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PROFESSIONELL UTVECKLING & CERTIFIERING
Vässa dina färdigheter med PMI. Utvärdera och förbättra din kompetens - Öka värdet för 
din organisation och förbättra dina framtida karriärmöjligheter!

PMI Talent Triangle
PMIs Talent triangle är benämningen på de kompetensområden PMI 
anser att en professionell projektledare behöver ha kompetens inom 
och den består av projektmetodik, ledarskap samt strategi. Dessa 
kompetensområden utgör även grunden för PMIs Continuing Certification 
Requirements (CCR) Program. För att behålla din certifiering behöver 
du kontinuerligt vidareutveckla dig och samla PDU:er (Professional 
Development Units). 

Seminarier och Webinarier
En stor del av verksamheten inom PMI SE är att tillhandahålla seminarier inom projektmetodik, ledarskap 
och strategi för våra medlemmar. Vi anordnar även webinarier och på Projectmanagement.com får du som 
PMI-medlem tillgång till fler webinarier, mallar, artiklar och andra värdefulla resurser. PMI har även en pod, 
Projectified™.

Utbildning
PMI erbjuder onlinekurser och lärande genom PMI.org och ProjectManagement.com. Utöver detta har PMI 
kvalitetssäkrat och godkänt utbildningsföretag, av PMI kallat PMI R.E.P. - Registered Education Providers 
som tillhandahåller kurser för certifiering och mycket annat. Dessa företags utbildningar är PDU-
grundande. 

PMBOK Guide® & standarder
PMI står bakom globala standarder för projekt, program och portföljhantering. När de tillämpas 
konsekvent, hjälper de dig och din organisation att uppnå effektiva resultat.

Certifiering
I en allt mer projektifierad värld säkerställer PMIs professionella certifieringar att du är redo för att 
möta kraven från projekt och arbetsgivare över hela världen. Du kan hitta PMI-certifierade projektledare 
ledande projekt i nästan alla länder och, till skillnad från andra certifieringar som fokuserar på en viss 
geografi eller domän, är PMP® global. Som PMP®, kan du arbeta i nästan alla branscher, med vilken 
projektmetodik som helst, var som helst.
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Idag har PMI utfärdat över en miljon certifieringar runt om i världen. I Sverige växer 
antalet stadigt med över 2 900 certifieringar, varav 2426 professionella projektledare 
har en PMP®-certifiering. (Oktober 2019) 

Våra populäraste certifieringar: 

PMP® - Project Management Professional
• PMP® är världens mest etablerade och erkända certifiering för projektledare. Den riktar sig till 

erfarna projektledare med djupa kunskaper och långvarig erfarenhet inom projektledning.

PMI ACP® - PMI Agile Certified Practitioner
• Idag ställs högre krav på flexibilitet och snabb användarnytta. Agila värderingar och principer har blivit 

etablerade även utanför mjukvaruutvecklingsområdet.  

• Agila metoder, såsom Scrum, har blivit allt mer populärt inom projektledning. En internationell certifiering 
inom området ger dig goda förutsättningar att jobba i framtidens projekt.

Övriga certifieringar som du kan läsa mer om på vår hemsida, PMI-se.org:

ProgramManagementProfessional(PgMP)® 
PortfolioManagementProfessional(PfMP)® 
Certified Associate in Project Management (CAPM)® 
PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)® 
PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)® 
PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®

Jag har certifierat mig Agilt som PMI-ACP för att jag är en stor vän av agila arbetssätt 
och de olika agila approacher som finns inte bara inom  projektledning utan i många olika 
brancher och typer av verksamhet. 
För mig som konsult är det viktigt att kunna visa min kompetens genom certifieringar. Sen 
ger mitt engagemang i PMI mig även ett brett nätverk att diskutera och agera i olika frågor.

Henrik Stadler 
PMP, PMI-ACP, Alfred Consulting AB
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