
Förändringsarbete 
med effekten i fokus
Lär dig mer om nyttorealisering!

Vill ni säkra att era projekt ger rätt resultat? 
Behöver ni få mer kunskap om vad som krävs för att nå förändring på riktigt? 
Vill ni börja använda business case för att styra mot effekter och inte bara för att sälja in projektidéer 
vid investeringsbeslut?
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Om kursen
Att som organisation bli bättre på att utveckla verk-
samheten, handlar delvis om att arbeta strukture-
rat med att styra verksamheten mot att realisera 
förväntade effekter. 

För att lyckas med det behövs en helhetssyn och 
att ett systematiskt angreppssätt kring hur effekter 
ska realiseras. Dessutom behöver man förändra ar-
betssätt och beteenden inom organisationen, därför 
är förändringsledning en viktig del i kursen. Den 
helhet som dessa delar bildar brukar benämnas 
nyttorealisering, men vad betyder det egentligen?

På kursen förtydligar vi begreppet nyttorealisering 
och dess komponenter och hur ni kan använda detta 
i er vardag.  Ett viktigt inslag i kursen är också att 
diskutera kring hur vi förhåller oss till målstyrn-
ing, prioriteringar och uppföljning i en omvärld med 
snabbare utveckling och nya sätt att arbeta med 
utveckling.

Mål med kursen
Efter genomgången kurs har deltagarna fått 
förståelse för vikten av att leda och styra organisa-
tionens förändringsarbete utifrån vilka önskvärda 
effekter man vill uppnå. Deltagarna har också fått 
förståelse för hur förändringsledning är ett viktigt 
verktyg för att nå rätt effekt för verksamheten. 
Deltagarna har fått tillfälle att prova på olika verktyg 
att använda.

Målgrupp  
Kursen vänder sig till personer som har ansvar för ut-
vecklingsarbete i någon form. Det kan vara linjechefer 
med utvecklingsbudget, chefer och andra ansvariga 
inom områden som projekt- eller portföljstyrning, 
verksamhetsutvecklare eller seniora projektledare.

Förkunskaper
Kursen har inga formella förkunskapskrav, men för 
att kunna tillgodogöra dig utbildningen tror vi att det 
är bra om du har några års erfarenhet av arbete med 
verksamhetsutveckling, projektledning eller liknande.  
Kursdeltagarna förväntas bidra med egna erfaren-
heter i diskussioner och grupparbeten.

Ur innehållet
Varför är det viktigt med en helhetssyn på utveck-
lingsarbetet? 
Översikt och begrepp – Vad är nyttorealisering och 
förändringsledning?
Målstyrning 
Att ha rätt beslutsunderlag för att kunna priorit-
era
Att förändra arbetssätt och beteenden
Vikten av att följa upp resultatet
Hur kan vi komma igång?

Tid och plats
14-15 maj, Syntells kontor, Sandhamnsgatan 63B 2tr, 
Stockholm.

Mer information och anmälan
För mer information om kursen, vänligen kontakta 
training@syntell.se. Läs och anmäl dig på  
www.syntell.se. Välkommen!
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Vill ni säkra att era projekt ger rätt resultat? 
Behöver ni få mer kunskap om vad som krävs för att nå förändring på riktigt? 
Vill ni ha business case som ger rätt underlag för beslut?


