
VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2022

SVENSKT PROJEKTFORUM

Styrelsen för Ideella förening Svenskt Projektforum (802008-4102) avger härmed sin berättelse för
räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.
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Föreningen har under 2022 arbetat med följande vision och mission som riktmärke:

Vision

Svenskt Projektforum ska verka för ett bättre Projektsverige.

Genom att vara det ledande forumet för alla olika intressenter i projekt, såsom projektägare,
projektstyrgrupper, projektledare och projektmedlemmar inom olika branscher. Vi skall vara första
val i olika frågeställningar som rör t.ex. certifiering, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling
inom projekt.

Mission

Svenskt Projektforums ska verka för:
- Att utveckla samhället genom effektiva, lönsamma och värdeskapande projekt.
- Att lyfta fram projekt som arbetsform och projektledning som kärnkompetens.
- Att främja ledarskap, forskning och utbildning i projektsektorn.

Genom att vara medlem i Svenskt Projektforum stödjer och påverkar Du utvecklingen av projekt
som arbetsform och därmed också utvecklingen inom många områden i Sverige. Föreningen
välkomnar alla medlemmars engagemang.

Svenskt Projektforum har under 2022 fortsatt arbetet med digital närvaro, att förbättra
medlemserbjudanden och utveckla certifieringsarbetet med ett särskilt fokus på genomförandet av
IPMAs validering av den individuella certifieringen i Sverige. Föreningen har utvecklat de digitala
sammankomsterna och erbjudit webbinarier och nätverksträffar för medlemmarna. Föreningen
har även återupptagit internationella kontakter efter pandemiåren, implementerat IPMAs nya
modell för registrering av utbildningar och utvecklat partnerskapen.

Under 2022 har antalet anmälda kandidater till IPMA Certifiering uppgått till 160 stycken fördelat
på 65 D-kandidater, 30 C-kandidater, 24 på nivå B och 2 på A-nivå. 39 personer har anmält sig till
re-certifiering. Certifieringsverksamheten har haft en utmanande vår med vikande
anmälningssiffror som under hösten åter vände uppåt för att till slut öka antalet anmälningar från
2021.

Föreningen flyttade i december 2022 in i nya lokaler på kontorshotell i Hammarby Sjöstad efter att
ha överlåtit hyresavtalet för lokalen i Danderyd till nya hyresgäster.
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1. Medlemskap i föreningen
Medlemskap tecknas för 12 månader med rullande förnyelse. Vid utgången av 2021 hade föreningen
644 betalande medlemmar och vid utgången av 2022 544 betalande medlemmar. Detta är den
beräkning som ger lägst medlemsantal, dvs de som betalat medlemskap under året. Om vi även räknar
de som är hedersmedlemmar, partnermedlemmar och nyanmälda samt de som är fakturerade men
ännu inte betalat har föreningen 745 medlemmar (821 år 2021).

2. IPMA Certifiering
Anmälningarna till certifieringsomgångar gick kraftigt ner under årets första sex månader men vände
sedan uppåt igen efter sommaren och slutade på en ökning av anmälningar under 2022 jämfört med
2021.

Genom 45 omgångar har sammanlagt 160 kandidater genomfört certifiering (inklusive Re-certifiering).
Vi har under året erbjudit sammanlagt 66 gratis live-webbinarier för dem som vill veta mer om IPMA’s
certifieringar.
Påbörjade certifieringar balanseras löpande och resultat avräknas när de är fullt genomförda.
Under 2022 genomfördes en validering av certifieringsverksamheten. Validering genomförs var tredje år
och utförs av IPMAs validatorer. Med endast några få anmärkningar, varav alla är åtgärdade, är
valideringsresultatet till belåtenhet och verksamheten anses av IPMA bedrivas på ett mycket bra sätt.

2.1. Överklagandenämnden
Överklagandenämnden behandlar överklaganden från certifieringskandidater. Nämnden har tre
medlemmar. Under året har tre överklagande behandlats. Överklaganden har noga övervägts och efter
slutdiskussioner har samtliga avslagits.

2.2. Operativa ledningsgruppen för certifieringsverksamheten
Operativa ledningsgruppen (OLG) fattar beslut i operativa frågor. Operativa ledningsgruppen består av
SPF verksamhetsansvarig och certifieringskoordinator samt Head of CB och certifieringsansvarig. OLG
sammanträder månadsvis.

2.3. Assessorer
Assessorer bedömer kandidater och rekommenderar godkännande eller underkännande. Antal
assessorer är tio. Under året har två ordinarie utbildningstillfällen för assessorer arrangerats, dessa
genomfördes digitalt.

2.4. Head of CB
Head of CB tillika Certifieringschefen är ytters ansvarig för IPMAs individcertifieringar och IPMA Delta i
Sverige. Certifieringschefen skall fokusera på utvecklingen, underhållet och kvaliteten på
certifieringssystemet och initiera kvalitetsgranskningar med jämna mellanrum. Certifieringschefen har
bjudits in att delta på föreningens styrelsemöten. Certifieringschef har under 2022 varit Maria Vestgöte.

2.5. Certifieringsansvarig
Certifieringsansvarig godkänner respektive underkänner kandidater baserat på assessorernas
rekommendationer. Certifieringsansvarig har under 2022 varit Katarina Ericsson.

2.6. IPMA Certification Systems Panel (CSP)
CSP är ett internationellt forum för utbyte av erfarenheter och metoder gällande IPMA certifiering samt
är en referensgrupp för IPMA Certification Validation Management Board (CVMB). CSP möts två gånger
om året, i mars och september. Head of CB har representerat SPF vid CSP möten under året.
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3. IPMA Registrering
IPMA registrering är en IPMA produkt med syfte att verifiera innehållet i projektledarutbildningar med
referens till IPMAs ramverk för projektledarkompetens. Under 2022 implementerade Svenskt
Projektforum IPMAs nya modell för registrering av utbildningar och den första re-registreringen i nya
modellen genomfördes. Vid utgången av 2022 var åtta kurser/program registrerade.

4. Samarbeten
Under 2022 inleddes ett arbete med att utveckla partnerskapen. Partners fick möjlighet att genomföra
så kallade partnerwebbinarier som marknadsfördes och administrerades av SPF. Syftet med
partnerwebbinarierna är att skapa värde för medlemmarna och samtidigt erbjuda en utökad plattform
till våra partners att nå ut. Fyra partnerwebbinarier genomfördes under året. Vid utgången av 2022
hade föreningen åtta stycken partners. Föreningen har även samarbeten internationellt i
certifieringsfrågor, bland annat genom utbyte av assessorer med Danmark och Norge.

5. Medlemskap i internationella organisationer
Svenskt Projektforum är medlem i International Project Management Association, IPMA, samt
NORDNET, som består av de nordiska systerorganisationerna inom IPMA. Medlemskap i dessa
organisationer ger medlemmarna möjligheter att delta i evenemang på den internationella arenan för
att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och träffa kollegor. Under 2022 har föreningen åter etablerat
kontakt med internationella kollegor som varit vilande under pandemiåren.

6. Nätverk
Under 2022 startade föreningen upp tre nya nätverk, Nätverk förändringsledning, Nätverk
portföljstyrning och Experience Exchange. Sedan tidigare finns även Nätverk Myndighet. Alla
nätverksträffar under året genomfördes digitalt.

7. Evenemang
Föreningen har inte genomfört några egna evenemang under 2022. För att öka synligheten har
föreningen istället deltagit i externa evenemang som utställare däribland Projektnäring,
Byggherredagarna och evenemanget Det Goda Projektet.

8. Marknadsföring
Marknadsföringen har fokuserat på att öka kännedomen om Svenskt Projektforum och
IPMA-certifiering.

8.1. Nyheter/medlemsbrev
Nyhetsbrev och medlemsutskick har fortsatt att vara en viktig kanal för att driva trafik till webbplatsen,
för att hålla medlemmarna informerade om föreningens aktiviteter. Under 2022 skickades i snitt två
nyhetsbrev i månaden. Utöver nyhetsbreven användes mejlutskick för marknadsföring. Som verktyg för
utskick och uppföljning av dessa används MailChimp. Verktyget är integrerat med projektforum.se.

8.2. Webbplatser
projektforum.se har fortsatt vara den viktigaste kanalen för information för projektintresserade,
medlemmar och kandidater. Under året har artiklar och nyheter publicerats på hemsidan. Alla digitala
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kanaler knyts ihop på hemsidan och bidrar till att våra nyheter sprids och bidrar till att föreningens
varumärke syns i sökmotorer.

8.3. Sociala medier
Föreningen har fortsatt vara aktiv i sociala medier. Mest framgångsrik har föreningens Linkedin-grupp
varit. Linkedin är tillsammans med nyhetsbrev och webbplatser en viktig kanal för att få deltagare till
seminarier och events samt rekrytera nya medlemmar. Antalet medlemmar i gruppen fortsätter att öka
och var vid utgången av 2022 5696 stycken. Antal följare på Linkedin var 1623 och på Facebook 842
stycken.

8.4. Tidningen Projektvärlden
Utgivningen av Tidningen Projektvärlden pausades under 2021 och har på grund av ekonomiska skäl
inte återupptagits under 2022.

9. Publikationer
9.1. Individuell Kompetensmodell för projekt-, program- och portföljledning 4.0 (IKM 4.0)
IPMA’s  ramverk ”Indivudual Competence Baseline 4.0 ” utgör ramverket för IPMA’s certifiering, den
finns översatt till svenska och boken finns att beställa på projektforum.se. IKM utgör den svenska
referensramen för utvärdering av kompetens i projekt-, program- och portföljledning. Den används
huvudsakligen i samband med IPMA certifiering men även som underlag för utveckling av kursinnehåll
samt planering av en individs utvecklingsplan. Boken har distribuerats till alla certifieringskandidater.

9.2 Indivudual Competence Baseline 4.0
Boken ICB 4.0 (på engelska) finns att beställa på IPMA.world. Vi har ett litet lager i Sverige om någon
omgång skulle bli engelsk eller dubbelspråkig.

10. Organisation, ekonomi och administration
12.1 Styrelsen

Styrelsen har bestått av följande personer efter årsmötet våren 2022.
Ordinarie ledamöter
● Björn Sennerfors, ordförande - (lämnade sin post hösten 2022)
● Helena Rönnberg, vice ordförande
● Marie Vinghamre, kassör
● Fredrik Lorén Karlsson, ledamot
● Sture Johansson, ledamot
● Petra Bosch, ledamot
● Roland Frisdalen, ledamot
Suppleanter
● Herwig Stöckl
● Derya Tumayer
● Jonas Charmi
● Ulla Frisk
Styrelsen har haft ett konstituerande och tio ordinarie styrelsemöten varav ett möte om föreningens
utveckling och strategiska mål samt tre extra styrelsemöten utöver de planerade.
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12.2 Ekonomi

Resultatet för 2022 blev -286,9 tkr efter skatt och dispositioner med en omsättning på 3,1 Mkr.

Certifieringsverksamheten står för 78% av omsättningen, medlemsavgifter står för cirka 17%,
annonsintäkter står för ca 5%.

Föreningen har upprättat en budget för 2023 och styrelsen granskar noga varje kostnad i form av nya
aktiviteter som inte är av karaktären löpande kostnader.

12.3 Kansli och administration
På kansliet var under 2022 följande personer anställda:
● Emely Ekdahl, verksamhetsansvarig
● Andréa Björklund, verksamhets- och certifieringskoordinator.

Svenskt Projektforum har på konsultbasis anlitat:
● Ekonomikonsult från Öhman & Partner för medlemsfakturering samt årsbokslut
● Pia Lundgren för hjälp med nyhetsbrev

12.4 Organisation
Styrelsen har arbetat med:
● fastställandet av strategiska mål för föreningen i form av vision och mål
● operativa frågor med fokus på att nå marknaden för avhjälpa det kritiska läget för föreningens

ekonomi.
● löpande strategisk styrning med månatlig ekonomisk uppföljning och kontroll med kvartalsvis

prognoshantering
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