
	

	

IPMA-	certifierade 
projektledares upplevelser av 
att vara certifierad 
Sebastian Pettersson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VT 2017 
Examensarbete, 30 hp 
Masteruppsats i ledarskap och organisation (psykologi) 
Handledare: Niclas Kaiser 



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Jag	skulle	först	och	främst	vilja	tacka	min	kontaktperson	Per-Olof	Sandberg	och	

resterande	medarbete	på	Svensk	Projektforum	för	möjligheten	att	utföra	
studien	hos	dem.	Jag	vill	även	tacka	studiens	intervjupersoner	som	har	tagit	sig	
tiden	att	dela	med	sig	av	deras	upplevelser	kring	certifieringen.	Slutligen	skulle	
jag	vilja	tacka	min	handledare	Niclas	Kaiser	för	de	tydliga	riktlinjer	och	den	

inspiration	som	han	har	bidragit	med	till	arbetet.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 



	

	 1	

IPMA-certifierade	projektledares	upplevelser	av	att	vara	certifierad		
	

Sebastian	Pettersson	
	

Studien	 ämnade	 att	 få	 reda	 på	 vad	 upplevelsen	 av	 den	 Svenska	 certifieringsprocess	 hos	
svenskt	Projektforum	var	samt	om	det	medförde	en	kompetenshöjning	och	ett	värde	hos	de	
individer	som	har	certifierat	sig.	För	att	medföra	en	bredare	inblick	i	vad	individer	värdesätter	
i	och	med	en	certifiering	och	för	att	ge	Svenskt	Projektforum	de	verktyg	de	kan	behöva	för	att	
förbättra	 den	 Svenska	 certifieringsprocessen	 utformades	 denna	 studie.	 En	 kvalitativ	
innehållsanalys	 med	 en	 summerande	 ansats	 genomfördes	 genom	 11	 semistrukturerade	
intervjuer	som	utfördes	på	IPMA-certifierade	(International	Project	Management	Association)	
projektledare,	 valda	 från	 Svenskt	 Projektforums	 databaser.	 Utifrån	 det	 berörda	 ämnet	
utvecklades	 följande	 frågeställningar:	 Hur	 beskriver	 IPMA-certifierade	 projektledare	 sin	
eventuella	 kompetenshöjning	 i	 och	 med	 certifieringen?	 Samt,	 vilket	 eventuellt	 värde	
tillskriver	de	en	IPMA-certifiering?	Resultatet	påvisade	att	både	en	kompetenshöjning	och	ett	
värde	upplevs	i	och	med	en	IPMA-certifiering	samt	en	lucka	i	tidigare	forskning	identifierades	
när	det	kommer	till	reflektion	och	bedömningssätt.		
	
This	 study	 investigated	 the	experience	of	 the	 Swedish	 certification	process	 at	 the	Swedish	
Project	Management	Association,	and	whether	the	certification	contributed	to	an	 increased	
competence	 and	 an	additional	value	of	 the	 individuals	who	have	 certified	 themselves.	The	
research	 was	 designed	 to	 bring	 a	 broader	 insight	 into	 the	 value	 of	 individuals	 through	
certification,	as	well	as	to	provide	the	Swedish	Project	Management	Association	with	tools	for	
improving	the	Swedish	certification	process.	A	qualitative	content	analysis	with	a	summative	
approach	was	used	 and	 conducted	 through	11	 semi-structured	 interviews	 conducted	with	
IPMA-certified	 (International	 Project	Management	 Association)	 project	managers,	 selected	
from	the	Swedish	Project	Management	Association	databases.	Based	on	the	topic	concerned,	
the	following	questions	emerged	from	the	analysis:	How	do	IPMA-certified	project	managers	
describe	 their	potential	skills	 enhancement	with	 the	 certification?	And	what	value	do	 they	
assign	 to	 an	 IPMA-certification?	 The	 results	 demonstrated	 that	 participants	 experienced	
competence	enhancement	and	an	additional	value	through	 IPMA-certification.	Additionally,	
findings	identified	a	gap	in	previous	research	pertaining	to	reflection	and	assessment.	
	
	

Inledning		
	

Examensarbetet	skrevs	på	initiativ	av	Svenskt	Projektforum	i	samverkan	med	
Institutionen	för	psykologi	på	Umeå	Universitet.	Svenskt	Projektforum	sköter	
certifieringsprocessen	 av	 IPMAs	 (International	 Project	 Management	
Association)	 certifieringssystem	 i	 Sverige	 och	 ville	 undersöka	 vad	 deras	
certifierade	projektledare	anser	om	processen	samt	vad	den	i	så	fall	medför	
för	 värde	 och	 kompetenshöjning.	 Vilket	 öppnade	 upp	 en	 intressant	
frågeställning	och	forskningsfält.		
Projekt	som	arbetsform	har	under	de	senaste	åren	blivit	allt	vanligare	och	

projektledare	som	yrke	har	blivit	mer	accepterat	(Thiry,	2008).	Detta	medför	
att	 allt	 fler	 arbetsgivare	 kräver	 en	 slags	 validering	 av	 sina	 medarbetares	
kunskap.	 Mycket	 av	 den	 forskning	 som	 behandlade	 certifieringar	 av	
projektledare	har	inte	utgått	från	IPMAs	förhållningssätt	och	definitivt	inte	ur	
ett	svenskt	perspektiv	i	form	av	Svenskt	Projektforum.	Slutligen	beslutades	om	
ett	samarbete	mellan	Svenskt	Projektforum	och	 författaren	 till	studien	med	
stöd	 av	 Psykologiska	 institutionen	 på	 Umeå	 universitet	 att	 den	 här	
undersökning	skulle	utföras.		
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Verksamhetsbeskrivning		
Svenskt	 Projektforum	 är	 en	 ideell	 förening	 som	 ämnar	 att	 främja	 svensk	
projektverksamhet	 och	 projektledare	 inom	 alla	 branscher	 som	 berörs	 av	
projektledning.	 Svenskt	 Projektforum	 har	 funnits	 sedan	 1968,	 vilket	 var	 i	
samband	med	projektledning	som	arbetsforms	infart	på	1960-talet	(Svenskt	
Projektforum,	n.d.	a).	Under	föreningens	första	år	hette	den	Nätplan	och	bytte	
senare	 under	 70-talet	 namn	 till	 Projektplan.	 Det	 var	 inte	 förrän	1991	 som	
föreningen	 fick	namnet	 de	har	 idag	 (Svenskt	 Projektforum,	 n.d.	 a).	Svenskt	
Projektforum	har	i	dagsläget	runt	2000	medlemmar	i	Sverige	och	är	därmed	
den	 ledande	 aktören	 i	 Sverige	 när	 det	 kommer	 till	 främjande	 av	
projektverksamheter	 och	 projektledning.	 Svenskt	 Projektforum	 främjar	
projektledning	främst	via	tre	tillvägagångssätt;	”att	utveckla	samhället	genom	
effektiva,	 lönsamma	 och	 värdeskapande	 projekt”,	 ”Att	 lyfta	 fram	 projekt	 som	
arbetsform	och	projektledning	som	kärnkompetens”	samt	”Att	främja	ledarskap,	
forskning	 och	 utbildning	 i	 projektsektorn”	 (Svenskt	 Projektforum,	 n.d.	 a).	
Konkret	 arbetar	 Svenskt	 Projektforum	 med	 att	 skapa	 en	 plattform	 för	
diskussioner	 där	 individer	 som	 arbetar	 med	 eller	 i	 projekt	 kan	 utbyta	
erfarenheter.	
Tillsammans	med	de	nordiska	länderna	Norge,	Danmark,	Finland	och	Island	

skapades	ett	nätverk	för	att	främja	projektverksamheter	och	projektledning	i	
den	 nordiska	 regionen	 i	 början	 av	 1980-talet,	 föreningen	 heter	 NORDNET.	
Föreningen	är	även	medlem	i	International	Project	Management	Association	
(IPMA),	vilket	är	en	organisation	som	binder	samman	projektledarföreningar	
världen	över	(Svenskt	Projektforum,	n.d.	a).		
IPMA	 har	 funnits	 sedan	 1965	 och	 är	 därmed	 den	 äldsta	 organisationen	

inom	 projektledning.	 Målet	 hos	 IPMA	 är	 att	 tillföra	 ett	 ramverk	 för	 sina	
medlemsländer	 på	 deras	 egna	 språk	 och	 att	 bistå	 med	 utbildning	 och	
utveckling	 inom	 projektledning	 (Armstrong,	 2015).	 Inom	 IPMA	 finns	 det	 i	
dagsläget	 60	 olika	 medlemsländer,	 allt	 ifrån	 USA,	 Kina,	 Japan,	 till	
Storbritannien	med	flera	(IPMA,	2016;	Vukomanovi,	Young,	&	Huynink,	2016).	
IPMA	 har	 sammanlagt	 över	 50.000	 medlemmar	 i	medlemsländerna.	 IPMA,	
precis	som	Svenskt	Projektforum,	är	en	ideell	förening	och	drivs	främst	av	sina	
medlemmar	 (Svenskt	 Projektforum,	 n.d.	 b).	 Mellan	 2005-2015	 har	 IPMA	
certifierat	 3000	 projektledare	 i	 Sverige	 och	 närmare	 250000	 totalt	 i	
medlemsländerna	 (IPMA,	 2016),	 detta	 genom	 ett	 gemensamt	 framtaget	
certifieringssystem.	
	
IPMAs	certifieringssystem	
Under	en	konferens	i	Ljubljana,	Slovenien	i	juni	1998	introducerade	IPMA	sitt	
fyrastegs	 certifieringssystem	 för	 certifiering	 av	 projektledare	
certifieringssystemet	 heter	 ”International	 Project	 Management	 Association	
Individual	 Competence	 Baseline”	 (IPMA	 ICB).	 Sverige,	 Tyskland	 och	 andra	
europeiska	medlemsländer	var	bland	de	 första	 länderna	att	 använda	 sig	 av	
certifieringssystemet	(Peng,	Junwen,	&	Huating,	2007).	IPMA	ICB	beskrivs	som	
en	utarbetad	standard	för	den	kompetens	som	anses	nödvändig	för	en	individ	
när	det	kommer	till	att	leda	projekt	(IPMA,	2015;	Varajão	&	Cruz-cunha,	2017).	
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Målet	med	dokumentet	beskrivs	av	IPMA	som	enkelt,	där	syftet	är	att	lära	ut	
och	tillgodose	 individer	med	den	kompetens	som	behövs	 för	att	kunna	 leda	
projekt	på	ett	effektivt	sätt.	IPMA	beskriver	även	att	dokumentet	inte	bör	ses	
som	en	guide	eller	kokbok,	utan	mer	som	ett	dokument	med	kunskap	som	är	
värdefull	att	besitta	som	projektledare	(IPMA,	2015,	2016).		

	
Tabell	1.	Momentbeskrivning	för	respektive	nivå.	
	 Etapp	1									 							 Etapp	2								 Etapp	3							 Etapp	4									 							
Nivå	 Introduktion	 Själv-

utvärdering	
Teoretiskt	
prov	

Projektlednings	
rapport	

Workshop	 Intervju	

A	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
B	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
C	 X	 X	 X	 	 X	 X	
D	 X	 X	 X	 	 	 	
	
IPMA	ICB	har	fyra	nivåer	av	certifiering	(D,	C,	B	och	A).	IPMA-certifieringen	

hos	Svenskt	Projektforum	är	uppbyggd	i	fem	olika	etapper,	beroende	på	vilken	
nivå	 individen	 har	 valt	 behöver	 det	 utföras	 olika	 många	 etapper	 (Svenskt	
Projektforum,	n.d.	c).	Tabell	1	beskriver	vilka	delar	som	behöver	genomföras	
för	att	bli	godkänd	på	respektive	nivå.	Exempelvis	så	behöver	endast	de	två	
första	etapperna	genomföras	för	att	certifieringen	ska	klaras	på	D-nivå,	när	det	
kommer	till	nivå	B	och	A	så	behövs	samtliga	moment	och	etapper	genomföras	
(se	tabell	1).	På	nivå	C	krävs	det	inte	att	momentet	i	etapp	tre	utförs	(se	tabell	
1)	(Svenskt	Projektforum,	n.d.	c).	
Den	första	nivån	i	IPMA	ICB	är	nivå	D	och	fungerar	endast	som	en	validering	

av	projektledningskunskap.	Individen	ifråga	måste	antingen	ha	sex	månaders	
erfarenhet	när	det	kommer	till	att	arbeta	i	projekt	eller	ha	en	kandidatexamen	
inom	 relevant	 område	 från	 universitet.	När	 certifiering	D	 erhållits	 får	 den	
sökande	 titulera	 sig	 som	 ”Certified	 project	 management	 associate”	
(Armstrong,	2015).	Av	de	242286	som	har	IPMA-certifierat	sig	är	det	167833	
som	 har	 gjort	 det	 på	 D-nivå	 (IPMA,	 2016).	 Nästa	 nivå	 inom	
certifieringssystemet	är	nivå	C	(”Certified	project	manager”),	inom	nivå	C	ska	
de	 sökande	 påvisa	 nödvändiga	 kunskaper	 för	 att	 leda	 mindre	 komplexa	
projekt	samt	kunna	assistera	i	komplexa	projekt.	De	ska	även	ha	minst	tre	års	
erfarenhet	när	det	kommer	till	arbete	inom	ramarna	för	projektledning,	samt	
påvisa	 kunskap	 inom	 de	 kompetenselement	 som	 presenteras	 i	 IPMA	
ICB(Armstrong,	 2015).	 2015	 rapporterades	 det	 att	 det	 fanns	 60629	 C	
certifierade	individer	fördelade	mellan	medlemsländerna	inom	IPMA	(IPMA,	
2016).	Den	tredje	certifieringsgraden	är	nivå	B,	i	och	med	en	nivå	B	certifiering	
får	de	sökande	titeln	”Certified	senior	project	manager”.	En	certifierad	”senior	
project	manager”	måste	påvisa	förmågor	att	leda	komplexa	projekt.	En	nivå	B	
certifierad	individ	måste	även	ha	fem	års	erfarenhet	av	att	arbeta	i	komplexa	
projekt	 varav	 tre	 år	 av	 fem	 måste	 individen	 arbetat	 som	 projektledare	
(Armstrong,	2015).	13036	individer	hade	2015	införskaffat	en	B	certifiering	
(IPMA,	2016).	Den	högsta	nivån	inom	IPMAs	certifieringssystem	är	nivå	A	som	
ger	de	sökande	titeln	”Certified	project	director”.	Det	som	skiljer	en	A	från	en	
B	certifierad	projektledare	är	att	en	A	certifierad	projektledare	måste	påvisa	
färdigheter	 när	 det	 kommer	 till	 att	 leda	 både	 program	 och/eller	
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projektportföljer.	Den	sökande	måste	även	kunna	driva	förändringsarbete	och	
bevisa	 väletablerad	 kommunikation	 med	 ledningen.	 Det	 krävs	 fem	 års	
erfarenhet	 inom	 program	 eller	 projektportföljer	 där	 tre	 av	 dem	 kräver	 att	
individen	har	haft	en	ledande	roll	(Armstrong,	2015).	I	IPMAs	årliga	rapport	
från	2015	rapporterades	det	att	endast	788	A	certifierade	projektledare	totalt	
fanns	i	medlemsländerna	(IPMA,	2016).	
	
Projektledning		
Det	har	beskrivits	att	projektledning	har	utövats	i	över	1000	år,	med	exempel	
som	 forntida	Egypten	med	deras	pyramider	och	Kina	med	dess	mur	(Kwak,	
2005;	 Seymour	 &	 Hussein,	 2014).	 När	 det	 kommer	 till	 starten	 av	
projektledning	som	teknik	och	metod,	skiljer	sig	årtalen	åt	mellan	forskare.	En	
del	påstår	att	Henri	Foyal	med	sina	fem	funktioner	(planering,	organisering,	
kommendering,	 samordning	och	 styrning),	 inom	projektledning	eller	Henry	
Gantt	för	uppkomsten	av	Gantt	schemat	satte	projektledning	på	kartan.	Den	
moderna	projektledningen	 tog	 fart	 under	 50-talet	med	 framväxten	av	 CPM	
(Crtical	 path	method)	 och	 PERT	 (Project	 evaluation	 and	 review	 technique)	
främst	 inom	 den	 amerikanska	 flottan	 och	 kemikalieindustrin	 (Seymour	 &	
Hussein,	2014).	Projektledningens	historia	kan	delas	upp	i	fyra	olika	perioder.	
Varje	 period	 har	 haft	 olika	 inverkan	 på	 projektledning	 och	 dess	modellers	
utveckling,	perioderna	var	innan	1958,	1958-1979,	1980-1994	och	1995	och	
framåt	(Kwak,	2005;	Seymour	&	Hussein,	2014).		
Projektledningsmodeller	har	under	senare	tid	spridit	sig	från	att	inte	enbart	

finnas	inom	den	traditionella	industrin	och	byggindustrin,	utan	finns	numera	
i	 ett	 flertal	 branscher	 (Pollack	 &	 Algeo,	 2015;	 Shepherd	 &	 Bower,	 2010).	
Projektledning	 som	 profession,	 startade	 som	 ett	 kluster	 med	 verksamma	
projektledare	 som	 delade	 kunskap	 och	 erfarenheter	 mellan	 organisationer	
och	branscher.	Slutligen	sammanfogades	kunskaperna	och	erfarenheterna	till	
ett	gemensamma	ramverk	för	vad	projektledning	var,	projektledning	som	yrke	
blev	därmed	mer	accepterat	(Crawford	&	Pollack,	2008).	Uhlir	(2013)	beskrev	
vidare	att	ett	yrke	blir	ett	yrke	när	den	uppnår	social	acceptans	hos	den	stora	
massan.	
Kompetenser	som	anses	behövas	för	att	vara	en	framgångsrik	projektledare	

var	många,	bland	annat	ska	ledarskap,	kommunikation,	strategi,	övervakning	
och	beslutstagande	processer	kunna	hanteras	(Crawford,	2000).	Projektledare	
måste	 vara	 erfarna,	 kompetenta	 och	 skickliga	 för	 att	 kunna	 utföra	 sina	
uppgifter	 på	 ett	 effektivt	 sätt,	 vilket	 är	 något	 som	 kan	 bevisas	 genom	 en	
certifiering.	En	certifiering	kan	förklaras	som	processen	bakom	valideringen	
av	individuella	och	professionella	kompetenser	(Uhlir,	2013).	Standarder	och	
certifikat	har	under	många	år	beskrivits	som	viktiga	för	framgång	inom	bland	
annat	 läkar-	och	 tandläkaryrket	 (Crawford	&	Pollack,	 2008).	 Efterfrågan	av	
certifierade	 projektledare	 har	 sedan	 mitten	 av	 80-talet	 ökat	 kraftigt	 då	
organisationer,	 beställare	 samt	 sponsorer	 ser	 en	 certifiering	 som	 en	
konkurrenskraftig	fördel	(Armstrong,	2015;	Robertson,	2015).	
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Certifieringar	
En	 certifiering	 ämnar	 i	 huvudsak	 att	 bekräfta	 att	 en	 viss	 individ	 har	 de	
kunskaper	 och	 erfarenheter	 som	 behövs	 för	 att	 klara	 sina	 arbetsuppgifter	
enligt	 de	 standarder	 och	 etiska	 förhållningssätt	 som	 finns	 inom	 den	 valda	
branschen	(Toljaga-nikoli,	Obradovi,	&	Mihi,	2008).	En	certifiering	ämnar	även	
att	ge	den	certifierade	individen	ett	erkännande	eller	värdebevis	i	form	av	ett	
dokument	(Donalcerd	S.	Remer	&	Martin	Michael.	A,	2009).	Certifieringen	är	
oftast	tidsbestämd	och	tidsramen	ligger	vanligtvis	på	fem	år,	efter	fem	år	får	
individen	 välja	 att	 recertifiera	 sig	 eller	 inte.	 Ett	 annat	 alternativ	 var	 att	
certifieras	sig	på	nästa	nivå	för	att	kunna	utvecklas,	om	certifieringen	erbjuder	
fler	steg	(Toljaga-nikoli	et	al.,	2008).	
En	 av	 fördelarna	med	 en	 certifiering	 för	 projektledare	 var	 att	den	 höjer	

individens	 självförtroende	 då	 den	 bekräftar	 att	 individen	 besitter	 en	 viss	
kunskap	 och	 kompetens	 kring	 att	 leda	 projekt	 (Armstrong,	 2015).	 En	
certifiering	anses	 även	 vara	 en	personlig	 konkurrensfördel.	 Levison	 (2009)	
påstår	 att	 certifierade	 projektledare	 i	 många	 fall	 får	 högre	 betalt.	 En	
certifiering	ger	 även	 ett	 förtroende	hos	 beställare	 gentemot	projektledaren	
och	 en	 validering	 att	 deras	 projekt	 styrs	 av	 en	 individ	 som	 har	 den	
grundläggande	 kunskapen	 och	 egenskaper	 som	 behövs	 (Armstrong,	 2015).	
Ytterligare	 en	 fördel	 var	 att	 det	 blev	 lättare	 att	 söka	 nya	 jobb.	 Individer	
upplever	att	en	certifiering	har	blivit	ett	krav	hos	arbetsgivare	och	menar	på	
att	 organisationer	 inte	 vill	 träffas	 om	 den	 sökande	 i	 fråga	 inte	 har	 en	
certifiering	(Mahaney	&	Greer,	2004).	En	certifiering	medför	därmed	ett	ökat	
värde	för	projektledare	ute	på	arbetsmarknaden	(Gokaydin,	2007).	I	och	med	
en	 certifiering	 får	 individen	 i	 fråga	 studera	 de	 standarder	 som	 finns	 inom	
projektledning	 vilket	 medför	 ett	 gemensamt	 språk	 och	 en	 förståelse	 för	
generella	modeller	 inom	 projektledning	 (Levinson,	 2009).	En	 annan	 fördel	
med	att	projektledare	införskaffar	sig	en	certifiering	var	att	den	bidrog	med	
ett	oberoende	bevis	på	kompetens,	som	i	sin	tur	bidrog	till	ett	erkännande	i	
rollen	(Toljaga-nikoli	et	al.,	2008).	Manhaney	och	Greers	(2004)	studie	visade	
även	 att	 tre	 av	 deras	 19	 respondenter	 tyckte	 att	 en	 certifiering	 i	 vissa	 fall	
bidrog	till	reflektion	som	i	sin	tur	ledde	till	kompetenshöjning.	Bortsett	från	
att	den	certifierade	individen	erhåller	vissa	värden	av	en	certifiering	kan	även	
organisationen	 och	 kunden	 vinna	 på	 en	 certifierad	 projektledare,	 vilket	
gynnar	alla	inblandade	parter	(Toljaga-nikoli	et	al.,	2008).	Ur	en	organisatorisk	
synvinkel	 tillför	 en	 certifierad	 projektledare	 ett	 marknadsvärde	 även	 för	
organisationen	då	den	kan	marknadsföra	sina	projektledare	som	kompetenta	
och	samtidigt	ha	bevis	på	det	(Toljaga-nikoli	et	al.,	2008).	Organisationerna	
upplevde	även	att	de	certifierade	individerna	var	bättre	projektledare	efter	en	
certifiering	 (Mahaney	 &	 Greer,	 2004),	 vilket	medför	 att	 organisationen	 får	
större	förtroende	för	sina	medarbetare,	vilket	i	sin	tur	ökar	den	certifierade	
projektledarens	 självförtroende.	 Kunderna	 som	 anlitar	 en	 certifierad	
projektledare	 kan	 i	 större	 utsträckning	 förvänta	 sig	 resultat	 som	 stämmer	
överens	med	överenskommelsen.		
En	av	de	mest	omtalade	nackdelarna	med	certifiering	av	projektledare	var	

huruvida	 en	 certifiering	 kan	 garantera	 kompetens	 hos	 individen	 då	 en	
certifiering	endast	påvisar	att	kunskap	om	processen	finns	(Armstrong,	2015;	
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Uhlir,	 2013).	 En	 annan	 omdiskuterad	 nackdel	 berör	 om	 det	 finns	
vetenskapliga	belägg	till	att	en	certifiering	tillför	något	värde	till	projekten.	Att	
certifiera	 en	 projektledare	 var	 tidskonsumerande	 och	 kostsamt	 för	
organisationerna,	en	diskussion	har	förekommit	huruvida	en	certifiering	ger	
avkastning	(Armstrong,	2015;	Gokaydin,	2007).	Ovanstående	påstående	ligger	
även	i	 linje	med	Crawford	och	Pollack	(2008)	som	antyder	att	det	inte	finns	
några	 statistiskt	signifikanta	 resultat	när	det	 kommer	 till	 skillnaden	mellan	
certifierade-	och	 icke	certifierade	projektledare	gällande	deras	 förmågor	att	
leda	 projekt.	 En	 projektledares	 effektivitet	 har	 inte	 heller	 bevistas	 ha	 en	
positiv	påverkan	av	en	certifiering	(Catanio,	Armstrong,	&	Tucker,	2013).	
	
Två	perspektiv	på	certifieringen		
Nästkommande	delar	 behandlar	det	upplevda	värdet	av	 en	 certifiering	 och	
vikten	 av	 ett	 erkännande.	 Upplevt	 värde	 av	 en	 certifiering	 har	 valts	 att	
presenteras	då	en	av	frågeställningarna	berör	detta.	Vikten	av	ett	erkännande	
valdes	att	presenteras	för	att	få	in	andra	delar	av	forskningen	kring	validering	
och	erkännande	än	det	som	framgår	i	projektledningslitteraturen.	
	

Upplevt	värde	av	en	certifiering		
Anledningarna	 och	 det	 förväntade	 värdet	 kan	 variera	 mycket	 mellan	 de	
individer	 som	 väljer	 att	 certifiera	 sig,	 där	 vissa	utför	 en	 certifiering	 för	 en	
personlig	utveckling,	större	marknadsvärde	eller	andra	för	att	organisationen	
som	de	arbetar	för	kräver	det	(Coes	&	Schotanus,	2009).	Oavsett	anledning	så	
finns	det	ett	värde	i	en	certifiering.	I	en	studie	utförd	på	sjuksköterskor	där	
forskaren	undersökte	upplevt	värde	av	en	certifiering	där	en	uppdelning	var	
mellan	inre	och	externa	värden.	Sjuksköterskorna	upplevde	att	det	förekom	
mest	 värde	 inom	 de	 inre	 faktorerna,	 faktorerna	 var	 kopplade	 till	 den	
personliga	 utvecklingen	 i	 form	 av	 validering	 av	 kunskap,	 bättre	 självkänsla	
med	mera	(Byrne,	2004;	Sechrist,	Valentine,	&	Berlin,	2006).	När	det	kommer	
till	yttre	förhållanden	var	det	runt	70%	av	sjuksköterskorna	som	upplevde	ett	
höjt	 marknadsvärde	 och	 en	 höjd	 grad	 av	 erkännande	 från	 medarbetare,	
arbetsgivare	och	branschen.	Det	var	knappt	40%	procent	som	upplevde	ett	
värde	i	form	av	höjd	lön	(Byrne,	2004;	Sechrist	et	al.,	2006).	För	att	certifierade	
individer	 ska	 uppleva	 en	 högre	 lön	 i	 och	 med	 en	 certifiering	 behöver	
organisationerna	 och	 den	 bransch	 individen	 är	 verksam	 inom	 i	 större	
utsträckning	 förstå	 fördelarna	med	 att	 ha	 certifierade	medarbetare.	 Albert	
(2016)	beskrev	att	om	organisationen	förstår	fördelarna	med	en	certifiering	
kan	både	de	och	den	certifierade	individen	uppleva	ett	marknadsvärde	samt	
ta	mer	betalt	för	den	utförda	tjänsten.	Flera	studier	har	även	visat	att	individer	
som	har	en	certifiering	känner	större	värde	när	det	kommer	till	 interna	och	
externa	värden,	i	jämförelse	med	individer	som	inte	har	en	certifiering	(Byrne,	
2004;	Sechrist	et	al.,	2006).	I	en	samanställning	av	liknande	undersökningar	
beskrev	forskaren	att	en	certifiering	kan	minska	att	individer	byter	arbete	på	
grund	 av	 ett	 upplevt	 högre	 värde	 kring	 inre	 faktorer	 som	 en	 känsla	 av	
självförverkligande	 (Wade,	 2009).	 Det	 har	 även	 visats	 att	 certifierade	
individer	i	större	utsträckning	känner	starkare	egenmakt	och	en	förmåga	att	
styra	över	sin	egna	situation	än	icke-certifierade	individer	(Wade,	2009).		
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Vikten	av	ett	erkännande		

Det	 beskrevs	 att	 ett	 bevis	 på	 projektledningskunskaper	 var	 ett	 objektivt	
erkännande	att	individen	kan	sitt	yrke	som	projektledare	(Mahaney	&	Greer,	
2004;	 Morris,	 Crawford,	 Hodgson,	 Shepherd,	 &	 Thomas,	 2006).	 En	 av	
Manhaney	och	Greers	(2004)	intervjupersoner	beskrev	även	att	en	certifiering	
var	ett	sätt	att	skilja	sig	från	mängden	och	påvisar	samtidigt	en	garanterad	nivå	
av	 kunskap	 inom	projektledning.	En	 certifiering	bidrog	med	bekräftelse	 till	
individen	som	i	sin	tur	 ledde	till	en	stärkt	 identitet.	Brun	och	Dugas	(2008)	
menar	 att	 en	 stärkt	 identitet	 främjar	 individens	 utveckling	 och	 hälsa.	
Bekräftelse	 av	 kunskap	 var	 även	 något	 som	 beskrevs	 som	 en	 av	
nyckelfaktorerna	till	en	hälsosam	organisation	(Merino	&	Privado,	2015).	Det	
framställdes	 även	 att	 ett	 erkännande	 ledde	 till	 ökat	 välbefinnande	 hos	
individer	(Hobfoll,	2011;	Merino	&	Privado,	2015).	
Utöver	ett	 formellt	kvitto	bidrog	även	en	certifiering	med	ett	 individuellt	

kvitto	 i	 form	 av	 en	 bekräftelse	 av	 sina	 förmågor	 och	 kunskaper.	
Intervjupersonerna	i	Mahaney	och	Greers	studie	(2008)	beskrev	att	ett	ökat	
självförtroende	 grundade	 sig	 i	 en	 bekräftelse.	 Vikten	 av	 ett	 erkännande	
beskrevs	vara	 en	 stor	del	 av	medarbetares	motivation	och	nämns	ofta	 som	
viktig	del	inom	organisationers	motivationsstrategier	(Danish	&	Usman,	2010;	
Luthans,	2000).		
	
Syfte	och	frågeställningar	
Studien	syftade	att	 undersöka	 IPMA-certifierade	projektledares	upplevelser	
av	en	IPMA-certifiering.	Studien	ämnade	även	att	undersöka	om	en	certifiering	
har	tillfört	en	kompetenshöjning	samt	om	certifieringen	har	tillfört	ett	värde	
och	i	så	fall	vad	för	slags	värde.	Detta	för	att	medföra	en	bredare	inblick	av	vad	
IPMA-certifierade	individer	värdesätter	i	en	certifiering	samt	för	att	ge	Svenskt	
Projektforum	 de	 verktyg	 de	 kan	 behöva	 för	 att	 förbättra	 den	 Svenska	
certifieringsprocessen	på	någon	av	de	 fyra	möjliga	nivåerna.	Detta	kommer	
besvaras	 genom	 två	 huvudsakliga	 frågeställningar:	 Hur	 beskriver	 IPMA-
certifierade	 projektledare	 sin	 eventuella	 kompetenshöjning	 i	 och	 med	
certifieringen?	 Samt,	 vilket	 eventuellt	 värde	 tillskriver	 de	 en	 IPMA-
certifiering?	

	
	

Metod	
	
Undersökningsdeltagare	
Urvalet	 för	 intervjupersonerna	 utgick	 ifrån	 de	 olika	 certifieringsgraderna	
(D,C,B,A).	Ett	av	urvalskriterierna	för	studien	var	att	få	ett	jämställt	urval	när	
det	 kommer	 till	 män	 och	 kvinnor.	 Intervjupersonerna	 skulle	 certifierat	 sig	
mellan	åren	2011	och	2016	för	att	informationen	och	upplevelsen	skulle	finnas	
färskt	i	minnet.	Regionala	kriterier	fanns	även,	intervjupersonerna	skulle	vara	
verksamma	 i	 Mälardalsregionen	 eller	 Region	 Västsverige,	 då	 det	 i	 dessa	
regioner	 fanns	 mest	 verksamma	 certifierade	 projektledare	 i	 Svenskt	
Projektforums	 register.	 En	 bidragande	 faktor	 till	 det	 sistnämnda	 beslutet	
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utgick	 ifrån	 att	 det	 inte	 ansågs	 finnas	 några	 skillnader	 i	 upplevelsen	 av	
certifieringen	 mellan	 regionerna.	 Detta	 på	 grund	 av	 att	 det	 var	 samma	
certifieringsorgan	som	genomför	processen.	Av	de	sammanlagt	52	tillfrågade	
certifierade	 projektledarna	 så	 var	 det	 elva	 som	 ställde	 upp	 på	 en	 intervju.	
Fördelningen	mellan	de	olika	certifieringsnivåerna	såg	ut	på	följande	sätt:	Det	
var	 tre	 intervjupersoner	 från	 nivå	 D,	 en	 från	 nivå	 C,	 fem	 från	 nivå	 B	 och	
slutligen	 två	 intervjupersoner	 från	 nivå	 A.	 Intervjupersonerna	 hade	 varit	
IPMA-certifierade	 från	 tre	 månader	 och	 upp	 till	 sex	 år.	 Fyra	 av	
intervjupersonerna	 var	 män	 och	 resterande	 sju	 var	 kvinnor.	 Av	 de	 52	
tillfrågade	 var	 urvalet	 jämställt	 med	 28	 tillfrågade	 män	 och	 29	 tillfrågade	
kvinnor.	Åldersspannet	hos	intervjupersonerna	varierade	mellan	35	till	55	år.	
Intervjupersonerna	 var	 verksamma	 inom	 fyra	 huvudsakliga	 områden,	
områdena	 var:	 IT,	 Retail,	 Bank	 samt	 Anläggning.	 Organisationerna	 som	
intervjupersonerna	var	verksamma	inom	varierade	 i	storlek	där	den	minsta	
organisationen	 hade	 50	 anställda	 och	 den	 största	 över	 30	 000	 anställda.	
Intervjupersonernas	anställningstid	varierade	mellan	elva	månader	upp	till	15	
år	inom	samma	organisation.	
	
Procedur	
Det	första	steget	var	att	skapa	en	intervjuguide,	frågorna	till	intervjun	utgick	
från	ett	semistrukturerat	intervjuformat	för	att	lättare	låta	intervjupersonerna	
prata	 öppet	 om	 redan	 förbestämda	 områden.	 Inledningsvis	 innehöll	
intervjuguiden	 sex	 bakgrundsfrågor,	 frågorna	behandlade	 ålder,	 nuvarande	
IPMA-nivå,	tid	som	certifierad,	branschtillhörighet,	anställningstid	och	storlek	
på	 organisation.	 Frågorna	 ställdes	 för	 att	 få	 en	 överblick	 över	
intervjupersonernas	 arbetsförhållanden.	 Intervjuguiden	 utgick	 ifrån	 fyra	
huvudfrågor	där	kompetenshöjning,	värde	och	IPMA-processen	stod	i	fokus.	
Två	av	frågorna	handlade	om	kompetenshöjning,	en	om	värde	och	slutligen	en	
om	processen.	För	att	tydliggöra	hur	formuleringen	av	de	olika	områdena	såg	
ut	sammanställs	de	fyra	huvudfrågorna	härnäst:	”Har	du	personligen	upplevt	
någon	kompetenshöjning	i	och	med	din	IPMA-certifiering?”,	”Kan	du	beskriva	om	
du	personligen	upplevt	någon	kompetenshöjning	inom	någon	av	dessa	områden	
(People,	Perspective	eller	Practice)?,	”Kan	du	beskriva	om	en	IPMA-certifiering	
har	 tillfört	 något	 värde	 för	 dig	 som	 projektledare?”	 och	 ”Vad	 har	 du	 för	
upplevelse	 kring	 processen	 av	 din	 certifiering?”.	 Intervjuledaren	 lät	
intervjupersonerna	 tala	 fritt	 kring	 huvudfrågorna	 för	 att	 lättare	 kunna	
identifiera	 möjliga	 diskussionsområden.	 Det	 fanns	 även	 följdfrågor	 till	
intervjuledarens	 förfogande	 för	 att	 motverka	 att	 intervjuinnehållet	 skulle	
avvika	från	områden	som	kunde	besvara	studiens	syfte	och	frågeställningar.	
Exempel	 på	 följdfrågor	 kunde	 vara	 formulerande	 på	 följande	 sätt:	 ”När	
upplevde	 du	 denna	 kompetenshöjning?”,	 ”Inom	 vilket	 kompetensområde	
upplevde	du	störst	kompetenshöjning?”,	”Vad	var	det	som	fick	dig	att	vilja	IPMA-
certifiera	dig?”	och	”Är	en	certifiering	något	som	du	själv	förespråkar	för	i	din	
omgivning?”	
Ett	följebrev	formulerades	där	syftet	med	studien	beskrevs	i	detalj	samt	en	

redogörelse	 av	 de	 etiska	 forskningskrav	 som	 skulle	 uppfyllas.	
Forskningskraven	 var;	 informationskravet,	 samtyckeskravet,	
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konfidentialitetskravet	 och	 nyttjandekravet.	 Informationskravet	 följdes	
genom	 att	 det	 medföljande	 följebrevet	 gav	 intervjupersonerna	 den	
information	 de	 behövde	 för	 att	 kunna	 fatta	 ett	 beslut	 om	 att	 medverka	 i	
studien.	För	att	tydliggöra	informationen	som	stod	i	följebrevet	återberättades	
informationen	 vid	 intervjutillfället,	 det	 var	 under	 intervjutillfället	 som	
intervjupersonerna	 gav	 sitt	 samtycke	 och	 samtyckeskravet	 blev	 därmed	
uppfyllt.	 Konfidentialitetskravet	 följdes	 genom	 att	 urvalet	 utfördes	 av	 en	
anställd	på	Svenskt	Projektforum	som	inte	hade	varit	i	personlig	kontakt	med	
intervjupersonerna	i	deras	certifieringsprocess,	detta	för	att	ingen	bias	skulle	
förekomma	 i	 urvalsprocessen.	 Ytterligare	 åtgärder	 utfördes	 för	 att	 hålla	
intervjupersonernas	 identitet	 konfidentiell.	 Svenskt	 Projektforum	 fick	 inte	
tillgång	till	rådata	utan	fick	endast	tillgång	till	den	data	som	framställts	i	denna	
studie	 under	 resultatdelen	 och	 därmed	 var	 även	 nyttjandekravet	 uppfyllt.	
Från	 certifieringsnivå	A	 valdes	 det	 ut	 två	 individer,	 urvalsprocessen	 bland	
individer	på	A-nivå	gick	till	på	följande	sätt.	De	sex	individer	som	hade	en	A-
certifiering	 i	 Sverige	 delades	 in	 i	 två	 grupper,	 män	 samt	 kvinnor.	 Därefter	
drogs	det	lott	om	vilka	två	individer	som	skulle	bli	tillfrågade	för	en	intervju.		
Följebrevet	 skickades	 sedan	 till	 Svenskt	Projektforum	 för	 en	granskning,	

därefter	skickade	Svenskt	Projektforum	ut	mail	till	de	berörda	informanterna	
med	följebrevet	som	en	bifogad	fil.	Från	det	första	urvalet	på	20	individer	var	
det	sex	som	gick	med	på	att	bli	intervjuade.	Efter	den	låga	svarsfrekvensen	från	
första	 urvalsgruppen	 beslutades	 det	 att	 det	 skulle	 tas	 fram	 ytterligare	 en	
urvalsgrupp	 på	 15	 individer.	 De	 15	 utvalda	 individerna	 kontaktades	 av	
Svenskt	 Projektforum	 och	 svarsfrekvensen	 från	 urvalsgruppen	 blev	 tre	
individer	som	ville	medverka	i	en	intervju.	Efter	den	andra	urvalsprocessen	
bestämdes	det	att	genomföras	ytterligare	ett	försök	att	få	intervjupersoner	till	
studien.	 Det	 skickades	 ut	 ett	 mejl	 till	 ytterligare	 17	 individer	 från	 Svenskt	
Projektforums	 certifieringsregister	 och	 det	 resulterade	 i	 två	 nya	
intervjupersoner	och	ett	totalt	medverkande	på	elva	personer	i	studien.	Det	
beslutades	 därefter	 att	 det	 inte	 skulle	 utföras	 några	 mer	 utskick	 då	
intervjuledaren	 kände	 en	 mättnad	 i	 svaren	 kring	 de	 ställda	 frågorna	 och	
studiens	 frågeställningar.	 En	 annan	 bidragande	 faktor	 var	 tiden	 då	
insamlingsfasen	var	 inne	på	sin	andra	månad	och	 intervjuledaren	ansåg	att	
arbetet	 började	 stagnera.	 Samtliga	 intervjuer	 utfördes	 parallellt	 med	
urvalsprocessen	under	tre	veckor.	Sex	av	de	elva	intervjuerna	utfördes	under	
en	 vecka	 då	 intervjuledaren	 flög	 ner	 till	 Mälardalsregionen	 för	 att	 utföra	
intervjuerna	på	 intervjupersonernas	 egna	 arbetsplatser,	 detta	 för	 att	 få	 ett	
bättre	 samtal	 i	 intervjusituationen.	 Ytterligare	 två	 intervjuer	 utfördes	 två	
veckor	 senare,	 även	 de	 i	 Mälardalsregionen	 på	 respektive	 intervjupersons	
arbetsplats.	De	resterande	tre	 intervjuerna	utfördes	via	 telefon	på	grund	av	
regionala	svårigheter	i	form	av	transport	och	åter	igen	tiden.	Intervjuledaren	
ansåg	 att	 flyga	ner	 till	 region	Västsverige	 för	 två	 intervjuer	 skulle	 vara	 för	
tidskonsumerande.	Den	sista	telefonintervjun	utfördes	med	en	individ	som	var	
verksam	i	Mälardalsregionen	men	valde	att	utföra	 intervjun	över	telefon	på	
grund	av	hinder	för	ett	fysiskt	möte.	
Samtliga	 intervjuer	 spelades	 in	 på	 en	 Iphone	 6s	 och	 resulterade	 i	 fem	

timmar	 och	 19	 minuter	 inspelat	 material.	 De	 inspelade	 intervjuerna	
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transkriberades	 vartefter	 intervjuerna	 utfördes	 i	 mån	 av	 tid.	 Intervjuerna	
resulterade	i	74	sidor	transkribering	med	ett	innehåll	på	40652	ord.		
	
Databearbetning	
De	 transkriberade	 intervjuerna	 sammanställdes	 i	 ett	 gemensamt	 Word-
dokument	 för	 att	 analyseras.	 Intervjuerna	 samanställdes	 i	 en	 slumpmässig	
ordning	 för	 att	 inga	 förutfattade	 meningar	 som	 kunde	 skapats	 under	
intervjuerna	skulle	påverka	kodningen.	Det	var	viktigt	för	intervjuledaren	att	
texten	 låg	 i	 fokus.	 I	 steg	ett	av	analysen	och	databearbetningen	utfördes	en	
kodning,	 vilket	 skedde	 genom	 att	 skriva	 en	 kort	 mening	 om	 stycken	 som	
ansågs	 kunna	 svara	 på	 studiens	 frågeställningar.	 Ovannämnda	 sätt	 var	 den	
grundläggande	metoden	för	att	skapa	koder.	Analysen	utgick	ifrån	en	induktiv	
ansats	då	kodningen	grundades	i	vad	intervjupersonerna	upplevde	i	och	med	
deras	certifiering	och	vad	den	i	så	fall	medförde.	Analysen	utfördes	genom	en	
kvalitativ	innehållsanalys	där	innehållet	av	intervjuerna	stod	i	fokus.	Studien	
hade	även	en	summerande	ansats	 inledningsvis	 i	analysen.	En	summerande	
ansats	bygger	på	en	 identifiering	och	kvantifiering	av	vanligt	 förkommande	
ord	(Hsieh	&	Shannon,	2005).	Texten	granskades	och	koder	plockades	ut	som	
antogs	 kunna	 besvara	 studiens	 valda	 frågeställningar	 och	 syfte.	
Analysmetoden	 medförde	 568	 koder	 från	 de	 74	 sidor	 av	 transkriberat	
material.	När	de	568	koderna	hade	 identifierats	 var	den	 första	 analysdelen	
slutförd	och	den	andra	delen	kunde	påbörjas.		
Analysdel	två	startade	med	att	kopiera	de	568	koderna	till	ett	enskilt	Word-

dokument	där	alla	koder	var	uppstaplade	för	att	få	en	tydligare	överblick	över	
materialet.	Nästa	 steg	 var	 att	 söka	 efter	 vanligt	 förekommande	 ord	 för	 att	
sedan	 kunna	 kategorisera	 de	 utvunna	 koderna.	 Sökningarna	 grundades	 på	
intervjuledarens	uppfattningar	av	vilka	ord	som	intervjupersonerna	använde	
mest	flitigt	under	intervjuerna.	Till	exempel	användes	”reflektion”	som	sökord	
och	det	gav	62	träffar,	vilket	tydliggjorde	att	62	av	de	568	koderna	hade	direkta	
kopplingar	 till	 ordet	 reflektion.	Det	var	den	grundläggande	metoden	 för	att	
kategorisera	de	utvunna	koderna,	vilket	låg	i	linje	med	en	summerande	ansats	
(Hsieh	&	Shannon,	2005).	Fortsättningsvis	utfördes	det	på	de	resterande	fem	
sökorden.	En	sökning	på	”värde”	resulterade	i	69	koder	med	direkt	koppling	
till	valt	sökord.	”Kompetenshöjning”	utvann	76	koder,	”kvitto/validering”	gav	
16	koder,	”insikt”	29	koder	och	slutligen	”processen”	gav	51	koder.	Sökningen	
resulterade	i	att	den	första	rundan	av	kategoriseringen	totalt	gav	303	koder	av	
de	568	möjliga,	täckta	utav	sex	grundläggande	sökningar.	Efter	varje	sökning	
blev	 kategorierna	 tilldelade	 en	 färg	 för	 att	 lättare	 kunna	 urskilja	 dem	
sinsemellan.	Koderna	kunde	 tillhöra	 flera	kategorier	 samtidigt,	detta	 för	att	
inte	 utesluta	 eventuella	 resultat	 i	 senare	 skede.	 Efter	 den	 grundläggande	
sökningen	delades	koderna	upp	 i	 sex	kategorier	där	koderna	staplades	upp	
efter	 varandra	 i	 respektive	 kategori	 som	 tilldelats	 dem.	 Efter	 att	 de	 303	
koderna	 var	 indelade	 i	 respektive	 kategori	 var	 det	 dags	 för	 steg	 två	 i	
kategoriseringen,	det	 var	de	 återstående	265	koderna	 som	skulle	 granskas.	
Tillvägagångssättet	 för	 det	 nästföljande	 steget	 gick	 till	 på	 följande	 sätt,	 de	
kvarstående	 265	 koderna	 granskades	 i	 första	 hand	 genom	 att	 söka	 på	
synonymer	 till	 de	 grundläggande	 kategorierna	 i	 följande	 turordning:	
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”reflektion”,	 ”värde”,	 ”kompetenshöjning”,	 ”kvitto/validering”,	 ”insikt”	 och	
”processen”.	De	här	synonymerna	kunde	till	exempel	vara	”tänka	efter”	eller	
”återkoppling”	 till	 ”reflektion”	 eller	 ”körkort”,	 ”objektiv	 bedömning”	 eller	
”stämpel”	 till	 ”kvitto/validerings”	 kategorin.	 Del	 två	 i	
kategoriseringsprocessen	 resulterade	 i	 att	 fler	 koder	 av	 de	 som	 inte	 blivit	
kategoriserade	 i	 första	 delen	 blev	 färgindelade,	 ett	 exempel	 var	 kategorin	
”kvitto/validering”	som	ursprungligen	hade	16	koder	och	som	efter	den	andra	
delen	resulterade	i	78	koder	och	en	ökning	med	62	koder,	genom	att	endast	
söka	efter	synonymer	till	orden	”kvitto”	och	”validering”.	Liknande	ökningar	
skedde	i	samtliga	av	de	sex	kategorierna.	
I	 den	 sista	 och	 tredje	 delen	 i	 kategoriseringsprocessen	var	 det	60	koder	

kvar	och	de	granskades	genom	att	läsa	igenom	dem	noggrant	för	att	para	ihop	
dem	 med	 redan	 befintliga	 kategorier.	 Denna	 del	 grundades	 på	
intervjuledarens	 subjektiva	 bedömning	 av	 var	 de	 kvarstående	 koderna	
passade	in.	De	koder	som	inte	kunde	besvara	någon	av	frågeställningarna	av	
de	kvarstående	60	koder	valdes	därför	att	tas	bort	från	materialet.	När	de	568	
koderna	var	granskade	och	kategoriserade	utfördes	en	namngivningsprocess	
som	 på	 ett	 beskrivande	 sätt	 skulle	 berätta	 vad	 intervjupersonerna	 hade	
upplevt	i	vardera	tema	eller	kategori.		

	
	

Resultat	
	

Resultat	 presenteras	 i	 form	 av	 ett	 huvudtema	 och	 två	 subteman,	 vardera	
subtema	 har	 tre	 kategorier.	 Tre	 av	 de	 sex	 kategorierna	 har	 subkategorier,	
sammanlagt	presenteras	det	nio	subkategorier	i	resultatet	(se	figur	1).	

	

	
Figur	1.	Sammanställande	figur	över	upplevelsen	av	att	vara	certifierad.	



	 12	

	
Huvudtema:	Det	var	jobbigt	men	värdefullt	

Huvudtemat	 för	 studien	var	 ”det	 var	 jobbigt	men	 värdefullt”	och	 syftade	 att	
beskriva	och	binda	samman	de	sammanställda	upplevelserna	av	att	vara	en	
IPMA-certifierad	projektledare.	
Sammanställt	har	intervjupersonerna	upplevt	ett	värde	i	och	med	en	IPMA-

certifiering.	Oavsett	om	värdet	kom	via	reflektioner	eller	insikter	och	skapade	
ett	marknadsvärde,	värde	för	sig	själv	eller	värde	i	form	av	trygghet	så	fanns	
det	 något	 värdefullt	 i	 processen.	 Gällande	kompetenshöjning	 gick	 åsikterna	
isär	 där	 det	 fanns	 upplevelser	 där	 intervjupersonerna	 upplevde	 en	
kompetenshöjning	i	och	med	litteraturen	som	skulle	läsas	och	de	workshops	
som	 skulle	 genomföras.	 Det	 fanns	 även	 upplevelser	 som	 beskrev	 att	
certifieringen	endast	var	en	validering	av	befintlig	kunskap	och	att	det	endast	
utfördes	en	oberoende	granskning.	Dock	framgick	det	att	oavsett	om	individen	
ifråga	 upplevde	 en	 kompetenshöjning	 eller	 inte,	 var	 intervjupersonerna	
kompetenta	 inom	 IPMAs	kompetensområden	 (people,	 perspective	practice)	
då	de	redan	var	certifierade.		
Gällande	 upplevelsen	 av	 hela	 processen	 och	 sammanfattning	 av	

huvudtemat	beskrev	intervjupersonerna	att	processen	och	upplevelsen	från	
certifieringen	var	jobbig	att	utföra	men	fortfarande	värdefull.		
	
”Jag	underskattade	nog	hur	mycket	tid	det	skulle	ta,	även	om	jag	visste	och	
fick	det	presenterat	för	mig	att	det	skulle	kräva	mycket	tid,	så	när	man	sitter	
och	skriver	om	sina	projekt	och	sitt	eget	agerande	och	utvärderar	sin	egen	
kompetens	på	detaljnivå,	det	tar	tid	och	kan	vara	tufft,	men	värt	det.	Det	är	
därför	man	lär	sig	så	mycket	på	vägen,	för	man	måste	vrida	och	vända	på	
allting.”	

	
Subtema	1:	Tid,	arbete	och	reflektion	gav	mig	insikter	

Det	 första	 subtemat	 behandlade	 individernas	 upplevelser	 kring	 processen	
bakom	certifieringen,	vikten	av	reflektion	och	de	olika	sorters	insikter	som	har	
medföljt	under	resans	gång.		
	
”Jag	 kan	 ju	 tänka	 tillbaka	 på	 den	 perioden	 som	 en	 av	 de	 jobbigaste	
perioderna	i	mitt	liv,	nej	inte	riktigt	men	det	kräver	väldigt	mycket.	Det	är	
en	väldigt	bra	process	för	den	får	fram	just	den	här	självinsikten	som	man	
är	ute	efter”.	

	
Kategori	1.1:	En	tidskrävande	och	arbetsam	process	
Intervjupersonerna	i	studien	poängterade	att	IPMAs	certifieringsprocess	hos	
Svenskt	Projektforum	var	tidskrävande	och	att	tiden	som	behövdes	läggas	ner	
för	att	klara	certifieringens	alla	delar	underskattades.		
	
”[…] det	är	svårt	att	förstå	hur	mycket	tid	det	tar	även	om	alla	säger	att	det	
tar	mycket	tid,	jag	hade	svårt	att	ta	in	eller	förstå	att	det	skulle	ta	så	mycket	
tid”.		
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Det	framställdes	även	att	det	material	som	var	tvunget	att	bli	producerat	av	
intervjupersonerna	tog	lång	tid	att	framställa	på	grund	av	det	höga	sidantalet	
som	 krävdes	 för	 en	 bedömning.	 Processen	 beskrevs	 även	 som	 seriös	 och	
ordentlig	 av	 intervjupersonerna	 och	 det	 framgick	 att	 de	 var	 nöjda	 med	
processen	trots	det	betungande	arbete	som	lades	ner.	
	
”[…] processen	 var	 bra	 och	 seriös	 och	 jag	 tyckte	 att	 det	 var	 en	 ordentlig	
genomlysning”.		

	
Kategori	1.2:	Viktig	självreflektion	och	kunskapsinventering	
Som	tydliggjorts	från	ovanstående	resultat	framhäver	intervjupersonerna	att	
IPMA-processen	var	en	välstrukturerad	och	värdefull	process.	Det	som	också	
framkom	 var	 att	 processen	 tvingade	 fram	 värdefulla	 reflektioner	 som	 fick	
intervjupersonerna	att	höjas	inom	diverse	områden.	
	
”Det	finns	många	certifieringar	som	man	gör	där	man	kanske	går	en	två	till	
tre	dagars	kurs	och	sen	skriver	något	prov	och	shipp	så	är	det	klart,	men	det	
här	 är	 ju	 en	 process	 under	 längre	 tid.	 Den	 tiden	 bidrar	 verkligen	 med	
reflektion	och	en	inventering”.	

	
Intervjupersonerna	beskrev	även	att	denna	reflektion	får	en	att	se	helheten	på	
ett	nytt	sätt.	Vilket	intervjupersonerna	menar	utvecklar	en	som	både	individ	
och	projektledare.	Oavsett	vad	intervjupersonerna	hade	för	uppfattning	kring	
processen	svarade	de	att	reflektion	var	viktigt	och	att	det	gavs	tillfällen	för	det.	
Det	var	det	som	beskrevs	som	den	stora	behållningen	med	processen.	
	
”Nu	fick	man	verkligen	tid	att	reflektera	och	komma	till	insikter	på	ett	sätt	
som	jag	normalt	 inte	alltid	tar	mig	tid	till	att	göra,	det	tycker	 jag	var	den	
stora	behållningen	måste	jag	säga”.	

	
Kategori1.3:	Insikt	på	flera	nivåer	
Enligt	intervjupersonerna	medförde	certifieringen	viktiga	insikter,	insikterna	
skedde	på	flera	nivåer	och	i	olika	lägen.	De	kunde	handla	om	insikter	om	sig	
själv,	 om	 sin	 kompetens	 inom	 de	 väsentliga	 delarna	 i	 projektledning	 eller	
insikter	kring	certifieringsprocessen.		
	

Subkategori	1.3.1:	Skapade	insikter	om	mig	själv	
Certifieringen	 medförde	 insikter	 om	 vilka	 attribut	 intervjupersonerna	
behövde	förbättra	eller	vad	som	var	bra,	vilket	var	något	som	sågs	som	viktigt	
för	att	kunna	utvecklas.		
	
”[…] processen	har	 ju	pekat	 lite	på	 vilka	utvecklingsområden	och	kanske	
vilka	svaga	sidor	jag	har	som	jag	behöver	jobba	med,	det	har	jag	försökt	att	
göra	och	det	tror	jag	har	varit	av	nytta,	det	är	jag	övertygad	om”.		
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Subkategori	1.3.2:	Fick	insikt	om	mitt	kompetensläge	
Intervjupersonerna	 beskrev	 att	 en	 insikt	 var	 att	 individen	 i	 fråga	 blev	
medveten	hur	kompetensläget	låg	till.	Det	kunde	vara	inom	ledarskap,	metod	
eller	 strategi	men	 gemensamt	hos	 intervjupersonerna	beskrevs	det	 som	en	
viktig	del	inom	certifieringsprocessen.		
	
”[…] jag	blev	mer	medveten	om	hur	jag	kompetensmässigt	låg	till	och	också	
i	förhållande	till	andra	på	samma	nivå,	så	det	tror	jag	för	mig	var	ett	litet	
uppvaknande	utifrån	ett	positivt	perspektiv,	det	tror	jag	faktiskt”.		

	
Processen	beskrevs	som	bra	och	välstrukturerad	av	 intervjupersonerna	och	
att	 den	 medförde	 flera	 olika	 sorters	 insikter	 under	 resans	 gång	 som	 var	
välbehövliga.	
	
”Man	kan	säga	att	det	var	en	självinsikts-	och	 läroresa	 för	att	komma	till	
slutmålet”.	

	
Subkategori	1.3.3:	Organisatoriska	insikter	

Insikter	 kunde	 även	 handla	 om	 intervjupersonerna	 skulle	 certifiera	 sig	 på	
nästa	nivå	eller	på	samma	efter	de	giltiga	 fem	åren.	 Insikterna	kunde	bland	
annat	grunda	sig	i	företagets	utvecklingsmöjligheter.	

	
”[…] jag	 tyckte	 för	mig	blev	det	 tydligare	vad,	utifrån	karriärstegen	 inom	
IPMA	och	utifrån	den	organisation	och	kultur	som	vi	har	på	vårt	företag	så	
kan	jag	inte	komma	längre	inom	min	nuvarande	roll”.		

	
Även	 om	 de	 kunde	 finnas	 bristande	 utvecklingsmöjligheter	 inom	
organisationer	ansåg	intervjupersonerna	att	om	möjligheten	fanns	skulle	en	
certifiering	vara	aktuell.		
	
”[…] projektledning	är	verkligen	jobbet	jag	älskar	men	samtidigt	så	måste	
det	finnas	en	utmaning	så	det	känns	som	man	utvecklas”.		

	
Det	beskrevs	att	projektledning	kan	behandlas	nonchalant	av	både	branscher	
och	organisationer	och	att	detta	ledde	till	en	mindre	respekt	för	yrket.	
	
”[…] jag	 kan	 tycka	 många	 gånger	 att	 företaget	 inte	 alltid	 ser	 på	
projektledning	som	en	professionell	yrkesroll,	det	kan	"vem	som	helst	bli"	
som	exempelvis	är	över	vid	en	omorganisation”.	

	
	
Subkategori	1.3.4:	Insikter	kring	IPMA-processen	

En	insikt	intervjupersonerna	fick	under	certifieringen	var	att	IPMA-processen	
hos	 Svenskt	 Projektforum	 var	 övergripande	 och	 applicerbar	 inom	 olika	
branscher.	Det	framgick	att	de	olika	kompetensdimensionerna	var	relevanta	
för	de	attribut	som	en	projektledare	anses	behöva.		
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”[…] jag	 gillar	 IPMAs	 förhållningssätt	 till	 projektledning	 och	 att	 det	 är	
applicerbart	på	alla	organisationer	och	just	den	här	dimensionen	människa,	
förändring	och	metod”.		

	
En	annan	insikt	intervjupersonerna	erhöll	i	och	med	en	klarad	certifiering,	var	
att	det	framgick	att	det	uppstod	en	skön	känsla	att	klara	certifieringen	i	och	
med	den	ansträngande	processen.		
	
”[…] det	var	en	skön	känsla,	det	är	inte	så	ofta	man	får	känna	det	så	genuint,	
men	gud	jag	är	ju	bra	och	du	duger	och	du	får	verkligen	känna	det	och	nu	
har	jag	verkligen	kvitto	på	det”.	

	
Oavsett	hur	upplevelsen	var	vid	en	avklarad	certifiering	så	var	det	gemensamt	
sagt	en	insikt	som	uppstod	i	och	med	de	besked	som	individen	fick.	
	
”[…] det	är	väl	inte	konstigare	än	att	man	har	klarat	en	tenta	eller	att	man	
har	gjort	mål	i	en	fotbollsmatch	eller	vunnit	en	squashmatch”.	

	
	
	

Subtema	2:	Bevis	på,	och	faktisk	kunskap	
Under	 subtemat	 bevis	 på,	 och	 faktisk	 kunskap	 beskrev	 intervjupersonerna	
upplevelserna	 att	 vara	 kompetent	 samt	 den	 känslan	 som	 uppstår	 när	
kompetensen	 blev	 bekräftad.	 Slutligen	 blev	 det	 förklarat	 hur	 och	 vad	 som	
skapar	värde	i	och	med	en	certifiering.		
	
”[…] ja	och	då	skulle	jag	säga	att	den	stora	vinsten	var	att	få	ett	kvitto	och	på	
så	sätt	blev	det	en	kompetenshöjning,	alltså	det	blev	ett	självförtroende	som	
ökade	i	och	med	certifieringen”.		

	
Kategori	2.1:	Jag	uppfattar	mig	som	kompetent	inom	ledarskap	och	metod	
Intervjupersonernas	 upplevelser	 kring	 kompetenshöjning	 går	 isär	 när	 det	
kommer	till	om	intervjupersonerna	upplever	att	de	har	blivit	mer	kompetenta	
under	 processens	 gång	 eller	 om	 de	 har	 varit	 det	 sen	 innan.	 Oavsett	 om	
upplevelsen	var	att	projektledaren	hade	blivit	kompetent	eller	varit	det	sen	
innan	 uppfattar	 intervjupersonerna	 sig	 kompetenta	 inom	 ledarskaps-	 och	
metoddimensionen.	 Det	 rådde	 ingen	 tvivel	 på	 det	 i	 och	 med	 att	
intervjupersonerna	har	klarat	av	en	certifiering	på	respektive	nivå.	
	

Subkategori	2.1.1:	Har	blivit	
Det	framgick	att	intervjupersonerna	upplevde	att	certifieringen	har	tillfört	en	
kompetenshöjning	 i	 och	 med	 certifieringsprocessen.	 Kompetenshöjningen	
kunde	komma	via	reflektion,	via	insikter	eller	under	processens	gång	i	form	av	
den	litteratur	som	skulle	läsas	samt	i	form	av	den	genomförda	workshopen.	På	
frågan	om	det	hade	upplevts	någon	kompetenshöjning	i	och	med	certifieringen	
såg	ett	av	svaren	ut	på	följande	sätt:		
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”[…] ja	det	skulle	vara	svårt	att	säga	att	jag	inte	gjorde	det,	utan	det	har	jag	
absolut	gjort	för	man	får	en	hel	del	tankeställare	och	det	petas	ju	litegrann	
på	eventuella	svagheter	som	man	har	och	sådär,	så	det	tycker	jag	absolut”	

	
Subkategori	2.1.2:	Var	innan	

Andra	 upplevelser	 som	 uppstod	 i	 och	 med	 en	 certifiering	 var	 att	 ingen	
kompetenshöjning	hade	uppstått,	utan	att	den	istället	medförde	en	validering	
av	redan	befintlig	kunskap.	
	
”Om	 jag	 har	 upplevt	 en	 kompetenshöjning?	 Nej	 det	 tycker	 inte	 jag,	 en	
certifiering	är	ingen	kurs	utan	det	är	ju	en	granskning	av	den	kunskap	som	
man	har	och	en	verifiering	att	man	har	det	på	den	nivå	som	IPMA	har	lagt	
ribban	på,	så	att	jag	tycker	inte	att	jag	har	lärt	mig	något	mera”.	

	
Kategori	2.2:	Skönt	med	oberoende	bevis	på	min	kunskap	
Som	en	fortsättning	på	ovanstående	citat	så	upplevde	intervjupersonerna	ett	
värde	i	och	med	att	få	sin	kunskap	validerad.	Detta	medförde	även	en	bättre	
känsla	hos	intervjupersonerna	när	det	kom	till	deras	självkänsla	och	trygghet	
i	deras	kunskap.		
	
”Jag	kan	vara	mer	rakryggade	i	vissa	avseenden	för	att	jag	vet	att	det	inte	
bara	vad	jag	tycker	utan	jag	har	fått	det	bekräftat	att	det	är	så	här	man	ska	
göra”.		

	
Intervjupersonerna	tyckte	att	en	certifiering	var	något	som	var	bra	att	göra,	
inte	 enbart	 för	 dem	 själva	 utan	 för	 projektledningen	 som	 yrkesform.	
Intervjupersonerna	förespråkar	en	certifiering	på	grund	av	om	flera	hade	en	
certifiering	 skulle	 det	 skapa	 en	 större	 trovärdighet	 i	 professionen	 ute	 på	
arbetsmarknaden.	
	
”Idag	tar	du	ingen	från	gatan	och	säger	du	får	köra	lastbil	eller	du	får	köra	
tåg	utan	det	finns	körkort,	A,	B,	C	och	D	men	till	att	köra	projekt	som	kostar	
miljoner	 och	 drabbar	 massa	 människor,	 där	 kan	 ledningen	 ta	 vem	 som	
helst”.	

	
Kategori	2.3:	JA!	Det	finns	ett	värde	
En	certifiering	bringade	värde	enligt	 intervjupersonerna,	detta	värde	kunde	
vara	på	flera	olika	plan.	Oavsett	vad	värde	var	kunde	det	påvisas	att	ett	värde	
uppkom	i	och	med	certifieringen.	Resultatet	delades	upp	i	tre	underkategorier	
där	marknadsvärde	var	ett	av	dem,	de	resterande	två	var	bättre	självkänsla	
och	större	trygghet	i	rollen.		
	

Subkategori	2.3.1:	Upplevt	marknadsvärde	
Det	 första	 som	 framgick	 var	 att	 intervjupersonerna	 hade	 upplevt	 ett	 höjt	
marknadsvärde	 i	 och	 med	 en	 certifiering.	 Det	 beskrevs	 som	 ett	 sätt	 att	
profilera	sig	från	mängden,	att	göra	sig	mer	attraktiv	på	arbetsmarknaden.		
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”[…] det	är	ett	rent	värde	på	arbetsmarknaden	så	klart,	det	är	ju	ganska	ofta	
som	 företag	 säger	 att	 det	 är	 meriterande	 och	 då	 pratar	 man	 om	 IPMA-
certifieringar,	så	det	är	ju	ett	verdetaget	begrepp”.		

	
Intervjupersonerna	förklarade	även	att	det	endast	inte	skapas	ett	personligt	
marknadsvärde	utan	organisationen	som	den	certifierade	projektledaren	var	
anställd	hos	fick	ett	ökat	marknadsvärde.		

	
Subkategori	2.3.2:	Medförde	en	bättre	känsla	om	sig	själv	

En	annan	faktor	som	bidrog	till	höjt	värde	var	att	intervjupersonerna	upplevde	
att	de	 fick	en	bättre	självkänsla	när	det	kommer	 till	 insikt	och	en	känsla	av	
självuppfyllelse.		
	
”[…] för	mig	har	nu	de	värdena	betytt	mest	ur	att	lära	känna	sig	själv	och	hur	
man	reagerar	på	olika	sätt	och	kanske	hantera	det	så	man	blir	bättre	och	
dels	för	att	förstå	andra	människor”.	

	
Det	 förklarades	även	medföra	en	slags	ödmjukhet	och	 insikt	kring	delarna	 i	
projekthanteringen	som	beskrevs	hjälpa	en	i	arbetet.	Slutligen	medfördes	ett	
värde	 i	 form	av	att	en	certifierad	 individ	vet	vad	de	bidrog	med	 i	projektet	
vilket	gav	en	ökad	självtillit	och	en	självsäkerhet	i	sin	kunskap.	
	
”Självkänsla,	självtillit,	ibland	när	jag	går	på	konferenser	där	det	ska	pratas	
om	projektledning	och	sådär,	då	tar	jag	på	mig	min	IPMA-pin,	och	då	sitter	
jag	där	och	tänker,	 jaha	de	här	människorna	tycker	en	massa	men	det	är	
ingen	som	har	verifierat	att	dem	kan,	det	är	lite	kaxigt	va?”	

	
Subkategori	2.3.3:	Kände	sig	tryggare	i	rollen		

Fortsättningsvis	 från	 förra	 stycket	 där	 intervjupersonerna	beskrev	 en	 ökad	
självsäkerhet	i	sin	kunskap	beskrevs	det	även	att	en	känsla	av	självsäkerhet	
skapade	en	trygghet	i	sin	profession	och	rollen	som	projektledare.		
	
”[…] genom	 ökad	 självinsikt	 så	 blir	 jag	 också	 mycket	 säkrare	 i	 min	
profession,	jag	ser	mig	själv	mer	som	en	professionell	projektledare	i	och	
med	certifieringen”.		

	
Intervjupersonerna	 beskrev	 även	 att	 en	 trygghet	 var	 att	 det	 skapade	 ett	
gemensamt	språk	kring	de	arbetsuppgifter	som	utförs	samt	de	modeller	som	
används.		
	
”Det	känns	ju	som	om	man	gör	saker	på	rätt	sätt	också	så	när	man	kommer	
in	i	en	organisation	och	man	kanske	inte	känner	alla	men	sättet	att	jobba	på	
är	ändå	etablerat,	det	är	såhär	man	bedriver	projekt	och	då	drar	man	en	
linje	 till	 ett	 gemensamt	 sätt	 från	 början	 att	 ta	 fram	 problem	 och	 jobba	
strukturerat	och	så	vidare,	så	det	är	någon	slags	bra	grundplanka	att	stå	på.”	
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Diskussion	
	
Certifiering	som	kunskapshöjande	process	
Utifrån	 vad	 som	 framgick	 i	 resultatet	 blev	 det	 tydlig	 att	 en	 certifiering	
medförde	en	kompetenshöjning.	Det	framgick	även	att	en	certifiering	endast	
var	en	validering	av	befintlig	kunskap.	Detta	stämmer	överens	med	flertalet	
författare	som	påstår	att	en	certifiering	först	och	främst	finns	för	att	validera	
befintlig	 kunskap	 (Crawford,	 2005;	 Donald	 S.	 Remer	 &	 Martin	 Michael.	 A,	
2009;	 Toljaga-nikoli	 et	 al.,	 2008).	 Det	 framgick	 i	 resultatet	 att	 en	 IPMA-
certifiering	genom	Svenskt	Projektforum	bidrog	med	en	kompetenshöjning	för	
den	 berörda	 individen,	 vilket	 anses	 intressant.	 Därför	 bör	 det	 diskuteras	
ytterligare	vad	det	var	som	kan	få	IPMA-certifierade	individer	att	uppleva	en	
kompetenshöjning	när	en	certifiering	i	större	utsträckning	ses	som	enbart	en	
validering.		
	

Bristen	av	reflektion	
Samtliga	 intervjupersoner	 i	 studien	upplevde	 att	 certifieringen	 bidrog	med	
reflektioner	samt	att	reflektionerna	var	viktiga	och	värdefulla.	 I	 litteraturen	
om	certifieringar	framgick	det	inte	på	ett	explicit	sätt	att	reflektion	var	viktigt	
utan	 det	 framgick	 mer	 om	 de	 fördelar	 som	 kan	 tänka	 sig	 uppstått	 via	
reflektion.	I	en	studie	framgick	det	att	tre	av	19	intervjupersoner	tyckte	att	en	
certifiering	 bidrog	med	 reflektion(Mahaney	 &	 Greer,	 2004).	 Då	 resultatet	 i	
studien	antyder	att	 reflektion	var	den	stora	vinsten	krävs	det	att	 reflektion	
diskuteras	ytterligare.	Reflektion	beskrivs	som	modern	för	inlärning	och	at	vi	
som	 individer	 reflekterar	 för	 att	 komma	 till	 insikter(Rönnerfält	 &	Norman,	
2015).	Detta	var	något	som	var	återkommande	i	det	utvunna	materialet	där	
intervjupersonerna	 berättade	 att	 reflektionen	 som	 processen	 bidrog	 med	
vissa	insikter.	Bengtsson	(2007)	och	Rodgers	(2002)	beskrev	att	reflektion	var	
ett	strukturerat	sätt	att	tänka	och	att	detta	sätt	att	tänka	i	sin	tur	leder	till	ett	
lärande.	Gällande	studiens	resultat	där	samtliga	intervjupersoner	beskrev	att	
den	 medförda	 reflektionen	 var	 en	 stor	 del	 av	 det	 som	 gjorde	
certifieringsprocessen	 till	 vad	 den	 var.	 Samtidigt	 som	 det	 framkom	 i	 vissa	
avseenden	 att	 en	 certifiering	 endast	 bidrar	 med	 en	 validering	 av	 befintlig	
kunskap.	Detta	väcker	en	diskussion	om	att	resultatet	i	vissa	fall	pratar	emot	
sig	själv.	Om	nu	reflektion	var	lärandets	moder	(Rönnerfält	&	Norman,	2015)	
och	att	detta	sätt	att	 tänka	strukturerat	kring	sina	erfarenheter	(Bengtsson,	
2007;	 Rogers,	 2002)	 inte	 leder	 till	 en	 kompetenshöjning	 för	 samtliga	
intervjupersoner	i	denna	studie,	vad	handlar	det	då	om?	En	av	förklaringarna	
kan	vara	att	en	IPMA-	certifiering	bidrog	med	reflektion	i	större	utsträckning	
än	andra	kända	certifieringssystem.	
Bie	 (2009)	 beskrev	 att	 en	 lärande	 reflektion	 handlar	 om	 att	 ställa	 den	

aktuella	handlingen	eller	kunskapen	och	koppla	den	 till	 tidigare	handlingar	
eller	 åsikter.	 Intervjupersonerna	 beskrev	 att	 skivandet	 av	 dokument	 som	
skulle	 lämnas	 in	 om	 deras	 projekterfarenheter	 öppnar	 upp	 ett	
reflektionsfönster.	Dokumentet	krävde	 individerna	att	svara	på	vissa	 frågor	
som	 skapade	 en	 reflektion	 om	 deras	 tillvägagångssätt	 i	 rollen	 som	
projektledare.	Detta	beskrev	Bie	 (2009)	 som	en	professionell	 reflektion,	 en	
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professionell	reflektion	är	ett	sätt	som	medför	ett	lärande	som	i	sin	tur	leder	
till	 att	 individer	 blir	 bättre	 i	 sin	 yrkesroll.	 I	 en	 professionell	 reflektion	 ska	
individen	 reflektera	 över	 sitt	 nuvarande	 förhållningsätt	 och	 handlingar	 och	
ställa	 det	 i	 relation	 till	 yrkesrollens	 standarder,	 metoder,	 värderingar	 och	
förhållningssätt	 för	 att	 se	 vad	 som	behöver	 förbättras	hos	 individen	 i	 fråga	
(Bie,	2009).	Intervjupersonerna	beskrev	att	reflektionen	medför	insikter	om	
vad	 individerna	 var	 bra	 på	 och	 vad	 som	 kan	 behövas	 förbättras	 gällande	
projektledningskompetenser.	Det	 kan	 säga	 att	 intervjupersonerna	 utför	 en	
professionell	 reflektion	 i	 och	 med	 framställningen	 av	 det	
bedömningsgrundande	dokumentet.	Diskussionen	 identifierade	en	teoretisk	
lucka	inom	kompetenshöjning,	tidigare	forskning	beaktar	inte	reflektion	och	
dess	påverkan	på	lärandet	i	den	utsträckning	den	bör	göra	när	det	kommer	till	
certifieringar.	Det	kan	även	diskuteras	om	vilken	mening	en	certifiering	har	att	
tillföra	till	individen,	ska	den	endast	validera	kunskap	som	ett	teoriprov	för	ett	
körkort	eller	ska	den	medföra	något	ytterligare?		
Reflektion	leder	till	ett	lärande	men	om	IPMAs	certifieringsprocess	handlar	

om	att	reflektera	i	form	av	att	skriva	om	sina	projektledningserfarenheter	men	
det	ändå	inte	upplevs	som	ett	lärande	och	en	kompetenshöjning.	Kan	det	bero	
på	individers	traditionella	syn	på	hur	ett	lärande	går	till	eller	var	certifieringen	
endast	en	validering	och	inte	ett	lärande	moment.	Kan	det	vara	båda?	
	

Formativt	eller	summativt	bedömningssätt?	
Diskussionen	om	reflektion	har	medfört	tankar	om	IPMA-certifieringen	genom	
Svenskt	 Projektforums	 process,	 var	 det	 den	 som	 skiljer	 sig	 från	 andra	
certifieringssystem	som	medför	reflektion	som	standard?	Vilket	har	lett	till	en	
diskussion	 kring	 de	 bedömningssätt	 som	 assessorerna	 på	 Svenskt	
Projektforum	 använder	 för	 att	 bedöma	 kvalitén	 hos	 de	 certifierade	
individerna.	
Formativt	bedömningssätt	 innebär	att	 individens	eventuella	styrkor	eller	

svagheter	i	form	av	kunskap	och	erfarenhet	sätts	på	prov	i	relation	till	aktuella	
kunskapskrav	 (Skolverket,	 2011).	 För	 att	 synliggöra	 praktiska	 kunskaper	
bedöms	 kunskaperna	 genom	 uppgifter	 som	 liknar	 vardagliga	 händelser	
(Skolverket,	 2011).	 Detta	 bedömningssätt	 kan	 användas	 av	 Svenskt	
Projektforum	i	form	av	deras	kompetensdokument	som	ska	fyllas	i	samt	i	de	
praktiska	övningarna	som	ska	utföras	i	form	av	workshops.	Övningarna	bidrar	
med	feedback	på	vad	individen	i	fråga	var	bra	eller	mindre	bra	på,	vilket	i	sin	
tur	kan	leda	till	reflektion	beroende	på	inställningen	hos	individen.	Detta	kan	
vara	 de	 huvudsakliga	 förklaringarna	 till	 varför	 IPMA-certifierade	
projektledare	upplever	kompetenshöjning	i	större	grad.		
Den	 kända	 motsvarigheten	 till	 ett	 formativt	 bedömningssätt	 var	 ett	

summativt	bedömningssätt.	Ett	summativt	bedömningssätt	karakteriserades	
av	 det	 mer	 traditionella	 bedömningssättet	 där	 det	 endast	 utgår	 ifrån	
individens	 resultat	 och	 ämnar	 att	 ge	 individen	 ett	 bevis	 på	 inlärd	 kunskap	
(Korp,	2011).	Detta	bedömningssätt	var	något	som	IPMAs	certifieringsprocess	
använder	sig	av	 i	och	med	deras	avslutande	 teoriprov,	dock	 får	 individerna	
även	 här	 en	 riklig	 återkoppling.	En	 summativ	 bedömning	 beskrev	 även	 att	
återkoppling	till	individen	inte	var	väsentlig,	det	finns	ingen	avsikt	att	hjälpa	
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individen	 i	 fråga	 framåt	 i	 sin	 utveckling	 (Lundahl,	 2011).	 Formativ	 och	
summativ	bedömning	påminner	om	varandra	i	vissa	avseenden	då	dem	båda	
bidrar	med	återkoppling,	även	om	en	summativ	återkoppling	endast	kommer	
i	 form	av	ett	betyg.	Den	stora	skillnaden	dem	emellan	var	att	den	formativa	
bedömningen	ämnar	att	stödja	individens	fortsatta	lärande	(Jönsson,	2011).		
IPMA	 och	 Svenskt	 Projektforum	 har	 enligt	ovanstående	diskussion	 båda	

delar	gällande	bedömningssätt	 i	och	med	deras	praktiska	inslag	som	skapar	
reflektion	 och	 det	 avslutande	 teoretiska	 provet.	 IPMA	 och	 Svenskt	
Projektforum	 vill	 att	 deras	 certifieringsprocess	 ska	 bidra	 med	 en	
kompetenshöjning,	vilket	stödjs	av	ovanstående	diskussion	om	reflektion	och	
formativ	bedömning	då	det	påvisats	att	det	leder	till	ett	lärande	(Bengtsson,	
2007;	Bie,	2009;	Rogers,	2002;	Rönnerfält	&	Norman,	2015;	Skolverket,	2011).	
Svenskt	 Projekforum	 beskrev	 att	 reflektion	 var	 en	 stor	 del	 av	
certifieringsprocessen	i	Sverige	(Svenskt	Projektforum,	n.d.	c).	Vilket	stärker	
diskussionen	kring	vikten	av	reflektion	i	certifieringsprocessen	och	om	det	ska	
bidra	med	 något	 extra	 utöver	 valideringen.	Resultatet	 skiljer	 sig	 åt	 när	 det	
kommer	till	kompetenshöjning	då	en	certifiering	traditionellt	sett	endast	ses	
som	 en	 validering.	 Individer	 förväntar	 sig	 inte	 att	 lära	 sig	 något	 när	 dem	
bestämmer	 sig	 att	 certifiera	 sig	 utan	endast	 testa	 sin	 kunskap.	 Det	 var	där	
IPMA-processen	skiljer	sig	åt	då	den	medför	ett	moment	där	återkoppling	står	
i	 fokus	och	som	 i	 sin	 tur	 leder	 till	 reflektion	hos	den	certifierade	 individen.	
Därmed	 dras	 slutsatsen	 att	 en	 IPMA-certifiering	 bidrar	 med	 en	
kompetenshöjning	i	och	med	den	valda	bedömningsmodellen	som	följs	samt	
de	tillfällen	som	ges	för	reflektion.	
En	av	de	största	motsägningarna	mot	en	certifiering	av	projektledare	var	

hur	en	certifiering	kan	garantera	att	den	certifierade	projektledaren	besitter	
kompetens	för	att	klara	av	uppdraget	(Armstrong,	2015;	Uhlir,	2013).	Denna	
diskussion	 var	 intressant	 genom	 att	 påstå	 att	 ovanstående	motsägning	 var	
sann	så	sägs	det	indirekt	att	de	certifieringssystem	som	finns	idag	lär	ut	och	
bedömer	 fel	kompetenser	hos	 individer	som	väljer	att	 certifiera	sig.	Utifrån	
resultatet	 kan	 det	 utläsas	 att	 kompetensen	 fanns	 hos	 de	 certifierade	
projektledarna	men	det	som	inte	kan	garanteras	var	ett	positivt	utfall	på	det	
genomförda	 projektet.	 Ett	 positivt	 utfall	 på	 projektet	 kan	 höjas	 med	 en	
certifiering	men	det	finns	oändligt	många	faktorer	som	kan	påverka	utfallet	i	
ett	projekt	som	inte	grundar	sig	i	de	certifierade	projektledarens	kompetens.	
	
Det	skapas	värde	i	certifieringen		
När	 det	 nu	 har	 diskuterats	 om	 att	 en	 IPMA-certifieringen	 bidrog	med	 en	
upplevd	kompetenshöjning	var	det	nu	dags	för	att	se	vad	en	certifiering	bidrog	
med	för	eventuella	värden.	Enligt	intervjupersonerna	fanns	det	flera	fördelar	
med	 att	 certifiera	 sig	 där	 det	 bland	 annat	 framgår	 att	 det	 medförde	 vissa	
insikter	inom	olika	områden.	En	del	av	de	upplevda	insikterna	behandlade	att	
individerna	 kände	 sig	 mer	 självsäkra	 och	 att	 det	 uppstod	 insikter	 om	 sitt	
kompetensläge.	Tidigare	teori	som	beskrev	att	en	certifiering	bidrog	med	ökad	
självsäkerhet	kring	sitt	agerande	och	dess	projektkunskap	(Armstrong,	2015)	
bekräftades	 av	 vad	 intervjupersonerna	 berättade	 ovan.	 Intervjupersonerna	
beskrev	även	att	en	av	fördelarna	var	att	de	faktiskt	fick	sin	kompetens	bevisad	
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i	 form	 av	 certifieringen,	 därmed	 stämmer	 det	 överens	 med	 den	 befintliga	
teorin	 som	 beskrev	 att	 en	 certifiering	 i	 första	 hand	 finns	 för	 att	 validera	
befintlig	kunskap	(Toljaga-nikoli	et	al.,	2008).	Diskussionen	kring	värde	kan	
återspeglas	 i	 alla	 fördelar	 som	 medförs	 med	 en	 certifiering	 då	 tidigare	
forskning	och	 intervjupersonerna	 i	studien	var	överens	när	det	kommer	till	
vilka	fördelar	som	en	certifiering	medförde.	I	tidigare	forskning	beskrevs	det	
att	en	certifiering	bidrog	med	värde	för	själva	individen	som	certifierat	sig,	den	
organisation	där	den	arbetar	och	för	de	eventuella	klienter	som	de	kan	arbeta	
för.	Detta	var	något	som	även	intervjupersoner	 i	studien	påvisade.	Slutligen	
fanns	det	inga	motsägelser	som	talar	emot	att	en	certifiering	inte	skulle	bidra	
med	ett	värde	 för	 individen	då	samtliga	 fördelar	 i	 sig	 för	med	sig	ett	värde.	
Värde	som	ord	framkom	inte	ofta	i	tidigare	forskning	men	att	döma	innehållet	
av	 de	 fördelar	 som	 presentas	 finns	 det	 inga	 tvivel	 om	 att	 en	 certifiering	
medförde	ett	värde.	
Värde	 som	 kärna	 bör	 användas	 mer	 i	 förklaringen	 av	 de	 fördelar	 som	

medförs	i	och	med	en	certifiering	av	projektledare.	Resultatet	genomsyrar	ett	
värde	när	intervjupersonerna	diskuterar	fördelar	med	en	certifiering.	Tidigare	
forskning	har	argumenterat	 för	om	en	certifiering	bidrog	med	ett	värde,	då	
organisationer	i	större	utsträckning	vill	veta	att	deras	investering	var	värdefull	
(Armstrong,	2015;	Gokaydin,	2007).	Med	en	flitigare	användning	av	värde	som	
huvudkärna	 istället	 för	 fördelar	 kan	 det	 bidra	 med	 ett	 större	 intresse	 hos	
företag	när	det	kommer	till	att	certifiera	sina	projektledare.	Detta	var	något	
som	Albert	(2016)	påvisade	då	han	menade	att	en	organisation	som	har	större	
förståelse	av	värdet	i	en	certifiering	kan	uppleva	ett	ökat	marknadsvärde.	
	

Metoddiskussion	
Studiens	 första	 kritik	 riktas	 till	 det	 faktum	 att	 den	 är	 skriven	 åt	 en	 extern	
organisation	som	i	detta	fall	är	Svenskt	Projektforum.	Möjligheten	fanns	att	jag	
som	utförde	studien	kände	press	på	att	leverera	ett	resultat	som	skulle	matcha	
organisationens	förväntningar,	vilket	kan	ha	lett	till	snedvridna	tolkningar	av	
resultatet.	Detta	motverkades	genom	att	hålla	en	objektiv	ställning	till	studien	
och	relationen	till	Svenskt	Projektforum.	Svenskt	Projektforum	var	även	dem	
måna	 om	 att	 resultatet	 skulle	 vara	 sanningsenligt	 då	 ingen	 tjänar	 på	
snedvridna	 resultat.	Det	kan	även	 riktas	kritik	mot	urvalsprocessen	då	den	
sköttes	av	Svenskt	Projektforum,	vilket	kan	ha	lett	till	ett	urval	där	individer	
blev	valda	utifrån	deras	förmåga	att	svara	på	ett	tillfredställande	sätt	i	fördel	
till	 Svenskt	 Projektforum.	 Ett	 mer	 kontrollerat	 urval	 skulle	 ha	 kunnat	 öka	
studiens	 validitet	 och	 säkerställa	 att	 resultat	 inte	 skulle	 bli	 snedvridet	 i	
Svenskt	Projektforums	intresse.	Med	tydliga	urvalskriterier	och	att	individen	
som	utförde	urvalet	aldrig	 träffat	 intervjupersonerna	personligen	var	en	av	
styrkorna	när	det	kommer	till	urvalets	validitet	och	reliabilitet.	Ett	argument	
som	påvisade	att	urvalet	sköttes	på	rätt	sätt	är	antalet	tillfrågade	som	tackade	
nej,	ett	riggat	urval	hade	i	större	utsträckning	kunna	det	diskuteras	at	tänkas	
ha	mindre	tillfrågade	individer.	Fortsättningsvis	kan	även	det	låga	deltagandet	
diskuteras	då	det	endast	var	elva	av	de	52	tillfrågade	som	ställde	upp	på	en	
intervju.	 skulle	 generaliserbarheten	 av	 studien	 blivit	 högre	 med	 ett	 större	
antal	medverkande	intervjupersoner?	Då	denna	studie	utfördes	av	endast	mig	
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själv,	 det	 vill	 säga	 utan	 uppsatspartner,	 kan	 det	 ha	 lett	 till	 ökad	 risk	 att	
resultaten	blev	tolkat	utifrån	min	egna	subjektiva	bedömning.	Detta	kunde	ha	
varit	ett	problem	då	jag	tog	med	mig	mina	förkunskaper	och	förväntningar	in	
i	studien.	Det	kan	även	ha	bidragit	med	bristande	objektivitet	inför	resultatet	
som	kunde	ha	motverkas	med	en	uppsatspartners	förkunskaper	och	insyn	i	
ämnet.	Projektledning	som	forskningsfält	och	forskning	om	certifieringar	var	
ett	 område	 som	 var	 relativt	 nytt	 för	mig.	 Då	 området	 var	 så	 pass	 nytt	 var	
förförståelsen	kring	ämnet	liten,	vilket	kan	lett	till	att	viktig	information	gick	
förlorad.	 Ett	 exempel	 är	 bristande	 förförståelse	 kring	 andra	
certifieringsorgans	 certifieringsprocesser,	 vilket	 kan	 ha	 lett	 till	 att	 IPMAs	
certifieringsprocess	blev	framställd	som	en	av	de	bättre.	Dessa	svårigheter	har	
motverkats	genom	diskussion	med	handledare	samt	att	jag	varit	öppen	med	
de	 uppfattningar	 jag	 hade	 i	 början	 av	 studien.	 En	 noggrann	 metod	 och	
kategorisering	har	även	det	varit	 till	 stor	hjälp	då	det	 tillät	mig	att	granska	
materialet	 systematiskt.	 Slutligen	 har	 svårigheterna	motverkats	 genom	 att	
vara	 uppmärksam	 på	 att	 inte	 dra	 skarpare	 analyser	 än	 vad	 metoden	 och	
resultatet	håller	för.	
Reliabiliteten	 i	 studien	 skulle	 ha	 kunnat	 ökats	 genom	 att	 vara	 mer	

konsekvent	när	det	kommer	till	följdfrågorna	i	intervjun.	Följdfrågorna	kan	ha	
blivit	färgade	av	de	första	intervjuerna	vilket	kan	ha	lett	till	ledande	frågor	i	
nästkommande	intervjuer.	Att	vara	mer	konsekvens	med	följdfrågorna	skulle	
kunna	leda	till	att	möjligheten	att	få	liknande	svar	vid	en	liknande	studie	skulle	
öka,	även	validiteten	skulle	öka	då	 frågorna	mer	strikt	 följer	studiens	valda	
frågeställningar.	 Genom	 att	 ständigt	 i	 intervjusituationen	 tänka	 på	
konsekvenserna	 av	 ledande	 frågor	 var	 jag	 noggrann	 att	 låta	
intervjupersonerna	sköta	samtalet	och	ställa	 frågor	efter	deras	intresse.	För	
att	både	öka	validitet	och	reliabilitet	i	studien	har	ett	stort	fokus	varit	på	att	
arbeta	 systematiskt	 och	 noggrant	med	 samtliga	 delar	 i	 uppsatsen.	Med	 väl	
beskrivet	tillvägagångssätt	av	både	intervjusituationer	och	analysmetod	kan	
resultatet	och	slutsatserna	uppfattas	som	rimliga	och	användbara.	

	
Slutsatser	
”Det	 var	 jobbigt	men	 värdefullt”	 var	 studiens	 huvudsakliga	 resultat	 när	 det	
kommer	 till	 upplevelsen	 av	 att	 vara	 en	 IPMA-certifierad	 projektledare	 och	
anses	 binda	 samman	 den	 samanställda	 upplevelsen.	 Utifrån	 studiens	
frågeställningar:	”hur	beskriver	IPMA-certifierade	projektledare	sin	eventuella	
kompetenshöjning	 i	 och	 med	 certifieringen?	 Samt,	 ”vilket	 eventuellt	 värde	
tillskriver	 de	 en	 IPMA-certifiering?”	 anses	 det	 ha	 bidraget	 med	 svar	 och	
intressanta	 frågeställningar.	När	det	kommer	till	kompetenshöjning	var	den	
huvudsakliga	slutsatsen	att	en	IPMA-certifiering	genom	Svenskt	Projektforum	
bidrog	med	 en	upplevd	kompetenshöjning.	 En	kompetenshöjning	upplevs	 i	
större	utsträckning	i	och	med	reflektion	och	det	formativa	bedömningssättet.	
Den	 generella	 slutsatsen	 om	 värde	 var	 att	 en	 certifiering	 bidrog	 med	 ett	
upplevt	värde	och	att	med	en	flitigare	användning	av	ordet	värde	istället	för	
fördelar	 kan	medföra	 ett	 större	 intresse	 hos	 företag	 att	 vilja	 certifiera	 sina	
projektledare.	Resultatet	anses	ha	besvarat	studiens	frågeställningar	och	syfte	
där	 det	 nu	 blev	 tydligt	 vad	 IPMA-certfierade	 projektledare	 ansåg	 vad	
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certifieringen	 bidrog	 med	 gällande	 kompetens	 och	 värden.	 Det	 har	 även	
bidragit	med	att	Svenskt	Projektforum	fått	en	översikt	över	vad	individerna	
tycker	om	deras	certifieringsprocess	samt	förhållningssätt.	

	
Framtida	studier	
Framtida	 forskning	 av	 certifierade	 projektledare	 bör	 behandla	 den	
frågeställningen	om	kompetenshöjning	med	fokus	på	reflektion	och	upplägget	
av	bedömningen.	Kan	det	finnas	en	lärdom	att	dra	för	certifieringsorgan	när	
det	kommer	till	reflektionsteorier	och	formativa	bedömningskriterier	för	att	
tillföra	ytterligare	värde	och	attraktion	till	certifieringen	av	projektledaren?		
Utifrån	det	identifierade	resultatet	bör	det	i	framtiden	utföras	en	kvantitativ	

studie	för	att	kunna	få	ett	resultat	som	uttalar	sig	i	större	utsträckning	om	den	
berörda	populationen.		
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