40006 Effektanalys – metodik
För att projekt ska bli lyckade krävs tydliga och väl definierade mål som kan ligga till grund för
styrningen av projekten. Det är därför av största vikt att arbetet med att identifiera och beskriva effektoch produktmål genomförs på rätt sätt. Denna kurs utgår från en etablerad modell för projektstyrning
(Pejl). Du som deltagare får med dig en konkret metodik som sedan kan användas i ditt dagliga arbete.
Teori blandas med diskussioner och övningar.
Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som ansvarar för eller ska delta i arbetet med effektanalys och ta fram
Verksamhetens Beslutsunderlag (VBU/Direktiv) med bilagor. Målgruppen är främst
verksamhetsansvariga chefer, blivande projektägare/styrgruppsmedlemmar,
analytiker/controllers/utvecklare och andra expertfunktioner inom den verksamhet som ansvarar för
utvecklingen eller berörs av effekterna av den. Även blivande projektledare bör känna till detta.
Kursmål
God kunskap i hur man identifierar och beskriver effekt- och produktmål som en del i effektstyrningen
av projektet samt ”verktyg” (metodik) att arbeta fram dessa för olika initiativ.
Kursinnehåll
Kursen innehåller bl.a. annat följande:
• En kort genomgång av Pejls syn på effektstyrning av en utvecklingsinsats som
ska bedrivas i projektform.
• En tillämpning i ett verkligt case av en effektiv och pedagogisk metodik att
använda vid genomförande av effektanalyser.
• Hur effekterna identifieras och beskrivs samt konkretiseras och beräknas i
effektmål så att de blir mätbara i pengar (intäkter/besparingar) – eller i andra värden.
Metoden fångar även upp de ”mjuka effekterna”.
• Hur produktmål identifieras och beskrivs.
• Tips för dig som ska leda workshops i syfte att identifiera effektmål och produktmål.
Kurslängd
1/2 dag

(vid onlinekurs 1 tillfällen á 3 timmar)

Förkunskapskrav
Grundläggande kunskaper om Pejl Projektstyrningsmodell.

Välkommen med din kursanmälan!
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