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Abstract: 
The maintenance management model (Pm3) is a management model whose goal is 

to contribute to the collaboration between the business and IT. An implementation 

of pm3 involves applying the model, it must be implemented with the business 

existing governance and work methods. The purpose of the study is to investigate 

to be able to describe and evaluate the use of pm3 as a management model in a 

state agency. The study is carried out at the Swedish Transport Administration and 

their implementation of pm3. The aim of the study is to answer the research 

question which is “how pm3 can be implemented and applied to be more 

effective?”. The strategy that has been applied is a case study. The data collection 

methods are interviews and document studies where qualitative data has been 

generated. The results of the study show a number of different positive effects that 

implementation of pm3 can have on a business such as better collaboration, cost 

effectiveness and clearer overall picture. Some challenges and problems are also 

identified and a lot of them can be linked to the lack of implementation of the 

model at the Swedish Transport Administration. To maximize the implementation 

of pm3, this study has come to the conclusion that it is important with internal 

education in the management model. This to increase the chance of a successful 

implementation. Taking external help from the pm3 license is also a way to 

improve the implementation, as it offers external help and support from external 

experts. After implementation, it is also important to have an active management 

of the model, so that the business receives support to work properly over time. 

Recommendations for future studies is how to follow up on your implementation 

and establish your governance with pm3 over time. 
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Sammanfattning: 
På maintenance management model (pm3) är en förvaltningsstyrningsmodell vars 

mål är att bidra till samverkan mellan verksamheten och IT. En implementering av 

pm3 innebär en tillämpning av modellen. Den ska implementeras med 

verksamhetens befintliga styrmodeller och arbetssätt. Syftet med studien är att 

undersöka för att kunna beskriva och utvärdera användandet av pm3 som 

förvaltningsstyrningsmodell på en statlig myndighet. Studien utförs på 

Trafikverket och deras tillämpning av pm3. Målet med studien är att besvara 

forskningsfrågan som är ”Hur kan pm3 implementeras och tillämpas för att bli 

ännu effektivare?”. Den strategi som har tillämpats är en fallstudie. 

Datainsamlingsmetoderna är intervjuer och dokumentstudier där kvalitativa data 

har genererats. Resultatet av studien visar en rad olika positiva effekter en 

tillämpning av pm3 kan ha på en verksamhet som till exempel bättre samverkan, 

kostnadseffektivitet och tydligare helhetsbild. En hel del utmaningar och problem 

identifieras också som till stor del kan kopplas till en bristande implementering av 

modellen på Trafikverket. För att effektivisera och maximera tillämpningen av 

pm3 så har denna studie kommit fram till att det är viktigt med intern utbildning i 

förvaltningsmodellen. Detta för att öka kunskapen och på så sätt öka chanserna till 

en lyckad implementering. Att ta extern hjälp av pm3 licensen är också ett sätt att 

effektivisera sin tillämpning, då den erbjuder hjälp och stöd från externa experter. 

Efter implementering är det också viktigt med en aktiv styrning av modellen, så att 

verksamheten får stöd och support i att arbete på rätt sätt.  Förslag på framtida 

studier är hur en verksamhet kan följa upp implementation av modellen och hur 

styrningen med pm3 kan etableras över tid. 
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Begreppslista: 

 

 
Begrepp 

 
Definition 

 

Expertis 

En grupp människor som är experter 

inom ett visst område 

(Nationalencyklopedin, 2019) 

 

Förvaltningsmognad 

Hur långt en verksamhet har 

kommit i sitt förvaltningsarbete. 

 

Tillämpning 

Användning av teori eller metod för 

praktiska ändamål (Wiktionary, 

2019) 

 

Implementera 

Införande av specifikation eller 

koncept i produktionssammanhang 

(Wiktionary, 2019) 

 

Vidmakthålla 

Bevara, upprätthålla. Bibehålla 

(Synonymer.se, 2019) 

Komponent IT-lösning, information eller 

utbildning (Trafikverket, 2019) 

pm3 På maintenance management 

model, förvaltningsstyrningsmodell 

framtagen av På AB. 
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1. Inledning 
I det här kapitlet presenteras studiens bakgrund, problemformulering, 

frågeställning, syfte, avgränsning samt samarbetspartner. 
 

1.1 Bakgrund 
IT-styrning är ett koncept som blivit allt mer viktigt i dagens IT-samhälle. Företag 

implementerar IT-styrning för att få ett bättre samarbete mellan verksamheten och 

IT. En IT-styrningsmodell ska hjälpa verksamheten att uppnå sina mål och 

tillfredsställa dess behov (De Haes & Van Grembergen, 2009). 

Nordström (2014) menar att begreppet IT-styrning syftar till att länka samman 

verksamhets- och IT-parter. Enligt PÅ AB (2019a) är verksamhetsutveckling och 

IT-utveckling synonymt. Det är därmed viktigt att denna länk hänger ihop och har 

gemensamma mål.  

 

Weill och Ross (2004) skriver att deras forskning visar att företag med topp 

presterande IT-syrning genererar upp till 40 procent i vinst på gjorda IT-

investeringar i verksamheten. Idag finns det ett flertal olika modeller och ramverk 

för IT-styrning som verksamheter kan implementera. Till exempel pm3, ITIL och 

COBIT. 

 

I princip alla våra offentliga organisationer har någon typ av IT-stöd. Där system 

och databaser är tätt sammankopplade med verksamheten i övrigt. Detta innebär 

att det ställs högre krav på både organisationen och individen. Samtidigt som det 

öppnar upp för nya möjligheter och ökad medborgarservice. De är då i behov av 

någon typ av modell eller ramverk för IT-styrning (På AB, 2019d). 

 

Pm3 (På maintenance management model) är en modell för förvaltningsstyrning 

som grundar sig i systemförvaltning men som på senare tid blivit en modell för 

styrning av verksamhetsutveckling (På AB, 2019c) . Pm3 innebär samverkan 

mellan organisation och IT. En effektiv förvaltningsstyrning resulterar i ett 

effektivare resursutnyttjande (På AB, 2019d). Modellen är ett resultat av forskning 

och praktisk erfarenhet och utvecklingen pågår ständigt. Modellen är utvecklad 

och ägs av På AB (På AB, 2019c). Enligt På AB (2019a) är linjeorganisationen 

hos en verksamhet inte tillräckligt stark som styrmekanism och behöver därför 

stöd från en samverkanstruktur i form av exempelvis en förvaltningsorganisation, 

som är en del av pm3-modellen. 

 

Pm3 användas idag av flertalet företag och verksamheter inom både den offentliga 

sektorn och privat. Några av användarna är Folksam, Pensionsmyndigheten, 

Norrtälje kommun, Region Östergötland, Trafikverket och många fler (På AB, 

2019e).
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1.2 Problemformulering 
På AB (2019a) beskriver att vid implementation av pm3 modellen finns en rad 

olika pusselbitar som måste falla på plats för en framgångsrik förvaltningsstyrning. 

 

Följande kritiska framgångsfaktorer är framtagna av På AB: 

 

1. Utgå från verksamhetsperspektivet. 

2. Verksamhetsutveckling = IT-utveckling. 

3. Kartlägg verksamhets- och IT-komponenter. 

4. Samstyr förvaltning och utveckling. 

5. Uppdragstyr portfölj och förvaltning. 

6. Säkerställ det affärsmässiga perspektivet. 

7. Säkerställ nivåindelad styrning. 

8. Hitta balans mellan styrning och samverkan. 

9. Förvaltningsorganisation som komplement till linjestruktur. 

(På AB, 2019a) 

 

Pm3 har implementerats på hundratals verksamheter i Sverige och är idag standard 

för företag med mer än 500 anställda (På AB, 2019c). 

 

Att införa pm3 innebär en tillämpning av modellen, den ska implementeras med 

redan befintliga styrmodeller och arbetssätt i verksamheten (På AB, 2019k). 

 

Ett införande av pm3 är en stor förändring för en verksamhet och det kräver 

mycket och grundligt arbete för att hitta rätt i sin förvaltningsstyrning. Många 

upplever problem vid införandet av modellen. Denna studie ställer sig därför 

följande forskningsfråga: 

 

 Hur kan pm3 implementeras och tillämpas för att bli ännu effektivare? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka för att kunna beskriva och utvärdera 

användandet av pm3 som förvaltningsstyrningsmodell på en statlig myndighet. 

 

 

1.4 Avgränsning 
Jag har under den här studien valt att avgränsa mig till den statliga myndigheten 

Trafikverket och dess användande av pm3-modellen.  

 

 

1.5 Samarbetspartner 
Trafikverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet. De ansvarar för långsiktig 

planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, luftfart och sjöfart. 

Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar 

och järnvägar. Trafikverket har sitt huvudkontor i Borlänge och har sammanlagt 

6800 anställda (Trafikverket, 2019). 
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2. Teori 
I det här kapitlet presenteras tidigare forskning och teorier inom IT-styrning och 

förvaltningsstyrning som ligger till grund för denna studie. 

 

2.1 IT-styrning 
IT kan skapa affärsnytta, men en lyckad och framgångsrik användning av IT är 

ingen garanti. Framförallt om IT-styrningen är svag. En dålig IT-styrning kan leda 

till missade möjligheter och investeringar och kan innebära en ökad exponering för 

IT-risker (Turel, Liu, & Bart, 2019). 

 

Webb, Pollard och Ridley (2006) definierar IT-styrning på följande sätt: 

 

” IT Governance is the strategic alignment of IT with the business such that 

maximum business value is achieved through the development and maintenance of 

effective IT control and accountability, performance management and risk 

management” (s.7). 

 

Webb, Pollard och Ridley (2006) skriver att IT-styrning, som begrepp betraktat, är 

en sammanslagning av verksamhetsstyrning och strategiska information system, se 

figur 1. 

 
Figur 1- IT-styrning (Webb, Pollard, & Ridley, 2006) 

2.2 IT service management 
Jonsson och Nordström (2007) skriver att IT service management (ITSM) har i 

uppgift att förbättra kvaliteten på tjänsterna från IT-avdelningen.  

ITSM är implementation och styrning av IT-tjänster som möter verksamhetens 

behov. ITSM fokuserar på support och leverans vilket är bra eftersom att ungefär 

80 procent av kostnaderna för en infrastruktur kommer från dessa två områden 

(Galup & Dattero, 2010). 

 

Haverblad (2007) skriver att ITSM innebär service- och kundfokus, 

tjänsteorientering, målstyrning, prestandamätning, kvalitetsledning och 

processorientering för att leverera och ge support till IT-tjänster, se figur 2. ITSM 

tillämpas från och med driftsättning av en IT-tjänst till dess avveckling. IT-

tjänsterna ska levereras på ett kostnadseffektivt sätt och ge nytta till 

kärnverksamheten. ITSM utgår från kärnverksamhetens krav och behov vid 

planering av IT-infrastrukturens leveranser av IT-tjänster. En tillämpning av ITSM 

leder därför till en målstyrd verksamhet där kund och kvalitet är det viktigaste. För 

att leverera kvalitativa IT-tjänster krävs en tydlig samverkan mellan 
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kärnverksamheten och IT-verksamheten. Målet är att rätt tjänst med rätt kvalitet 

ska levereras till rätt kund på ett kostnadseffektivt sätt. 

 

 
Figur 2- ITSM (Haverblad, 2007) 

 

2.3 Portföljstyrning 
IT Portföljstyrning är styrningen av IT-tillgångar i portföljer. Målet är att förbättra 

balansen mellan risk och vinst i IT-projekt. IT portföljstyrning är en kombination 

av metoder för att hålla koll på IT-investeringar. Portföljen innehåller all direkta 

och indirekta IT-tillgångar inklusive infrastruktur, konsultkontrakt och 

mjukvarulicenser (Jeffery & Leliveld, 2004). 

 

Portföljstyrning är något som bör hanteras centralt i en verksamhet. Ofta kan en 

verksamhet ha en huvudportfölj som sedan innehåller underportföljer som sträcker 

sig ut i verksamheten. Målet med en portfölj är att förvalta resurser enligt 

överenskomna strategier i verksamheten. Portföljstyrning kan jämföras med 

hanteringen av en aktieportfölj. Målet med en aktieportfölj är att maximera vinsten 

på aktierna i portföljen på lång sikt 

(Rodenstedt, 2013). 

 

Konceptet portfölj används inom flera olika kunskapsområden till exempel 

matematik, administration och hälsa. Inom administration används det ofta inom 

marknadsföring, ett företag samlar alla sina produkter i en produktportfölj som kan 

presenteras för kund. Inom IT används portföljhantering för planering, styrning av 

investeringar och förvaltning (Cunha Dolci & Carlos Gastaud Macada, 2011). 

Portföljstyrning inom projekt (Project portfolio management) handlar om att 

kontrollera flera olika projekt som strävar mot samma mål och som tävlar om 

samma resurser. Portföljstyrning i projekt har under de senaste åren fått en central 

roll inom projektarbete, utveckling och förvaltning hos företag. Framgångsrika 

företag har visats ha ett systematiskt tillvägagångsätt i sin utvärdering av 
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portföljer, och vissa studier visar att systematiska metoder inom portföljstyrning 

har positiv inverkan på verksamheten (Martinsuo, 2013). 

 

2.4 Modeller och ramverk 
Crespo Marquez, Moreu de Leon, Gomez Fernandez, Parra Marquez och Lopez 

Compos (2009) utförde en litteraturstudie för att ta fram en 

förvaltningsstyrningsmodell. De fick fram en modell med åtta olika faser, se figur 

3. 

 

Fas ett handlar om definition av förvaltningsobjektet och KPI (Key performance 

indicators). I fas två prioriteras tillgångar och förvaltningsstrategi definieras. I fas 

tre definieras och hanteras eventuella svagheter och risker i de viktigaste delarna 

av förvaltningen. I fas fyra designas de förebyggande planerna i förvaltningen. Ett 

systems funktioner definieras för att bli mer resistent mot problem och katastrofer. 

I fas fem schemaläggs dessa planer och resurserna optimeras. I fas sex påbörjas 

förvaltningen och alla delar utvärderas och kontrolleras. I fas sju utförs 

kostnadsanalyser på de olika objekten i förvaltningen. Varje objekt analyseras för 

hela objektets livscykel. I fas åtta utförs förbättringar och uppdateringar i 

förvaltningsarbetet. Ny teknik och metoder kan implementeras. 

 
Figur 3 – Förvaltningsmodell enligt (Crespo Marquez, Moreu de Leon, Gomez Fernandez, Parra Marquez, & 
Lopez Compos, 2009) 
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2.4.1 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 
ITIL utvecklades till en början för den brittiska staten och är ett ramverk med 

processer för att hjälpa IT-specialister att bygga en grund för pågående IT-service. 

ITIL beskriver hur förvaltningen av IT-processer, funktioner, roller och 

ansvarsområden ska hanteras (Pollard & Cater-Steel, 2009). 

Första versionen av ITIL utvecklades 1989 och ramverket är idag det mest 

populära ramverket inom ITSM (IT Service Management). Alla metoder och 

processer inom ITIL har som mål att förena IT-tjänster med behovet hos 

verksamheten. ITIL kan implementeras på alla typer av verksamheter och miljöer 

(Aliman, Bertin, & Crespi, 2017). 

Jonsson och Nordström (2007) betonar att många verksamheter väljer att 

implementera ITIL tillsammans med pm3. 

ITIL utvecklas idag av företaget Axelos och den senaste versionen ITIL 4 släpptes 

under det första kvartalet 2019 (Axelos, 2019). 

Axelos (2019) beskriver att fördelarna med ITIL är att ramverket är globalt och 

innehåller omfattande, praktiska och beprövad guidning för att etablera ett 

förvaltningssystem. Ramverkets dokumentation har tydligt beskrivna IT-termer för 

att öka förståelsen hos alla delar av verksamheten. 

 

2.4.2 COBIT 
COBIT är ett förvaltningsstyrningsramverk som innehåller en rad olika bästa 

praxis för en verksamhets styrelse och IT-förvaltning. Ramverket är utvecklat av 

ISACA och innehåller bland annat kritiska framgångsfaktorer, mognadsmodeller 

och andra verktyg för roll- och uppdragsfördelning inom en IT-process. Den första 

versionen av COBIT släpptes 1996 (De Haes, Van Grembergen, & Debreceny, 

2013). 

 

COBIT 2019 är den senaste versionen av ramverket. Det har tagits fram med hjälp 

av forskning och feedback från användare av tidigare versioner. COBIT 2019 är 

utvecklat från konceptet att ett bra förvaltningssystem kräver att en rad olika 

styrningskomponenter arbetar tillsammans. Exempel på dessa komponenter kan 

vara processer, strukturer, beteenden och kompetens. (Steuperaert, 2019) 

Enligt Steuperaert (2019) gör COBIT 2019 det möjligt för företag att designa, 

driva och förbättra IT-syrningen utifrån företagets behov. 

 

2.4.3 Affärsmässig förvaltningsstyrning (AMFS) 
Jonsson och Nordström (2007) skriver i sin rapport om affärsmässig 

förvaltningsstyrning. Syftet med AMFS är att skapa en uppdragstyrd 

förvaltningsverksamhet. Målet är att en verksamhets IT-system ska ha så hög 

verksamhetsnytta som möjligt.  På AB har genom forskning och praktiskt arbete 

tagit fram ett 20-tal olika dialekter av AMFS. Telia Sonera använder en sådan 

dialekt, som kallas tsm3.   

 

 

 

2.5 På Maintenance Management Model (Pm3) 
Pm3 är en styrmodell som grundar sig i systemförvaltningsproblematiken under 

90-talet. Över tid har den utvecklats till en styrmodell för verksamhetsutveckling. 

Pm3 utgår från verksamhetsperspektiv vilket möjliggör en styrning utifrån ett 
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tvärfunktionellt perspektiv. Modellen ägs, utvecklas och förvaltas av På AB (På 

AB, 2019c). 

 

2.5.1 Tillämpning 
Pm3 kan tillämpas på följande sätt: 

 

 

 Inom ett särskilt område - Pm3 behöver inte införas på hela 

organisationen, utan den kan tillämpas på ett enskilt objekt. 

 Styrbar systemförvaltning - Grupperad förvaltning av IT-systemen 

utifrån verksamhetens behov ger en förbättrad kommunikation mellan IT 

och verksamhet. 

 Styrbara förvaltningsobjekt - Får med hela verksamheten i förvaltningen. 

Verksamhetsprocessen/produkten och IT som ett och samma styrbara 

objekt. 

 Styrbar förvaltning och utveckling – Förvaltningen utökas och blir även 

nyutveckling. 

 Integrerad styrning - Pm3 integreras med övrig styrning i verksamheten. 

Detta är en förutsättning för alla tillämpningar. 

(På AB, 2019c) 

 

 

 

Att införa Pm3 betyder att man gör en tillämpning av modellen. Hur och varför 

Pm3 tillämpas beror på organisationen och dess behov och förutsättningar, se figur 

4. 

 

 

 
Figur 4 - Tillämpning Pm3 (På AB, 2019c) 

 

 

2.5.2 Förvaltningsverksamhet 
Förvaltningsverksamhet enligt pm3 betyder att kontinuerligt stödja, vidmakthålla, 

vidareutveckla och tillgängliggöra stöd till en verksamhet. För att utföra detta så 

utförs fyra olika huvudaktiviteter. Dessa aktiviteter är förvaltningsstyrning, 

användarstöd, ändringshantering och daglig IT-drift och underhåll. 

Förvaltningsverksamhet är en delmängd av den objektverksamheten som stöds och 

av IT-verksamhet, se figur 5 (På AB, 2018). 
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Figur 5- Förvaltningsverksamhet (På AB, 2018) 

 

De aktiviteter som stöds av en viss förvaltningsverksamhet kallas för 

objektverksamhet. Det är viktigt att definiera objektverksamheten för att klargöra 

syftet med förvaltningsverksamheten. Objektverksamheten kan delas upp i tre 

typer: 

 

1. Kärnverksamhet - Innehåller aktiviteter som till exempel 

produktionsplanering, journalföring och fondadministration. 

2. Stödverksamhet - Innehåller aktiviteter som till exempel 

ekonomiadministration eller diarieföring. 

3. IKT- verksamhet – IT-aktiviteter som till exempel it-nära förvaltning i 

andra förvaltningsobjekt. 

(På AB, 2018) 

 

 

2.5.3 Förvaltningsobjekt 
Ett förvaltningsobjekt består av verksamhetskomponenter och IT-komponenter 

som är paketerade som förvaltningsprodukter. Verksamhetskomponenter kan till 

exempel vara processbeskrivningar, informationsmodeller eller 

användarstödmaterial. IT-komponenter kan vara IT-system, applikationer, 

plattformskomponenter och IT-tjänster. Den IT-nära förvaltningen ansvarar för IT-

komponenterna och den verksamhetsnära förvaltningen ansvarar för 

verksamhetskomponenterna (På AB, 2018). 

 

I pm3 är det förvaltningsobjektet som avgränsar förvaltningsorganisationens 

ansvarområde och fördelningen av ansvar inom förvaltningsorganisationen 

(Nordström & Dervisevic, 2011). 

För att få ett effektivt förvaltningsobjekt samlas ansvaret för de 

verksamhetskomponenter och IT-komponenter som används till en specifik 

objektverksamhet (På AB, 2018). 
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För att säkerställa verksamhetsnyttan hos ett förvaltningsobjekt krävs en tydlig 

indelning av objektet. Indelningen av ett förvaltningsobjekt sker utifrån 

objektverksamheten som ska använda förvaltningsprodukterna. 

Indelningsgrunderna ska vara process, produkt, tjänst eller uppdrag i 

objektverksamheten (På AB, 2018). 

 

2.5.4 Förvaltningsprodukt 
Förvaltningsprodukt är de paketerade leveranserna som en 

förvaltningsorganisation levererar. Denna paketering görs för att tydliggöra att 

leveranserna inte bara är IT-lösningar. Fokus flyttas från den tekniska lösningen 

till funktioner i ett verksamhetsperspektiv. Detta gör kravställningen från 

användarna mer relevant, då de kan uttrycka förändringsbehov i en produkt istället 

för en konkret IT-lösning. Förvaltningsobjektet består av flera 

förvaltningsprodukter, förvaltningsprodukterna består i sin tur av olika IT- och 

verksamhetskomponenter, se figur 6 (På AB, 2018). 

 

 
Figur 6- Förvaltningsobjekt, förvaltningsprodukt, komponent (På AB, 2018) 

 
 

2.5.5 Förvaltningsplan 
Förvaltningsplanen i pm3 skapas för att på ett tydligt sätt beskriva 

förvaltningsuppdraget. Den ska innefatta både IT-nära och verksamhetsnära 

perspektiv för vidmakthållande och vidareutveckling. I förvaltningsplanen 

beskrivs uppdraget med hjälp av uppsatta mål för att veta vad som förväntas av 

förvaltningen. Förvaltningsplanen har i uppgift att sammanbinda organisationens 

övergripande mål och strategier med det vardagliga förvaltningsarbetet. Detta görs 

genom nedbrytning av förvaltningsarbetet i till exempel aktivitetslistor och 

tidsplaner. Förvaltningsplanen ska också omhänderta behov från verksamheten i 

form av ändringsförslag. Detta ger förvaltningsplanen möjlighet att sammankoppla 

strategiska mål med omedelbara och konkreta behov hos användarna. 

Förvaltningsplanen fungerar således som en brygga mellan övergripande mål och 

aktiviteter och genomförande, se figur 7.  De uppsatta målen ligger sedan till grund 
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för budgetering och resursuppskattning i förvaltningsuppdraget. 

Förvaltningsplanen förnyas varje år (På AB, 2018). 

 

 
Figur 7- Förvaltningsplanen som brygga (På AB, 2018) 

 
 
 
 

2.5.6 Portföljstyrning med pm3 
När flera förvaltningsplaner sammanställs skapas en förvaltningsportfölj. Den 

tillsammans med motsvarande utvecklingsportfölj möjliggör prioriteringar och 

beslut i en sammanhållen portfölj. Den sammanhållna portföljen blir då ett verktyg 

för organisationen att styra samtliga uppdrag i riktning med de gemensamma 

målen och strategierna (På AB, 2018). 
 
 

2.5.7 Förvaltningsorganisation 
För att säkerställa att rätt beslut tas inom förvaltningsverksamheten bildas en 

förvaltningsorganisation. Förvaltningsorganisationen utgörs av tydliga roller för att 

säkerställa att rätt beslut tas av rätt roll (På AB, 2018). 

 

Förvaltningsorganisationen är kopplad till ett förvaltningsobjekt och finns så länge 

det finns något att förvalta eller förvaltningsprodukter att leverera. Det är en 

virtuell organisation, vilket betyder att den inte är integrerad i linjeorganisationen. 
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Rollerna i organisationen har fördefinierade ansvarsområden, ansvar och 

arbetsuppgifter. Rollerna finns i tre olika nivåer och på varje nivå finns roller som 

säkerställer att både IT-nära och verksamhetsnära behov tillgodoses, se figur 8. 

Förvaltningsplanen tas fram av förvaltningsorganisationen och fungerar som 

styrdokument under förvaltningsarbetet (På AB, 2018). 

 

 

 

 
Figur 8- Förvaltningsorganisation (På AB, 2018) 

 

2.5.8 Modellkomponenter 
Pm3 är uppbyggt på fyra olika modellkomponenter, se figur 9. Dessa komponenter 

kan tillämpas på både enskilda förvaltningsuppdrag och ur ett helhetsperspektiv. 

För att beskriva dessa modellkomponenter behöver följande frågor besvaras: 

 

Vad ska förvaltas?  

Det som ska förvaltas är förvaltningsobjektet. Det är därför viktigt med en 

verksamhetsorienterad objektindelning för ett så effektivt förvaltningsobjekt som 

möjligt. 

 

Vad ska uppnås med förvaltningsuppdraget? 

Det som ska uppnås med förvaltningsuppdraget är att få ett så styrbart uppdrag 

som möjligt. Detta uppnås med en tydlig förvaltningsplan. 

 

 

Vilka ska styra och förvalta? 

En förvaltningsplan utgör tydliga ansvarsområden och roller för att säkerställa att 

beslut tas på rätt nivå. Målet är att ha ett gemensamt uppdrag men fokus på olika 

delar. Styrstruktur för uppdrag i samverkan. 

 

Hur ska förvaltningsverksamheten styras? 

Integrerade styrprocesser. Styrningen klargörs med hjälp av processbeskrivningar 

som beskriver hur förvaltningsorganisationen ska arbeta. De styrande processerna 
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ska beskriva hur förvaltningsplanen fastställs, hur löpande styrningen sker samt 

hur övergången från projekt- till förvaltningsorganisationen styrs 

(På AB, 2018). 

 

 

 
Figur 9- Modellkomponenter (På AB, 2019j) 

 

2.5.9 Pm3 licens 
Pm3 licensen är en tjänst som På AB erbjuder verksamheter som vill använda 

modellen. Pm3 utvecklas hela tiden och en ny version släpps varje år. Pm3 

licensen innebär support till verksamheten under hela implementeringen för att få 

en så hög verksamhetsnytta som möjligt i användandet av modellen. Licensen ger 

verksamheten tillgång till metoder, verktyg och modeller som kan användas i 

arbetet. Att ha licensen ger också tillgång till ett forum med andra licenskunder där 

verksamheter kan diskutera och utbyta erfarenheter (På AB, 2019l). 

 
 
 
 

2.6 Effekter av pm3 
På AB har under åren kontaktat sina kunder och utfört enklare fallstudier för att 

utvärdera implementationen och användandet av pm3 (På AB, 2019e). 

 

2.6.1 Positiva effekter 
 

På AB (2019f) skriver att Region Östergötland upplever att pm3 förbättrat deras 

dialog mellan verksamhet och IT samt att modellen medfört ordning och reda 

vilket möjliggjort konsolidering av system. De uppger också att modellen bidragit 

till en verksamhetsdriven IT genom den tydliga kopplingen med verksamheten och 
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hur den styrs samt hur planeringen och styrningen i förvaltningsverksamheten 

ligger till grund för detta. 

 

Enligt På AB (2019g) upplever Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) att 

införandet av pm3 har gjort att deras förvaltningsstyrningsarbete blivit betydligt 

mer transparent. De har nu förvaltningsplaner som är tillgängliga för alla och där 

prioriteringar och vem som gör vad finns preciserat. Alla system på MTM har 

inventerats och kategoriserats. Detta arbete har inneburit att flera system har 

avvecklats då man insett att de inte har behövts. Övergången mellan projekt och 

förvaltning har också den blivit tydligare. 

 

Folksam införde pm3 tillsammans med det agila arbetssättet scrum och säger att 

införandet av pm3 som styrmodell hade positiv inverkan på införandet av ett agilt 

arbetssätt. Det strukturerade arbetssättet, tydligheten i hur förvaltning och 

nyutvecklande hänger ihop, ansvarsområden och metoder för budgetering var 

redan på plats. En annan styrka som Folksam nämner med pm3 och scrum är att de 

valt att inte vara så detaljerade i sina förvaltningsplaner vilket gjort det möjligt att 

bedriva ett agilt arbetssätt (På AB, 2019h). 

 

På AB (2019i) skriver att Östgötatrafiken som införde pm3 2012 anser att pm3 är 

en väldigt bra modell för förvaltningsstyrning av deras system. De anser att det 

viktigaste som pm3 bidrar med är balansen mellan verksamheten, IT och teknik. 

Även att det bidrar till en god struktur på teknikdelarna. 

 

2.6.2 Problem och utmaningar 
Region Östergötland upplever utmaningar i sin portföljstyrning. Detta på grund av 

att många objekt idag saknar en specifik budget.  Objekten har således inga medel 

knutna till sig från verksamheten som det stödjer. Detta innebär svårigheter i 

prioriteringarna och målen för objekten kopplas till strategier på regionnivå. 

Fullständig ekonomisk uppföljning saknas alltså i några av objekten. I övrigt så 

upplever Region Östergötland utmaningar i gränslandet mellan linje och 

förvaltning samt mellan projekt- och förvaltningsportfölj (På AB, 2019f). 

 

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) upplever att en av utmaningarna med 

pm3 har varit förståelsen för den anställdes befogenheter i pm3:s rollorganisation i 

relation till befogenheter i linjen. Hur skulle resursernas tid styras och planeras och 

hur skulle budgetarbetet fördelas mellan förvaltningsorganisationen och linjen. En 

annan utmaning som de nämner är pm3-terminologin (På AB, 2019g). 

 

Folksam som implementerat pm3 tillsammans med scrum har sina utmaningar i de 

olika rollerna som finns i pm3 respektive scrum, samt samarbetet mellan dessa. 

Idag hämtas krav in av förvaltningsledare (pm3) och kravanalytiker och slussas 

sedan vidare. Tanken hos Folksam är att ett problem istället kan tas direkt med 

aktuell Product Owner (Scrum). För att få detta att fungera krävs ett bra samarbete 

mellan förvaltningsledaren och product owner samt att arbetssätt och ansvar sätts 

på ett tydligt sätt (På AB, 2019h). 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras forskningsstrategin, datainsamlingsmetoder och 

analysmetoder som används i studien för att besvara forskningsfrågorna. Samt en 

övergripande bild över forskningsprocessen. 

 

3.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie delas in i två delar. Den första delen går ut på att upptäcka 

vilken litteratur som finns och leta efter ett forskningsområde som passar. Den 

andra delen av litteraturstudien börjar när ett forskningsämne är valt och pågår 

sedan under hela forskningstiden. Målet med litteraturstudien är att hitta och 

presentera bevis som kan styrka forskningens kunskapsbidrag (Oates, 2006). 

 

Enligt Oates (2006) är litteraturstudien grunden för den forskning som ska 

genomföras. Den ska visa att forskaren är medveten om existerande forskning 

inom det valda ämnet. Studien ska placera forskarens arbete i kontext med vad 

som redan har publicerats. 

 

I den här studien har en litteraturstudie enligt Oates (2006) sju steg genomförts. 

Stegen beskrivs ytterligare här nedan. 

 

3.1.1 Sökning 
Denna studie började med en databassökning/webbsökning för att identifiera 

tidigare forskning och teori inom ämnet. De sökord som används var: Pm3, IT-

governance, IT-styrning, Förvaltningsstyrning, ITSM, Management Models och 

Verksamhetsstyrning.  

 

3.1.2 Erhållande 
De relevanta referenser som identifierats för denna studie har inhämtats från 

databaserna Summon, DiVA, och Google Scholar. Några referenser i denna studie 

kommer från böcker som redan varit i forskarens ägo.  

 

3.1.3 Bedömning 
Alla referenser i denna studie har genomgått en bedömning i trovärdighet. Några 

av referenserna är vetenskapligt granskade andra har bedömts trovärdiga och 

nödvändiga utifrån vilken eller vilka som skrivit och vart den har publicerats. 

 

3.1.4 Läsning 
Efter erhållande och bedömning har referenserna gåtts igenom för identifiering av 

relevant information. 

 

3.1.5 Kritisk utvärdering 
Alla referenser i denna studie ha utvärderats för att bedöma relevans och kvalitet. 

 

3.1.6 Upptagning 
Anteckningar och kortare sammanfattningar om referenser i denna studie har förts 

i separat dokument. Detta för att hålla koll på insamlat material och referenser. 
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3.1.7 Kritisk recension 
Nedan visas en konceptmatris över några av denna studies referenser, se tabell 1. 

Där referenserna har kopplats till olika koncept som är aktuella för den här studien. 

 
Tabell 1 - Konceptmatris 

 

 

Referens 

       PM3       IT-Governance    

ITSM 

Portföljs

tyrning 

Ramverk, 

modeller 

Förde

lar 

Påve

rkan 

Påverka

n 

Mekanis

mer 

   

(De Haes & Van 

Grembergen, 2009) 

   

 

   X 

    

(Ali & Green, 2012)    

 

   X 

 

 

       X 

   

(Nordström, 2014)  

 

  X 

      

(På AB, 2018)  

    X 

      

(Turel, Liu, & Bart, 2019)    

 

   X 

 

 

     X 

   

(Jonsson & Nordström, 

2007) 

 

 

  X 

    

 

    X 

  

 

       X 

(Nordström & Dervisevic, 

2011) 

 

 

   X 

 

 

    X 
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Referens 

       PM3       IT-Governance    

ITSM 

Portföljs

tyrning 

Ramverk, 

modeller 

(Webb, Pollard, & Ridley, 

2006) 

   

 

     X 

 

 

    X 

   

(Weill & W.Ross, 2004)    

 

    X 

 

    

(Galup & Dattero, 2010)      

 

   X 

  

(Jeffery & Leliveld, 2004)       

 

    X 

 

(Martinsuo, 2013)       

 

     X 

 

(Rodenstedt, 2013)       

 

    X 

 

(Crespo Marquez, Moreu de 

Leon, Gomez Fernandez, 

Parra Marquez, & Lopez 

Compos, 2009) 

       

 

   X 

(Pollard & Cater-Steel, 

2009) 

     

 

   X 

 

 

    

 

 

 

X 

(De Haes, Van Grembergen, 

& Debreceny, 2013) 

       

 

    X 
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Referens 

       PM3       IT-Governance    

ITSM 

Portföljs

tyrning 

Ramverk, 

modeller 

(Steuperaert, 2019)        

 

     X 

 

3.2 Forskningsstrategi 
Enligt Oates (2006) är forskningsstrategin det angreppssätt som ska användas för 

att besvara en studies forskningsfrågor. Oates (2006) beskriver sex olika strategier, 

se tabell 2. 

 

Varje forskningsfråga kan ha en egen strategi. Vilket betyder att en forskning som 

har flera forskningsfrågor kan har flera strategier. Vid val av flera strategier är det 

viktigt att bedöma om tiden för forskningsprojektet tillåter det (Oates, 2006). I 

denna studie har fallstudie använts som strategi. 

 

 

 

Enkätundersökning 

Fokuserar på att samla in data från 

stora mänger människor på ett 

systematiskt sätt. 

 

Design and Creation 

Fokuserar på att utveckla nya IT-

artefakt. Antingen färdiga produkter 

eller som modeller eller metoder. 

 

Experiment 

Fokuserar på att undersöka orsak och 

effekt. Används för att bevisa eller 

motbevisa hypoteser. 

 

Fallstudie 

Fokuserar på att undersöka en instans 

eller en specifik sak i t.ex. en 

verksamhet. 

 

Aktionsforskning 

Forskning där forskaren utför något i 

en vardaglig situation för att reflektera 

och lära. 

 

Etnografi 

Fokuserar på att förstå kulturen och 

synen på saker och ting hos en grupp 

människor. 

Tabell 2 – Forskningsstrategier (Oates, 2006) 

En fallstudie fokuserar på ett specifikt område/ämne i en specifik organisation. 

Målet är att få en djup förståelse av fenomenet som undersöks (Oates, 2006). Detta 

passa bra i denna studie då syftet är att utvärdera användandet av pm3 på 

Trafikverket. Ett specifikt fall kommer att undersökas på djupet och flera olika 

datagenereringsmetoder kommer att användas för att samla in data. Vilket passar 

bra in på denna studie då både dokumentstudier och intervjuer har genomförts. 
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Oates (2006) skriver att en fallstudie karakteriseras av att den fokuserar på djup 

snarare än bredd, att studien genomförs i sin normala omgivning, att studien har ett 

helhetsperspektiv och att flera källor och metoder används.  

Denna studie är en kortsiktig studie om samtiden. En kortsiktig eller samtida studie 

är enligt Oates (2006) en studie där forskaren undersöker ämnet som det är just nu. 

Forskaren undersöker, observerar och pratar med personer för att få en bild över 

hur det går och vad som händer. 

En fallstudie utförs i fenomenets naturliga kontext, till skillnad från till exempel 

experiment där forskaren försöker ta kontroll och manipulera variablerna av 

intresse (Crowe, o.a., 2011). 

 

3.3 Datainsamling 
Enligt Oates (2006) är en datainsamlingsmetod sättet som används för att skapa 

empiriska data eller bevis. Data kan vara antingen kvantitativ eller kvalitativ. 

Oates (2006) beskriver fyra olika datainsamlingsmetoder, se tabell 3. 

 

Oates (2006) skriver att en datainsamlingsmetod ofta kan kopplas till en specifik 

forskningsstrategi. Men en forskningsstrategi kan fortfarande använda flera olika 

datainsamlingsmetoder. Att använda flera olika datainsamlingsmetoder gör det 

möjligt för forskaren att studera ett område eller fenomen från olika infallsvinklar. 

Flera datainsamlingsmetoder gör det också möjligt att jämföra olika data för att 

hitta mönster och motsägelser. Om olika typer av data säger samma sak så stärker 

det studiens validitet. 

 

 

 

 

Intervjuer 

En typ av konversation mellan två eller 

flera personer där forskaren styr vad 

som diskuteras. 

 

Observationer 

Observationer och iakttagelser av vad 

människor gör. 

 

Frågeformulär 

Fördefinierade frågor som ofta har 

fördefinierade svarsalternativ. 

 

Dokumentstudier 

Forskaren studerar dokument som 

redan finns i verksamheten eller 

området som ska studeras. 

Tabell 3 – Datainsamlingsmetoder (Oates, 2006) 

 
 

3.3.1 Intervjuer 
En av datagenereringsmetoderna i denna studie är intervjuer. Oates (2006) 

beskriver intervjuer som en speciell typ av konversation mellan människor. Där en 

av personerna har en agenda, den önskar att få information. Vilket betyder att 

konversationen inte uppkom av sig själv, utan den har planerats av forskaren. En 
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intervju är ett möte med förhoppningen om att producera data till forskning. 

(Oates, 2006)  

 

Oates (2006) skriver att det finns tre typer av intervjuer. Strukturerad, semi-

strukturerad och ostrukturerad intervju. Semi-strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer används vid ett upptäckande syfte då de tillåter personen som blir 

intervjuad att tala mer fritt. Semi-strukturerad och ostrukturerade intervjuer passar 

därför bra vid djupa undersökningar. 

 

Ostrukturerade intervjuer utförs ofta i samband med insamlande av 

observationsdata. Semi-strukturerade intervjuer är oftast planerade och 

schemalagda utanför det vardagliga arbetet och är det vanligaste intervjuformatet. 

Semi-strukturerade intervjuer kan utföras antingen enskilt eller i grupp (DiCicco-

Bloom & Crabtree, 2007). 

 

I denna studie har semi-strukturerade intervjuer utförts. En semi-strukturerad 

intervju är planerad med frågor och förbestämda ämnen, men forskaren är öppen 

för förändringar och tilläggsfrågor beroende på hur konversationen flyter på. Semi-

strukturerade intervjuer ger mer tid till personen som blir intervjuad att prata fritt 

och komma med egna frågor och ämnen som den anser vara relevanta (Oates, 

2006). 

 

Under intervjuerna i denna studie har anteckningar förts och alla intervjuer har 

spelats in. Efter avslutad intervju har fullständig transkribering utförts. Oates 

(2006) menar att inspelning av intervjun inte bara är bra för att forskaren får hela 

intervjun och allt som sagts på band, utan det tillåter också andra forskare att 

lyssna och göra sina egna analyser. 

 

Transkriberingen görs för att få inspelningen på papper. Det blir då enklare att 

söka och analysera. Det är vid transkriberingen som intervjun får liv igen och 

analyseringen av data påbörjas (Oates, 2006). Se bilagor för transkriberingar. 

 

I denna studie har två IT-nära förvaltningsledare, två förvaltningsledare, en 

objektägare IT och en enhetschef intervjuats. Se bilaga 1 för intervjuunderlag. 

 

 

3.3.2 Dokumentstudier 
Dokument är en annan källa till data som använts i denna studie. Oates (2006) 

skriver att organisationer producerar stora mängder dokument i form av 

arbetsbeskrivningar, manualer, noteringar etc. Dokument kan delas in i två olika 

typer: 

1. Hittade dokument – Dokument som redan finns hos organisationen. 

2. Forskar-genererade dokument – Dokument som sätts ihop och skapas 

enbart för den aktuella forskningen. 

(Oates, 2006) 

   

Dokumentstudier används ofta som en sekundär datakälla för att stärka validiteten 

av en studie. Men dokument kan även användas som primär datakälla som objekt 

att studera i sin naturliga miljö (Miller & Alvarado, 2005). 
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I denna studie har dokumentstudier på redan existerande dokument hos 

Trafikverket genomförts. Det som har studerats är förvaltningsplaner, 

utbildningsdokument samt arbetsbeskrivningar till förvaltningsstyrningsmodellen 

på Trafikverket. 

 

Fördelen med dokumentstudier är att stora mängder data kan samlas in snabbt och 

smidigt, eftersom forskaren kan dra nytta av dokument som redan skapats i andra 

syften. Vilket också leder till en diskret insamling av data. Dokumentstudier 

genererar också färre etiska problem än andra datagenereringsmetoder (Oates, 

2006). 

 

3.4 Analys 
I denna studie har Trafikverkets användande av pm3 utvärderats utifrån det som 

framkommit i litteraturstudien.   

Utifrån den kvalitativa data som genererats har styrkor och svagheter identifierats. 

Från svagheterna har sedan förslag på förbättringsområden tagits fram.  

 

3.4.1 Kvalitativa data 
Enligt Oates (2006) är kvalitativa data all icke numerisk data som till exempel ord, 

bilder, ljud och dokument. Kvalitativa data genereras från intervjuer, dokument, 

webbsidor, manualer etc.  

En analys av kvalitativa data kan vara en komplex process. Det är en utmaning 

som kan generera många problem för forskaren (Dierckx de Casterle, Gastman, 

Bryon, & Denier, 2012). 

Dierckx de Casterle, Gastman, Bryon och Denier (2012) har identifierat följande 

sex potentiella problem vid en analys av kvalitativa data: 

 

1. Övertro på kvalitativa mjukvarupaket – För lite tid läggs på att 

verkligen läsa igenom och förstå och reflektera över materialet. Mjukvara 

kan inte veta vad data betyder. 

2. Bearbetning på rad nivå – Forskaren kodar data på varje rad i materialet 

och riskerar då att förstå sammanhanget i analysen. 

3. Förutfattade meningar – Forskaren kodar utifrån förutfattade meningar 

och riskerar att utesluta alternativa förklaringar och teorier. 

4. Svårigheter att behålla integriteten av varje respondents unika 

historia – Risken att förlora det unika som varje enskild intervju kan bidra 

med. 

5. Den fulla potentialen av data utnyttjas inte – När analysen inte leder till 

någon beskrivande teori. Ingen tolkning eller teori utvecklas. 

6. Analys som en individuell process – Ibland kan en analys i team leda till 

en mer genomtänkt och kreativ syn på forskningen i fråga. 

 

 

3.4.2 Analys av textdata 
Enligt Oates (2006) det nödvändigt att sammanställa och organisera den insamlade 

textdata för att förenkla analysen av den. I den här studien har fullständiga 

transkriberingar av intervjuerna utförts och allt material har varit i samma format 

med utrymme för kommentarer och markeringar. All rådata i denna studie har 

sparats på både forskarens dator, fysisk och i molntjänst. Enligt Oates (2006) ska 
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minst en duplicering av rådata finnas då denna data i många fall kan vara 

oersättlig. 

 

Analysen har i denna studie utförts utifrån Oates (2006) beskrivning av hur analys 

av textdata kan gå till. I steg ett utfördes en genomgång av all data för att skapa en 

uppfattning av vilken data som fanns. Sedan identifierades tre olika nyckelteman i 

data: 

 

1. Data som inte är relevant. 

2. Data som är relevant för beskrivningen av denna studie. 

3. Data som är direkt relaterad till denna studies forskningsfrågor. 

 

I steg två lades all fokus på tema tre, data som är direkt relaterad till denna studies 

forskningsfråga. Denna data kategoriserades i två kategorier. Positiva effekter med 

användandet av pm3 och problem som uppkommer vid användande av pm3. 

I steg tre förfinades de två huvudkategorier och bröts ner i underkategorier. Enligt 

Oates (2006) underlättar detta när man sedan ska leta efter mönster och kopplingar 

i data.  

 

I steg fyra har denna studie gått bortom mönstren och kopplingarna för att försöka 

förklara vad data egentligen säger. Detta kan enligt Oates (2006) göras genom att 

koppla data till tidigare framtagna koncept eller teorier, eller genom att koppla data 

till vad som framkommit i litteraturen. I denna studie har en teori om data bildats 

utifrån vad som framkommit i litteraturstudien. 

Oates (2006) skriver att det är viktigt att inte låsa fast sig vid den första passande 

förklaringen eller teorin som framkommer av analysen. Forskaren ska därför leta 

efter alternativa förklaringar eller problem med den förklaringen som identifierats. 

 

3.4.3 Analys av dokument 
Enligt Oates (2006) finns det två sätt att se på dokument. Dokument som data 

hållare och dokument som objekt. 

Dokument som data hållare är dokument som håller data som forskaren är 

intresserad av. Data kan analyseras med hjälp av en innehållsanalys. 

Innehållsanalys är en kvantitativ metod som räknar hur många gånger något 

förekommer i dokumentet (Oates, 2006). 

 

Dokument som objekt är dokument som behandlas som egna entiteter. Forskaren 

kollar vem som skapat dokumentet, vem som tagit del av dokumentet, hur 

dokumentet har skapats och hur det har förändrats. Dokumentet analyseras för att 

göra det möjligt att dra slutsatser (Oates, 2006). 

 

I den här studien har dokumenten analyserats som objekt. 
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3.5 Forskningsprocess 
Denna studie började med en litteraturstudie som ledde fram till 

forskningsfrågorna. Sedan utfördes en fallstudie med intervjuer och 

dokumentstudier som datagenereringsmetod. Detta genererade kvalitativa data 

som sedan analyserades och resulterade i ny kunskap, se figur 10. 

 

 
Figur 10 – Forskningsprocess inspirerad av (Oates, 2006) 
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4. Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultatet av intervjuerna och dokumentstudierna.  

 

4.1 Förvaltning på Trafikverket  
Förvaltningsmodellen på Trafikverket infördes 2010 när myndigheten bildades. 

Modeller med grunden i pm3 hade redan använts på banverket och vägverket som 

slogs ihop i Trafikverket. 

 

På trafikverket skiljer man på förvaltning och löpande verksamhet enligt följande: 

 

Förvaltning är vidmakthållande och vidareutveckling av gemensamma arbetssätt 

med tillhörande IT-lösningar. 

Löpande verksamhet är den verksamhet som bedrivs fortlöpande och med 

huvudsak verksamhetsspecifika roller.  

 

Förvaltningens uppdrag beskrivs i fyra olika delar, se figur 11. 

 

 
Figur 11- Förvaltningsuppdrag på Trafikverket (Trafikverket, 2019) 

 

4.1.1 Förvaltningsobjekt på Trafikverket 
Förvaltningsobjekten omfattar en process i Trafikverkets processkarta och består 

av olika förvaltningskomponenter. Förvaltningsobjekten innehåller både 

verksamhetsnära förvaltning och tekniknära förvaltning. 

 

Förvaltningsobjektets syfte är att säkerställa verksamhetens behov av 

gemensamma och standardiserade arbetssätt, metoder, verktyg, 

informationsstrukturer och IT-lösningar 

 

Förvaltningsobjekten styrs utifrån årliga förvaltningsplaner som säkerställer att 

förvaltningen stödjer verksamhetens uppsatta mål, krav och förväntningar. Se figur 

12. 
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Figur 12 - Förvaltningsobjekt Trafikverket (Trafikverket, 2019) 

 
 
 
 

4.1.2 Förvaltningsorganisation på Trafikverket 
Förvaltningsorganisationen för ett förvaltningsobjekt på Trafikverket består av 

Processansvarig (PA), Förvaltningsansvarig (FA), Tekniknära förvaltningsansvarig 

(TFA), Förvaltningsledare (FL), Tekniknära förvaltningsledare (TFL), i vissa 

förvaltningsobjekt Delförvaltningsledare (DFL), Förvaltare (F) och Tekniknära 

förvaltare (TF). Se figur 13. 

 

Det är FA som på uppdrag av processansvarig är ansvarig för förvaltningen av 

förvaltningsobjektet. Med det innebär säkerställande att leveranserna från 

förvaltningsobjektet fungerar samt ansvar för fastställande av förvaltningsplan 

tillsammans med TFA.  

 

FL och TFL har i ansvar att leda arbetet i förvaltningsobjektet och agera 

kontaktyta mellan verksamhets sidan och den tekniknära sidan av objektet. TF och 

F arbetar från en operativ nivå i linjeorganisationen. Sedan tillkommer övriga 

specialister från linjeorganisationen som till exempel IT-arkitekter, testledare, 

systemutvecklare, verksamhetsutvecklare, utbildare och användarstöd. Den 

tekniknära delen av förvaltningsorganisationen ansvarar för IT-stöd och IT-

lösningarna i objektet.  

 

PA, FA och TFA agerar på strategisk nivå. FL, TFL och DFL agerar på taktisk 

nivå, TF och F agerar på operativ nivå och övriga specialister agerar på expertnivå. 
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Figur 13 - Förvaltningsorganisation Trafikverket (Trafikverket, 2017) 

 

4.1.3 Förvaltningsplan på Trafikverket 
Förvaltningsplanen på Trafikverket har två huvudsyften, den ska vara ett 

instrument för att styra förvaltningsarbetet och den ska vara en överenskommelse 

mellan FA och FL och mellan verksamhets- och tekniknära förvaltning. 

Trafikverket har en mall för hur en förvaltningsplan ser ut och vad den ska 

innehålla.  

Mallen för förvaltningsplanen innehåller följande: 

1. Inledning 

2. Definitioner 

3. Verksamhet som stöds  

4. Omfattning (förvaltningskomponenter) 

5. Beroenden/gränsytor 

6. Mål och aktiviteter 

7. Budget 

8. Organisation 

9. Riskhantering 

 

Exempel på förvaltningskomponenter kan vara arbetssätt, IT-lösningar, 

utbildningar och information. 
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4.2 Effekter  
I tabell 4 presenteras de effekter som identifierats i Trafikverkets 

förvaltningsmodell. Tabellen delar upp effekterna i positiva effekter och i 

utmaningar/problem. 

 

 

Positiva effekter 

 

Utmaningar/problem 

 

Bättre samverkan 

 

Olika arbetssätt 

 

Bättre kommunikation 

 

 

Bristande implementering 

 

Ger tydligare bild av 

processer och leveranser 

 

Krock mellan linjen och 

förvaltningen 

 

Möjliggör 

kompetensstyrning 

 

Svårt att få rätt resurser 

 

Effektiva arbetssätt 

 

Omogen förvaltning 

 

Optimering av systemstöd 

 

 

Bristande samverkan 

 

Kostnadseffektivt 

 

Bristande kunskap/utbildning 

 

Bättre planering 

 

Behov av externt stöd 

  

Bristande styrning 

  

Bristande planering 

  

Odetaljerade 

förvaltningsplaner 

 

  

Förändringar i arbetssätt 

  

Felaktig uppfattning av 

modellen 

  

Enhetschefer som TFA 

Tabell 4 – Effekter 
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4.2.1 Alla respondenter  
I tabell 5 presenteras vilka effekter som alla respondenter uttryckte, vilka effekter 

som flera av respondenterna uttryckte och vilka effekter som kommer från en 

respondent.  

 

De tre effekter som alla respondenter upplever är att man inom förvaltningarna 

jobbade olika, att implementeringen av förvaltningsmodellen är bristfällig, att 

kunskapen om modellen är bristfällig samt att det saknas utbildningar. Flera 

respondenter upplever att modellen medför bättre samverkan mellan verksamhet 

och IT, att kommunikationen blir bättre, att systemstödet optimeras, 

kostnadseffektivitet och att den möjliggör bättre planering. Flera respondenter 

upplever också att förvaltningen krockar med linjeverksamheten, att Trafikverket 

har en låg förvaltningsmognad, att styrningen av modellen är bristfällig, att 

förändringar i arbetssätten försvårar arbetet, att modellen uppfattas fel och att man 

ser en risk med att sätta enhetschefer som TFA: er. 

 

 

 

 

Alla respondenter 

 Olika arbetssätt 

 Bristande implementering 

 Bristande kunskap/utbildning 

 

 

Flera respondenter 

 Bättre samverkan 

 Bättre kommunikation 

 Krock mellan linjen och 

förvaltningen 

 Omogen förvaltning 

 Bristande styrning 

 Förändringar i arbetssätt 

 Felaktig uppfattning av 

modellen 

 Enhetschefer som TFA 

 Optimering av systemstöd 

 Kostnadseffektivt 

 Bättre planering 

 Behov av externt stöd 

 

 

En respondent 
 Svårt att få resurser 

 Tydlig bild över processer 

och leveranser 

 Bristande samverkan 

 Möjliggör kompetensstyrning 

 Effektivt arbetssätt 

 Odetaljerade 

förvaltningsplaner 

 Bristande planering 

 
Tabell 5 - Effekter respondenter  
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4.2.2 Effekter verksamhetsnära förvaltning 
I tabell 6 presenteras vilka effekter som respondenterna från den verksamhetsnära 

sidan av förvaltningen upplever. 

 

 

 

 

Positiva effekter 

 

Utmaningar/problem 

 

Bättre samverkan 

 

Olika arbetssätt 

 

Bättre kommunikation 

 

Bristande implementering 

 

Tydlig bild över processer 

och leveranser 

 

Svårt att få resurser 

 

Möjliggör kompetensstyrning 

 

Omogen förvaltning 

  

Bristande samverkan 

  

Bristande kunskap/utbildning 

  

Behov av externt stöd 

  

Bristande styrning 

  

Bristande planering 

Tabell 6 - Effekter från verksamhets sidan 
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4.2.3 Effekter tekniknära förvaltning 
I tabell 7 presenteras effekterna som respondenterna på den tekniknära sidan 

upplever. 

 

 

Positiva effekter 

 

Utmaningar/problem 

 

Bättre samverkan 

 

Olika arbetssätt 

 

Bättre kommunikation 

 

Bristande implementering 

 

Effektivt arbetssätt 

 

Krock mellan linjen och 

förvaltning 

 

 

Optimering av systemstöd 

 

Omogen förvaltning 

 

Kostnadseffektivt 

 

Bristande kunskap/utbildning 

 

Bättre planering 

 

Bristande styrning 

  

Odetaljerade förvaltningsplaner 

  

Förändringar i arbetssätt 

  

Enhetschefer som TFA 

  

Behov av externt stöd 

Tabell 7 - Effekter tekniknära sidan 
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5. Analys 
I kapitel 5.1 analyseras de positiva effekterna som identifierats. I kapitel 5.2 

analyseras de utmaningar och problem som identifierats. I kapitel 5.3 analyseras 

skillnader i upplevda effekter mellan den verksamhetsnära och tekniknära 

förvaltningen och i kapitel 5.4 analyseras implementationen och styrningen av 

förvaltningsarbetet. 

 
5.1 Positiva effekter  
Tanken med en tillämpning av pm3 är att verksamheten ska få en 

förvaltningsverksamhet som ger ökad verksamhetsnytta och kostnadseffektivitet. 

Genom samverkan och styrning ska kärnverksamhet och IT skapa en gemensam 

helhetsbild som tillfredsställer alla delar i verksamheten. En tillämpning ska skapa 

ordning och reda i förvaltningen genom strukturerade och gemensamma arbetssätt 

samt en god samverkan mellan verksamhet och IT. Pm3 ska säkerställa att 

verksamheten får det stöd som behövs för att få ut så mycket som möjligt på 

gjorda investeringar  (På AB, 2019b). En god IT- och verksamhetsstyrning ska 

maximera en verksamhets affärsnytta och resursutnyttjande (Webb, Pollard, & 

Ridley, 2006). Många av respondenterna i denna studie ser vissa delar av detta i 

Trafikverkets tillämpning av modellen. De upplever en förbättrad kommunikation 

och samverkan mellan verksamhet och IT. De ser att modellen är kostnadseffektiv 

och att den ger förutsättningar till en god planering.  

 

Enstaka respondenter ser också att modellen bidrar med effektiva arbetssätt och att 

den ger en tydlig bild över verksamhetens processer och leveranser. En respondent 

ser också styrkan i att modellen möjliggör kompetensstyrning d.v.s. att 

förvaltningsorganisationen är en virtuell organisation där personer plockas in från 

linjeorganisation oavsett vilken avdelning eller vilket verksamhetsområde den 

tillhör, fokus läggs på att få in rätt kompetenser till förvaltningsobjektet. Detta 

visar att tillämpningen av pm3 på Trafikverket till viss del fungerar bra och att 

effekterna till viss del är det som förväntas. 

 

 

5.2 Utmaningar och problem 
Alla respondenter anser att problemen som finns idag med förvaltningen på 

Trafikverket är bristande implementering av förvaltningsmodellen, att det arbetas 

på olika sätt i de olika objekten och att det finns bristande kunskap och 

utbildningar. Trafikverket har tidigare haft en utbildning i förvaltningsmodellen, 

men den finns inte längre. Med bristande implementering menar respondenterna 

att modellen inte är implementerad och etablerad i den grad den borde. På AB 

menar att för att få en lyckad förvaltningsverksamhet så bör det finnas 

gemensamma arbetssätt och samverkan. (På AB, 2019b) Respondenterna upplever 

att det arbetas olika inom förvaltningsobjekten. Både vad gäller arbetssätt och 

ansvarsfördelningar. De menar att det givetvis kan arbetas lite olika då alla 

objekten ser olika ut, men att det måste finnas en tydlig gemensam grund att stå på. 

De tror att med detta skulle arbetet bli mer effektivt. Alla respondenterna upplever 

också en brist i kunskap om förvaltningsmodellen och att det i dagsläget inte finns 

några utbildningar att få. Om inte tillräcklig kunskap finns minskar chansen att få 

ett effektivt arbete. 
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Flera respondenter anser att det blir en krock mellan linjeorganisationen och 

förvaltningen. De upplever att linjen ibland hoppar över förvaltningen och startar 

nya utvecklingsprojekt vilket leder till suboptimeringar. Tanken med 

förvaltningsstyrning enligt pm3 är att förvaltningsorganisation ska vara ett 

komplement till linjeorganisationen. Den ska inte ses som en parallell 

organisation. Det är förvaltningen som ska leverera stöd till linjeorganisationen för 

att förbättra och möjliggöra de slutgiltiga leveranserna som linjeorganisationen 

ansvarar för.  

 

Många respondenter anser också att förvaltningsmognaden på Trafikverket är låg 

och framförallt varierande. Inom vissa områden och objekt har man kommit långt, 

och i vissa är mognaden alldeles för låg. En tillämpning av pm3 kräver styrning 

och samverkan. Många av respondenterna upplever brister i styrningsarbetet. De 

menar att det saknas stöd och uppföljning på implementeringen. De anser också att 

övriga förändringar i arbetssätt i verksamheten försvårar arbetet och att det leder 

till feluppfattningar om förvaltningsmodellen. Många respondenter anser också att 

Trafikverket är i behov av externt stöd i sitt förvaltningsarbete. Några respondent 

upplever en risk med att sätta enhetschefer som TFA. En enhetschef kan då lätt 

tappa helheten som en enhetschef bör ha, att vara TFA samtidigt gör att fokus 

hamnar för mycket på den tekniknära delen i ett förvaltningsobjekt. Enstaka 

respondenter upplever att det ibland kan vara svårt att få rätt resurser från linjen till 

förvaltningsarbetet. Då många personer i förvaltningsorganisationen också sitter i 

linjeorganisation på andra uppdrag kan det vara svårt att få loss de resurser 

förvaltningen behöver. En respondent upplever ett problem med att 

förvaltningsplanerna är för generella och inte tillräckligt detaljerade för att de ska 

uppfylla sitt syfte att styra och vägleda förvaltningsarbetet på ett effektivt sätt. En 

respondent anser också att det finns brister i samverkan mellan verksamhet och IT, 

eftersom IT ligger före i sin förvaltningsmognad och har kommit längre i sin 

etablering av modellen.  

 

De flesta av dessa utmaningarna och problemen kan kopplas till implementeringen 

och styrningen av modellen. 

 

5.3 Verksamhetsnära och tekniknära  
Respondenterna från den verksamhetsnära och den tekniknära sidan av 

förvaltningen upplever till stor del samma positiva effekter. Men några effekter 

skiljer dem åt. 

 

Respondenterna från verksamhetsnära sidan upplever att förvaltningsmodellen 

tydliggör bilden av processer och leveranser samt att det möjliggör 

kompetensstyrning. Medans respondenterna från den tekniknära sidan upplever att 

det medför ett effektivt arbetssätt, optimering av systemstöd, kostnadseffektivitet 

och bättre planering. 

 

Eftersom det är den verksamhetsnära sidan med FA och PA som har det yttersta 

ansvaret i förvaltningsobjektet så är effekterna att det möjliggör 

kompetensstyrning och att modellen ger en tydlig bild över processerna och 

leveranserna mest relevanta för just dem. Då den tekniknära sidan har ansvaret för 

IT-lösningarna i förvaltningsobjektet så är det också väntat att de ser effekterna att 
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modellen möjliggör bättre planering, optimering av systemstöd, 

kostnadseffektivitet och effektivare arbetssätt då dessa effekter kan kopplas till 

utveckling och förvaltning av IT. 

 

Angående utmaningar och problem så upplever respondenter från båda sidor en del 

gemensamma saker men det finns också avvikelser. Den verksamhetsnära sidan 

upplever att det är svårt att få rätt resurser till förvaltningen, bristande samverkan, 

bristande styrning och bristande planering. Den tekniknära sidan upplever krock 

mellan linje och förvaltning, att förändringar i arbetssätt försvårar arbetet, att det 

finns en risk med att ha enhetschefer som TFA och att förvaltningsplanerna är för 

odetaljerade.  

 

Svårt att få rätt resurser och krock mellan linje och förvaltning kan till viss del 

kopplas till samma sak, då svårigheten med att få rätt resurser handlar om att det 

ibland kan vara svårt att få önskade resurser från linjeverksamheten. I övrigt är alla 

dessa utmaningar och problem ett resultat av bristande implementering. 

 

5.4 Bristande implementering och styrning  
De flesta av de utmaningar och problem som presenterats i denna studie kan 

kopplas till en bristande implementering och styrning av modellen. Olika 

arbetssätt, krock mellan linje och förvaltning, bristande samverkan, svårt att få rätt 

resurser, låg förvaltningsmognad, bristande kunskap och utbildning, behov av 

externt stöd och bristande planering är alla utmaningar/problem som grundar sig i 

implementationen och styrningen av modellen. På AB listar en rad olika 

framgångsfaktorer som är viktiga för att nå en lyckad implementering av pm3: 

 

1. Utgå från verksamhetsperspektivet. 

2. Verksamhetsutveckling = IT-utveckling. 

3. Kartlägg verksamhets- och IT-komponenter. 

4. Samstyr förvaltning och utveckling. 

5. Uppdragstyr portfölj och förvaltning. 

6. Säkerställ det affärsmässiga perspektivet. 

7. Säkerställ nivåindelad styrning. 

8. Hitta balans mellan styrning och samverkan. 

9. Förvaltningsorganisation som komplement till linjestruktur. 

(På AB, 2019a) 

 

Trafikverket har lyckats med dessa på vissa delar av verksamheten där positiva 

effekter har uppnåtts, men implementationen och etableringen av modellen är ännu 

inte fullständig.  
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6. Diskussion 
Förvaltningsmodellen på Trafikverket är en tillämpning av pm3 och den infördes 

2010 då myndigheten bildades. De positiva effekter som verksamheten upplever 

av modellen är bättre samverkan mellan verksamhet och IT, bättre 

kommunikation, en tydligare bild av helheten, möjligheten till kompetensstyrning, 

effektivare arbetssätt, optimeringar av systemstöd, kostnadseffektivitet och bättre 

planering. Vilket alla är effekter som förväntas av en framgångsrik förvaltning 

med pm3. Dessa effekter upplevs i vissa objekt och på vissa delar av 

verksamheten, men Trafikverket är en stor verksamhet och det är uppenbart att i 

vissa delar har implementationen och etableringen av modellen inte nått önskat 

resultat ännu. 

 

De flesta problemen som upplevs är direkt kopplade till bristande implementering. 

För att öka chanserna till en lyckad implementering krävs en tydlig och ihållande 

styrning. Idag upplevs det som att styrningen är en aning platt och att 

implementeringen saknar tillräcklig uppföljning och rullande stöd. Det finns viss 

styrning i roll- och arbetsbeskrivningar. Den här studien visar dock att många 

anser att dessa beskrivningar och manualer inte efterföljs och att arbetssätten 

varierar i för hög grad. Vissa respondenter i denna studie upplever att friheten i hur 

arbetet läggs upp är för stor. Då tydliga rollbeskrivningar och arbetssätt har tagits 

fram så blir det tydligt att mer uppföljning och stöd i dessa skulle minska olikheter 

i arbetssätten och därmed öka samverkan och effektiviteten.  

 

Bristen på utbildning i modellen är också ett viktigt problem som behöver lösas. 

Utbildning i modellen har funnits. De senaste åren har utbildningarna dock 

försvunnit. Det är många nya personer som gått in och jobbat i 

förvaltningsorganisationerna utan utbildning vilket ökar risken för att etableringen 

av modellen försvinner ännu mer. Kunskap om modellen är en av nycklarna till att 

få modellen att ge så hög verksamhetsnytta som möjligt. En intern e-utbildning ska 

vara på gång. Vilket visar att Trafikverket är medvetna om problemet och att det 

troligtvis kommer att lösas. 

 

En annan väg att gå kan vara att införskaffa pm3-licens. I licensen ingår metoder, 

verktyg och extern support. Något som många respondenterna i denna studie har 

efterfrågat. Trots att förvaltningsmodellen på Trafikverket endast är en tillämpning 

av pm3 så kan argumentet att licensen inte behövs då det endast är en tillämpning 

vara tillräcklig för att inte införskaffa den. Alla verksamheter som använder sig av 

pm3 i sin förvaltning gör en tillämpning av modellen. Pm3 ska tillämpas 

tillsammans med övrig styrning och modeller som en verksamhet har. Alla 

tillämpningar kan därför se olika ut. Det är det som pm3-licensen är till för, att 

hjälpa verksamheten att tillämpa pm3 på just deras verksamhet. Sen kan det vara 

en kostnadsfråga som gör att licensen inte finns på Trafikverket, det har den här 

studien inte behandlat. 

 

Det är tydligt att förståelsen och expertisen av förvaltningsmodellen på 

Trafikverket finns. Man ser tydligt verksamhetsnyttan i att arbeta efter den, men 

den behöver implementeras och etableras i högre grad för att verksamhetsnyttan 

ska bli så hög som den kan.  
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6.1 Forskningsfrågan 
Denna studies forskningsfråga är ”hur kan pm3 implementeras och tillämpas för 

att bli ännu effektivare?”  

De positiva effekter som identifierats är alla effekter som framkommit i tidigare 

fallstudier om tillämpandet av pm3 gjorda av På AB. En effektiv tillämpning av 

modellen ska ge en tydlig koppling mellan verksamhet och IT. Det ska vara tydligt 

vad som ska göras, hur det ska göras och även vem som ska göra det. Det ska bidra 

till struktur och tydlighet för hela verksamheten. På AB säger att tillämpningen ska 

vara kostnadseffektiv och ge hög verksamhetsnytta, den ska även bidra till 

stabilitet och bidra med stöd och support till organisationen under arbetets gång 

(På AB, 2019b). Detta är effekter som är målet med andra IT-styrningsmodeller 

som ITIL och COBIT också.  

 

För att få en så effektiv implementering och tillämpning av pm3 som möjligt så 

har denna studie visat att etableringen av modellen är avgörande. 

Implementeringen måste nå ut till hela verksamheten och de viktiga 

framgångsfaktorerna för att göra det är kunskap och styrning. Utbildning i 

modellen och de tänkta arbetssätten ökar chanserna för att modellen ska få fäste 

över hela verksamheten och öka verksamhetsnyttan. Uppföljning av 

implementationen är också ett sätt att säkerställa etablering av modellen. 

Styrningen måste vara löpande och ge support till användarna för att säkerställa att 

arbetssätt och metoder efterföljs. Om modellen tillämpas olika i verksamheten så 

minskar möjligheterna för den höga verksamhetsnyttan som modellen kan tillföra. 

Att ha problem vid implementation är enligt På AB inget ovanligt, därav 

framtagandet av de kritiska framgångsfaktorerna. Även pm3 licensen är framtagen 

för att erbjuda experthjälp vid implementation och den löpande tillämpning. Denna 

studie har visat behovet av externt stöd, något licensen tillför. Att införskaffa pm3 

licensen kan därför bidra till en effektivare tillämpning.  

 
 
 
6.2 Metoddiskussion 
Metoden som använts i denna studie är den metod som passar bäst för denna typ 

av undersökning. Studien har ett tydligt och specifikt fall som har studerats. 

Datainsamlingsmetoderna är också noga utvalda för just denna typ av studie. 

Självklart hade resultatet blivit säkrare om fler respondenter hade intervjuats, men 

de respondenter som är med i studien är noga utvalda utifrån erfarenhet och 

blandning mellan verksamhetsnära och tekniknära delarna av förvaltningen. Detta 

för att öka validiteten i resultatet. Resultatet hade kunnat stärkas ännu mer med 

kvantitativa data från exempelvis en enkätundersökning som gått ut till en större 

mängd användare av modellen.  

 

Oates (2006) skriver att fallstudier ofta kan sakna stränghet vilket kan leda till 

generaliseringar med låg trovärdighet. Denna studie har genomfört en fallstudie 

med ett specifikt resultat för en specifik organisation, men trots det så kan 

resultatet av studien generaliseras och bidra med kunskap till andra organisationer. 

Pm3 är en modell som används av många organisationer och resultatet som denna 
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studie har presenterat kan hjälpa andra organisationer i sin implementering och 

tillämpning av modellen.  

 

Studiens resultat var till viss del väntat med framförallt de positiva effekterna. Men 

utmaningarna och problem var oväntade då de flesta av dessa kunde kopplas till en 

bristande implementering snarare än effekter av tillämpandet av pm3. 

 

 

 

6.3 Etiska aspekter 
Oates (2006) beskriver att en etisk forskare har följande ansvar: 

 Forskaren ska respektera deltagarens förväntningar om anonymitet och 

konfidentialitet. 

 Forskaren ska inte tvinga deltagare att delta i forskningen via 

övertalningsförmåga eller i en maktposition. 

 Forskaren ska ha informerat samtycke och inte lura människor om 

forskningen, förutom om inte någon annan möjlighet finns och att ingen 

kan ta skada av det. 

 

Författaren till denna studie har hela tiden varit noga med att den information som 

samlas in kommer behandlas konfidentiellt och att respondenterna kommer att 

förbli anonyma genom hela studien. Även om alla respondenter har gett sitt 

godkännande till att använda riktiga namn. Detta för att skydda den enskilda 

medarbetaren. 

 

En framgångsrik förvaltningsstyrning kan bidra till kostnadseffektivitet, 

tidsbesparing och ett effektivt resursutnyttjande. Det ökar också säkerheten för 

informationsbehandling och IT-system. Något som kan leda till att organisationer 

utvecklas och kan bidra till ökad samhällsnytta. 
 

 

 

6.3 Vidare forskning 
Framtida forskning inom ämnet bör undersöka hur uppföljning av 

implementeringen av pm3 kan säkerställas samt hur den löpande styrningen kan 

etableras. Något mer som bör undersökas är vilken effekt pm3 licensen kan ha vid 

implementering och tillämpning av modellen, vilken nytta licensen bidrar med. 
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7. Slutsatser 
 

Syftet med denna studie var att undersöka för att kunna beskriva och utvärdera 

användandet av pm3 som förvaltningsstyrningsmodell på en statlig myndighet. 

 

Trafikverket har en förvaltningsstyrningsmodell som är en tillämpning av pm3. 

Modellen infördes 2010 när myndigheten bildades. 

 

Denna studie har efter intervjuer och dokumentstudier kommit fram till en rad 

olika positiva effekter och en hel del utmaningar och problem med användandet av 

pm3 som förvaltningsstyrningsmodell på Trafikverket. De positiva effekter som 

identifierats är bättre samverkan, bättre kommunikation, tydligare bild av 

processer och leveranser, kompetensstyrning, effektiva arbetssätt, optimering av 

systemstöd, kostnadseffektivitet och bättre planering. De utmaningar och problem 

som identifierats är olika arbetssätt, bristande implementering, krock mellan linje 

och förvaltning, svårt att få rätt resurser, låg förvaltningsmognad, bristande 

samverkan, bristande kunskap och utbildning, behov av externt stöd, bristande 

styrning, bristande planering, odetaljerade förvaltningsplaner, förändringar i 

arbetssätt, felaktig uppfattning av modellen och risken med enhetschefer som 

TFA. 

 

Denna studie har efter analys kommit fram till att många av de utmaningar och 

problem som identifierats är direkt kopplade till en bristande implementering av 

modellen. Etableringen av modellen på Trafikverket är varierande och de problem 

och utmaningar verksamheten upplever är ett resultat av det.  

 

Då Trafikverket upplever många positiva effekter tyder det på att modellen ger 

verksamhetsnytta i vissa förvaltningsobjekt och vissa delar av verksamheten och 

att modellen är etablerad i dessa. Men modellen måste implementeras och 

etableras över hela verksamheten för att verksamhetsnyttan ska bli så hög som den 

borde.  
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Bilaga 1 – Intervjuunderlag 
 

Följande frågor ingick i intervjuunderlaget. Följdfrågor och modifiering av 

frågorna förekom under intervjuerna. Även ordningen baserades på varje 

unik intervju. 

 

Berätta lite om dig själv och din roll som förvaltningsledare/ TFL? 

 

Beskriv lite kort om hur förvaltningsmodellen ser ut och fungerar? 

 

Har du fått någon extern eller intern utbildning i förvaltningsmodellen/pm3 innan 

du började arbeta med den? 

 

Hur fungerar samverkan mellan IT – nära och verksamhetsnära förvaltning? 

 

Hur ser roll- och ansvarsfördelningen ut och hur fungerar den?  

 

Finns det tydliga arbetsbeskrivningar för respektive roll inom 

förvaltningsorganisationen? 

 

Hur fungerar kommunikationen inom förvaltningsorganisationen? 

 

Upplever du att ni inom ditt/dina förvaltningsobjekt når uppsatta mål? Om inte, 

varför? 

 

Utvärderas erat arbete inom förvaltningsobjektet? Hur? 

 

Upplever du som TFL/förvaltningsledare något motstånd/klagomål mot 

modellen/arbetssätten från övriga i organisationen? Om ja, vad? 

 

Vilken är den största utmaningen som TFL/förvaltningsledare? 

 

Tycker du att förvaltningsmodellen passar in i Trafikverket? Varför 

 

Upplever du att förvaltningsmodellen medför verksamhetsnytta? 

 

Vilka fördelar upplever du med förvaltning enligt förvaltningsmodellen? 

 

Vilka problem upplever du med förvaltning enligt förvaltningsmodellen? 

 

Om du fick ändra på något angående förvaltningsmodellen, vad skulle det vara? 

 

Finns det något mer du vill tillägga som kan vara bra för mig i min utvärdering av 

förvaltningsmodellen?  
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Bilaga 2 – Intervju förvaltningsledare 1 
 

Transkribering Förvaltningsledare 1 
 

O: Jag tänkte att du får börja med att beskriva lite om din bakgrund och din roll 

som FL? 

 

FL1: Jag är förvaltningsledare för ett objekt som heter ”Leda och styra”. Det är ett 

objekt som ska stödja styrprocessen som har samma namn. Jag har varit på 

trafikverket sedan februari ifjol och har egentligen sen dess, vi har tagit fram en ny 

processkarta där vi började med att få huvudprocesserna på plats och sen i steg två 

så gjorde man ett stort arbete med stöd och styrprocesserna. Formade och satte 

dem. Så det har varit en stor del av mitt arbete. 

I förvaltningsobjektet som jag arbetar i så finns det personer från hela 

organisationen med tanke på att det är en styrprocess och omfattar alla.  Men 

många av förvaltarna sitter på ekonomi och central styrning. Allt från controllers 

till verksamhetsutvecklare. Många olika roller. 

 

O: Fick du någon utbildning i förvaltningsmodellen när du började? 

 

FL1: Jag har ju fördelen då att sitta bredvid ***** ***** som är en kollega till 

mig och också förvaltare av förvaltningsmodellen. Modellen baseras på pm3 och 

vi har valt att kalla den förvaltning av gemensamma arbetssätt med tillhörande IT-

lösningar. Så benämner vi den. 

 

O: Modellen? 

 

FL1: Ja, alltså riktlinjerna som vi jobbar efter. Så jag fick en utbildning av 

Cristina. Det var jättebra. Men jag har inte gått någon utbildning. 

 

O: Vet du om det finns någon utbildning? 

 

FL1: Inom ramen för leda och styra så har vi precis tagit fram en utbildning som 

kommer att lanseras i slutet av september. Den kommer hänga ihop med en 

utbildning om processorienterat arbetssätt.  

 

O: Det är en utbildning för erat objekt då? 

 

FL1: Nej det är för alla.  

 

O: Hur ser förvaltningsorganisationen ut i erat objekt? 

 

FL1: Vi har FA, TFA, FL, TFL, förvaltare och tekniknära förvaltare. 

 

O: Hur upplever du att samverkan fungerar mellan IT och verksamhet i ditt objekt? 

 

FL1: Jag tycker det fungerar jättebra hos oss. Sen vet jag inte hur det ser ut i de 

andra objekten. Jag och TFL försöker ha en nära dialog och bjuda in varandra på 

de saker som är relevanta för den andre. Likaså med ansvarsfördelningen. Sen 
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försöker vi vara lika delaktiga i framtagandet av förvaltningsplanen. Då blir det en 

bra samverkan.  

 

O: Finns det några riktlinjer för ansvarsområden här på trafikverket? 

 

FL1: Ja det finns rollbeskrivningar till alla rollerna. 

 

O: Tycker du att de här beskrivningarna efterföljs? 

 

FL1: Det där är handen på hjärtat väldigt varierande på trafikverket. 

 

O: Tror du att man jobbar lite olika? 

 

FL1: Ja det tror jag. Vi har ett forum två gånger per år där alla rollerna bjuds in för 

att försöka ha en dialog och agenda för att få oss att arbete mer lika. 

 

O: Vad tror du det beror på? Att ni jobbar olika? 

 

FL1: Vi har byggt upp förvaltningsobjektet så att de stödjer processerna. Och vi 

har kommit en bit på resan och vi har en bit kvar. Vi är i ett förändringsskede och 

det kommer att ta tid. Det måste man få låta det göra, ta den tiden som behövs. 

 

O: Finns det en pm3 licens? 

 

FL1: Jag tror inte det, men jag kan dubbelkolla. 

 

O: Hur upplever du kommunikationen inom ditt förvaltningsobjekt? 

 

FL1: Den fungerar bra. Vi har en helt ny styrprocess som vi ska stödja och i och 

med att vi har det så ska vi stödja med arbetssätt från förvaltningsobjektet, och 

applikationerna ska också stödja. Men i och med att den är helt ny så har vi inte 

hunnit anpassa alla arbetssätt eller uppdaterat applikationerna och de funktionella 

kraven. Men det får vi fortsätta arbete med i förvaltningen. Vi är en bit på resan. 

Och i det så har vi ett antal förvaltare av komponenter i förvaltningsobjektet men 

det kan kanske hända att det kommer att justeras beroende på vad som kan komma 

ut i det här nya förvaltningsobjektet. Det förvaltningsobjekt som jag är FL i nu var 

tidigare tre olika objekt som slagits ihop till ett. Detta har också gjort att vi fått 

lägga mycket arbete på strukturen i objektet.  

 

O: Hur används förvaltningsplanen? 

 

FL1: V i har en förvaltningsplan som är rullande. Jag använder den i styrgruppen 

för förvaltningsobjektet. Så de mål vi har där används för att mäta och se om jag 

gör vad jag ska i rollen som FL. Att jag leder förvaltningen i rätt riktning. Sen 

finns det en checklista man kan använda mot planen för att se att allt genomförs. 

En lärdom som jag har dragit av den senaste förvaltningsplanen var att vi gapade 

efter för mycket. 

 

O: För stora mål? 
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FL1: Ja för stora mål och att vi hade för stora ambitioner. Nya projekt på 

trafikverket har gjort att vi inom objektet har fått arbete med andra saker än vad 

som funnits i förvaltningsplanen.  Men det har varit sådan som vi måste göra. Sen 

ska man alltid ha höga ambitioner men man måste begränsa oss lite. Mycket för att 

vi är nya och att objektet omfattar stora delar av verksamheterna.  

 

O: Tog du fram förvaltningsplanen själv? 

 

FL1: Nej jag hade TFL och delförvaltningsledare och övriga förvaltare. Det krävs 

eftersom den ska täcka en bred och stor del. Det är många som berörs. Det behövs 

ett brett förankringsarbete. Annars blir det svårt att få personer att arbeta rätt. 

 

O: Hur lång tid tar det att ta fram förvaltningsplanen? 

 

FL1: Det pågår länge. Det största arbetet är att sätta en peng på det. Vad som 

behöver göras är en sak, men vilka resurser krävs? Behövs konsulter? Vilken 

kompetens behövs? Man måste nästan gå ut i verksamheterna och träffa chefer 

som håller i resurserna. Det är ett omfattande jobb. Kalkylen är värst. 

 

O: Hur upplever du att förvaltningsmodellen uppfattas? 

 

FL1: Många förstår vitsen med förvaltning. Sen är det ju ingen egen organisation. 

Många av förvaltarna har andra uppdrag också. Och det kan chefer ibland ha svårt 

att förstå, att man behöver deras resurser för att arbeta med något inom 

förvaltningen också. Men oftast är chefer införstådda med att jag kommer att 

behöva äska resurser och varför.  

 

O: Upplever du att modellen har implementerats fullständigt? 

 

FL1: Jag tror att med allt som vi gör på trafikverket så finns det fall där vi redan i 

framtagandet av en implementation att man försöker få med alla delar av 

organisationen för att få sån här vattenfallseffekt. Att det sprids vidare. Frågan när 

har man implementerat något fullt ut? Vad ligger på de som implementerar och 

vad ligger på de som mottager implementeringen. Men jag tänker också att det 

sättet som vi försöker driva arbetet vidare med olika forum där vi diskuterar såna 

här saker, det är en sak som gör att vi fortsätter att implementera. Sen tror jag 

också att det är en kulturfråga, om vi gör som säger eller säger som vi gör. Och det 

tror jag är mycket kulturellt på trafikverket. De finns de som struntar i att följa det 

som vi beslutat att vi ska följa. 

 

O: Är det lite ”Vi har alltid gjort såhär, så då fortsätter vi med det” mentalitet du 

menar? 

 

FL1: Ja, ibland upplever jag att det är så. Och då blir det svårt, då kan man 

implementera i all oändlighet. För då är det en inställning. Sen kan man alltid dra 

lärdomar ifrån vad man gjort och se vad man kan göra bättre. Och det försöker vi 

göra alltid, och den här utbildningen som tagits fram kan nog fylla en liten lucka.  

 

O: Vilken är den största utmaningen med att vara FL? 
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FL1: Oj, får jag bara säga en? 

 

O: Säg hur många du vill. 

 

FL1: Jag skulle säga att den största utmaningen faktiskt det här med att få resurser 

att jobba. 

 

O: Resurser menar du personal? 

 

FL1: Ja, det är ju alltid samma personer man behöver i arbetet. I framtagandet av 

förvaltningsplanen. Och de har ju alltid andra strängar på sin lyra. Det gäller att 

hitta hålen i deras kalendrar och när deras chefer säger att de kan frigöra en resurs. 

Det är en stor utmaning. Sen är det ju så att man måste ha någon som förvaltar det 

vi tar fram. Jag kan ju inte svara för allt, det blir jättesvårt för vi har så många 

komponenter. Så då måste det finnas någon som har den kompetensen och den 

tiden frigjord. Sen är det även pengar. Förvaltningen ska ju helst inte kosta så 

mycket, så då blir det att man stretchar. Och ibland blir detta dyrare än att kosta på 

något från första början.  

 

O: Hur tror du att man kan underlätta denna problematiken? 

 

FL1: Jag tror såhär att vi som medarbetare här på trafikverket har olika hattar. Man 

sitter i linjen och i projekt och i förvaltningen. Då kan det vara bra att inte 100 

procent är avsatt till endast leverans. Eftersom andra saker också är lika viktiga. Så 

att man som chef kanske sätter 90 procent till leverans och 10 procent till projekt 

och förvaltning. Då kanske lite av problematiken kan försvinna. 

 

O: Är du 100 procent FL? 

 

FL1: Ja det är jag. 

 

O: Övriga roller då? 

 

FL1: Dom har oftast andra uppdrag och roller också. 

 

O: Har du arbetat med något liknande på någon annan verksamhet eller företag? 

Alltså förvaltning enlig pm3? 

 

FL1: Nej det har jag inte. 

 

O: Vad är de största fördelarna som du ser med arbetet enligt 

förvaltningsmodellen? 

 

FL1: Jag har svårt att se hur de leveransansvariga cheferna skulle få ihop och få 

bilden av hur processerna hänger ihop annars. Jag tror det är omöjligt för dem att 

få det annars. Förvaltningen fyller en stor roll i det. 

 

O: Passar modellen på trafikverket? 
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FL1: Ja det tycker jag. Den känns rätt väg att gå. Sen om någon kommer med 

någon ny ide så är jag inte den som inte kan vara öppen för det. Men i dagsläget 

känns det rätt. 

 

O: Har du något mer du vill tillägga som kan hjälpa mig i mitt arbete? 

 

FL1: Jag tror inte det men jag ska gå och dubbelkolla det där med pm3 licensen! 

 

FL1: Nej, det var som jag sa vi har ingen pm3 licens. 

 

O: Då får jag tacka för att du ställde upp! 

 

FL1: Tack själv, hör av dig om du har några funderingar. 
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Bilaga 3 – Intervju förvaltningsledare 2 
 

Transkribering Förvaltningsledare 2 

 

O: Jag tänkte att vi skulle börja med att du får beskriva lite om din bakgrund och 

din roll som FL? 

 

FL2: Mmm, jag är ju då, vad heter det, konsult. Kommer från **** och jag har 

varit förvaltningsledare här på trafikverket för förvaltningsobjektet ”hantera IT-

lösning” sedan hösten 2017. Min befattning är egentligen IT-projektledare, men 

det är nästan samma som förvaltningsledare. Skillnaden är att projekt har ett slut 

och förvaltning är något som pågår ständigt. 

 

O: Vad går arbetet som FL ut på mer konkret? Vad har du för arbetsuppgifter? 

 

FL2: Mina arbetsuppgifter är att leda och driva förvaltningen i den riktning som 

förvaltningsplanen säger. Med andra ord den strategiska riktning som 

processansvarig och sen TFA och FA säger att vi ska gå. Jag tar den riktning som 

dom ger och ser till att vi följer den och att vi faktiskt gör något konkret. Sen är 

min roll också att vara ute och känna vad andra tycker och känner, för vi har ju 

stödverktyg och massa olika stöddokument som används för att uppnå ett visst 

mål. Våran leverans är ju en tillgänglig IT-lösning, så det är ju målet ut. Och efter 

den vägen se till att det faktiskt finns något som fungerar som ett bra stöd och det 

här ska ju leva hela tiden, så det tar ju aldrig slut. Därför måste man hela tiden höra 

och första vad som händer och sker i verksamheterna.  

 

O: Hur tar ni fram förvaltningsplanen? 

 

FL2: Det är jag som ansvarar för att den tas fram, men vi gör den tillsammans. För 

vi är en grupp som har olika förvaltningsansvar. Vi är ute och pratar med olika 

personen, för jag skulle inte räcka till för hela trafikverket. Därför behöver jag 

deras input för att sedan bygga ihop en total förvaltningsplan 

 

O: Hur fungerar det? Får du in det du behöver eller skiljer det sig? Får man in det 

man behöver från alla för att få en så pass optimal förvaltningsplan? 

 

FL2: Ja, alltså vi är ju lite omogna i våran tillämpning av förvaltningsmodellen. 

Vilket innebär att vi har ju inte naturligt att det kommer lika mycket från IT-sidan 

som det gör från verksamhets sidan. På vårat objekt är det naturligt, våra förvaltare 

har ju ett ben i leveranserna och ett ben i förvaltningsobjektet. Så som modellen är 

tänkt.  Däremot har vi på trafikverket inte varit så bra att se behovet av förvaltare 

för verktygen som då ska ta de funktionella kraven som kommer från 

verksamheten och sätta dom på verktygen och styra det i samma riktning. Det är 

lite svårt för TFL: erna att uppfylla sin roll. Så att det här ska kunna samordnas. Vi 

måste vara mottagliga, uppfinningsrika och sätta ihop en enhet tillsammans. Det 

har varit en utmaning. Speciellt för oss, då vi inte haft så mycket IT-stöd. Vi har 

mest haft processer och styrdokument och all pappersformalia som är ett stöd. Vi 

har inte tillämpat modellen så som det är tänkt. IT-stöden finns, men dom finns 

inte i rätt förvaltningsobjekt. Och då har det varit lite svårt att få ihop de här båda 
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sidorna. Men däremot har vi mognat, och under 2019 ska de här IT-stöden komma 

in på rätt förvaltningsobjekt. 

O:  Har du fått någon utbildning i pm3 eller förvaltningsmodellen? 

 

FL2: Nej, jag hade en mentor ett kortare tag som hade gått en intern utbildning. 

Men jag har själv inte gått någon utbildning utan jag har läst mig till. 

 

O: Tror du att det skulle vara bra för nya personen som ska jobba i 

förvaltningsmodellen att få någon utbildning? 

 

FL2: Till hundra procent, jag har varit på trafikverkskolan otroligt mycket om det 

här. Den här utbildningen behövs. Ska vi tillämpa den här modellen på bästa sätt 

behöver vi också veta exakt hur modellen ska fungera. Så det är ett stort tapp att vi 

inte har dom här utbildningarna och dom har hela tiden funnits på kartan, men man 

har inte genomfört utbildningarna. I alla fall inte så länge jag har jobbat här. Så 

absolut, jag tror att det är ett jättestort tapp att vi inte har de här utbildningarna. 

 

O: Har trafikverket pm3 licens? 

 

FL2: Nej, det har vi inte. Det har varit diskussioner om att vi ska upphandla en ny 

sådan. Vi har inte pm3 utan en variant av den. Men det har diskuterats mycket om 

att vi borde för att kunna bli 100 procent så måste vi tillämpa best practise, som ju 

pm3 är, så måste vi få stöd av någon som är bra och kan modellen som kan stödja 

oss i det här. Och vi är ganska svaga, vi har ju ansvariga för modellen i sig, men de 

är ganska anorektiska. Vi behöver ett större stöd i våran styrning och ett tydligt 

argument till varför vi ska förändra saker. 

 

O: Jag uppfattar det som att förvaltningsmodellen är väldigt lik pm3 som 

grundmodell? Hur tänker du om det? 

 

FL2: Det handlar också om styrningen och tillämpningen. Även om vi har en 

modell som är väldigt lik. Vi behöver en tydligare styrning och tillämpning av den 

modell vi har. Det är lite att alla får göra som dom vill. Då blir det inte fullt 

effektivt, som sagt alla är inte utbildade, hur ska man då kunna tänka bra kring det 

här. Sen är vi väldigt traditionella på trafikverket, vi har väldigt mycket styrning 

som går genom de hierarkiska leden. Via chefer och så vidare. Och 

förvaltningsmodellen frångår den typen av styrning., och det är vi inte helt mogna 

för att göra än. 

 

O: Vad tror du man kan göra för att komma över denna problematik? 

 

FL2: Ja det är ju både en kulturförändring och tydliga beslut som behövs. 

Kulturförändringen i sig är att chefer måste delegera och när man har delegerat så 

har man delegerat. För det är ju ett visst ansvar som delegeras till en viss roll, och 

då måste man vara trygg med att nu är det den här rollen som faktiskt levererar det 

här. Då är det inte en chefs ansvar och många chefer blir ju då resursägare istället 

för att dom leder arbetet, och det är svårt för många att göra den här skillnaden. På 

IKT har vi väldigt många nya chefer och för dem blir det ju ännu svårare att kliva 

in och tänka om i det här. Sen har vi ingen tydlig styrning som säger att såhär ska 
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det gå till. Det behöver vi, och vi behöver motiveringar varför vi ska göra saker. 

Det finns lite utmaningar i själva utförandet. 

 

O: Finns det någon typ av styrning? 

 

FL2: Ja, men det är fortfarande den här platta styrningen. Ett dokument som säger 

att såhär ska det gå till. En riktlinje, men sen är det ingen som följer upp 

genomförandet. Lite för traditionellt att här levererar vi ett papper och såhär går 

det till. Pappersformalian finns men det behövs en genomförande och en styrning 

också. 

 

O: Hur ser det ut i förvaltningsorganisationen, vem har sista ordet? 

 

FL2: Det beror på vilken nivå du frågar på, alla har ju ett visst mandat i 

förvaltningsobjektet som till exempel en förvaltare för ett visst verktyg har ju ett 

mandat angående det verktyget och besluten kring det. Om det inte är möjligt så 

går beslutet högre upp i leden. Då får beslutet tas utifrån ett helhetsperspektiv 

istället. Då får man ha kommunikation med målgruppen så att de också får vara 

med i beslutet och att man lyssnar på dem. Sen har vi också det strategiska 

perspektivet vilket egentligen är utifrån processansvarig, FA och TFA. Som då 

sätter riktningen för hela förvaltningsobjektet. De ska se det på en väldigt 

övergripande plan och sen ska det ju också gå neråt i organisationen. Vad behöver 

göras osv. Men jag tror på samverkan, kommunicera med alla för att kunna ta bra 

beslut. Jag är bara en ledare som vill få in alla olika kompetenser som är möjligt, 

för att göra rätt saker. Så det är självklart att jag måste kommunicera i mina beslut. 

 

O: Hur upplever du att kommunikationen i förvaltningsorganisationen är? 

 

FL2: Det har varit lite olika. Vi har förändrats väldigt mycket sen jag klev in i min 

förvaltningsledarroll. Från att ha en väldigt liten del av processen till att vi nu har 

en stor del och att vi kopplar på alla stödverktyg. Initialt fanns det inte tillräckligt 

bra styrning för att man skulle kunna genomföra processen på ett enhetligt sätt. Då 

har också kommunikationen haft mindre behov eftersom det har varit så valbart 

hur man jobbar. Det har varit svårt för folk att tillämpa den, här har du ett papper, 

såhär ska det gå till. Men det har inte funnits något stöd eller direktiv för olika 

typer av tillämpningar. Det har gjort att det varit svårt att göra rätt och lätt att göra 

fel. Utifrån det har vi gjort många insatser för att förbättra kommunikationen. Vi 

har gjort filmningar och nyhetsflöden, vi har även pratat med olika roller för att 

föra ut det som vi håller på med. Vi sitter med i process forum och kommunicera 

för att ihop det. Vi har även jobbat för att få en processkarta som hänger ihop. Men 

den senaste insatsen som vi har gjort är att vi har ett nytt arbetsrum utifrån 

SharePoint 2013, där man har chattfunktion och nyhetsfunktion, vilket har gjort att 

det blivit enklare att kommunicera inåt mot förvaltningsobjektet plus att jag har 

skapat ett nyhetsbrev som även går ut till andra intressenter som kan behöva ta del 

av informationen. Vi utvärderar också om informationen som går ut är bra. Det har 

vi fått bra feedback på. 

 

O: Detta är något som ni har infört själva i erat objekt? 

 

FL2: Yes 
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O: Är det något som du ska försöka få ut till andra objekt? 

 

FL2: Vi har representanter i styrgruppen som får det här nyhetsbrevet. Flera av 

dem finns även för den övergripande nivån för hur vi tillämpar modellen så de får 

ta med sig det helt enkelt om det är något som behöver implementeras på andra 

objekt. Men det är ganska nytt, så vi får väl se hur det tas emot. Men om det anses 

vara bra så tycker jag definitivt att det bör tas vidare till andra objekt. 

 

O: Tycker du att förvaltningsplanen hjälper er i erat arbete i förvaltningsobjektet? 

 

FL2: Lite både och, problemet med förvaltningsplanen är att den inte tillämpas 

tillräckligt mycket i den övergripande planeringen. Vi har ju VP som sker på 

trafikverket som är mer organisation och leverans kopplat. Men det här är ju 

förutsättningsskapande för att vi ska kunna leverera våra leveranser så bra som 

möjligt vilket innebär att de här två egentligen borde samarbete helt perfekt. Men 

här är också att vi är omogna i våran tillämpning av förvaltningsmodellen så vi får 

för lite information för att kunna utföra rätt insatser för att få ut så mycket som 

möjligt. Men vi kan skriva in vad vi ska göra, och vi behöver väl egentligen inte ha 

en förvaltningsplan för det, vi behöver ett styrdokument och det är det som 

förvaltningsplanen används till. 

 

O: Utvärderar ni någon gång arbetet inom förvaltningsobjektet? 

 

FL2: Vi utvärderar hela tiden. Vi utvärderar konstant. Allt handlar om hur våran 

målgrupp upplever det. VI är ganska dåliga på att ge beröm till oss själva, så fort 

vi är klara med en sak så går vi vidare till nästa. Jag i min roll jobbar med att ge 

personlig feedback till de som utför olika uppdrag.  

 

O: Hur upplever du som har en ledande roll, hur tas förvaltningsmodellen emot av 

verksamheten? 

 

FL2: Vi som arbetar i förvaltningar är väldigt positiva till modellen, för vi ser ju 

hur man kan tillämpa den och vad man får ut av den. Däremot så är det inte 

trafikverket som organisation som är tillräckligt mogen för att ta emot denna 

virtuella förvaltning som det ju ändå innebär. Och det är en jättestor utmaning för 

rollerna i förvaltningarna. Här försöker vi bara hitta ett sätt att samverka tillfälligt 

och det är en enorm utmaning att vi fortfarande styr hierarkiskt och inte enligt en 

virtuell organisation. Att modellen inte implementerats fullständigt.  

 

O: Anser du att förvaltningsmodellen är rätt för trafikverket? 

 

FL2: Absolut, grejen är att vi inte har implementerat den fullt ut än. Det är där 

problemet ligger. Vi behöver bli en modernare myndighet. Där styrningen inte 

kommer från chefsrankning utan i kompetens. Man ska inte behöva vara chef för 

använda sin kompetens. Vilket modellen faktiskt möjliggör.  

 

O: Vilka fördelar och nackdelar ser du med den här modellen? 
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FL2:  Fördelen är att vi styr i kompetenser och att vi får en organisationsoberoende 

styrning. Vi har kompetenser som är fördelade över hela trafikverket. 

Förvaltningsmodellen i sig säger inte att du behöver tillhöra den här organisationen 

för att för att få göra det här. Utan då kollar vi vart finns den här kompetensen 

någonstans och då kan det tillämpas. 

 

FL2: Nackdelar har jag inte stött på några än. Förutom att den inte är 

implementerad fullt ut.  Det gör ju att många saker som tyvärr krockar. 

 

O: Är detta något som man är medveten om? Att det här problemet finns? 

 

FL2: Ja det tror jag, eller jag är säker på att man är det. Men vi är bara ett visst 

antal människor och vi måste bestämma vart vi ska göra våra insatser för att få bäst 

effekt. Det kommer krävas att det finns tillräckligt mycket folk för att ge stöd för 

modellen, och det har det inte funnits eller varit prioriterat än så länge. Men det 

kanske kommer. 

 

O: Har du något mer att tillägga som kan hjälpa mig i mitt arbete? 

 

FL2: Nej, det har jag inte. Men det kanske kan vara bra att nämna den gamla 

ekonomiska modellen som finns. Det är en styrmodell som är uppbyggd för den 

här gamla hierarkiska styrning, vilket då blir ett hinder för förvaltningsmodellen. 

Vi har egentligen inte förutsättningar att tillämpa förvaltningsmodellen fullt ut 

idag. 

 

O: Så det är andra styrningsmodeller som gör att det blir svårt att implementera 

förvaltningsmodellen fullt ut? 

 

FL2: Ja vi behöver bli modernare i våran styrning i övrigt. Man måste titta på 

helheten för att lyckas med pm3. 

 

O: Då får jag tacka så mycket för att du ställde upp. 

 

FL2: Tack själv! 
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Bilaga 4 – Intervju enhetschef och objektägare IT 
 

Transkribering Enhetschef och Objektägare IT 

 

O: Beskriv rollen som TFA? 

 

EC: Det finns en rollbeskrivning, jag kan visa dig på skärmen!  

 

OIT: Gäller den fortfarande? Det har ju varit lite snack om befattning kontra roll. 

 

EC: Ja, precis. Rollbeskrivningen äger ju ekonomi och styrning, eftersom det är 

dom som förvaltar modellen. Sen har vi jobbat för att detta skulle bli en befattning 

eftersom att det fyra personer anställda som TFA: er. Men sen i slutet av förra året 

så vände det här lite och det fanns ett behov att inte ha det som en befattning utan 

en roll. Det kommer inte att bli någon befattning heller. Nu är det bara två TFA: er 

som har det som sin heltidssyssla. 

 

OIT: Vi har ju tre olika arbetssätt på trafikverket, det är linje, förvaltning och 

projekt. Och det är inte lätt alla gånger att veta vilket arbetssätt man är i när man 

gör saker. Så det är ju egentligen den första frågan man ska ställa sig när man har 

ett utvecklingsprojekt. Oftast föds det ju i linjen, men sen är det ju viktigt att det 

hamnar på rätt ställe. Med de som faktiskt kan hantera initiativet och göra rätt 

saker. Det är ju hela grejen med förvaltningsmodellen. För IT har ju inga egna 

självändamål så utan IT finns ju till för verksamheten. Man kan säga att vi 

tillhandahåller maskiner som verksamheten använder för att leverera med. 

 

EC: Om vi tittar på syftet för en TFA så är det att ha ett helhetsansvar för 

leveransen av IT-stöd. Man ska ansvara för avtal och överenskommelser mellan 

leverantör av teknik för att kunna leverera. Vi jobbar i förvaltningsobjekt som 

stöder en process där som linjen är och arbetar i. Sen har vi lite arbetsuppgifter 

som kanske är de intressant. Vi vill få in en tydlighet för TFA och det ska jobbat 

strategiskt med planering och medverkande i verksamhetsplaneringen. Allt utgår 

ifrån förvaltningsplanen. Som är en 3årig plan. 

 

O: Vad sa du, 3 årigt? 

 

EC: Ja, 1-3 år. Den ska alltid vara 3 årig men den bryts ned i aktivitet på 1 år. 

 

O: Så den uppdateras varje år? 

 

O: Ja, eller egentligen uppdateras den hela tiden. Men den behöver ju vara 

löpande. 

 

OIT: Det är ju det som sker i styrgrupperna, det är justeringar. I 

förvaltningsstyrgruppen, där kan man ju fatta beslut om att frångå planen eller 

justera planer om man har budget och tid. 

 

EC: Det FA som har det yttersta ansvaret till att fastställa förvaltningsplanen. Men 

sen har vi ju hela teamet, i förvaltningsorganisationen. Så innan beslutet tas så har 
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ju TFL och FL varit med och kommit med sin input så det är ju egentligen ett 

gemensamt beslut man tar. 

 

O: Förvaltningsplanen ska vara en del av verksamhetsplaneringen? 

 

EC: Ja 

 

O: Tycker ni att den är det?  

 

EC: Det är lite med det här att förvaltningsmodellen i trafikverket så börjar ju vi ta 

form, och det tar ju tid. Jag har hållit på sen 2013, och Perra tidigare än så. 

 

O: När infördes den? 

 

OIT: Sen 2010, och egentligen innan det och. Den fanns både på vägverket och 

banverket. Men sen 2010 då Trafikverket bildades så infördes den här med. 

 

EC: Men vi har kanske varit lite dåliga på att se till att den implementeras och följs 

upp. Men jag kan tycka att vi har sagt att verksamheten inte hänger med, men det 

gör dom nu. Men sen kan man ju kolla på innehållet i en förvaltningsplan, utifrån 

mål och aktiviteter. Det som vi har behov av på IKT är ju mer hur ser de här 1–3 

åren ut, vad är det för utvecklingsinitiativ så att vi kan börja planera 

kompetensförsörjning osv. Där har vi inte nått ända fram på Trafikverket. Det är 

lite ad hoc. När man gör förvaltningsplanen så är det inte så himla detaljer. Så man 

behöver kanske jobba lite mer med innehållet, vilket innehåll behövs för att få en 

så bra planering som möjligt. 

 

O: Dom är rollbeskrivningarna, tycker ni att de efterföljs? Eller jobbar man olika 

beroende på vilket objekt man jobbar i? 

 

OIT: Ja det tycker jag. Sen just det här att vi har så svårt att skilja på linjeleverans 

och förvaltningsleverans. Förvaltningsleveranser skiljer sig inte så mycket från en 

projektleverans. Det är en virtuell organisation där du hämtar in kompetens och 

resurser från olika håll får att det ska bli så lyckat som möjligt. Problemet jag ser 

nu är att vi försöker knyta den där virtuella strukturen till en linjeorganisation. Och 

när vi ska leverera till verksamhetsöverskridande så försöker vi knyta ihop det. Jag 

har sagt länge att det här håller inte. Då flyttar vi medarbetare som för att byta chef 

för att den går in i ett uppdrag. Vi bemannar den här virtuella strukturen för att det 

ska bli så optimalt som möjligt. 

 

O: Menar du att man bemannar i förvaltningsorganisationen helt och hållet? Så att 

de bara arbetar med förvaltningsobjektet? 

 

OIT: Ja, du kan ta upp den här bilden Per som jag har skickat till dig. Bild 7.  

 

OIT: Dels har du verkstaden, förvaltningen tar hand om verktygen så att 

verkstaden ska funka så bra som möjligt. Sen har man projekt ovanför den där 

utvecklingen ofta sker. Men ofta så börjar man projektet direkt i linjen/verkstaden 

och då suboptimerar man för det kan ju finnas andra verksamhetsområden som 

också är intresserade av liknande saker. Då är det bättre att ta det via förvaltningen 
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och sedan till projekt om det är tillräckligt stort. Det som är grejen är att man lånar 

resurser, där personer kan arbete dels inom linjen, förvaltningen och projekt. Och 

det är ju bara att flytta tid egentligen tycker jag. 

 

EC: För tidigare var det ju så att vi hade de här tre olika arbetssätten som Perra är 

inne på men nu har vi skruvat lite på det så det finns bara projekt och löpande 

verksamhet, där förvaltningen är med i löpande verksamhet. Detta har gjort att folk 

tolkat det som att förvaltningsmodellen är på väg bort. Det har blivit lite otydligt.  

Det blir svårt att förstå vad förvaltningen är till för. 

 

OIT: Om jag ska ge IKT lite kritik nu då, så är det ju när vi stoppar in TFA: erna 

som enhetschefer. Då får vi ett problem då risken är uppenbar, ser jag i alla fall, att 

du hamnar i personalfrågor, konsultväxlingar istället för. Det jag såg var ju att vi 

skulle få en strategisk arena att agera på för att få ihop helheten. Du vet de sex 

olika avdelningarna vi har teknikområden? TOA, TFA och TFL tillsammans skulle 

då kunna få ihop helheten. Sen digitala strateger och verksamhetsutvecklare. Sen 

med all teknik som eventuellt kommer? Vi behöver vara beredda på vad som 

kommer, förarlösa bilar, AI osv. 

 

O: Men leveransen ligger idag i linjen? 

 

OIT: Ja, men vi på IKT är ju speciella. VI har fabriker hos oss som har en 

linjeleverans. Men när vi levererar till verksamhetens förvaltning så levererar vi 

dels till linjen men även resurser som jobbar i deras förvaltningar för att leverera 

IT-stöd. 

 

O: Förvaltarna i förvaltningsorganisationen dom kommer från linjen också? 

 

OIT: Ja, precis. 

 

O: Blir det krock där? 

 

OIT: Ja man kanske initierar ett projekt i linjen som borde ha bollats med 

förvaltningen. Så som det såg ut förut så utvecklades IT-stöd i linjen. Men med 

processorienterat arbetssätt då vill man ha fokus på processerna och arbetssätt 

istället för IT-stöd. Man vill ha en process som är linjeöverskridande. De ska ha 

samma verktyg om de har samma behov. Sen leder ju det vidare till nästa process i 

huvudprocesskartan. Det här går man ifrån när man befäster linjeorganisationer. 

 

O: Vad jag har förstått så upplever man i förvaltningen att det kan vara svårt att få 

ut resurserna från linjen? Cheferna i linjen vill använda resursen till något annat, är 

det något ni upplever? 

 

OIT: Ja, men det är återigen det här att skilja på arbetsuppgifterna. Jobbar man i 

fabriken eller jobbar för att förbättra fabriken. Det kan vara samma resurser, felet 

man ofta gör är att man ser förvaltningsorganisation som en parallell organisation, 

och vi behöver inte en till linje. Nej, det gäller att skilja på vad man gör i de olika 

arbetssätten. 
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EC: Det är som du säger, risken i vår struktur, när man tänker på en enhet, man är 

enhetschef man har medarbetare, många i min enhet jobbar inom den virtuella 

förvaltningen. Men sen går jag in i rollen som TFA då ser man också att det här är 

mina resurser jag styr över vad vi ska göra med bara de här IT-stöden, man ser 

likasom inte helheten. Man kopplar bort linjen. Det handlar om att kolla vilken hatt 

man har på sig och vart man är ock jobbar. Den viktigaste rollen som chef är att se 

till att medarbetarna har de resurser som krävs för att kunna utföra arbetet. 

 

OIT: Och kompetens och att man tids skriver på rätt ställe. Att medarbetarna mår 

bra. Men det är också det att risken med att enhetscheferna blir TFA att man bara 

fokuserar på applikationsutveckling och det är ju så mycket mer i leveransen. Det 

är kanske bara 10-15 procent sen ska du säkra allt det andra också. Den risken ser 

jag med det som vi gör just nu på IKT. VI går ett steg tillbaks som jag ser det. 

 

EC: Då är det viktigt som TFA att se att helheten fungerar. Så att man är 

förberedd, den här nya digitaliseringsplanen som HR tar fram, va innebär den då? 

Vilka val står vi inför då. Dialog med digitala strateger och verksamhetsarkitekter. 

SÅ det är på den nivån en TFA ska verka på.  

 

OIT: Ja, om fem kanske vi har en massa ny teknik. Och vi har historiskt sett varit 

dåliga med att hänga med. Risken är att vi fortsätter med det om vi befäster 

linjeorganisationen och tappar den här strategiska förmågan som jag trodde. 

 

EC: Sen måste vi lyfta de här frågorna så att vi gör rätt saker. Så att vi får helheten. 

Det jag ser positivt med att vi har mindre pengar på trafikverket är att vi kan få upp 

de här frågorna på bordet så vi kan prioritera och göra rätt saker. Sen får vi se vad 

det ger. 

 

O: Vad är orsaken till dessa risker tror ni? 

 

OIT: Om jag är helt ärlig så känner jag att nu börjar ju verksamheten fatta. VI har 

haft utbildning för tre år sedan och nu ser man frukten av det. Men nu börjar IKT 

gå ifrån det här, så det är den frustrationen som jag lever med. PÅ något sätt tror 

jag det finns personer som tror sig veta hur det här ska fungera och sedan är det bra 

med det. Sen startas projekt i linjen och det blir tokigt istället för att det kanaliseras 

rätt. 

 

EC: Egentligen så är det kunskapen som är för låg. Vilket leder till konstiga 

ageranden. BI har pratat länge om att vi måste utbilda oss så att vi förstår. Hur är 

det att arbeta processorienterat, vad är ett förvaltningsobjekt och vad är rollerna för 

något. Sen kan man backa tillbaka till att stödet från ekonomi är för låg då man 

inte har de resurser som behövs för att implementera, utbilda och följa upp.  

 

OIT: Jag satt på en workshop igår där ekonomi var med och dom har ju vaknat nu 

och är ute i verksamheten och stöttar med det här mentorskapet som vi saknat 

tidigare. Jag sitter med ett problem, vad kan jag göra? Då vill man kunna ringa 

ekonomi och styrning och fråga. Det har inte funnits. Det har varit fritt att göra 

som man vill, det är där problemet ligger när man jobbar processorienterat. Det vill 

till att alla jobbar likadant för att få ihop helheten. 
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O: Finns det någon utbildning som alla får när man ska in och jobba i 

förvaltningsmodellen? 

 

EC: Det fanns tidigare för förvaltningsmodellen på 2 plus en dag. Sen tog man bort 

den för att det inte fanns något avtal. Ska man ta något nu då får man gå externt 

och titta på utbildningar hos pm3 som modellen bygger på, tanken som man har är 

att man ska införa någon e-utbildning men det finns inte än. När inte det finns så 

blir det ju så som vi varit inne på att man gör på sitt egna vis för att det ska bli 

gjort. 

 

O: Tror ni att det skulle vara bra att ha pm3 licensen? 

 

OIT: Ja definitivt, och sen använda till exempel de rollbeskrivningarna som finns 

och inte krångla till det. Det finns ju en struktur och varför har vi krånglat till det 

och kallat det för något annat. 

 

EC: Ja men det är ju det. Jag tror att man skulle få en helt ny nytta med licensen 

och stödet då från På AB. 

 

O: Tror ni att det är en kostnadsfråga som gör att man inte har licensen? 

 

OIT: Det kan det ju inte vara. 

 

EC: I slutändan är det nog ändå det. 

 

OIT: Haha du tror det? Hur mycket kostar det egentligen? 

 

EC: Ingen aning. Men det måste det ju vara? 

 

OIT: Jag tänker att pengarna man lägger där kommer att betala av sig iså fall. 

 

EC: Ja men det är ju så vi måste göra. Att oj vad mycket pengar det var här då, 

men ge dom pengarna så kommer det att ge frukt. 

 

OIT: Varje satsad krona ger fyra tillbaks. Och det är ju ändå skattepengar vi håller 

på med. 

 

EC: För det är ju såhär för ska vi processorienterat och har en förvaltningsmodell 

då är det ju det som gäller. Det finns inget undantag. 

 

OIT: Jag har varit frustrerad, att har vi det här arbetssättet då måste vi arbete efter 

det. V i kan inte ha någon mellanväg. Då kan vi iså fall slopa förvaltningsmodellen 

helt och hållet. För det är ju så man gör på många stället. Och då är det lika bra att 

sätta ett kryss över modellen. Men vi ska ha den och då gäller det ju att vi lägger 

manken till och implementerar så att det funkar som det är tänkt. 

 

EC: Det är ju upp till varje avdelning nu att besluta arbetssätt och implementera. 

Och det är här som risken finns att vi kommer göra olika på fyra olika avdelningar. 

Det ser vi ju redan nu att man jobbar olika och att man ser på rollerna olika. Det är 

nog därför många TFL: er och TFA: er som söker sig bort till andra uppdrag. Det 
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vi ser är att man kanske inte ska sätta TFA: er som enhetschefer utan tillämpa 

verksamhetsutveckling på enheterna eller från avdelningen verksamhetsstyrning. 

För tidigare var vi ju en egen enhet. Men nu har man valt att göra det här och då 

får man liksom köra på det. Men man måste göra det lika, basen måste vara lika. 

Jag jobbar som TFA eller jag jobbar som TFL, det måste till grunden alltid vara 

lika. Det är implementeringen från leveransmodellen. Man saknar det. 

OIT: VI ser att man gör olika i de olika teknikområdena. Det är då haltheten. Du 

har TOA och sen har vi TFA: er som står för strategi. Det är helheten vi måste åt, 

annars kommer det ta stopp i röret upp från TOA. 

 

O: Vilken verksamhetsnytta ser ni med förvaltningsmodellen idag? 

 

OIT: Jag ser ju just det här att man kan optimera systemstöden. Det möjliggör ju 

att man ser att vi kanske klarar oss med ett ärendesystem istället för 15. Det blir 

mer kostnadseffektivt. Sen blir det bra prioriteringar. Sen får man kopplingen till 

verksamheten också som man kanske inte skulle se annars. Den kopplingen är den 

största fördelen med förvaltningsmodellen. Vi har den här verksamhets sidan och 

IT som ska fläta ihop. 

 

O: Flätar det ihop då? 

 

OIT: Både och skulle jag säga. Vi har förvaltningar som funkar bra. 

 

EC: Ja, det har tagit tid men vi blivit bättre än hur det var förut. Men vi ser stora 

skillnader när man får en gemensam förståelse. Sen har vi ekonomimodellen i 

trafikverket, för förvaltningen har ingen egen budget. Så man måste se till att rätt 

pengar kommer till förvaltningen. 

 

 

O: Tack för att ni ställde upp! 

 

EC: Tack själv 

 

OIT: Tackar 
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Bilaga 5 – Intervju tekniknära förvaltare 1 
 

Transkribering tekniknära förvaltare 1 

 

O: Jag tänkte att du skulle börja med att beskriva din roll som TFL och vad den 

innebär? 

 

TFL1: TFl har jag varit väldigt länge, innan det kallades TFL så var jag också TFL 

höll jag på att säga. Gjorde samma saker. Just nu så har jag ett förvaltningsobjekt 

kvar där jag är TFL, som hittills varit väldigt IT-tunt. Så jag har gjort väldigt lite. 

Vi har haft 3–4 applikationer inom våran förvaltning och då, jag måste tänka lite, 

primärt standardapplikationer out of the box som vi inte har gjort så mycket med. 

 

O: Vad hette rollen innan TFL? 

 

TFL1: Jag har ingen aning, det har kallats massa olika saker under årens lopp. Men 

jag har gjort samma sak, varit bryggan mellan IT och verksamheten. Utan att det 

varit någon rollbeteckning på det. 

 

O: Även innan den här förvaltningsmodellen togs fram? 

 

TFL1: Näst intill höll jag på att säga, innan vi vart trafikverket i alla fall, så innan 

2010. Den här modellen är väl äldre än så. Den fanns ju både på väg- och 

banverket innan. Något tillskruvade varianter. Så vad jag har gjort är som sagt 

varit bryggan mellan verksamheten och IT. 

 

O: Vad har du haft för befogenheter? Är det TFL som bestämmer vad som ska 

göras i objektet eller är det gemensamt? 

 

TFL1: Det stora problemet vi har haft på trafikverket nu, när jag backar lite och 

kollar på objekt jag haft innan. Det objekt jag har nu är inom IT så det är kanske 

lite speciellt. Ett utav de största problemet vi haft är att verksamheten inte hållet 

samma takt i att implementera modellen som IT. Så vi har fått jobbat mot en 

verksamhet som varit väldigt linjestyrd. Medans vi har försökt att jobba enligt 

förvaltningsmodellen. Som är en virtuell organisation egentligen. Det har krockat 

många gånger. 

 

O: Om du skulle beskriva hur förvaltningsmodellen är en anpassning av pm3, vilka 

anpassningar har trafikverket gjort av modellen? 

 

TFL1: Jag kan inte pm3-orginalet speciellt mycket. Så jag har lite svårt att svara på 

den frågan. Vi har ändrat alla beteckningarna av rollerna i alla fall, det vet jag. Det 

känns ju lite onödigt kan man tycka. 

 

O: Varför tror du att ni gjorde det? 

 

TFL1: Inte en aning. 

 

O: Hur skulle du beskriva förvaltningsmodellen? 



 

 59 

 

TFL1: På papperet är den ju väldigt lik pm3. Du har en verksamhets sida en IT-

sida som ska samverka. Och den här samverkan blir ju svår om modellen bara är 

implementerad på ena sidan.. 

 

O: Hur tycker du att den kommunikationen eller samarbetet fungerar? 

 

TFL1: Ja, det har varit väldigt olika. Jag har haft ganska många objekt under årens 

gång. Det har fungerat väldigt olika. Där verksamheten har etablerats där har det 

fungerat bra, då har man en bra dialog. Men där det inte funnits någon etablering 

på verksamhets sidan där har det varit svårt att arbeta med modellen 

överhuvudtaget.   

 

O: Hur är det på det objektet du sitter på nu? 

 

TFL1: Det fungerar bra, det är etablerat på båda sidor så att säga.  

 

O: Du känner att IT delen får lika stor plats som verksamheten och vice versa? 

 

TFL1: Ja det tycker jag, som sagt det har varit väldigt lite IT i objektet. Så IT har 

inte behövt så mycket plats. Men nu har vi massa nya applikationer som håller på 

att flyttas över till det här objektet från andra objekt. Samtidigt som jag själv är på 

väg bort från rollen då jag ska gå över till andra arbetsuppgifter. Så jag har inte 

engagerat mitt allt för mycket eftersom jag ska lämna över detta snart. Men man 

skulle behöva kliva in mer med IT-delen i objektet nu när vi får fler applikationer 

och komponenter. 

 

O: Har du hört något om hur det är i andra objekt? 

 

TFL1: Det är väldigt olika. Det finns lika många varianter som det finns objekt på 

trafikverket. 

 

O: Upplever du att arbetet i objektet sker ungefär på samma sätt? 

 

TFL1: Nej, inte alls. Det är inte så det borde vara men det är så det är. Viss 

variation kommer det alltid vara. Då objekten är väldigt olika i sig. Men det borde 

finnas en större gemensam grund än vad det har funnits hittills. 

 

O: Finns det något material som visar på att så har ska vi jobba i våra objekt? 

 

TFL1: Det finns en del material. Men det finns inte mycket som gemensamt 

upplever jag det som. Men visst det finns en gemensam mall för 

förvaltningsplanen och lite mallar för kalkylering och budgetering. Inte 

jättemycket som är gemensamt. 

 

O: Upplever du att det borde finnas mer? 

 

TFL1: Ja, jag tror att det vore bra om det var lite mer uppstyrt. 

 

O: Hur tror du man kan komma till rätta med det? 
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TFL1: Det är de som förvaltar modellen som behöver ta ett större ansvar och 

säkerställa implementering. Tydligare styrning i implementeringen och vilka krav 

man ställer på uppföljning osv. 

 

O: Finns det några krav och rollbeskrivningar för de olika rollerna? 

 

TFL1: Rollbeskrivningar finns för dom fyra roller som finns i trafikverket i alla 

fall. Det finns nog på lite lägre nivåer också. Jag gissar att du sett våran modell. 

FL, TFL, FA och TFA finns det för och sen finns det även för förvaltare och 

teknik-nära förvaltare. Så att det finns sex beskrivningar. 

 

O: Tycker du att de efterföljs? 

 

TFL1: Lite där ligger skillnaden att man har ju, en TFL gör inte samma sak i alla 

objekt. Ibland gör TFL: en en TFA:s uppgifter osv. Beroende på personkemi och 

hur objektet ser ut. Och det kanske inte är fel. 

 

O: Hur tar man fram en förvaltningsorganisation? 

 

TFL1: All resurshantering sker i linjeorganisationen, så alla bemanning görs av 

linjen skulle jag säga. 

 

O: Ansvarsfördelning då? Det har du varit inne på lite redan att det kan vara lite 

olika 

 

TFL1: Ja, det är nog främst inom objektet som sätter det. Det finns ingen styrning 

att man ska arbeta på ett visst sätt. Det beror på vilka individer som hamnar i vilket 

objekt. 

 

O: Tror du att det är bra att det är så eller borde det vara mer uppstyrt? 

 

TFL1: Jag tror att det är svårt att styra upp det för mycket. Nu säger jag emot mig 

själv lite här, eftersom jag vill ha mer styrning. Men kanske inte styrning på det 

där. I vissa objekt kanske det funkar bättre att en TFL gör en TFA:s uppgift och 

tvärtom. Beroende på olikheter. Men en ökad styrning behövs på vad som ska 

följas upp och hur ska det följas upp. Mer i uppföljningsperspektivet. 

 

O: I dit objekt då, hur tycker du att kommunikationen är mellan er i 

organisationen? 

 

TFL1: Den är bra. Vi har regelbundna möten och sådär så att det är inga 

bekymmer. 

 

O: Är det enligt någon arbetsbeskrivning att man ska ha regelbundna möten? 

 

TFL1: Vi har inom objektet försökt styra upp vilka forum som ska finnas i 

objektet. Och det finns både på IT- och verksamhet samt gemensamma. Så vi har 

en beskrivning på det. 
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O: Men det har ni tagit fram i erat objekt själva? 

 

TFL1: Ja det har vi gjort. Eventuell finns det ett utkast i mallen för 

förvaltningsplanen med förslag, jag törs inte säga säkert. Jag gissar att du har sett 

mallen. 

 

O: Jag har sett och läst massa förvaltningsplaner men inte själva mallen. Så jag 

törs heller inte säga om det är något som är med i mallen. 

 

TFL1: Det kan ju vara så att vissa objekt har valt att ha den här forumlistan med 

och vissa inte. Jag vet att vi haft den i mallen förut. 

 

O: Vem ansvarar för förvaltningsplanen? Som ska uppdateras varje år eller hur? 

 

TFL1: Ja, det stämmer.  Förvaltningsansvarig om man ska peka högst upp. Men 

sen är det ju FA och TFL som tar fram den tillsammans. Men beslutas av FA och 

TFA. Lite olika där också, ibland är alla med i beslutet. 

 

O: Och det är där man sätter mål och? 

 

TFL1: Mål och aktiviteter för året. Egentligen ska den ju vara längre än ett år, 

helst. Men det är ju närmaste året som är mest relevant. Tydligast beskrivet. 

 

O: Själva planen ska uppdateras en gång per år, men man kan fortfarande ha mål 

som gäller för flera år? 

 

TFL1: Ja så bör det vara. Sen har vi ju åtminstone i många objekt som jag har varit 

med i varit dåliga på det. Men målen borde vara minst tre år kan jag tycka. Men 

sen kanske detaljplanering för det kommande året. 

 

O: Vad är det för typ av mål ni sätter upp? Är det mätbara mål eller är det mer 

”lösa”? 

 

TFL1: Det har ju varit både och, helst ska ju mål vara mätbara. Men det är inte 

alltid man lyckas och då blir det lite mer diffust. Men det är mål för vad 

leveranserna ska åstadkomma till verksamheten de nyttjas i. Oftast har vi försökt 

hålla det på den nivån. Det kanske inte har varit så många IT-mål utan vi är bara 

en del i leveranser som objektet står för. 

 

O: Blir det oftast att du som TFL som tar fram IT-målen? 

 

TFL1: Så bör det vara. Sen ska man merga ihop det där på något bra sätt. IT är 

inget självande mål. IT ska vara ett medel för att få nytta i verksamheten. 

 

O: Uppnår ni era mål? 

 

TFL1: Inte alltid, men det händer väl. Både och 

 

O: Har ni utvärderingar med jämna mellanrum? 
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TFL1: Det har vi varit dåliga på. Lite stämmer man av vid regelbundna styrmöten 

inom objektet. Men någon retrospektiv för året har jag sällan varit med om. Men 

det hade säkert varit bra. 

O: Har ni några utvärderingar med arbetet i stort inom objektet? 

 

TFL1: Nej det har jag inte varit med om. 

 

O: Tror du det behövs? 

 

TFL1: Det sker till viss del löpande under året. Kanske borde det bra att ta en 

halvdag får en sådan återblick. Men tiden finns sällan för sånt. 

 

O: Hur upplever du att modellen uppfattas av organisationen i stort? 

 

TFL1: De som arbetar i modellen tycker att det är bra. Motståndet finns iså fall i 

de som jobbar i linjen, som undrar varför inte dom får göra sina förändringar utan 

att prata med objektet först. Objekten har ju haft olika mandat ute i verksamheten 

utanför IKT också.  Det här med vad förvaltningsmodellen innebär och att det är 

där arbetssätt och verktyg ska hanteras som det brister. Det är en miss i 

implementeringsarbetet helt enkelt. 

 

O: Hur ser det ut med utbildningar inom modellen? För ny personal? 

 

TFL1: Oftast sker det med överlämningar från tidigare rollinnehavare, sen finns 

det nog inga interna utbildningar. Men där har nog förvaltaren av 

förvaltningsmodellen ett avtal med På AB där man kan få gå en standardutbildning 

hos dem. De som har gjort det har ju reagerat på det här med beteckningar på 

rollerna att det skiljer sig. Men sen har vi nog inte skruvat jättemycket på modellen 

tror jag. 

 

O: Nej det är också en fråga jag har, ni följer pm3 väldigt mycket vad jag kan se. 

Men så du vet inte om ni gjort några mer anpassningar än rollbeteckningarna? 

 

TFL1: Nej jag är inte tillräckligt insatt i pm3 för att säga något om det. Men av det 

jag kan så kan jag inte hitta något mer än rollbeskrivningarna. 

 

O: Vilka är de största utmaningarna du stöter på i ditt arbete? 

 

TFL1: Nu funkar det väldigt bra i det objektet som jag är i, men jag skulle säga att 

implementeringen i verksamheten. 

 

O: Tycker du att förvaltningsmodellen fungerar bra på trafikverket? 

 

TFL1: Det hade fungerat jättebra om den varit implementerad. Det finns en väldigt 

stark linjestyrning och det krockar väldigt ofta med förvaltningsorganisationen 

som är en virtuell organisation. Det gäller både på verksamheten och IT. 

 

O: Tillför förvaltningsmodellen någon verksamhetsnytta? 
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TFL1: Då måste jag kunna jämföra med vad man hade gjort annars. Men modellen 

skulle kunna ge mer nytta om den var implementerad bättre. Alternativet skulle ju 

vara linjestyrt. Modell kan ge mer nytta. Men det är gemensamma arbetssätt som 

gäller. Men jag har inte varit med om något annat så det är svårt att säga. 

 

O: Vilka fördelar ser du av att ni jobbar ni gör och vilka problem stöter ni på? 

 

TFL1: Det blir lite repetition. Man ska ju få ett effektivare arbetssätt som gäller för 

alla i trafikverket. Åtminstone om det följ och implementeras på ett bra sätt. 

Bristande implementering. 

 

O: För att förtydliga, tanken är att modellen ska gälla för hela verksamheten? 

 

TFL1: Ja, den är ju implementerad på så sätt som gjort att linjeorganisation har 

gjort som man själv vill ändå. Verksamhets sidan når inte ut till nyttjarna av stödet 

som modellen ger. Men tanken är att det inte ska vara så men det har inte nått ut.  

 

O: På IKT då? 

 

TFL1: Det finns brister här också, men framförallt på verksamhets sidan. Men det 

finns områden hos verksamheten som fungerar bra också. 

 

O: Du får prata fritt om du vill? 

 

TFL1: Jag har nog inte så mycket mer att säga. Men vi har ett område där det har 

krockat, det gäller det anläggningsnära IT-delen. Anläggning delen har ju massa IT 

ute i tunnlar osv där modellen: Där har det varit svårt för it att stötta. Det är inget 

som jag har jobbat med men jag hört. 

 

O: Är TFL ett heltidsjobb? 

 

TFL1: Ja det skulle jag säga. Man har det som heltidssyssla. 

 

O: Då hade jag inte nå mer. 

 

TFL1: JA du får väl grunna lite och återkomma om jag sagt något som inte går att 

förstå. 

 

O: Då får jag tacka så mycket! 

 

TFL1: Tack själv. 
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Bilaga 6 – Intervju tekniknära förvaltare 2 
 

Transkribering tekniknära förvaltare 2 

 

O: Du kan få börja med att beskriva lite kort om dig och själv och din roll som 

TFL i förvaltningsmodellen? 

 

TFL2 Ja, jag har ju jobbat som TFL sedan i oktober 2018, så det är väl ungefär ett 

halvår nu som jag har jobbat och kört som TFL. Inom de områden som jag har. Jag 

har ju fem olika förvaltningsobjekt men det kanske du har koll på redan? 

 

O: Ja det har jag koll på, men du får gärna berätta. 

 

TFL2 Förbättra verksamhet, Hantera ekonomisk administration, Hantera 

Information, Försörja med mark och lokaler och Leda och styra. 

 

TFL2 Annars min roll som TFL går ut på att man ska agera kontaktyta mellan 

verksamheten och internt på IKT. Ha någon typ av kundkontakt om vi hade jobbat 

privat. Man är då kontaktytan och sitter med i olika forum och jobbar tillsammans 

med verksamhetens olika förvaltningsansvariga, förvaltarna då. Som jobbar med 

sina processer. Det är mest processer som jag har, det är fyra stödprocesser och sen 

är det ”leda och styra” som jag kör. Man är med på olika möten och man får frågor 

och man ska hjälpa till och fixa och man ska även ta saker internt på IKT tillbaks 

till verksamheten. Det är en ganska öppen och fri roll på det sättet kan jag tycka. 

 

O: Har man några befogenheter, är det du som bestämmer vad som ska ske inom 

förvaltningsobjektet eller tas det tillsammans med hela förvaltningsorganisationen? 

 

TFL2 Ja men är väl med, det är lite olika hur de här fem förvaltarna jobbar. Man 

kan ju säga att det är ju verksamheten, förvaltarna som sitter då på ekonomi som 

har budgeten och du vet ju pengarna och budgeten är ju det som styr så vi på IKT 

och jag, jag har ju liksom ingen egen budget utan jag är ju bara finansierad på det 

administrativa anslaget så att säga. Så jag är ju en fri resurs för dem, jag kostar ju 

ingenting. Sen har man ju en egen agenda och sådär och man vill ju ha ett bra 

samarbete och en bra dialog med verksamheten så att vi på IKT vet vad vi ska göra 

och gärna ligga lite steget före då. Så vi vet vad som är på gång, är det något som 

vi ska pyssla med, pula med osv.  

 

TFL2 Det kan man säga såhär Oskar, en utmaning på Trafikverket. Vi kör ju 

någon slags variant av pm3 modellen ”förvaltningsmodellen” den känner du till? 

 

O: Ja precis, det är det jag utgår ifrån i mina studier 

 

TFL2 Ja precis, och den ska ju vara införd länge på Trafikverket och det är väl 

ekonomi som har ansvar för den och den ska ju hela trafikverket jobba efter, alla 

inklusive vi på IKT. Använder man den på ett väldigt bra sätt så får du ju så att 

säga en bra förvaltning. Den innehåller ju ganska mycket matnyttigt, om man kör 

efter den.  Problemen och utmaningarna blir ju då när man jobbar så olika inom 

trafikverket, även inom de här fem objekten jag har och sen olika inom olika 
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verksamhetsområden. Så man kan ju säga att förvaltningsmognaden är väldigt 

varierande. Det är en utmaning för oss TFL: er också. Det kan jag ju säga, det 

behöver du ju inte sprida vidare, men du spelar ju in. HR till exempel väljer 

fortfarande att heta HR fast vi är en svensk myndighet. Vi ska ju inte vara 

engelsktalande. Ja du hör vad jag tycker. Det är ju en svensktalande myndighet vad 

jag vet. Och dom har svårt med förvaltningsmodellen, det hörde jag av en kollega 

så sent som igår. Jag har väl lite mer tur som jobbar mot ekonomiområdet, där är 

så att säga standarden och så mognaden mer jämn än hur det är runt om på vissa 

ställen. För du måste ju ha den här planerbarheten, förutsättningar, du ska göra 

VP-planer. Du ska ju liksom på något sätt om du vill ha hjälp IKT, eller andra runt 

omkring, kunna beställa saker, och det i en hyfsat god tid om du vill ha någon 

form av applikationsutveckling, förändring eller beställning av något nytt. Det är 

inte bara att komma en morgon och säga att vi behöver något nytt på måndag, det 

funkar ju inte så bra. Och det där kan variera väldigt mycket. Då finns det vissa 

verksamheter som är väldigt dåliga på det här och förutsätter också att 

förvaltningen inte ska kosta något. Det är ju liksom ”hur svårt ska det vara” typ. 

Sen finns det ingen som kan jobba med det, men det kan vi ju fixa själva typ. Bara 

för att ge exempel på hur förbaskat olika vi jobbar i förvaltningen på trafikverket. 

Vi har en skrälldus med applikationer och en skrälldus olika förvaltare och man 

kör ju gärna efter sitt egna huvud, och det där blir ganska dyrt det har du kanske 

läst på intranätet? Vi ska effektivisera. 

 

O: Mmm 

 

TFL2 IKT har fått något uppdrag och att vi ska se över applikationer och licenser 

och såna här bitar och det tycker jag är helt rätt, det är skattepengar vi pysslar med 

och vi måste ju liksom strypa kranen lite. Pengarna rullar ju ut annars och det vill 

jag också, att vissa förvaltare har för mycket pengar också. Man kan beställa och 

göra lite, i sin förvaltning kan man ju smygutveckla lite om man vill. 

 

O: Jag tänkte bara dubbelkolla så att jag förstår dig rätt, när du säger att man 

jobbar på så olika sätt, men du i själva förvaltningsobjekten? Att arbetssätten ser 

olika ut? 

 

TFL2 Ja, ja väldigt olika är det. Och nu ska jag säga att inom mina objekt mot 

ekonomi är det kanske lite jämnare än exempelvis på HR som jag hängde ut. Men 

det jobbar ju den som är TFL stenhårt med att få in det här tänket. Och det är ju 

inte så lätt för alla heller, alla är ju inte experter på pm3 och förvaltningsmodellen 

och hur man ska tänka och jobba och hur man ska styra i projekt, planering 

framförhållning. Det är en utmaning ibland. 

 

O: Men finns det några, har det tagits fram några officiella beskrivningar och 

arbetssätt som berättar att såhär ska man jobba i förvaltningsobjekten eller är det så 

att man får göra lite som man vill? 

 

TFL2 Det finns ju styrning och det finns ju hur du ska ta fram förvaltningsplan 

och det finns ju en sån modell, det kanske du har sett? Förvaltningsplanen, vad den 

ska innehålla, det finns en word-mall där du fyller i så att säga, som förvaltare, en 

gång per år minst. Och så gör du en plan för det där och det finns styrning på det. 

Men det är väl ungefär som, jag som TFL jag kanske inte jobbar som mina 
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kollegor heller, jag kan ju också jobba lite eget, Utefter eget huvud även om jag 

har en rollbeskrivning osv vad jag ska utföra är det ändå lite olika. Sen om det 

finns hundratals olika förvaltare inom trafikverket så blir det en väldigt stor 

spännvidd. Mna jobbar i olika organisationer och man har olika styrning så att 

säga, olika mognad. Men samtidigt är det kul för det blir lite omväxlande på det 

sättet. Det är en utmaning att arbeta med olika områden. Det ena är inte det andra 

likt så.  

 

O: Men du sa det innan att inom din roll så fanns det en rollbeskrivning, finns det 

för alla de andra rollerna i förvaltningsorganisationen också? 

 

TFL2 Ja det finns framtaget. Nu har jag bäst koll på dem på IKT. Men det finns 

framtagna. Jag vet inte om du känner till *********. Han har ju varit med och 

jobbat fram dem här, och vi gjorde ju en uppfräschning här i början av året så det 

finns ju en uppdaterad version där. 

 

O: Upplever du att de efterföljs? 

 

TFL2 Inte riktigt. Jag har pratat med TFA: er och TFL: er för andra avdelningar 

än den jag tillhör, och man jobbar tydligen väldigt olika på avdelningarna och man 

har olika syn på om det är TFL: er och TFA: er som ska hålla i leveranserna eller 

om det ska vara linjechefer som håller i dem. Så där finns det också en väldig 

spridning inom oss fastän att vi är nyligen omorganiserade. Det finns olika 

avdelningschefer och de kanske har olika syn på det. Fast **** nu har gjort en bra 

beskrivning så kan man ju alltid tolka den lite, det finns ju alltid en tolkningsbarhet 

i allting du gör. Sen är det olika människor och olika samarbeten och så. 

 

O: Tror du att den kan bli bättre om dessa beskrivningar efterföljs mer? Eller är 

det som bra som det kan vara? 

 

TFL2 Det kan bli bättre. Det är min bild, om vi leder och styr det här ännu bättre. 

För att mycket handlar ju om ledning och styrning och följa det här då. Och jag vill 

inte påstå att jag är någon exemplarisk och god paragrafryttare själv, jag försöker 

väl så gott jag kan men jag gillar ändå en viss form av struktur. Man måste ha 

något att hänga upp det på och liksom utgå ifrån någonting. Sen är de här 

rollbeskrivningarna ganska grova men de ger ju ändå en indikation på vad du ska 

pyssla med inom området. Det är lika som pm3-modellen, den ger också en 

indikation om vad den innefattar grovt och vad du ska göra i din förvaltningsrol 

och förvaltningsmodell. 

 

O: Är du insatt i pm3 som grundmodell eller ramverk? 

 

TFL2 Ja litegrann, jag läste på om den nu nyligen när jag gick in i rollen som 

TFL. Jag har inte jobbat så jättemycket, man känner igen pm3 och 

projektutvecklingsmodellen XLPM så att säga. Då tog jag och läste genom det lite. 

Jag har ju jobbat tidigare förr så att säga med olika förvaltningsmodeller, jag har 

jobbat inom privata näringslivet och då har man ju haft något liknande fast i andra 

varianter och modeller fast det finns väl en uppsjö av modeller. 
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O: Ja det finns en del olika ramverk och modeller som man kan följa, men i 

slutändan är det ju så att man har en modell eller ramverk som man implementerar 

och anpassar utifrån den verksamheten den implementeras på. Och det är ju lika 

här på Trafikverket, man har en tillämpning av pm3. 

 

TFL2 Ja precis, och sen kan jag ju säga att jag är så pass gammal att jag jobbade 

inom IT sen 80-90-talet och då jobbade jag inom banksektorn man kallar det väl 

för finans idag. Där jobbade jag med förvaltning av en förvaltningsmodell och där 

var det väl kanske än lite annan styrning också när det var privat. Jag tycker att vi 

ibland är väldigt tillåtande på trafikverket. 

 

O: Lite för tillåtande då? 

 

TFL2 Ja, det kostar ju tid och pengar och man kanske inte når ut med 

förändringar, man kanske når ut till generaldirektören och hennes ledningsgrupp 

och kanske en bit ned sen finns det alltid dem här som säger ”vi gör som vi alltid 

har gjort”. Det tycker jag är lite synd. Vi har ju ansvar för skattepengarna och ska 

förvalta dem väl så att vi får så mycket som möjligt för dem. Men det är en 

förändringresa som behöver göras på trafikverket. Sen finns det ju alltid som 

jobbar jättebra självklart.  

 

O: Jag tänkte på det här som du har varit inne på, man ska få ihop IT med 

kärnverksamheten, och din roll innebär någon typ av planka däremellan, hur 

upplever du att kommunikationen med verksamheten fungerar? 

 

TFL2 Jag är ganska så lyckligt lottad där, inom mina fem områden så har jag 

väldigt bra samarbete med samtliga fem. Även om dom jobbar olika och är olika 

så tycker jag att samarbetet finns och att vi ska göra saker tillsammans. Sen finns 

det alltid synpunkter på IKT och såna bitar men man är oftast ute efter att vi ska 

lösa det tillsammans inom trafikverket. Så jag är på bra objekt. Mot vad man får 

höra på vissa andra håll. Så jag är jättenöjd, sen är jag ju till för att hjälpa till och 

få ett bra samarbete. Det är vi tillsammans på trafikverket som ska lösa det.  

 

O: Då fungerar det bra i framtagandet av förvaltningsplanen? För den tar man väl 

fram tillsammans eller? 

 

TFL2 Nja, det är den som är förvaltningsledare i verksamheten som är ytterst 

ansvarig. Och jag kom in i oktober så den hade redan gjorts. Men jag förstod på 

min företrädare att hon inte alltid fick vara med på allting. Man jobbade lite olika 

där, hur mycket man ville att vi på IKT skulle vara med eller inte vara med. Det 

varierade.  

 

O: Tror du att det skulle bli bättre om förvaltningsplanen togs fram av TFL och FL 

tillsammans? För att båda skulle få vara med på allting? 

 

TFL2 Ja, lite bättre skulle det bli. Det skulle bli enklare för oss på IKT att veta vad 

som är på gång. Och det är min ambition nu, och jag hör ju det från de förvaltare 

jag jobbar ihop med att nu ska vi på IKT få vara med lite mer i det här jobbet. Så 

det kommer jag att satsa på framåt här. Så att vi färdigställer förvaltningsplanerna 

tillsammans. Sen har inte jag koll och insyn på allt vad gäller stödprocesser och 
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leda och styra processerna utan jag kan ju och ska ju bidra med det som är kopplat 

till IT-området då. Det är en av framgångsfaktorerna. Det är inte vi på IKT så 

duktiga på heller, att samarbeta så. När man tar fram tekniska planer, det känner 

jag till från mina tidigare jobb där tekniska förvaltare själva sitter och tar fram sina 

planer. Men det är som det mesta, det är alltid bättre om man är fler än en. Att man 

gör saker tillsammans.  

 

O: Jag tänkte på förvaltningsplanen, där målen ska finnas, nu kanske inte du har 

jobbat tillräckligt länge för att svara, men upplever du att ni uppfyller målen för 

objektet? 

 

TFL2 Ja, ganska mycket. Sen är vissa mål inte speciellt mätbara. Men de mål som 

finns arbetar TFL: erna efter och vi försöker uppfylla dem så mycket som möjligt. 

Sen är det ju många mål som inte är kopplade till IKT utan det är mera 

verksamheten. IKT delen är ofta lite mindre. Det är kanske inte alltid det som 

förvaltarna har fokus på utan dom har ju ett antal applikationer som de har ansvar 

för. Sen vill vi att de ska lira så pass bra som möjligt.  

 

O: Jag tänker då att det kanske är bra att få input från TFL på såna delar? 

 

TFL2 Ja, det kan jag säga att på ekonomi där lär ju ansvaret för dels 

projektportföljen där alla projekt över 3 miljoner ska in. Det var det jag menade 

med smygutveckling inom förvaltningen. Man utvecklar lite under radarn istället 

för att göra ett större projekt. Vad var det jag pratade om nu igen, det blev ett litet 

sidospår. Jo, känner du igen det här KA-verktyget? 

 

O: Ja, jag har varit inne i det litegrann 

 

TFL2  Det är bra, där ska ju koncernarkitekturen finnas och applikationerna stå 

dokumenterade. Och det verktyget har tidigare sköts av vi på IT innan 

omorganisationen. Det var ett gäng som sedan lämnade för att gå över till 

ekonomi. Man flyttade de styrande koncernarkitekterna och satte dem på ekonomi. 

KA-verktyget finns nu under ”Leda och styra” där jag jobbar och där har du ju en 

återkommande process som ekonomi har tryckt ut till stora projekt, investering, 

planering, IKT osv att nu ska du göra en applikationsutvärdering. Enligt en modell 

som Gartner har tagit fram. Med ett antal utvärderingskriterier. Och det är en 

återkommande process som ska användas. Det ska producera underlag för VP-

direktiv. Och detta har jag gjort för alla objekt som jag jobbar med. Men Oskar, 

jag tror inte att alla gör detta på trafikverket. Man tycker inte att det är så viktigt 

eller ifrågasätter varför man som förvaltare ska göra det. Då har jag som TFL ett 

ansvar att driva detta. 

 

O: Upplever du att det är vanligare att man inte gör det än att man gör det? 

 

TFL2 Jag törs inte säga, jag har inte den insynen. 

 

TFL2 Resultatet av processen blir en värmekarta som visar vilket stadie 

applikationen ligger i och vad som bör göras med dem. Investera, konsolidera eller 

avveckla. Det ger ju också input till förvaltningsplanen över vad som bör göras 
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osv. Det är också bra för att man kan beräkna kostnader på ett bättre sätt. 

Utvecklingskostnad och framförallt då förvaltningskostnad. Förvaltning är dyrt. 

 

O: Vilken är den största utmaningen som du upplever med att vara TFL? 

 

TFL2 Ja det är väl det här som jag sa att vi jobbar så pass olika. Både vi som är 

TFL: er, andra roller internt på IKT och de olika rollerna hos verksamheten. Det är 

givetvis en charm i det att man träffar olika människor med olika förutsättningar 

men det gör ju att man måste jobba på olika sätt och det tar olika lång tid. Det är 

väl det som är utmaningen. 

 

O: Vilka positiva effekter ser du med att bedriva förvaltningen så som den görs 

idag? 

 

TFL2 Förvaltningen blir ju bättre och effektivare än om vi inte hade gjort något 

alls. Det bidrar också till en ökad kunskap och kännedom om varandra. Det ger oss 

förutsättningar att lyckas mycket bättre med den verksamhetsutvecklingen som 

behöver göras på trafikverket. Man måste förstå varandra och verksamheten. 

 

O: SÅ du tycker att förvaltningsmodellen är rätt väg att gå för trafikverket? 

 

TFL2 Ja, det tycker jag. Jag vet inte något som är bättre och vi måste ha något att 

hålla oss i, det kan inte vara fritt arbete. Jag tycker att det är den här modellen som 

ska användas, sen får vi ser till att den implementeras bättre på de ställen där de 

behövs. 

 

O: Om du fick ändra något med modellen, vad hade det varit? 

 

TFL2 Det är väl att den ska efterlevas mer än vad den gör. Sen är det frågan om 

hur bra vi egentligen är att jobba med modellen, Oftast det vi stupar på är det här 

med att implementera saker. Vi är jättebra att säga vad vi ska göra men hur ska vi 

göra så att allt implementeras korrekt. Ibland tar det tid 1,2 och 3 år innan någon 

genomförts fullt ut. Innan man når fram med saker. 

 

O: Hur mycket utbildning får man när man blir tillsatt i en 

förvaltningsorganisation? 

 

TFL2 När jag kom in i oktober så fick jag ingen utbildning, jag fick ta över. Det 

blev en överlämning från den som hade haft objekten tidigare. Så det sattes av 

någon dag för att lämna över. Sen får man fråga sina kollegor runt omkring. Men 

ingen konkret utbildning så. 

 

O: Tror du att det skulle vara något vid tillsättning av TFL? 

 

TFL2 Ja det tycker jag, typ i leveransmodelen och att man får ett interaktivt 

studiematerial så man kan sätta sig in i saker själv. Vad gäller olika modeller och 

styrning och vad som gäller med IT-samråden där allt ska passera och såna där 

saker. Det tror jag är värdefullt. Det kan vara som saker man prickar av som ny på 

jobbet. EN lista med saker som behöver läsas. Ett litet lexikon för en själv. Det är 
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vi inte så duktiga på alla gånger. Kanske skulle det leda till att vi jobbar ännu 

bättre? 

 

O: Ja, så kan det kanske vara. 

 

TFL2 Det går ju inte att lära lätt det kostar ju också saker. Vi ska inte resa och vi 

ska tänka på miljön. 

 

O: Jag ser att jag missat en fråga, det här med rollfördelningen, vem är det som 

sätter den? Vem bestämmer vem som ska vara TFL osv. 

 

TFL2 Det bestäms i linjen. Det är tjänster som brukar utlysas både externt och 

internt. 

 

O: Tycker du att arbetet som TFL motsvarade dina förväntningar på tjänsten? 

 

TFL2 Ungefär, för jag har ju jobbat inom IT och IKT så jag kunde rätt mycket. 

Sen fick jag en bra introduktion på den interna intervjun jag hade. Jag har inte köpt 

grisen i säcken varken positivt eller negativt. Det motsvarar det jag trodde.  

 

O: Har du något mer som du vill tillägga som du tror kan vara nyttigt för mig att 

veta? 

 

TFL2 Nej, eller det är väl det här med leveransmodellen och 

förvaltningsmodellen. Att de måste efterföljas. Sen tycker jag att det skulle vara 

bra för dig att intervjua även förvaltningsledare från verksamheten. Säg till om jag 

ska vara med och bidra och jaga folk. 

 

O: Tack för att du ställde upp. 

 

TFL2 Tack själv. Det var trevligt att prata med dig. Hör av dig om du har några 

mer frågor! 

 

 
 

 


