
väljer organisationer att införa pm3?
VARFÖR 

pm3 kommer att e�ektivisera 

organisationen/förvaltningen av IT-system (49%)

pm3 kommer att öka verksamhetsnyttan (23,3%)

Vi valde pm3 för att det är en de facto 

standard/best practise (16,3%)
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Vilket var det primära skälet till att besluta om pm3-införande?

framgångsfaktorer?
LYCKAT INFÖRANDE 

Undersökningen visade att det viktigaste 
för ett framgångsrikt införande är:

• Ledningens engagemang
• Rätt bemanning
• Att driva införandet i projektform

*Uppgifterna är hämtade från pm3 monitor som är en kvantitativ undersökning 
som genomfördes för första gången våren 2013 och för andra gången i maj 2016. 
47 organisationer har svarat och de är alla pm3 licenstagare genom På AB som 
äger och utvecklar förvaltningsstyrningsmodellen pm3. 

används pm3? 
HUR 

Jämfört med år 2013 har andelen 
organisationer som infört pm3 
över hela organisationen ökat 
från 8% till 28%!

Kan jag kombinera pm3 med våra andra modeller och ramverk?

Javisst! Undersökningen visar att mer än hälften av organisationerna 
kombinerar pm3 med en eller flera andra modeller.

av de tillfrågade använder pm3 för att styra hela 
portföljen (både utveckling och förvaltning). 
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– och vad påverkar dessa?
POSITIVA EFFEKTER AV pm3

upplever att organisationen 
fått en bättre samverkan 
mellan verksamhet och IT

har minskat andelen ad 
hoc-förvaltning 
(«brandkårsutryckningar»)

har kunnat konsolidera 
IT-system

har fått tydligare 
ansvarsfördelning, mandat 
& beslutsvägar

har större möjligheter att styra 
förvaltningsverksamheten

Hos de organisationer där….

• pm3 är infört i hela organisationen
• ledningen är engagerad
• förvaltningsverksamheten är tydligt    

kopplad till organisationens övergripande 
mål och strategi

…har man sett fler positiva e�ekter jämfört 
med de organisationer som inte känner igen 
sig i ovan påståenden.
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Nyfiken på att lära dig mer?

Detta material är framtaget av DF Kompetens 
partner På AB (             ). Tillsammans med 
lärare från På ordnar DF Kompetens kurser i 
pm3 och närliggande områden. 

– varför, hur och med vilka resultat?
Såhär fungerar det hos befintliga pm3-användare!
Brottas er organisation med att skapa fungerande samverkansformer mellan IT och verksamhet, att säkra ett 
bra stöd till era processer och att fånga upp rätt verksamhetsbehov? Kanske kan modellen pm3 hjälpa till att 
styra er förvaltning och utveckling mer ändamålsenligt! Här nedan kan du ta del av hur befintliga 
pm3-användare resonerade inför ett införande, hur de använder pm3 och vilka positiva e�ekter de uppnått.*
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