
Peter & Partner 
Utbildning AB



SNABBA FAKTA
o Grundades 2009
o Peter Davidson & Peter Elm
o Kontor i Jönköping, Stockholm & 

Varberg
o Utbildning, Konsulting & Verktyg



“Vi vill utveckla 
människan bakom rollen. 

Det är du som individ 
som ska få möjlighet att 

växa och utvecklas.”

VÅR VISION



”Vi ska bidra till våra kunders 
utveckling och framgång 

genom att erbjuda 
marknadsanpassad 

kompetensutveckling och 
konsultation oberoende av tid, 

plats och form”.

VÅR STRATEGI



VAD VI KAN
o Projektledning
o Ledarskap
o Affärsutveckling
o Arbetsmiljö
o Microsoft 365



VAD VI KAN
Projektledning
Våra konsulter är experter 
och vi erbjuder både 
utbildning och projektstöd. 
Vårt material stödjer IPMA 
& PMI.

Ledarskap
Vi utbildar och coachar allt 
från medarbetare till högsta 
chef. Våra utbildningar är 
praktiska och fokuserar 
mycket på individen. 

Affärsutveckling
Vi erbjuder konsulting, 
utbildningar och 
workshops. Vi mixar 
vedertagna erfarenheter 
med de senaste trenderna.

Arbetsmiljö
Vi erbjuder utbildningar, 
workshops och coaching. 
Vi är godkänd 
utbildningsleverantör hos 
AFA Försäkring.

Microsoft 365
Vi erbjuder kurser och 
konsulting inom hela 
Microsoft 365. Dessa 
genomförs både digitalt och 
fysiskt.



UTBILDNINGSFORMER
Fysisk Utbildning
Utbildningen genomförs på plats hos 
kunden eller i annan utbildningslokal. Ur 
pedagogisk synvinkel rekommenderar vi 
denna utbildningsform om rätt 
förutsättningar finns.

Digital/distansutbildning
Vi erbjuder lärarledda kurser i realtid där 
vi alla är uppkopplade och närvarande 
samtidigt, det kan även förekomma eget 
hemarbete. Detta alternativ kan vara att 
föredra om det exempelvis finns 
reserestriktioner.

Blandad lärmiljö
I den här varianten blandar vi både fysisk 
och digital utbildning. Det kan röra sig om 
lite längre utbildningsprogram där vissa 
utbildningstillfällen och övningar 
genomförs digitalt. 

E-learning
Vi erbjuder inspelade moduler inom 
Microsoft 365. Du kan välja att köpa 
dessa separat alternativt som ett 
komplement till en liveutbildning.



FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING
Anpassat innehåll
Innehållet bestäms 
tillsammans. Utbildningarna 
är uppyggda i moduler där 
vi enkelt kan välja vad som 
ska ingå.

Plats & tid
Tillsammans bestämmer vi 
plats och tid för 
utbildningen. Kostnader för 
resor och boende minskar 
vid kurs på hemmaplan.

Kostnadseffektivitet
Då vi använder oss av 
dagspris vid 
företagsanpassad 
utbildning blir det mycket 
kostnadseffektivt.

Gemenskap
En utbildning tillsammans 
med sitt arbetslag stärker 
gemenskapen. Här finns 
möjlighet till internat.

Kunskapsnivå
Genom att alla går samma 
utbildning säkerställs 
kunskapsnivån i gruppen.



Projektledning
Utbildningar
• Projektledarprogram
• Planera Projekt
• Leda Projekt
• Genomföra Projekt
• IPMA/PMI
• Anpassade utbildningar

Projektstöd
• Projektkultur
• Projektmodell
• Projekthandbok
• Mallar & checklistor
• Analyser
• Projektverktyg



Ledarskap
Utbildningar
• Medarbetarskap
• Personligt ledarskap
• Teamledarutbildning
• Ny som ledare
• Erfaren ledare
• Ledarskap för 

mellanchefer & ledare
• Förändringsledning
• Förhandling & konflikt

Konsulting & verktyg
• IPU Profilanalys
• IPU Drivkrafter
• Coaching
• Grupputveckling
• Kick off - Teambuilding



Affärsutveckling
Utbildningar
• Affärs- & 

marknadsutveckling
• Strategisk 

marknadsföring

Konsulting
• Skapa affärsplan
• Produkt- & 

tjänsteutveckling
• Strategier
• Varumärkes-

utveckling



Arbetsmiljö
Utbildningar
• Bättre Arbetsmiljö
• Systematisk arbetsmiljö
• Organisatorisk & social 

arbetsmiljö
• Skyddsombud i praktiken
• Hot & våld på 

arbetsplatsen
• Kris - & sorgehantering
• Krisorganisation på 

arbetsplatsen

Konsulting & verktyg
• PreWoe

arbetsmiljöverktyg
• Arbetsmiljöplan
• Strategier



Microsoft 365
Utbildningar
• Excel
• Word
• Outlook
• PowerPoint
• Sharepoint
• Teams
• OneNote
• Office 365 & Onedrive

Konsulting & verktyg
• Mallverktyg
• Mallar
• Behovsanalys
• Korridorsstöd
• Utveckling



Vårt team

Peter Davidson
GRUNDARE & PARTNER
peter.davidson@popu.se

Peter Elm
GRUNDARE & PARTNER

peter.elm@popu.se

Lisa Åkergren
KUNDANSVARIG

lisa.akergren@popu.se

www.popu.se
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