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PV23
Ledning och organisering av produktutvecklingsprojekt, 7,5 hp
Managing and organizing product development projects, 7,5 credits
Anmälan
Bindande anmälan om deltagande måste göras senast den 16 december 2011 till Britt
Martinsson (036-10 18 10, Britt.Martinsson@jibs.hj.se)

Kursen är upplagd på fyra tillfällen, varav det andra är ett internat, med eget arbete mellan
tillfällena, läsning av litteratur och artiklar samt en examinationsuppgift bestående av en mindre
studie som redovisas skriftligt och muntligt vid tillfälle fyra.
Möte 1 (den 26 januari 2012 kl 10-17 på Internationella Handelshögskolan i Jönköping)
Tema: Vad är ett projekt?
Exempel på innehåll: Project Management-lärans utveckling
Projektforskning
Projekttyper
Introduktion av examinationsuppgift. Diskussion om metod för att
genomföra uppgiften och göra analys.
Möte 2 (preliminärt 28-29 mars 2012: 2 dagar)
Tema: Att leda människor i produktutvecklingsprojekt
Exempel på innehåll: Ledarskap i projekt
Distribuerade team, multiprojektmiljö
Heterogena grupper
Ledning av innovationsarbete
Gruppdynamik
Handledning för examinationsuppgift
Möte 3 (preliminärt den 10 maj 2012)
Tema: Projektledningsverktyg – olika modeller presenteras
Exempel på innehåll: Projektmodeller
Måluppfyllelse – framgång, effektivitet
Portföljhantering
Lärande
Handledning för examinationsuppgift
Möte 4 (preliminärt den 23 augusti 2012)
Redovisning av examinationsuppgift
Observera att de definitiva datumen för möte 2-4 beslutas i samråd med kursdeltagarna vid det
första tillfället. Plats för möte 3-4 kan i någon mån anpassas till kursdeltagarnas hemvist.

Mål: är att kursen skall resultera i projektledningskunskap, praktisk och teoretisk. Kursdeltagarna
skall kunna definiera ett projekt, känna till projektledningsmetodik samt ha erhållit förståelse av
hur människor fungerar och leds i projektsammanhang.
Form: Vid varje mötestillfälle skall deltagarna vara förberedda genom att ha läst anvisad litteratur.
På mötet kommer föreläsningar att blandas med gruppdiskussioner och redovisningar.
Examinationsuppgift: Mindre studie som skall redovisas skriftligt och muntligt. Doktoranderna
får välja mellan ett begränsat antal frågeställningar som kan relateras till sitt eget intresse och/eller
forskningsprojekt.
Uppgiften görs lämpligen parvis och skall vara av samma format som en vetenskaplig artikel. Den
skall vara inlämnad två veckor innan sista mötet.
Minst 75 % aktiv närvaro (räknas som 25 % per träff) samt godkänd kursuppgift krävs för
godkänd kurs. Internatet, d.v.s. tillfälle 2 samt examination tillfälle 4 är obligatoriska.
Betyg: U eller G.
Förkunskapskrav: Inga särskilda
Litteratur: Litteratur kommer att anges inför varje tillfälle. Litteraturanvisningar samt praktiska
anvisningar och schema sändes ut brevledes inför första tillfället i början på januari 2012.
Språk: Svenska, vid behov engelska.
Kursansvarig: Professor Helén Anderson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Lärare: Helén Anderson med flera.
Examinator:
Helén Anderson
Internationella Handelshögskolan i Jönköping
Box 1026
551 11 Jönköping
Telefon: 036-10 18 25
Telefax: 036-16 10 69
E-post: ahel@jibs.hj.se

