
Bliv SAFe® Product Owner 
eller Product Manager
Et komplet forløb, hvor du lærer SAFe Product Owner eller 
Product Manager rollen og får værktøjer til at lede uden 
formelt mandat.
Som SAFe® Product Owner eller Scrum Product Manager har du en central rolle. Du skal repræsentere forretningen, 
specificere hvordan de enkelte leverancer skal se ud og du skal være med til at motivere andre og få alle til at 
arbejde som et team indenfor de rammer, SCRUM sætter. Dette forløb giver dig værktøjerne.

Hvad er SAFe® og scrum?
Scrum er en metode, der hjælper organisationer med at få mest muligt ud af deres indsatser i selvstyrende 

teams. SAFe® er et rammeværk, der tillader mange selvstyrende teams at arbejde sammen. Metoden er en af de 
mest udbredte til at styre komplekse projekter i større organisationer.

Læs mere om SAFe®

 

Spar penge ved køb af hele pakken

Du sparer ca. 15 %, hvis du køber denne pakke, som består af de tre nedenstående kurser, ift. at købe kurserne 
hver for sig*

SAFe® Product Owner/Manager

Lær om SAFe® som framework og om din rolle som Product Owner eller Product Manager.
SAFe® Product Owner/Manager (5.0)

Leading SAFe®

Lær at lede agile transformationer og at arbejde agilt og effektivt i større udviklingsprogrammer.
Leading SAFe®

Uformel ledelse
Få opbakning som uformel leder, når du har en rolle med stort ansvar men uden formelt mandat. 
Det uformelle lederskab

*Kurserne skal bestilles samlet og afvikles inden for et år i den rækkefølge, der passer dig bedst. Såfremt du 
afmelder et af kurserne, vil du blive faktureret fuld pris på det kursus, du har deltaget på.

Et samlet forløb og certificering til Scrum Product Owners eller Product Managers

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse/scrum/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse/safe/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/safe-product-owner-product-manager/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/safe-kursus-leading-safe/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/det-uformelle-lederskab/


Scrum er baseret på selvstyrende teams. Det vil sige, at der ikke er nogen formel leder. Konkrete beslutninger om 
produktet og daglige prioriteringer vil ofte ligge hos dig som Product Owner.

Det er en kunst at lede uden formel autoritet – og den kunst lærer du i dette forløb.

Udover træning i Scrum og SAFe®, giver forløbet dig redskaber indenfor uformel ledelse, så du er klædt på til hjælpe 
dit team igennem og levere forretningsværdi.

Hvem deltager på kurset?

Deltagere, der har lyst til at arbejde som product owners/managers.

Du skal have kendskab til agil projektledelse eller stå overfor at begynde på rollen som SAFe Product Owner eller 
Manager.

Målgruppen for forløbet spænder bredt og er fx relevant for Produktchefer, Produktejere, Forretningsejere, 
Forretningsanalytikere, Produktlinjeledere, Løsningsledere, Porteføljeledere, Programledere, Medarbejdere i et 
PMO, Procesejere samt IT- og Systemarkitekter.

Udbytte
Dit udbytte

• Værktøjer der hjælper dig til at agere bedre i dit uformelle lederskab

• Større gennemslagskraft og succes som uformel leder

• Dybdegående viden om SAFe® og træning i rollen som Product Owner/Manager

• Indkredse ’Værdistrømme’ (Value Streams)

• Identificere nøgleroller og ansvarsområder i SAFe®

• Deltage i portefølje-udvikling med brug af Epics og ’Portfolio Kanban’

• Opbygge og udbygge Communities of Practice (CoPs)

• Certifikat for din rolle som Product Owner

Din virksomheds udbytte

• Effektive beslutningsprocesser og prioriteringer

• En person med evne til at kommunikere klart og konstruktivt i organisationen

• Optimering af det tværfaglige samarbejde på tværs af projekter og teams

• Lede en lean og agil portefølje

• En medarbejder, der forstår rollerne omkring produktudvikling med SAFe®

• Bedre grundlag for at skabe innovation

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse/agil-projektledelse/


• Det bedst mulige bindeled mellem kunderne og udviklingsorganisation

• Sikre forretningsværdi

 

Kursusoversigt

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/mannaz.com/httpdocs/wp-
content/themes/mannaz/content/course_dates.php on line 255

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/bliv-scrum-product-owner-manager/

Hvad er SAFe® og Scrum?

Vidste du...?

Interne kurser

Alle vores kurser kan holdes kun for din virksomhed – enten ude i virksomheden eller virtuelt. Der er god økonomi i 
interne kurser, og fælles læring skaber fællesskab. Kurset tilpasses jeres konkrete ønsker og behov.

Få mere viden

Personlighedstest

Hos Mannaz tilbyder vi et hav af forskellige tests/målinger med feedbacksamtale, så du kan blive en endnu bedre 
version af dig selv. Du kan bl.a. vælge mellem MBTI®, Hogan, Lumina Spark, Mannaz 360° m.m.

Læs mere

Coaching

Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling, kan du supplere dit kursus med coachingsamtaler. 
Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange års erfaring inden for dit felt.

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/bliv-scrum-product-owner-manager/
https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlighedstest/


Køb coaching

Engelsk er altid en mulighed

Mange af vores kurser har en version, der afholdes på engelsk. Hvis det ikke er tilfældet, kan vi altid lave en 
afholdelse på engelsk som internt kursus ude hos jer – fysisk eller virtuelt.

Se engelske kurser

Om Mannaz
Hvad er en virksomheds største konkurrencemæssige fordel? Hvad er en organisations vigtigste aktiv?

Det er menneskene.

Vi leverer kurser og uddannelser samt konsulentydelser – altid med fokus på mennesker og deres samspil i 
organisationer.

 

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlig-coaching/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/vores-historie/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser


Udvikling siden 1975 Mannaz var DIEU, Danske Ingeniørers Efteruddannelse. Se vores historie 
Praksisnær læring Ny viden har først værdi, når den bliver taget i brug. Læs om Mannaz 
Udvikling verden over Vi har kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Kontakt os 
Udnyt jeres potentiale Vi tilbyder også skræddersyede konsulentydelser. Se alle ydelser 

https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/vores-historie/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/global-tilstedevaerelse/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser

