Att arbeta med SPI, Svenskt projektindex.
Öka projektförmågan, endags introduktionskurs.
Bakgrund
En allt större del av förändringar inom organisationer och företag drivs i projektform.
Därför där det viktigt att ha kontroll över hur projekten styrs, planeras och genomförs.
Organisationer har en projektverksamhet och för att effektivisera den satsas på
metoder, system och utbildning.
Kursen i korthet
Under den här kursen får du lära dig vad SPI är och hur man genomför en
projektmognadsanalys och använder resultatet för att ta fram åtgärder för att utveckla
projektförmågan,
SPI, Svenskt projektindex, har utvecklats ur internationell standard och ger en plan för
att;
1. komma överens om nuläge
2. identifiera och prioritera åtgärder
3. styra mot en långsiktig utveckling
Målgrupp
Du som vill ha en metod för att öka effektiviteten i projektverksamheten.
Verksamhetsansvariga, projektkontorsansvariga (PMO), portföljansvariga,
programansvariga, projektchefer, projektledare.
Detta lär du dig
De som genomfört eller avser att genomföra en projektmognadsundersökning får ett
verktyg för ständiga förbättringar.
Kursinnehåll
Introduktion
Bakgrund, begrepp och metod
Nuläge
Övning för val av mognadsnivå med SPI
Workshop för att diskutera uppfattningar och komma överens
Börläge
Vart vill vi nå?
Hitta åtgärder med hjälp av Baselines verktygslåda, öppna svar och
indikatorer
Prioritera
Upprätta kalkyl för åtgärder
Åtgärder i verksamhetsplanen
Bemanna, styr och mät
Baseline Management Scandinavia AB • Rådmansgatan 65 • 113 60 Stockholm • Sweden • www.baselineman.se
Olof Molinder, 2015-10-14

x

Tid
Torsdagen den 12 januari 2017 klockan 09.00-16.00.
Plats
Drottninggatan 89 i Stockholm .
Pris
5 950, exklusive moms.
Detta ingår
För- och eftermiddagskaffe samt lunch.
Bo Tonnquists bok Projektledning med övningsbok.
Kursdokumentation
SPI-rapport
Om fler än 10 personer från din organisation har svarat på SPI2016, länk:
https://sv.surveymonkey.com/r/GC3N3ZS,
före den 20 december så levererar Baseline en rapport som utgör ett underlag för dig
att arbeta med under kursen.
Handledare
Olof Molinder och Bo Tonnquist
Anmälan
Skriv ett mail till olof.molinder@baselineman.se.
Baseline har arbetat med projektmognad i många organisationer sedan 2009. LKAB,
Stockholms stad, PayEx och Swedish Match är några exempel.
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