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Hvordan lykkes med prosjektlederrollen? 

Kurs for prosjektledere som vil styrke sine soft skills
• Håndter relasjoner og mennesker bedre i prosjekter
• Styrk samarbeid og kommunikasjon
• Øk engasjementet hos prosjektdeltakerne
• Bidra til at prosjektdeltakerne jobber i samme retning
• Løs konflikter på en bedre måte

Kurset bidro til gode refleksjoner, og kurs- 

leder Erik Hovden gav en fin bevisstgjøring 

rundt viktigheten av kommunikasjonsform, 

med en del gode regler som vi bør repetere 

ofte. Det aller mest nyttige var trening i å være 

mer bevisst på hva man sier, hvordan man sier 

det og at det som blir sagt kan oppfattes svært 

forskjellig.
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Hvordan håndtere relasjoner i et prosjekt 

slik at man får fokus og engasjement fra hele 

prosjektteamet? Hvordan sikre levering på tid 
og med forventet kvalitet? Hva gjør en  

prosjektleder når det oppstår konflikt eller 
uenighet mellom prosjektdeltakere, med 
kunder eller med underleverandører? 

Prosjektlederrollen er krevende, og byr på 

mange utfordringer. Ofte har prosjektledere 
mer fokus på metodikk enn mennesker, og 
sliter med å håndtere prosjektene når det 

oppstår samarbeidsproblemer. Konflikter kan 
for eksempel oppstå fordi prosjektleder ikke 

har daglig personalansvar for  

prosjektdeltakerne, at de kommer fra ulike 
organisasjonskulturer, eller at det er  
motstridende interesser i prosjektet.

Sariba tilbyr bedriftsinterne kurs for  

prosjektledere med fokus på kommunikasjon, 
samarbeid og utvikling av «soft skills».  
Kurset bevisstgjør prosjektledere på egen  

kommunikasjonsadferd, styrker relasjons- 
kompetansen og gir økt innsikt i prosjektleder- 
rollen. Vi gir også deltakerne praktiske  
kommunikasjonsverktøy og teknikker som 

hjelper dem i hverdagen som prosjektledere.

Kurset berører:
Prosjektlederrollen

”Management and Leadership”: Hva er ledelse?
Fra prosjektmedarbeider til prosjektleder
Lede ressurser man ikke har personalansvar for

Forutsetninger for å lykkes i et team

God prosjektkommunikasjon og samspill

Gode dialoger som motiverer og stimulerer til godt 
samarbeid

Positive og korrigerende tilbakemeldinger 
Konflikthåndtering

Praktisk informasjon
Varighet: 1 dag + ½ dag + ½ dag spredt over 3-4 måneder 

Gjennomføring: Skreddersydd, bedriftsinternt kurs 

Kontakt: Erik Hovden, tlf. 911 37 232 / erik.hovden@sariba.no

Kursholder: Erik Hovden
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Om Erik Hovden

Erik har de siste 14 årene jobbet med ledelse 
og organisasjonsutvikling i både private og 

offentlig sektor. Hans hovedarbeidsområde er 
utvikling av ledere og medarbeidere med  

fokus på kommunikasjon, relasjons- og 
prestasjonsutvikling, coaching, karriereveiled-
ning, kulturbygging, teamutvikling og  
konflikthåndtering. Han underviser på  
høyskolenivå, og har holdt flere kurs. Han har 
også vært innleid som leder og prosjektleder, 
og er en populær coach og sparringspartner 
for ledere på alle nivåer.  
I de senere år har Erik utdannet seg til Gestalt-
terapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, 
tatt en spesialutdannelse inne relasjonsbasert 
konflikthåndtering og sertifisert seg som ICF 
(International Coaching Federation) coach.


