
Licens
pm³ Licens är ett omfattande men lättillgängligt stöd för er som arbetar med – eller överväger att införa –  
styrning enligt pm³. I licensen har vi paketerat våra erfarenheter från tjugo års arbete och hundratals 
uppdrag inom förvaltnings- och portföljstyrning. Bli licenskund idag och få bästa möjliga förutsättningar 
att skapa effektiv styrning och prioritering i uppdragsportföljen!

Var god vänd för att läsa mer om vad licensmaterialet innefattar

pm3 Licens gör det enklare att hitta rätt tillämpning av modellen

Kortfattat handlar pm3 om att få er styrning och prioritering av 
uppdragsportföljen att fungera – idag såväl som på sikt. Att välja 
pm3 innebär att modellen måste tillämpas - inom ett område 
eller på helheter. Oavsett måste pm3 integreras med andra styr-
modeller och arbetsformer. 

Varje organisation gör sin unika tillämpning utifrån sina 
förutsättningar samt drivkrafter för införandet. Med pm3 Licens 
som utgångspunkt har du en stabil ledstång att hålla dig i för att 
snabbare och enklare hitta den tillämpning som passar era behov.

Säkerställ en effektiv styrning - utgå från best practise i ert pm3-arbete

• Se till att den tid och energi ni lägger ned på 
styrningsarbetet ger maximal effekt! Slipp 
uppfinna hjulet igen och använd istället en 
beprövad modell och metod. pm3 Licens 
innehåller en verktygslåda med praktiska 
guider och mallar som underlättar arbetet.

• Genom pm3 Licens kan ni säkerställa ett 
gemensamt arbetssätt när det kommer 
till styrningsarbetet – något som är helt 
avgörande för att pm3 ska ge väntat resultat.

- Få ut maximal effekt av pm3!

• Som licenskund blir du automatiskt medlem i omtyckta pm3 användarnätverk (ett hundratal organisationer) 
som träffas fyra gånger per år. Vi utlovar en stor dos energi och inspiration, att du får ta del av de senaste 
nyheterna först, samt möjlighet att diskutera aktuella utmaningar med andra deltagare.



Välkommen att kontakta På AB:

info@pm3.se www.pm3.se© På i Stockholm AB 08-544 961 70
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*pm³ online är en fristående produkt, ett verktyg för digitaliserad styrning. Denna produkt ingår inte i pm³ Licens

En gedigen kunskapsbank i ständig utveckling

Guider som ger ett handgripligt stöd i vardagen

För att våra kunder ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet och för 
att göra styrningsarbetet så enkelt som möjligt, har vi tagit fram ett antal 
guider för olika skeenden. Ni slipper uppfinna hjulet igen och får istället ta 
del av kunskap och erfarenheter som vi i mer än 20 år har samlat in. 

Mallar – ett självklart verktygsstöd utifrån best practise

”Hur ska vi få till den löpande styrningen?” I pm3 Licens finns ett tryggt 
stöd i ett 30-tal lättillgängliga mallar som ger organisationen vägledning 
gällande den periodiserade och löpande styrningen. Enkla verktyg som 
skapar riktning och resultat.  

Utbildnings- & kommunikationsmaterial för att sprida kunskap

Som vid alla förändringar bygger framgången till stor del på att samtliga 
involverade är med på tåget och förstår organisationens målbild och 
sin roll i sammanhanget. I pm3 Licens ingår såväl ett utbildnings- som 
kommunikationsstöd som enkelt kan delas med alla berörda.

Ta del av nätverkets samlade erfarenheter

pm3-nätverket är ett unikt forum för att ventilera utmaningar och hitta 
smarta vägar framåt, utifrån deltagarnas samlade erfarenheter. Modellen 
pm3 utvecklas hela tiden i takt med omvärlden och utfrån best practise. 
Aktivt deltagande på träffarna håller dig à jour och ger din organisation 
kontinuerlig draghjälp för att kunna utvecklas i rätt riktning! 

“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, är smidigt. 
Med licensen säkerställer vi en 
aktuell arbetsmetod över tid 
och har möjlighet att delta på 
nätverksträffar för att få höra hur 
andra organisationer hanterar 
sina utmaningar.”

“Licensen är till stor hjälp i såväl  
det dagliga som långsiktiga arbetet 
kring styrning och samverkan. 
Förvaltningsledarna använder 
bl.a. mallarna och vi använder 
kommunikationsmaterialet för 
att sprida kunskap om pm3 i hela 
organisationen.”
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