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och arbetssätt, exempelvis ett agilt arbetssätt.
Pejl kan användas för alla typer och storlekar av
program, projekt och uppdrag.

Pejl® Portföljstyrningsmodell
Portföljstyrningsmodellen används för att på ett effektivt sätt hantera
styrningen av de samlade utvecklingsinitiativen i en utvecklingsportfölj som
ska möjliggöra att strategiska verksamhets- eller affärsmål kan uppnås.
I genomförandefasen av portföljen bedrivs de program, projekt och uppdrag
som tillsammans ska bidra till att de övergripande strategiska målen
uppnås.

Pejl® Programstyrningsmodell
Programformen används för att samordna och styra olika ingående projekt,
uppdrag och aktiviteter som tillsammans ska bidra till att programmets
effektmål uppnås. I genomförandefasen av programmet bedrivs de projekt
och uppdrag som ska bidra till programmets effektmål.

Pejl® Projektstyrningsmodell

Projektstyrningsmodellen är en enkel modell för styrning av en insats som
ska bedrivas i projektform. Projektformen används för styrning/ledning av
en temporär insats. Genomförandefasen mappar på ett tydligt sätt de
arbetsmetoder eller utvecklingsmodeller som ska användas i arbetet.

Pejl® Uppdragsstyrningsmodell

Uppdragsstyrningsmodellen finns som stöd för att styra/bedriva uppdrag
på ett enhetligt sätt. Den utgår från synsättet i Pejl Projektstyrningsmodell.
Eftersom komplexiteten är lägre vid uppdrag än vid projekt ingår inte stöd
för hantering av risk och kvalitet. I genomförandefasen av uppdraget
mappar modellen på ett tydligt sätt de arbetsmetoder eller
utvecklingsmodeller som ska användas i arbetet

Pejl® Förstudiemodell
Förstudiemodellen beskriver de olika arbetsstegen i ett förstudiearbete.
Syftet med en förstudie är att analysera förändringsbehovet och ta fram
förslag till förändringar/lösningar så att verksamhetsansvarig
chef/ledningen kan fatta beslut om fortsatt utvecklingsarbete.
Pejl Förstudiemodell möjliggör att förstudier bedrivs på ett enhetligt
sätt så att resultatet har rätt kvalitet.

Integrerad projekt- och effektsyrning samt stöd för förändringsledning.
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