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Vad utbildningen ger dig

 Redskap och kunskaper som gör att du kan fungera som assessor för att göra 
     projektutvärderingar enligt PEP-konceptet

 Förståelse för behovet och nyttan av att driva projekt mot excellence

 Kompetens om vad som krävs för att genomföra en projektutvärdering enligt
 PEP-konceptet

 Verktyg för att stödja en PEP-utvärdering

 Förståelse för den kommunikation som fordras för att ge feedback till 
 uppdragsgivaren avseende styrkor och förbättringsområden  

 Vetskap om vilka effekter ett excellent projekt kan skapa 

 Inblick i hur olika intressenter fungerar i olika situationer



Målgrupp

Utbildning för dig som upplever att många projekt i din organisation skulle kunna ge betydligt bättre 
effekter men där det är svårt att veta vad det är som fallerar och vilka förbättringsområden man skall 
arbeta med. 
För att fullt ut kunna tillgodogöra dig utbildningen fordras att du har en gedigen erfarenhet av att 
delta i projekt på ledande nivå.
Det finns inget formellt krav på förkunskaper så alla kan delta men om du önskar arbeta som asses-
sor efter utbildningen fordras någon form av specialistkompetens och erfarenhet samt en förmåga 
att arbeta i team som är ett centralt arbetssätt i konceptet.
Det finns ett särskilt regelverk för att bli ackrediterad assessor.

Utbildningen riktar sig exempelvis till dig som är verksam som:

 Projektledare    Ledningsansvarig
 Styrgruppsmedlem   Affärsområdesansvarig
 Verksamhetsutvecklare   Rådgivare, konsulter
 CIO
 
 
 Beskrivning av utbildningen

Kursens tre områden
Kursen täcker följande områden:

Allmänt, bakgrund
Förståelse för hur IPMA PEB standarden med Project Excellence modellen hänger ihop med den 
praktiska tillämpningen av PEP-konceptet. 

Strategi för PEP-assessment
PEP utvärderingsmodellen består av fem steg. För att adressera alla förbättringsområden bör man 
göra utvärdering flera gånger gånger under projektets livslängd. Då får man en kontinuerlig mätning 
och kan tydligt se effekten av sina förbättringar. 
Basen för all assessment är intern självutvärdering som kompletteras med extern assessment för att 
få en objektiv syn på det aktuella projektet. 
En avgörande viktig förutsättning för en riktigt bra utvärdering är sammansättningen av assessors 
teamet.

Assessorns verktyg 
För att kunna utföra assessorsarbetet behövs olika verktyg och mallar. Utbildningen baseras på 
användning av en del av dessa mallar. 
Verktygen hjälper dig att ställa rätt frågor, att strukturera svaren samt författa en slutrapport.
För att använda dessa verktyg senare i olika utvärderingar erbjuder SPF olika former av avtal som 
också kommer att redovisas på utbildningen.

Under kursen får du också ta del av flera intressanta praktikfall, som används under utbildningen för 
att skapa en känsla av ”skarp” utvärdering. 
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