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Östgötatrafiken berättar om sin  
styrning samt hur de  

använder pm3-licensen

   Vi lever i en snabbt föränderlig omvärld. Var inte rädda för att testa er fram och       
   göra förändringar i er pm3-tillämpning så att den matchar era behov framåt.  
                                                                           
                                                                    Jenny Malmborg, Verksamhetsutvecklare på Östgötatrafiken” 



Östgötatrafiken har använt pm3 sedan 2012. De har kontinuerligt gjort förändringar i sin 
tillämpning för att säkerställa en ändamålsenlig styrning över tid. Våren 2019 ställer vi några 
frågor till verksamhetsutvecklaren Jenny Malmborg för att ta reda på varför man valde att 
börja arbeta entligt pm3, hur det är infört, hur man använder pm3 Licens samt vad som är i 
fokus just nu.

Jenny arbetar som verksamhetsutvecklare inom 
Staben där man har ansvar för förvaltnings-
styrningsmodellen, projektmodellen samt process- 
arbetet. Hon är även sammankallande för 
Programråd och förvaltningsledare för objektet 
Myndighets- och affärsstöd.

Hur kommer det sig att ni började 
använda pm3-modellen? 

År 2010 blev Östgötatrafiken klara med ett 
stort projekt som innebar ett helt nytt biljett- 
och betalsystem. När systemet väl driftsatts 
övergick det från projekt till förvaltning. 
Ganska snart insåg ansvarig teknikchef att det 
behövdes ett mer strukturerat arbete för själva 
förvaltningsarbetet. Man arbetade med att införa 
dåvarande förvaltningsmodell men två år senare 
konstaterades det att den inte var tillräckligt 
effektiv. Det var många människor inblandade från 
både verksamhet och it och det krävdes ett nytt 
arbetssätt för att få det att flyga. Problemet med 
den existerande förvaltningsmodellen var främst 
att den fokuserade mer på själva it-systemet i sig 
istället för det som systemet stöttar. Dessutom 
hade själva införandet av modellen genomförts 
på ett bristfälligt sätt med otillräcklig förankring 
hos ledningen. Presentationen av modellen 
var svårförstådd och de involverade kunde 
inte greppa vinsterna av att arbeta enligt den.  

Östgötatrafiken fick tips från en annan organisation 
om pm3 och fick reda på att modellen hade 
anammats av flertalet likande organisationer i 
regionen. Efter en kartläggning insåg de att pm3 var 
en modell som uppfyllde Östgötatrafikens behov. 
Det kändes som om de själva redan hade varit på 
väg åt ”pm3-hållet” och därmed kändes det inte som 
ett speciellt långt kliv att fatta beslut om införande. 
Östgötatrafiken etablerade pm3 under år 2012 och 
samma år anslöt man sig till pm3 Licens. 

Hur är pm3 infört och vad är i fokus 
just nu?
 
pm3 är infört i hela organisationen och de 
förvaltningsobjekt som satts upp täcker in 
samtliga systemstöd, förklarar Jenny Malmborg. 
Under hösten 2018 gjordes ett omtag gällande 
pm3-tillämpningen genom att bland annat se 
över objektsindelningen. Man insåg att ett av 
organisationens tre objekt var alldeles för stort 
och tungt att manövrera och få ”flow” i. Därför 
ändrades strukturen till att omfatta fem objekt. 
En annan förändring som skedde under hösten 
2018 var att man flyttade in ansvaret för pm3 inom 
Staben – tidigare hade ansvaret legat under IT. 

Portföljstyrning utövas på så sätt att portfölj-
styrgruppen har det övergripande ansvaret för 
objektstyrning samt utveckling i form av it-projekt. 
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Rena verksamhetsprojekt har man dock valt att 
lägga utanför portföljen. Tidigare har man haft 
max ett par stora, rullande it-projekt per år men 
just nu är det sju stora, pågående it-projekt. 
Detta är en förändring som utmanar och kräver 
mycket synkning och god kommunikation mellan 
projekt och objekt, berättar Jenny. Mindre ärenden 
gällande vidareutveckling, där man inte behöver 
starta ett projekt, hanteras inom förvaltningen. 

 
Östgötatrafikens portföljstyrgrupp bestående 
av ledningsgruppen (med undantag av VD), 
objektägarna och projektägarna, träffas sex gånger 
om året. Här slår man fast förvaltningsplanerna, 
hanterar prioriteringar som ligger en nivå 
ovanför objektägarna samt fattar beslut kring nya 
utvecklingsprojekt. Man har också ett programråd 
för att säkerställa att förvaltningsledare arbetar 
likartat, för att stämma av aktiviteter med 
beröringspunkter och för att kunna bolla kluriga 
frågeställningar. Programrådet  har återkommande 

möten för alla förvaltningsledare och projektledare 
en gång varannan månad.

 
En viktig fördel med att ha en fungerande 
portföljstyrning är att det blir enklare att fördela 
resurser, eftersom projekt- och förvaltnings-
organisationerna ofta konkurrerar om samma. 
Det faktum att nästan hela ledningsgruppen sitter 
med i portföljstyrgruppen hos Östgötatrafiken har 
bidragit till att det blir en stor förankring och stort 
intresse hos ledningen gällande hur förvaltnings- 
och projektarbetet löper framåt.

Ekonomistyrningen är tydligt integrerad med 
förvaltningsstyrningen hos Östgötatrafiken. 
Varje objekt och projekt har sin egen budget som 
förvaltningsledare respektive projektledare ansvar 
för. Beslut som överstiger denna budget samt beslut 
som handlar om prioritering mellan olika objekt 
och/eller projekt, tas upp i portföljstyrgruppen.  
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Figuren visar Östgötatrafikens styrstruktur med beslutsforum och programråd. Fem förvaltningsobjekt samt organisationens it-

projekt ingår i portföljen. Rena verksamhetsprojekt har man valt att lägga utanför. 



Den senaste tiden har man arbetet mycket med 
processkartläggning. I den nya strukturen följer 
processområdena förvaltningsobjekten och den 
person som är förvaltningsledare i t.ex. objektet 
”Allmän kollektivtrafik” är även processledare 
i processen med samma namn. På detta sätt 
säkerställer man ett reellt engagemang från 
verksamheten och god samverkan mellan 
verksamhet och it.

Slutligen har man tagit ett tydligare grepp 
kring organisationens målstyrning. Ledningen 
tar fram en affärsplan och varje avdelning 
gör sin verksamhetsplan utifrån den. Input till 
förvaltningsplanerna grundar sig i verksamhetens 
behov, t.ex. förändringar som verksamheten 
vill genomföra. Man lägger inte in förslag på 
utvecklingsinsatser i förvaltningen om det inte finns 
ett behov som är definierat i verksamhetsplanerna. 
Både verksamhetsplaner och förvaltningsplaner 
är sedan kopplade ner till varje individs 
utvecklingsplan. 

Framöver vill de bland annat bli vassare på 
att sätta SMARTA mål, berättar Jenny. Då blir 
det ännu tydligtare vad som ska uppnås med 
styrningsarbetet och det blir enklare att mäta 
framgången.

Vilka delar av innehållet i pm3-
licensen använder ni er av och hur?
 
Vid varje årsslut, när det kommer en ny version 
av pm3, tittar vi igenom det nya licensmaterialet 
för att få inspiration till eventuella förändringar. 
Jenny konstaterar att guiderna och mallarna är ett 
riktigt bra grundstöd. Just det här att ”någon annan 
tänkt och vidareutvecklat”, utifrån vad som händer 
i omvärlden samt ute hos pm3-användare, tycker 
hon är smidigt. Hon berättar att de senaste åren 
har Östgötatrafiken vågat ta ut svängarna lite mer 
och gör fler anpassningar av pm3-mallarna så att de 
verkligen matchar den egna verksamheten. 

 
Även om det nu är flera år sedan Östgötatrafiken 
genomförde sitt införandeprojekt kommer de 
fortsätta vara anslutna till pm3-licensen. Man vill 
säkerställa en aktuell arbetsmetod för förvaltnings- 
och portföljstyrning över tid samt ha möjlighet att 
delta på nätverksträffarna för att få höra hur andra 
organisationer hanterar sina utmaningar. 

På det stora hela kan man säga att hade vi inte haft 
pm3-licensen, hade vi varit betydligt mer it-styrda, 
avslutar Jenny. 

Rekommendationer till andra som  
funderar på att bli pm3-licenstagare

Det gäller att ha ”mindsetet” att även om det handlar om it, 
är verksamheten alltid avgörande. Lagd tid och energi på 
kommunikationen i ”parhästarbetet” mellan verksamhet och it, 
kommer betala igen sig!

Vi lever i en snabbt föränderlig omvärld. Var inte rädda för att 
testa er fram och göra förändringar i er pm3-tillämpning så att den 
matchar era behov framåt.  

Om ni känner att er organisation behöver ändra en del i pm3-
mallarna, säkerställ att ni har en gemensam process för detta 
för att undvika att arbetet kommer att skilja sig åt mellan 
förvaltningsobjekten. 
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Är du nyfiken på hur pm3 skulle kunna implementeras i just din organisation? 

Välkommen att kontakta oss hos På AB. Vi gör det enklare för din organisation att uppnå verksamhetsnytta 
och kostnadseffektivitet, bland annat genom styrnings- och samverkansmodellen pm3. Vi har hjälpt 
hundratals såväl offentliga som privata kunder till en mer effektiv styrning och samverkan.

Du når oss på       info@pm3.se   eller på                 08 - 544 961 70                             © På i Stockholm AB

Roll?  
Verksamhetsutvecklare som jobbar inom Staben där 
man har ansvar för förvaltningsstyrningsmodellen, 
projektmodellen samt processarbetet. Jenny är även 
sammankallande för Programråd och förvaltningsledare 
för objektet Myndighets- och affärsstöd.
 
Bakgrund? 
Arbetat som projektledare samt inom kvalitetsområdet i 
flera olika branscher som t.ex. läkemedel, medicinteknik 
och fastighet. 

Drivkrafter?
Den genomgående drivkraften genom åren har varit 
(och är fortfarande!) att kunna förbättra och känna att 
de leveranser som görs är till nytta för företaget. Det är 
också viktigt att få ha kul på jobbet!

Kort om Jenny Malmborg som svarat:


