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Fokus på ledarskap och resultat i utvecklad
certifi eringsprocess och kompetensmodell
för IPMA-certifi ering i Sverige.

E
nligt flera internationella studier investeras en 
allt större del av europeiska länders BNP i 
projekt. 2007 var andelen 34 procent och idag 
närmar vi oss 40 procent. I Tyskland blir det 

12 000 Mdr kr och i Sverige 1 500 Mdr kr. Dessutom 
visar en studie från PWC att andelen lyckade projekt 
ökar med certifi erade projektledare. 80 procent av alla 
lyckade projekt (majoriteten av intressenterna är nöjda) 
har certifi erade projektledare. Allt tyder på att certifi e-
ring ökar oddsen till ett lyckat projekt och att en av de 
viktigaste framgångsfaktorerna för ett lyckat projekt är 
projektledarens kompetens. 

Individuell kompetensmodell för projekt, 
program och portföljledarskap
Sedan 2002 har Svenskt Projektforum certifi erat projekt-
ledare enligt IPMA:s internationella standard. Idag finns 
det cirka 4 000 IPMA-certifierade projektledare i Sverige 
och 260 000 i världen.

Under 2017 kommer kompetensmodellen för IPMA-
certifieringar att stärkas ytterligare. Representanter från 
över 60 medlemsländer har tillsammans vidareutvecklat 
den senaste standarden som fokuserar på en hållbar 
efterfrågad kompetensdefinition för olika roller inom 
projektrelaterat yrkesarbete.

Kompetensmodellen för projekt, program och portfölj-

ledarskap delas in i tre kompetensområden: Perspective
(projektets syfte), People (ledarskap, beteende och 
människorelaterad kompetens) samt Practice (metoder, 
verktyg och tekniker i praktiken). 

Den nya kompetensmodellen är liksom den tidigare 
oberoende av bransch, metod och projektmodell men 
nomenklaturen har utökats med begrepp från olika bran-
scher som till exempel produktbacklog för att arbeta med 
omfattningen i ett agilt IT-projekt.

Vidareutvecklad mognadstrappa för kompetens
Kompetensmognaden delas in i tre steg: kunskap, färdighet 
och förmåga. För att uppnå färdighet och förmåga krävs att 
man har tillämpat kunskap i praktiken. Skalan följer numera 
branschpraxis och omfattar både kunskapsbaserad och erfa-
renhetsbaserad kompetens. Skalan baseras på en variant av
Bloom’s taxonomy tillämpad i en projektkontext med stegen 
0–6 mot tidigare 0–10.

Fokus på ”People” 
I den stärkta kompetensmodellen kommer ett stort fokus 
att ligga på området ”People”. Där fi nns tio kompetensele-
ment och cirka femtio kompetensindikatorer på området 
som handlar om att kunna arbeta med människor.  Till 
exempel är förmågan att styra och leda sig själv en förut-
sättning för att kunna arbeta med och leda andra. Andra 
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