
 

 

 

 

Praktisk Projektledning 
 

Att leda projekt som arbetssätt. 

Ett projekt kännetecknas av att det har en tydlig start och ett tydligt slut. 

För att lyckas och nå strålande resultat finns metoder och verktyg. 

Projektledning för verksamhetsutvecklare är praktiskt inriktad med en guide för eget arbete. 

Följ utbildning i egen takt och bli redo att själv leda projekt. 

 

En utbildning för dig som 
Driver projekt och aktiviteter och vill växa i din roll som projektledare. 

 

 

Efter utbildningen kan du 

Initiera: definiera och fastställa projektet  

Planera: aktivitetsplanering, tid och resursplanering, riskbedömning, kommunikation 

Genomföra: ändringshantering och uppföljning 

Styra: metoder och planer 

Avsluta: överlämning för att säkerställa ett hållbart resultat 

Fokus ligger på rollen som projektledare, de verktyg och metoder som hjälper dig! 

  



Innehåll: 

Kursen är uppdelad i tre delar, till varje del följer material samt guide för eget arbete. Vi 

rekommenderar att påbörja eget arbete i samband med kursen för maximalt lärande. 

 

 

  

 

Utbildningen bedrivs i två format beroende på eget önskemål 

Digital utbildning 
En utbildning du följer helt i egen takt. 

Du får ett login id till vår kursportal och där du finner utbildningens moduler. 

Du kan starta och stoppa när du vill eller se om ett avsnitt om du så önskar. 

 

Praktiskt – digital utbildning 
Som deltagare i vår utbildning får du tillgång till vår kursportal. 

I kursportalen finner du den digitala utbildningen i form av video, skriftligt kursmaterial, 

mallar, guider till eget arbete mm. 

Du får även boken Praktisk Projektledning 

Pris för utbildningen: 

2900 kr (+moms) 

 

Del 1:

• Definition projekt

• Projektets faser

• Projektorganisation

• Initiera

• Tankekarta

• Målsättning

• Avgränsningar

• Budget

• Intressentanalys

Del 2:

• Planera

• Aktivitetsplanering

• Tidsplanering

• Resursplanering

• Riskbedömning

• Kommunikationsplan

• Genomföra

• Ändringshantering

Del 3:

• Följa upp & styra

• Styrmetoder

• Styrplaner

• Avsluta

• Dokumentation

• Överlämning

• Lärdomar



Distansutbildning 
Lärarledd utbildning online - grupp 

Fasta datum för föreläsning samt möte med mentor för diskussion av egna frågeställningar. 

Praktiskt – distansutbildning 
Som deltagare i vår utbildning får du tillgång till vår kursportal. 

I kursportalen finner du den extra material i form av video, skriftligt kursmaterial, mallar, 

guider till eget arbete mm. 

Du får även boken Praktisk Projektledning 

 

Pris för utbildningen: 

4900 kr (+moms) 

 

 

 

För ytterligare information eller anmälan: 
utbildning@frontleaders.se 

www.frontleaders.se 

mailto:utbildning@frontleaders.se

