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Har du komplexa utmaningar in dina projekt? Behöver du 

avancerade planeringsmetoder? Krävs det att du 

samordnar olika produktionsmodeller?  

PPS Steg 2 fördjupar dina kunskaper att styra projekt. Du får lära dig mer om hur verksamhetens mål och styrning påverkar 
projekten och projektstyrningen. Du får kunskap om hur styrmodellen samordnas med produktionsmodeller och strategier för att 
ta fram projektets resultat. Stor vikt läggs vid planering, kalkylering och samspel mellan projekt och verksamhet. Kursen är en 
påbyggnad av PPS Steg 1 och ger dig kunskaper om mer avancerad projektstyrning. 

 

Mål 

Efter kursen har du: 
 

helhetssyn på projektets roll och relationer 

förståelse hur beställare, styrgrupp och affär 

kan påverka projektets förutsättningar 

insikt i, och kunskap om, verktyg och metoder 

för styra mer komplexa projekt 

 användbara redskap för att planera och 

hantera projektets produktion 

 

Målgrupp 

Erfarna projektledare eller projektledare för 
komplexa projekt. 

 
Förkunskaper 

PPS Steg 1 eller motsvarande.

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 

Projektorganisation och modeller för alla roller | Effektstyrning | Affär och projekt | Distribuerade projekt | 

Delprojekt och projekt i hierarki | Kravhantering | Projektet eller basorganisationen | Resursförsörjning | 

Resursplanering | Projektmålets prioritering | Projektanalys | Milstolpar | Kalkylering och resultatvärde, earned 

value | Tidsplanering och WBS-arbetsstruktur | Fördjupad riskhantering | Produktionsmodeller | Strategier för 

produktionen | Projekt vid agilt arbete 
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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 29/9-1/10.2020. Lunch 12.15-13.00  

29.09.2020 kl. 8.30-17.00 

30.09.2020 kl. 08.30-17.00 

01.10.2020 kl. 08.30-16.00 

 

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/a8bc05bd73  

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: 26/8 2020. 
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