bättre projektledare.  

- Kursen har varit mycket mer 
situationsorienterad än andra program, vilket 
varit mycket givande. 

- Jag har redskap att utvecklas vidare med som 
jag inte hade tillgång till tidigare. 

Om Leif Andersson 

Leifs arbete med projekt börjar i 
databranschen där han arbetade med 
projektledning och byggde upp den svenska 
distributören för det då marknadsledande 
projektplaneringsprogrammet för PC, Time 
Line.  

Efter vidareutbildning och legitimation som 
psykolog fortsatte han inom projektvärlden 
som projektledare samt utvärderare av projekt i 
olika former. Leif har exempelvis varit VD för 
Projektcentrum Idékraft AB som driver en 
tvåårig heltidsutbildning i projektledning.  

Idag arbetar han som fristående konsult med 
uppdrag som individuell coachning av 
projektledare och projektgrupper, undervisar 
på Uppsala och Karlstad Universitets 
magisterprogram i projektledning. Leif ger 
också kortare och längre projekt- och 
ledarskapsutbildningar för olika 
uppdragsgivare. 

Om Uppsala BIO 

Uppsala BIO är regionalt initiativ från 
bioteknikföretagen, universiteten, Uppsala 
kommun, Regionförbundet m fl som syftar till 
att långsiktigt göra Uppsala till en bra och stark 
region för biotekniksektorn. Handlingsplanen 
koncentreras till aktiviteter för att stärka 
tvärvetenskaplig forskning med kommersiellt 
fokus, stöd till innovationer inom bioteknik, 
kompetensutveckling och information om 
Uppsalas biotekniksektor till omvärld och 
allmänhet. Handlingsplanen utsågs till 
VinnVäxt-vinnare 2003 och får därmed ett 
finansiellt stöd från Vinnova under tio år. Läs 
mer om Uppsala BIO på www.uppsalabio.com. 

 

 

 


