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Vet du vad du kan förvänta dig av din projektledare? 

Är det tydlig vad du bidrar med i projektet? 

Vet du vad projektet ska leda till? 

PPS Projektmedarbetare tydliggör de krav som ställs på en projektmedarbetare och vilka krav du kan ställa på 

projektledaren. Att vara projektmedarbetare innebär att du kan hantera din del av produktionsarbetet. Du behöver 

tydliggöra och etablera åtaganden, planera ditt arbete, vara tillgänglig för uppföljning och aktivt delta i möten. Du lär 

dig vad begreppen ansvar, befogenhet och delegering innebär i projektarbetet. 

 

Mål 
 

 

Efter kursen har du kunskap om: 
 

Hur man formulerar tydliga mål och milstolpar 

Hur man tydliggör och etablerar individuella åtaganden 

Vikten av att planera och leverera egna åtaganden 

Hur ändringar och risker hanteras 

Vad en projektledare gör och varför 

 
Målgrupp 

 
 

Personer som arbetar som medarbetare i projekt 

(inte projektledare). 

 
Förkunskaper 

 
 

Förkunskaper om projektarbete underlättar, men är 

inget krav. 

Genomförande 
 

 

Kursen genomförs med genomgångar av färdigheter 

varvat med grupparbeten, diskussioner och 

erfarenhetsutbyte. 

 
Material 

 
 

Färdigheter och mallar från PPS OnLine. Kursen 
använder sig endast av material online. Därav är laptop 
eller skärmplatta ett krav. Finns att låna under kursen, 
vänligen meddela om du behöver låna surfplatta i 
anmälan. 

 
Omfattning 

 
 

En dag. 

 

 

Innehåll 

Projekt och program | Översikt PPS - Projektmedarbetare | Modell för projektledning | Förbereda, 

projektmedarbetare | Grunder för PPS | Genomföra, projektmedarbetare | Avveckla, projektmedarbetare | 

Detaljplanering | Kravdialog | Riskhantering | Uppföljning | Ändringshantering 

 
 

 



Company internal courses and other questions: +4670 887 29 80 pps@tieto.com 
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Ingår i kursen 

• Kursledare från Tieto med gedigen erfarenhet av projektledning  

• Tillgång till kursmaterial 

• Möjlighet till lån av surfplatta  

• Kaffe och smörgås på förmiddagen 

• Kaffe och kaka på eftermiddagen 

 

Datum för kursen 

10.09.2020 kl. 13-17.00  

11.09.2020 kl. 8.30-13.00 

 

Plats för kursen 

Alandica, konferensrum Ramsö 

 

Anmälan 

Anmälan görs i e-tjänstplattformen på följande länk: https://e-tjanster.ax/e-form/sv/5f9c6ec91a  

Anmälan är bindande. För att kursen ska startas måste 10 deltagare anmäla sig. Max antal deltagare är 16 
personer.  

 

Pris 

Pris per person: 570 €  

Senaste anmälningsdag: 7.8.2020 
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