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1 Inledning 

Detta dokument utgör den strategiska planen för SPF 
certifieringsverksamhet, formellt kallad CB (Certification Body). 

Verksamheten inom CB styrs strategiskt av IPMA SLG (strategiska 
ledningsgruppen) samt drivs operativt av IPMA OLG (operativa 
ledningsgruppen). Det formella regelverket och underlaget för SPF CB styrs 
övergripande av IPMA och de styrande underlagen är ICB (IPMA 
Competence Baseline) och ICRG ( IPMA certification Regulations and 
guidelines). 

Alla IPMA produkter som erbjuds på den svenska marknaden ingår i IPMA 
SLG´s ansvarsområde. För närvarande är det IPMA certifiering (individnivå) 
samt IPMA registrering (registrering av projektledarutbildningar) som aktivt 
marknadsförs Till detta så bevakar IPMA SLG även produkten IPMA Delta 
och IPMA Project Excellence.  
Styrningen av IPMA Young crew, som är ett nätverk för personer som är i 
början av sin projektledarkarriär, ryms även inom IPMA SLG ansvarsområde. 

Verksamhetsplanen har utarbetats av den strategiska ledningsgruppen och 
är gällande för år 2016. Verksamhetsplanen ligger till grund för den årliga 
budgeten. 

2 Strategi för verksamheten år 2016 

2.1 Bakgrund 

Under 2015 har flera förändringar och förbättringar inom föreningen och 
certifieringsverksamheten genomförts. Detta arbete kommer fortsätta under 
2016. 

Visionen för SPF är att bidra till ett bättre projektsverige. I dagsläget utgör 
IPMA certifiering den största volymen av föreningens intäkter.  

Planen är att under året påbörja arbetet med att implementera en ny NCB 
baserad på ICR 4 

Det är viktigt att de certifieringar som genomförs har hög kvalitet och ger 
kandidaterna en seriös och erkänd certifiering.  
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3 Strategisk planering för 2016 

Det önskade läget beskrivs utifrån de olika områdena som ryms inom IPMA 
SLG ansvarsområde. Dessa områden är: 

 IPMA Certifiering 

 IPMA Registrering 

 IPMA Young Crew 

Planeringen för resp område beskrivs i kommande kapitel. 

3.1 IPMA Certifiering 

De övergripande effektmålen för certifieringen är att: 

1. Öka antalet kandidater 

2. Få mer nöjda kandidater 

3. Påbörja arbetet med implementering av ny NCB 

 
Bedömningen är att det finns ett utrymme att utöka och ta ytterligare 
marknadsandelar vilket dock kräver resurser och investeringar. 

3.1.1 Mål för 2016 

Inom certifieringsverksamheten har fyra (4) detaljerade mål definierats. 
Dessa följs kontinuerligt upp över året. 

Mål 1: Bibehålla antal kandidater jämfört med 2015. 

Aktiviteter för att nå målet: 

 Förbättra informationen angående certifiering på SPF hemsida 

 Genomförande av informationstillfällen på alla orter (Sthlm, Gbg och 
Malmö) 

 Aktiv närvaro i sociala medier och på SPF hemsida 

 Informera och marknadsföra certifiering vid SPF arrangemang och event 

 Säkra i form av resurser och process stöd att certifieringskansliet kan 
arbete effektivt och med hög kvalitet 
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Mål 2: Erbjuda certifieringsomgångar i Stockholm, Göteborg och Malmö 

 Erbjuda minst 5 omgångar per år för A-certifiering, alla omgångar i 
Sthlm. 

 Erbjuda minst 9 omgångar per år för B-certifiering, i Sthlm och Göteborg.  

 Erbjuda minst 14 omgångar per år för C-certifiering, med 8 omgångar i 
Sthlm samt 6 omgångar i Göteborg och Malmö.  

 Erbjuda minst 26 öppna omgångar per år för D-certifiering, med 12 
omgångar i Sthlm samt 8 omgångar i Göteborg och 6 omgångar i 
Malmö. 

Det ska även vara möjligt att hantera extra företagsspecifika omgångar 
på D-nivå. Allmänt ska dessa önskemål beaktas och en hög servicenivå 
ska hållas men det är dock viktigt att kravet på minst 8 kandidater 
uppfylls samt att man följer den ordinarie certifieringsprocessen. I de fall 
som en företagsspecifik omgång önskas så ska det alltid göras ett försök 
att planera in omgången och stämma av med assessorer osv. Detta får 
avgöra huruvida det är möjligt att tillgodose önskemålet om en extra 
omgång. 

 Erbjuda engelska omgångar på samtliga nivåer 

 Erbjuda Fast Track 

 Erbjuda minst 5 re-certifieringsomgångar för A, B och C nivån. 

 

Mål 3: Kompetensutveckla assessorerna och öka antalet assessorer till 30 st. 

Aktiviteter för att nå detta: 

 Rekrytera assessorer i befintligt nätverk alt nominera lovade certifierade 
projektledare. 

 Rekrytera assessorer inom branscher och geografiska områden där vi 
idag inte har så stor representation. 

 Assessorsträning minst 2 ggr/år samt  

 Genomföra utvärdering av assessornas arbete enligt IPMAs riktlinjer i 
form av utvecklingsmöte med certifieringsansvarig 1ggr/år 

 Arbeta med assessorernas ”code of conduct” med målet ”Inga klagomål 
på assessors bemötande. 
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Mål 4: Mäta och följa KPI:er kontinuerligt.  

Beslutade KPI:er är följande: 

 AM - Antal anmälda certifieringskandidater (oavsett när omgången 
startar eller slutar) 

 AVO – Antal avslutade omgångar (inom verksamhetsåret) 

 AVK – Antal avslutade kandidater (inom verksamhetsåret) 

 Antal godkända kandidater  

 Rörlig Intäkt och kostnad per omgång 

 Intäkt och Kostnad för hela certifieringsverksamheten 

 Antal assessorer 

 Antal överklaganden 

 Antal klagomål på assessorer/processen 

 

3.1.2 Övriga aktiviteter inom IPMA certifiering 

 Arbete med att uppdatera alla presentationer, kandidatmaterial och 
assessorsmaterial behöver äga rum då det varit en del ändringar i 
certifieringsprocessen samt att kvaliteten på både processer och 
dokumentation behöver öka– dels för att effektivisera hela verksamheten 
(=mindre administration per certifieringskandidat, d.v.s. bättre lönsamhet) 
samt för att höja kvaliteten gentemot certifieringskandidaterna 

 

3.2 IPMA Registrering 

IPMA registrering är ett erbjudande för utbildningsföretag där företaget via en 
IPMA registrering erhåller en varudeklaration som beskriver hur väl 
utbildningen möter IPMAs kompetenskrav. Utöver möjligheterna med själva 
produkten IPMA registrering ger detta även möjlighet att sprida information 
om IPMA certifiering och få fler kandidater via utbildningsföretagen. 
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3.3 IPMA Young Crew 

För att attrahera och engagera yngre personer som är i början av sin 
projektledarkarriär (främst studenter) har IPMA ett nätverk, IPMA Young crew 
där personer intresserade inom projektledingsområdet kan engagera sig och 
ordna olika aktiviter såsom nätverksträffar, projektledningstävling etc. 

Under 2015 har SLG IPMA etablerat IPMA Young crew också i Umeå, och 
målet för 2016 är att etablera på ytterligare en ort i Sverige. 

 

3.4 Marknadsföring 

Arbetet med att marknadsföra SPF och certifieringsprodukterna skall under 
2016 förstärkas.  

Fortsatt utveckling av informationen på hemsidan ska ske. 

Antal informationsseminarier: 

 Frukostseminarier: Sthlm, Gbg och Malmö samt ytterligare orter i Sverige 

 Seminarier tillsammans med IPMA Registrerade företag 

 Övriga planerade aktiviteter: 

o Recert-kampanj – mailutskick varje kvartal 
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4 CB organisation och resurser 

Den organisatoriska strukten för CB beskrivs i bild nedan. 

SPF Styrelse

Strategisk ledningsgrupp

Utvecklingsgrupp Överklagandenämnd

Operativ ledningsgrupp

Certifieringskansli Assessorer

Certification Body
 

Figur 1. CB (Certification Body) organisation. 

 

4.1 Strategiska ledningsgruppen, SLG 

Organisationen för den strategiska ledningsgruppen SLG för 2016 är: 

- Ordförande: TBD (styrelseledamot) 

- Certifieringsansvarig: Per-Olof Sandberg (styrelseledamot) 

- Verksamhetsansvarig: Pia Lundgren 

- Representant för assessorerna: TBD 

- Adjungerad: Anders Sandberg (styrelseledamot) 

- Adjungerad vid behov: Håkan Sjöholm 

SLG har ledningsgruppsmöten på månadsbasis, antingen i form av 
personliga möten eller via telefon. Ordförande är sammankallande. 
Alla mötena protokollförs och underlagen arkiveras på projectplace. 
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4.2 Operativ Certifieringspersonal 

Certifiering är en verksamhet som är ganska konjunkturkänslig vilket gör att 
för att bygga en hållbar verksamhet bör vi ha en flexibel organisation som kan 
variera beroende av intresse och antal anmälningar som kommer in. 
Organisationen ska därför ha en kontinuerlig kärna bestående av egen 
personal men variationer ska hanteras med hjälp av externa resurser. 

Bedömningen är att under år 2016 kräver verksamheten ca 2,5 FTE för att 
hålla en god kvalite, fördelat på rollerna certifieringsansvarig, 
certifieringskoordinator och certifieringsadministratör . Inom denna ram finns 
visst utrymme för processförbättringar och arbete kopplat till kvalitetshöjning 
men det kommer behövas punktinsatser för att lyfta processen i sin helhet 
inte minst när det gäller utveckling av nya produkter 

Den operativa ledningen styrs via regelbundna avstämningsmöten i den 
operativa ledningsgruppen (OLG) som omfattar: 

- Certifieringsansvarig: Per-Olof Sandberg 

- Verksamhetsansvarig: Pia Lundgren 

- Certifieringsadministratör: Kajsa Tibbling 

- Ekonomi: Emely Ekdahl (adjungerad) 

- Kommunikatör: Frida Sandberg (adjungerad) 

Utöver dessa resurser krävs extra insatta resurser på behovsbasis för att 
genomföra beslutade förändringar. Dessa arbetsinsatser ska beslutas inom 
IPMA SLG och bedrivas i projektform med beställare, uppdragsdirektiv, 
planerad uppföljning samt avrapportering. 

4.3 Överklagande nämnden (Appeal committe) 

De kandidater som av någon anledning upplever att beslut inom 
certifieringsprocessen inte hanterats korrekt har möjlighet att överklaga. 
Överklagan är alltid skriftlig och hanteras av överklagandenämnden som 
behandlar varje ärende enligt framtaget regelverk. 

Deltagare i överklagandenämnden är: 

- Ordförande: Anders Ljungman 

- Stefan Hallberg 

- Ingrid Hultgren 
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4.4 Utvecklingsgrupp (Scheme committee) 

Inom CB finns en referensgrupp, Scheme Committe, bestående av 
representanter från marknaden. Uppdraget för Scheme Committe är att 
stödja CB så att CB erbjuder marknadsmässiga produkter och utvecklas 
enligt marknadens behov. 

Under 2016 fortsätter arbetet med scheme committe vilka kommer att 
användas i större utsträckning för att utveckla och stödja IPMA certifiering 
samt SLG arbete. 

Förslag på aktiviteter för Scheme committe:  

 Agera remissinstans för utarbetandet av ny version av ICB och ICRG. 

 Utvärdera det material (inkl web) som ges ut till kandidaterna. 

 Utvärdera material som tas fram relaterat till nya tillägg till befintliga 
certifieringsprodukter. 

 Andra granskningar för att bidra till att SPF kan erbjuda 
certifieringsprodukter som de branscher som SC representerar 
efterfrågar. 

Deltagare inom utvecklingskommitten är: 

- Ordförande: Christina Hjort (Sigma) 

- Per-Olof Sandberg (Certifieringsansvarig) 

- Henrik Olsson (Vattenfall) 

- Annica Lindgren (Swedbank) 

- Håkan Sjöholm (egenföretagare) 

- Petra Janetsky-Book (ÅF) 

- Thomas Magnusson (Linköpings Universitet) 

- Helene Möllerstedt (Trafikverket) 

- Pär Lilja (ABB) 
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5 Deltagande vid IPMA internationella möten 

Under 2016 ska certifieringsansvarig och/eller ordförande i SLG (CB) eller 
annan utsedd person närvara vid internationella IPMA möten som är 
relaterade till CB (Certification Body) verksamhet. Dessa möten är CSP 
(Certificaition System Panel), möten för det skandinaviska samarbetet och 
möten relaterat till arbetet med consensus programme ICB 4.0 & ICRG 4.0.  

Det är även internationella möten avsedda främst för MA (Member 
Association), d.v.s. SPF. På dessa möten är SPF ordförande alt annan 
utsedd person representant för SPF.  Dessa möten är CoD (Council of 
Delegates), Nordiskt forum samt Nordnet. 

Utöver dessa möten kan det vara intressant att närvara vid World of congress 
men det är inte obligatoriskt utan får beslutas på behovsbasis. 


