
Framtidens PMO
- en dialog om de viktigaste drivkrafterna och effekterna

Välkommen till en interaktiv övning där vi tillsammans kommer 
att identifiera och diskutera de viktigaste drivkrafterna och 
effekterna bakom ett framgångsrikt PMO, som inte bara 

överlever utan även skapar tydlig affärsnytta för verksamheten 
och dess intressenter. 
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Heltäckande och flexibelt
Kraftfulla funktioner som enkelt kan anpassas 

för din bransch och din verksamhet.

Enkelt att använda
Mycket uppskattat för sin användarvänlighet, en 
avgörande faktor för att lyckas med införandet.

20 års erfarenhet
Vi har genomfört 100-tals lyckade 

implementationer och samlat på oss mängder 
av erfarenheter från kunder i alla branscher.

Tryggt och säkert
Certifierat enligt ISO 27001, vilket innebär att 
all din information lagras och hanteras med 

högsta säkerhet. 

Antura Projects
Komplett system för projekt-, portfölj- och resurshantering.
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Agile och scaled agile

Kommer scaled agile att ersätta 
behovet av ett PMO?



Agile och scaled agile



Resurshantering och 
kapacitetsplanering

Kan ett PMO i framtiden ges ansvaret 
för rekrytering & sourcing?



Resurshantering och kapacitetsplanering

Säkrade affärer (avtal på plats)

Förvaltningsåtaganden

Muntligen bekräftade affärer

Sannolika affärer

Långt gångna dialoger
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KPI:er och mätning

Kommer Big Data att ge framtidens 
PMO optimala KPI:er och därmed mer 

lyckade projekt?



KPI:er och mätning

”Det viktiga är att formulera mål, sätta gränsvärden 
och vidta åtgärder när mätningarna inte ligger inom 

acceptabla värden”
Kjell Rodenstedt i boken

Governance, Projektportfölj & Projektkontor

Exempel på KPI:er – Best practice

• Percentage of projects fully resourced on 
commencement

• Number of "red to green" status shifts in 
the preceding reporting period

• Percentage of total effort spent on rework
• Percentage of total effort to reach first gate
• Percentage of projects with 

staffing/resource issues



Effekthemtagning och 
nyttorealisering

Kommer framtidens PMO ta ett större och 
tydligare ansvar för effekthemtagningen?



Effekthemtagning och nyttorealisering

E-delegationen, 2014 (v 2.0)



AI och automatisering

Kan PMO-chefen ersättas med en 
PMO-app i framtiden?



AI och automatisering
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