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Varmt välkomna!
Vi kommer snart att starta igång 

webbinariet Riskhantering
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PPS erbjudande

PPS
Utbildning

PPS
Konsulttjänster

PPS modellen
PPS
OnLine

PPS hjälper dig att få 
effekt av dina initiativ.

Vi erbjuder en 
helhetslösning för portfölj, 
program och projekt.

Allt på ett mänskligt och 
begripligt sätt.
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wikipedia.com
Effect of uncertainty on objectives = osäkerhetens effekt på målen

nationalencyklopedin ne.se

sannolikheten för en oönskad konsekvens av en händelse samt

konsekvensens storlek

PPS definiton

En framtida möjlig händelse -

med konsekvenser som påverkar måluppfyllelsen
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Parkinsons lag – innebörden är

Given tid är tagen tid

Åtgärd som aktiveras vid behov
samt möjliga påverkanskostnader

Arbete som ska genomföras

Riskpott

Arbete (persontid) och

omkostnader
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wikipedia.com
Effect of uncertainty on objectives = osäkerhetens effekt på målen

nationalencyklopedin ne.se

sannolikheten för en oönskad konsekvens av en händelse samt

konsekvensens storlek

PPS definiton

En framtida möjlig händelse -

med konsekvenser som påverkar måluppfyllelsen
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Tänk om vi blir bestulna på material på byggarbetsplatsen

Omformulerat: 

Tänk om vi inte hinner klart i tid…    

Omformulerat: 

Det finns en risk för inbrott på den här byggarbetsplatsen pga det dåliga 
staketet, med konsekvensen att vi blir bestulna på material.

Det finns en risk att Stina – som är den enda som kan det viktigaste 
momentet - måste lämna projektet av någon anledning, med 
konsekvensen att vi blir försenade i projektet pga den korta tidplanen
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Riskanalys

• Håll den inte själv, ta in någon som inte är med

• Be deltagarna skriva risker innan mötet

• Vad är en risk…          P-tavlan…

• Håll engagemanget uppe…

• Fråga varför…    Gruppera…

• Först sannolikhet…   Sen påverkan

• Dokumentera
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Steen Lichtenberg

Dansk matematikprofessor

Expert på Kalkyleringsteorier och Riskbedömning mm.
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📥 pps@tietoevry.com

🌎 www.tietoevry.se/pps

PPS Project model network

Kontakta oss gärna!

http://www.tietoevry.se/pps
https://www.linkedin.com/company/pps-project-model/?viewAsMember=true



