
Idag uppskattas mer än 30% av världens totala BNP vara  i projektform. Det 
finns internationella överenskommelser beträffande kvalitet i projekt. 

Att vara projektledare ställer stora krav på flexibilitet, förändringsberedskap, 
social kompetens, förmåga att strukturera, kommunicera, lösa problem och 
skapa motivation. Att vara professionell projektledare innebär bl a att du kan, 

‣ Beställa, initiera, planera, kvalitetssäkra, organisera, genomföra, doku-
mentera, följa upp, utvärdera, avrapportera och lära av projekt.

‣ Projektleda utifrån rekommendationer i,

ISO-10 006 Internationella riktinjer för kvalitet i projektledning
IPMA International Project Management Association
PMI Project Management Institute

‣ Stimulera projektmedarbetare till individuell utveckling.

‣ Utveckla det företag där projektledaren arbetar. 

”Ett projekt ett uppdrag som utförs av 
en tillfällig arbetsorganisation för att 
åstadkomma ett i förväg bestämt res-
ultat”
- Wikipedia

Det latinska ordet för projekt projicere  betyder egentligen utkast och betydde 
ursprungligen en plan. Från mitten av 1900-talet har ordets betydelse  för-
skjutits till att förutom planeringen också avse genomförandet av planen.

Den formella definitionen på projekt är,
.. En temporär satsning för att framställa en unik vara eller tjänst.

‣ Temporär avser att projektet har en viss varaktighet med en start och 
ett slut. Resursfördelning innebär att någon tilldelar projektet resurser 
av något slag.

‣ Unik är att projektet avser att ta  fram någonting som inte gjorts 
tidigare. Det unika kan ligga i det slutliga resultatet eller det sätt som 
detta framställs på.

‣ Målstyrt innebär att projektet syftar till att ta fram någonting, att det 
ska producera ett slutresultat. 

‣ Slutresultatet kan vara konkret, till exempel en ny produkt för ett 
företag, en webbplats eller renovering av en ny butik. Slutresultatet kan 
även vara mer abstrakt som en organisationsändring, attitydförändring 
eller en tjänst.

Ett projekt, sid 1  [1]
är tillfälligt, målstyrt och unikt www.biz4you.se
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