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PRISER OCH VILLKOR IPMA CERTIFIERING 

 

Anmälan är bindande, du måste göra din avbokning eller ombokning senast 24 timmar före 
introduktionstillfället. Efter alla etapper (utom ansökan) har du rätt till ett (och endast ett) omtag om du 
blivit underkänd i etappen. Att göra om en etapp innebär en extra kostnad för dig. 

 

IPMA Certifiering Pris Medlemspris Byte eller omtag Omprov 

Nivå D 9.900:- 8.700:- + 2.800:- + 2.800:- 

Nivå C 28.900:- 27.500:- + 4.900:- + 3.900:- 

Nivå B 33.900:- 31.000:- + 9.000:- + 3.900:- 

Nivå A 39.900:- 38.000:- + 11.000:- N/A 

Priser anges i SEK, exklusive moms. 

Studentpris på D-nivå: för dig som studerar på heltid har vi ett väldigt förmånligt pris: 4.500:- ink moms (Byte 
av omgång eller omprov +1.000:-)  

Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan ska avgiften ska vara betald innan certifieringen startar. 

När du ansöker om en IPMA Certifiering medger du att Svenskt Projektforum rapporterar ditt namn, 
certifieringsnivå samt certifieringsnummer till IPMA International som administrerar det internationella 
registret. Du kan välja att inte publicera ditt certifikat i den publika databasen, kontakta oss i detta fall. 
Övriga uppgifter kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas 
för automatiserat beslutsfattande. 

Läs mer om IPMA Certifiering på www.projektforum.se 

 

Re-certifiering 

Certifikaten för IPMA nivå A, B, C och D är giltiga i 5 år. Det är den certifierades ansvar att bevaka 
giltighetstiden. Du måste genomföra din re-certifiering inom 6 månader efter att ditt certifikat går ut. I en re-
certifiering ingår en introduktion samt uppdatering av ansökan. Du re-certifierar dig på samma nivå som ditt 
ursprungscertifikat. Läs mer om re-certifiering på www.projektforum.se 

IPMA Re-certifiering Pris Medlemspris 

Nivå D 4.500:- 3.500:- 

Nivå C 9.500:- 8.500:- 

Nivå B 11.200:- 10.200:- 

Nivå A 15.000:- 14.000:- 

Priser anges i SEK, exklusive moms. 

Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan ska avgiften ska vara betald innan certifieringen startar. 


