
 

MS Project Grundkurs 

Vill du få total kontroll över dina projekt med ett kraftfullt verktyg? Project hjälper dig att 
planera och genomföra komplexa projekt med helt nya förutsättningar. Det är ett program för 
dig som arbetar med projekt och som vill få chansen att växa till högre nivåer i din roll som 
projektledare. 

Du lär dig ett hjälpmedel som i framtiden kommer erbjuda dig en helt ny kontroll och 
överblick för dina projekts samtliga stadier. Du kommer träna i att organisera, lägga upp och 
presentera dina projekt. Du kommer att kunna utforma tydliga rapporter och presentera 
med utskrifter. Efter två kursdagar kommer du att ha förmågan att se helt nya dimensioner i 
din roll som projektledare! 

Målgrupp 

Utbildningen är särskilt lämplig för dig som vill lära dig grunderna i Project, exempelvis om du 

arbetar som projektledare. 

Förkunskaper 

Du bör ha grundläggande datorvana, alltså kunskaper motsvarande vår grundkurs i 

Windows. Du bör även ha någon form av praktisk erfarenhet av projektarbete. 

Teknik 

För genomförande på andra orter än Göteborg, PB lärcenter krävs egen dator. På övriga 

orter än Göteborg krävs att samtliga har egen programvara, versionen av MS Project på 

datorer i Göteborg är 2013. Saknas egen programvara finns det tillgång till en onlineversion 

som har de viktigaste funktionerna.  

 

Mål 

Efter denna utbildning kommer du att kunna skapa realistiska projektplaner och granska olika 

resursbehov med hjälp av Project. 

 

Innehåll Project grund 

Allmänt om projekt 

 
▪ Projektkalender 
▪ Generella inställningar 
▪ Projektkalender 

http://projektmedvind.se/om-projektet/esf/
https://www.lexicon.se/link/58f9e19ef4114259ac599676f7ffe47a.aspx
https://www.lexicon.se/link/58f9e19ef4114259ac599676f7ffe47a.aspx


▪ Skillnader i senaste versionen av Project jämfört med tidigare versioner 
 

 

 

Aktiviteter 

 
▪ Varaktighet 
▪ Milstolpar 
▪ Dispositionsnivåer 
▪ Länkar 
▪ Länktyper 
▪ Överlappa och fördröja aktiviteter 
▪ Aktivitetsvillkor 
▪ Återkommande aktiviteter 
▪ Manuell/automatisk schemaläggning 
▪ Tidslinje 

 

Resurser 

 
▪ Skapa resurser 
▪ Resurskalendrar 
▪ Tilldela resurser 
▪ Tilldelningsmetoder 
▪ Aktivitetstyper 
▪ Grupplanering 
▪ Kontrollera beläggning 
▪ Resurspool 

 
Uppföljning 
 

▪ Originalplan 
▪ Verkliga värden 
▪ Aktivitetsbaserad uppföljning 
▪ Resursbaserad uppföljning 

 
Granska planen 
 

▪ Kritisk linje 
▪ Vyer 
▪ Tabeller 
▪ Tidsskala 
▪ Filter 
▪ Rapporter 
▪ Utskrifter 

 

http://projektmedvind.se/om-projektet/esf/


 

 

 

 

Efter avslutad utbildning  

Efter avslutad utbildning får samtliga godkända deltagare ett intyg. 

Antal deltagare 

Maxantal deltagare: 12  

Omfattning 

2 dagar lärarledd utbildning. 

 

Kallelse till deltagarna 

Kallelse skickas till deltagare ca 15–20 dagar innan utbildningens start. 

 

Utbildningsleverantör 

Lexicon Göteborg AB. 

Stora Badhusgatan 18-20 

411 21 Göteborg

 

Kontaktuppgifter lärare:  

Namn: Hugo Jörgensen 

E-post: hugo.jorgensen@lexicon.se 

 

http://projektmedvind.se/om-projektet/esf/

