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PRINCE2® Foundation (inkl certifiering) 
 
 
De grundläggande principerna inom PRINCE2:s  projektledningsmetod 
 
PRINCE2 är en standard projektledningsmetod i världen. PRINCE2 leder till ökad kontroll av 
kvalitet, tid, risk, resurser, budget och inte minst nyttor. 
 
PRINCE2 är den mest använda projektledningsmetod i Sverige och den fortsätter att 
växa i både privat och offentlig sektorn. 
 
PRINCE2 Foundation är på grundnivå och ger deltagarna en introduktion till 
projektledningsmetoden PRINCE2. Kursen ger tillräckligt med information för att alla som 
arbetar med PRINCE2 ska förstå sina roller och ansvarsområden och även förstå hur metoden 
tillämpas i projekt. Efter kursen får deltagarna möjlighet att certifieras i PRINCE2 Foundation. 
 
Våra PRINCE2 Foundation klassrumskurser gör det möjligt för dig att lära dig hur du effektivt 
kan hantera ett projekt, genom en av världens mest erkända projektledningsmetoder, i en 
miljö där du aktivt kan delta och engagera dig med både materialet och andra omkring dig. 
 
 
Om kursen 
 
PRINCE2 är en metod för att hantera projekt. Det hjälper dig att ta reda på vem som ska vara 
involverad och vad de kommer att ansvara för. Vår ackrediterade PRINCE2 Foundation-
klassrumskurs introducerar dig till PRINCE2 och hjälper dig att förbereda dig för Foundation-
examen, som bedömer om du kan visa tillräcklig återkallelse och förståelse för PRINCE2-
projektledningsmetoden. 
 
Mål Foundation utbildning: 
 
§ I slutet av PRINCE2 Foundation-kursen bör du kunna: 
§ Förstå viktiga begrepp relaterade till projekt och PRINCE2 
§ Förstå hur PRINCE2-principerna ligger till grund för PRINCE2-metoden 
§ Förstå PRINCE2-teman och hur de tillämpas under hela projektet 
§ Förstå PRINCE2-processerna och hur de genomförs under hela projektet 
 
 
 
 

Om ni behöver utbildning för mer än en person, kontakta oss direkt.  
Vi svarar gärna på era frågor, Välkommen att kontakta oss! 
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PRINCE2 har två certifieringsnivåer: Foundation och Practitioner. 
 
Foundation är grundnivån där du lär dig alla termerna och PRINCE2-koncepten. Den ger dig en 
bra överblick av PRINCE2. 
 
Behöver du tillämpa PRINCE2 i ditt arbete rekommenderas vi att du följa även Practitioner 
kursen, vilken är mer djupgående. Foundation kursen pågår under 3 dagar och är ett krav om 
man sedan önskar fortsätta med Practitioner kursen som pågår under 2 dagar. Båda 
Foundation och Practitioner fokuserar på den praktiska tillämpningen av PRINCE2 och inspirera 
deltagarna att förbättra sina projekt. 
 
PRINCE2 Practitioner är mer värdefullt och visar att du kan tillämpa PRINCE2 och använda 
PRINCE2 i verkliga projekt. 
 
 
Innehåll 
 
§ PRINCE2 teori i relation till principerna,  

teman och teknikerna. 
§ Praktiska uppgifter som använder sig av scenario  

som uppmärksammar de olika 
§ PRINCE2 processerna komponenterna och teknikerna. 
§ Generella projekt lednings tekniker och färdigheter 
§ Presentation av projektstyrning inom PRINCE2 
§ Förberedelseprov (PRINCE2 Foundation) 
§ Praktiska uppgifter. 
§ Fallstudien används för att testa deltagarens djupa förståelse av PRINCE2 tillämpning. 
§ På svenska eller engelska 
 
 
 
Examen och certifiering 
 
 
PRINCE2® Foundation Certifiering 

• 1 timme 
• 60 flervalsfrågor 
• 55 procent rätt krävs för godkänt 
• Godkända kursdeltagare får  

PRINCE2® Foundation Certifikat från Peoplecert/AXELOS. 
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”Tack för en trevlig och givande kurs!”  
 
”Jag och mina kollegor fick en PRINCE2 kurs som vi kommer väl ihåg och har nytta av i vårt 
arbetsliv. Hög inspirationsnivå både från kursdeltagarna och de läraren. Bra strukturerat 
ramverk för att att hantera projekt. Mycket bra diskussioner varvat med teori och övningar. 
Tack för en trevlig och givande kurs!” 
 
Joakim Eklund 
 
 
 
”Mycket bra verktyg och projekt-metod! Fantastisk utbildning!”  
 
Jag fick användning av PRINCE2 direkt efter utbildningen och jag kan säga att PRINCE2 hjälpte 
mig! Stor tack Adding Value Consulting och för PRINCE2!”  
 
Linda Persson 
 

 
 

”Rekommenderas”  
 
”Effektiv och givande utbildning. Det märks att AVC har stor erfarenhet av PRINCE2 i teori och 
i praktik. Att de dessutom kan lära ut PRINCE2 på ett lättbegripligt sätt, på alla nivåer, är ett 
recept för en framgångsrik utbildning. ” 
 
Pekka S., PM Icomera 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakta oss för bokning! 
 


