
 

  

Projektledning för 
Verksamhetsutvecklare 

En praktiskt inriktad utbildning med 

fokus på din roll som projektledare 



FrontLeaders 
Vi är en personlig utbildningsleverantör. Vår styrka är vår erfarenhet av att själv arbeta med 

Lean Six Sigma. Vi utbildar, coachar och driver egna faktabaserade projekt.  

 

Vår lärandefilosofi 
Som vuxen lär vi oss på olika sätt. Vi lär oss genom erfarenhet, genom diskussion och genom 

kommunikation. 

Vår lärandefilosofi bygger därför på fyra pelare 

Lära genom aktivitet – för att bearbeta och lära behöver man också vara aktiv, genom 

övningar, diskussioner och frågor 

Repetition – genom att återkoppla och återberätta hjälper vi hjärnan att lära 

Reflektion – stanna upp och byta perspektiv från utbildningsexempel till egen verklighet 

Kunskap - teori och fakta  

Vi arbetar med aktiv inlärning vilket innebär att du som deltagare  

• blir utmanad 

• får bearbeta, reflektera och analysera 

• samarbeta, byta erfarenheter och diskutera i grupp 

• får tillämpa dina nya kunskaper direkt 

• ibland får upptäcka svaren själv och göra misstag 

 

Utbildning: Projektledning för 

Verksamhetsutvecklare 
Att leda projekt och aktiviteter på ett effektivt sätt. Vi fokuserar på hur du leder arbetet 

från start till slut. 

Praktiskt fokus där du får metoder och verktyg för att initiera, planera, genomföra och 

avsluta ett projekt med utgångspunkt i din roll som projekt/aktivitetsledare.   

 



Format: Digital 
Digital utbildning - du följer den helt i egen takt 

Upplagd i moduler och lektioner. Lektionerna innehåller filmer, guider och mallar. 

Som ytterligare kursmaterial ingår e-boken Verksamhetsutvecklarens ABC 

Digital utbildning: 

Du får ett login id till vår kursportal och följer kursen när du vill. Du kan starta och stoppa när du vill eller 

se om ett avsnitt om du så önskar. 

 

Som deltagare får du tillgång till vår medlemssida där du hittar ytterligare inspiration inom 

verksamhetsutveckling och vårt forum där du kan diskutera verksamhetsutveckling med deltagare på 

våra utbildningar inom området. 

Utbildningens längd 
Effektiv utbildningstid ca 150 minuter + tid för eget arbete 

 

Målgrupp 
Kursen vänder sig till dig som leder eller är intresserad av att leda projekt och aktiviteter 

med fokus på verksamhetsutveckling. 

 

Förkunskaper 
Inga 

 

Utbildare 

 

 

 

Pernilla Phil har en gedigen teoretisk och praktisk grund inom 
projektledning. 
Deltagare på hennes utbildningar och workshops kommer från 
vitt skilda branscher som samhällsbyggnad, industri och finans. 
 



Diplom 
Efter genomförd utbildning utfärdas ett intyg om genomgången utbildning. 

 

Utbildningens innehåll 
Definition av projekt 

Generell projektorganisation och projektroller 

Projektets väg – dess faser 

Initiera – starta ett projekt med komplett information 

Planera – ta fram en projektplan inklusive aktiviteter, resurser, kommunikation och risker 

Genomföra – säkerställ projektets genomförande 

Styra – säkerställ projektets resultat 

Avsluta – lämna över projektet på ett hållbart sätt 

Utbildningens upplägg  
 

Kursen är upplagd i moduler och lektioner samt innehåller en guide till eget arbete 

Med nedladdningsbar e-bok 

 

Pris: 
Öppen utbildning: 2,900 kr ex. moms 

 

 

För att se en kort introduktion till utbildningen 

https://frontleaders.simplero.com/page/192313 

 

 

 

 



 

 

 

 

Läs mer om oss och våra utbildningar på www.frontleaders.se 

 

eller 

 

Kontakta oss om du har funderingar 

FrontLeaders AB 

Email: utbildning@frontleaders.se  

Telefon: 073-0673161 
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