
©Tieto PPS. The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behöver du hjälp med att styra ditt projekt från början till slut? 

Vill du kunna kommunicera enkelt med omgivningen? 

Är nyttan med projektet tydlig? 

PPS Steg1 hjälper dig att styra ditt projekt från start till slut. Som projektledare måste du kunna lägga en stabil grund 

för projektet och förankra mål, planer och status till alla berörda. Kommunikation är en förutsättning för ett lyckat 

projekt. Efter PPS Steg1 kommer du kunna planera, styra och följa upp ditt projekt på ett framgångsrikt sätt. 

 

Mål 

Efter kursen har du: 
 

Kunskap om PPS synsätt och struktur 

Förståelse för projektledarens ansvar i relation till 

beställare och styrgrupp 

Förmågor att tillämpa grundläggande färdigheter 

Stöd i att hantera utmaningar i projekt 

 

Målgrupp 

Alla som vill utveckla sin förmåga att styra projekt. 

 
Förkunskaper 

Erfarenhet av arbete i projektform. 

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 

 
 

Tre dagar 

 

 

 

 

Innehåll 

Projekt och program | Översikt PPS - Projektledning | Initiera projekt | Modell för projektledning | Grunder för PPS 

| Idé- och målformulering | Intressentanalys | Kravdialog | Beslutspunkter | Projektplanering | Projektorganisation 

| Bemanning | Riskhantering | Projektplan, åtagandet | Startseminarium | Detaljplanering | Uppföljning | 

Informationsspridning | Styrgrupp, projekt | Ändringshantering | Leverans och överlämning | Slutseminarium och 

slutrapport 
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Ingår i kursen  

• 2 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 

Kursen hålls den 10 -12/11 2020 Lunch 12.15-13.00  

10.11.2020 kl. 08.30-17.00 

11.11.2020 kl. 08.30-17.00 

12.11.2020 kl. 08.30-17.00 

 

Plats för kursen 

Kursen hålls på Alandica i konferensrum Ramsö.  

 

Anmälan 

Anmälan görs till via e-tjänstplattformen på följande länk: https://e-tjanster.ax/e-form/sv/5ac6a6190e  

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

 

Pris  

Pris per person: 1 860 €  

Senaste anmälningsdag: 07.10.2020 

 

Information gällande Covid-19 

Vi följer med rekommendationerna gällande Covid-19. Om inresa inte är möjlig i november för lärarna så 
kommer kursen att omvandlas till webbaserad utbildning. Meddelande om detta fås i god tid innan kursen 
startas.  

https://e-tjanster.ax/e-form/sv/5ac6a6190e

