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Struktur och lättrörlighet med hjälp 
av pm3 och agila metoder  
 
Har du svårt att maximera nyttan av användningen av olika ramverk? Den här 
kursen hjälper er att få ut mer effekt av samverkan mellan pm3  och agila metoder. 
De båda modellerna har många styrkor men kanske har ni inte tänkt igenom exakt 
hur de ska samverka på bästa sätt. Deltagarna får bland annat:

• Kunskap om hur de med hjälp av pm3 kan skapa en brygga mellan snabbfotat 
agilt arbete och organisationens mål och riktning

• Svar på sina funderingar kring hur arbetet med förvaltningsplan kan kombineras 
med backloggar och sprintplanering

• En bild av hur de kan arbeta med agila team i sin förvaltningsorganisation

• Lära sig dra nytta av respektive modells styrkor 
 
 

Upplägg  
 
Kursen innehåller teorigenomgångar i kombination med grupparbeten och 
praktiska övningar. Kursdeltagarna får tips och råd vad man ska tänka på och 
vilka fallgropar man ska undvika. På AB:s kursledare har många års praktisk 
erfarenhet av kombinera pm3 och agila metoder i olika uppdrag.

 
 
 
 

Agila metoder & pm³ 
- organisationsanpassad, två dagar

Vill du veta mer eller få vidare kursvägledning?

utbildning

          Hur förhåller sig förvaltningsprodukter till Scrums 

begrepp product och hur förhåller sig rollerna i pm3 till 

rollerna i Scrum? Vem styr och beslutar om vad?

Målgrupp:
Kursen vänder sig till er som 
arbetar med förvaltning eller 
systemutveckling i praktiken. 
Den riktar sig även till er som 
arbetar inom processledning och/
eller förvaltningsledning samt 
ni som ansvarar för arbetssätt 
och metoder inom förvaltning, 
utveckling och projekt. “

Innehåll:
• Begrepp och synsätt i pm3

• Begrepp och synsätt agila 
arbetssätt

• Verksamhetsnytta genom 
modellernas samspel

• Att bedriva förvaltnings- och 
utvecklingsuppdrag med hjälp 
av pm3 och agila arbetssätt

• Roller - hur förhåller de sig till 
varandra?

• Vanliga frågeställningar och 
situationer kring kombinationen


