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Sammanfattning 

Bakgrund Det saknas kunskap om hur mogna svenska myndigheter är i sitt agila arbete. På 

en av Trafikverkets IKT-enheter har förslag lagts fram om att implementera det 

skalbara agila ramverket SAFe. På enheten finns fyra utvecklingsteam som har ett 

regelbundet samarbete med verksamhetssidan där användare och verksamhets-

nära förvaltare finns. Idag varierar det mellan olika utvecklingsteam hur pass 

agilt man arbetar och verksamhetssidan arbetar generellt inte agilt alls.  

Syfte Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur problem med arbetssätt 

kan mötas av SAFe samt ge en indikation på den agila mognaden hos den aktuella 

myndigheten genom användandet av Gartner-modellen för agil mognad. Mo-

dellen har 6 nivåer på skalan 0-5. Studien sammanställer även utmaningar och re-

kommendationer vid storskaliga agila införanden och placerar dem på strategisk, 

taktisk och operativ nivå. 

Metod Intervjuer genomfördes med tre personer på IKT och en person på verksamhets-
sidan. En enkätundersökning genomfördes där 16 av 27 personer på Enheten 

svarade. Litteraturstudien fann 9 studier med sammanlagt 68 utmaningar och 67 

rekommendationer från tidigare storskaliga agila införanden. Kriterier från Gart-

ner-modellen identifierades på varje nivå och fynden från datainsamlingen ställ-

des mot samtliga kriterier. 

Resultat På IKT-enheten identifierades följande områden som utmaningar: utbildning, 

automatisering, samarbete med verksamheten, driftsättning, samarbete mellan 

team, och arbetsbelastning. Litteraturstudiens fynd av mest förekommande utma-

ningar och rekommendationer på respektive nivå är:  

Strategisk nivå – Utmaning: olämplig agil implementeringsmetod. Rekommendat-
ion: utveckla ett integrerat, agilt koncept;  

Taktisk nivå – Utmaning: agilt införande uppifrån skapar motstånd. Rekommen-
dation: säkerställa stöd från ledningen;  

Operativ nivå – Utmaning: allmänt motstånd mot förändring samt Brist på utbild-
ning. Rekommendation: erbjuda utbildning i agila metoder. 

Slutsatser SAFe skulle kunna möta de flesta av enhetens utmaningar, med undantag för ”ut-

bildning” vilken inte möts av någon av SAFEs komponenter. Baserat på Gartner-

modellen för agil mognad placerades enheten på nivå 2. Vid ett agilt införande 

kan enheten ta till vara litteraturstudiens utmaningar och rekommendationer. 

Resultatet är intressant för organisationer som överväger att införa ett storskaligt 

agilt ramverk. 

Nyckelord SAFe, storskaligt agil införande, agil mognad, svensk myndighet 
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Abstract 

Background There is a lack of knowledge about how mature Swedish authorities are in their 

agile work. At one of the Swedish Transport Administration's ICT units, propo-

sals have been submitted to implement the scalable agile framework SAFe. The 

unit has four development teams that have a regular collaboration with the busi-

ness side, where users and business-related managers are located. Today, it va-

ries between different development teams how agile you work and the business 

side generally does not work agile at all. 

Aim The purpose of the study is to contribute with knowledge about how problems 

with working methods can be met by SAFe and provide an indication of the agile 

maturity of the relevant authority through the use of the Gartner model for agile 

maturity. The model has 6 levels on a scale of 0-5. The study also compiles chal-

lenges and recommendations for large-scale agile implementations and places 

them on a strategic, tactical and operational level. 

Method Interviews were conducted with three people on ICT and one person on the busi-

ness side. A survey was conducted in which 16 of the 27 people at the Unit re-

sponded. The literature review found 9 studies with a total of 68 challenges and 

67 recommendations from previous large-scale agile implementations. Criteria 

from the Gartner model were identified at each level and the findings from the 

data collection were compared against all criteria. 

Results At the ICT unit, the following areas were identified as challenges: training, auto-

mation, collaboration with the business, commissioning, collaboration between 

teams, and workload. The literature study's findings of the most common chal-

lenges and recommendations at each level are: 

Strategic level - Challenge: inappropriate agile implementation method. Recom-

mendation: develop an integrated, agile concept;  

Tactical level - Challenge: agile introduction from above creates resistance. Re-

commendation: ensure support from management;  

Operational level - Challenge: general resistance to change and Lack of education. 

Recommendation: offer training in agile methods. 

Conclusions SAFe could meet most of the unit's challenges, with the exception of "training" 

which is not met by any of SAFE's components. Based on the Gartner model for 

agile maturity, the unit was placed at level 2. In an agile introduction, the unit can 

take advantage of the literature study's challenges and recommendations. The 

result is interesting for organizations that are considering introducing a large-

scale agile framework. 

Keywords SAFe, large-scale agile implementation, agile maturity, Swedish authority 
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Förkortningar och definitioner  

  

Work item/item I kontexten för denna studie innebär ett work item en liten del av det 

stora arbetet. Ett work item kan till exempel beskriva en liten del kod 

som ska skrivas för att göra en uppdatering av en funktion på ett sy-

stem. Syftet med work items är att ge en tydlig bild av vad som behö-

ver göras, med en tidsuppskattning för hur lång tid det kommer att ta 

(IBM, 2022). 

Agila metoder Agila metoder förordar individer och interaktioner framför processer 

och verktyg, användbart projektresultat framför omfattande doku-

mentation, Kundsammarbete framför kontraktsförhandling samt An-

passning till förändring framför att följa en plan. Exempel på populära 

agila metoder är Scrum, Kanban eller Extreme programming.  (T. Gus-

tavsson, 2016).  

Teknisk skuld Programkod av låg kvalitet vilket belastar IT-system. Den måste en 

dag återbetalas genom att skrivas om, därav ordet ”skuld” (IT-ord, 

2019). 

Backlog 

 

En lista med work items, ofta med någon typ av prioritering. Backlogs 

är viktigt inom agila metoder för att snabbt kunna identifiera vad som 

behöver göras för att så snabbt som möjligt skapa värde (ProductPlan, 

n.d.). 

IKT 

 

Informations- och kommunikationsteknik. 
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1 Introduktion 

I introduktionskapitlet erbjuds en introducerande bild av forskningsområdet och varför studien be-

hövs, samt vad den ska bidra med. I kapitel 1.1 presenteras begreppet agilt och agilt arbete inom 

stora organisationer. I följande delkapitel presenteras problematisering, syfte, forskningsfrågor och 

avgränsning.  

1.1 Bakgrund  
1.1.1 Agila metoder 

Det agila manifestet har sedan sitt skapande blivit en grundläggande byggsten i hur man ser på be-

greppet ”Agil” (Hohl et al, 2018).  År 2001 konkretiserades begreppet ”Agil” i det agila manifestet. 

Det skrevs av 17 mjukvaruutvecklare som bland annat ville blottlägga bättre sätt att utveckla mjuk-

vara (Hohl et al, 2018). Manifestet består av 12 principer som bland annat beskriver hur en organi-

sation ska arbeta iterativt, jobba med tidiga leveranser och fokusera på enkelhet. (Beck, et al., 2001). 

Enligt Ebert och Paasivaara (2017) är det fortfarande vanligt att både utvecklare och chefer har pro-

blem med grundläggande agila teman som “Mjukvara före dokumentation”. 

Dikerta et al. (2016) skriver att agila metoder från början skapades för små projekt med ett enda ut-

vecklingsteam. Men det goda resultatet som följt införandet av dessa metoder har inneburit att större 

verksamheter och organisationer lockats av att arbeta agilt - trots att det, enligt författarna, är svå-

rare att implementera agila metoder och ramverk i stora projekt. En betydande anledning till denna 

ökade svårighetsgrad är att större projekt kräver mer koordination, speciellt koordination mellan 

flera team.  

Ytterligare en utmaning kan vara att hantera förbindelser med andra delar av organisationen. Förfat-

tarna beskriver vidare att implementera agila metoder inte kan ses som endast ett ramverk eller en 

metod - utan är ett holistiskt tankesätt som ofta kräver förändringar inom hela organisationen. När 

en förändring från långtids- till korttidsplanering sker kan även samarbetet med chefer och affärsom-

råden påverkas - då dessa ofta är baserade på långtgående planering och inte är kompatibla med ett 

iterativt arbetssätt.  

1.1.2 Trafikverket och agilt arbete 

Trafikverket är en svensk myndighet vars uppdrag är att sköta transportsystemet i Sverige (Trafik-

verket, 2022). Hela organisationen använder en förvaltningsmodell, vilken är inspirerad av förvalt-

ningsmodellen PM3 (Söderlund & Törn, 2020). Man har, i enlighet med PM3, delat upp sin organisat-

ion i verksamhetsnära förvaltning och tekniknära förvaltning.  

I en studie utförd på Trafikverket 2020 beskriver Söderlund & Törn att organisationen kan visuali-

seras som tre lager. I det strategiska lagret finns PA (Processansvarig), FA (Förvaltningsansvarig) 

och TFA (Tekniknära Förvaltningsansvarig). I det taktiska lagret finns FL (Förvaltningsledare) och 

TFL (Tekniknära Förvaltningsledare). I den operativa nivån finns F (Verksamhetsnära Förvaltaren) 

och TF (Tekniknära Förvaltare). En förenklad förklaring är att verksamhetsnära förvaltare sköter 

kommunikationen med användare medan tekniknära förvaltare sköter kommunikationen med ut-

vecklingsteamet (Personlig kommunikation, mars 2022). 

Trafikverkets IKT-organisation strävar mot ett gemensamt, agilt arbetssätt för att följa med i den 

agila utvecklingen inom mjukvaruutveckling (Personlig Kommunikation, 2022).  

Gartner-modellen är ett verktyg för att mäta hur agil en organisation är, eller hur redo den är för att 

implementera ett agilt arbetssätt (Norton, 2008). Modellen har sex nivåer där olika kriterier ska upp-

fyllas för att en organisation ska kunna placeras på respektive nivå. 
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På en av Trafikverkets enheter, som i denna studie kallas Enhet A, har förslag lagts fram att imple-

mentera Scaled Agile Framework (Personlig kommunikation, mars 2022) vilket förkortas SAFe. SAFe 

är ett skalbart ramverk för att kunna arbeta agilt inom stora organisationer (S. Theobald, A. Schmitt, 

2020). Enhet A består av fyra utvecklingsteam samt några få ytterligare medarbetare. På enheten ar-

betar man utan någon tydlig, samlad, agil modell eller ramverk (Personlig kommunikation, mars 

2022). Detta har lyfts som ett problem och är anledningen till att denna studie efterfrågats.  

Ett SAFe-inspirerat arbetssätt har redan implementerats på en annan av Trafikverkets IKT-enheter. 

Enheten kallas i denna studie för Enhet B och det SAFe-inspirerade arbetssättet kallas för ENA, vilket 

är en förkortning för Enheternas Nya Arbetssätt (Personlig kommunikation, APT, mars 2022). Moti-

veringen till att Enhet B började arbeta enligt ENA var att medarbetare upplevde följande arbetsrela-

terade problem; ”vi planerar in mer arbete än vi har kapacitet att leverera”, ”startar arbete men slut-

för inte, eller tar lång tid”, ”stor skillnad i plan mot utfall”, ”medarbetare är med i flera aktiviteter 

samtidigt”, ”många beroenden som borde kunna identifieras tidigare” och ”fastnar i stuprör” (Per-

sonlig kommunikation, APT, mars 2022). Arbetet påbörjades år 2018. 

 

1.2 Problematisering 
Inom IKT-organisationen på Trafikverket upplever medarbetare att de inte har ställt om till ett mer 

modernt, gemensamt, agilt arbetssätt. Arbetssätten skiljer sig åt mellan IKT och övrig verksamhet. 

Nyckelpersoner på verksamhetssidan som har ett tätt samarbete med IKT arbetar agilt till viss del 

och traditionellt till viss del. Det skiljer sig även mellan olika team. Vissa team arbetar mer agilt och 

andra mindre (Personlig kommunikation, mars 2022).  

Forskningsläget kring agil mognad på svenska myndigheter är idag tunt, en sökning med nyckelor-

den ”agil mognad svensk myndighet” i söktjänsten Summon gav 0 träffar. Det saknas i dagsläget 

forskning som hjälper svenska myndigheter att ta informerade beslut kring agilt arbete då nivån av 

agil mognad idag är oklar. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att bidra med kunskap som ska kunna användas som beslutsunderlag för myn-

digheter och organisationer vilka överväger att implementera SAFe som ett gemensamt arbetssätt.  

Resultaten ger även en indikation på den agila mognaden hos den aktuella myndigheten genom an-

vändandet av Gartner-modellen för agil mognad. Detta ska bidra till forskningsläget om agil mognad 

på svenska myndigheter. Detta är viktigt för att kunna dra generella slutsatser om hur pass agilt 

mogna myndigheter är i Sverige jämfört med andra länder. En annan jämförelse som kan göras är 

agil mognad på statliga myndigheter jämfört med privata organisationer och företag. Detta är viktigt 

för att veta om svenska myndigheter är ledande, ungefär lika eller efter andra aktörer i sin agila mog-

nad. 

Studien ämnar även ge en samlad bild av nuvarande forskningsläge kring utmaningar och hur dessa 

utmaningar rekommenderas övervinnas vid införanden av skalbara agila ramverk. För att på så sätt 
bidra till kunskapsläget samt bidra med kunskap för att underlätta framtida införanden av storska-

liga agila införanden. Resultaten begränsas inte till Enhet A utan riktar sig till alla organisationer och 

myndigheter som arbetar enligt PM3 eller som av andra anledningar delat upp sin organisation i 
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strategiska, taktiska och operativa nivåer. Resultat och slutsatser kan underlätta informerade beslut 

kring organisationernas fortsatta agila arbete.  

 

1.4 Forskningsfrågor 
1. På vilken nivå av Gartners modell för agil mognad befinner sig Enhet A idag? 

2. Hur kan SAFe möta problem och utmaningar, kopplade till arbetssätt, som medarbetare på 

Enhet A upplever idag? 

3. Vilka utmaningar går att identifiera på den strategiska, taktiska och operativa nivån i tidigare 

forskning om införanden av skalbara agila ramverk? Hur rekommenderar tidigare forskning 

att organisationer ska lyckas med skalbara agila införanden på respektive nivå?  

Slutsatserna som dras från studiens tre forskningsfrågor ska tillsammans ge en bild av det agila arbe-

tet på Enhet A. De ska också fungera som beslutsunderlag inför framtidens agila arbete inom Enhet A 

och liknande organisationer.  

 

1.5 Omfattning och avgränsning  
1.5.1 Verksamhetssidan och IKT 

Intervjuer och en enkätundersökning genomfördes på en IKT-enhet på Trafikverket i Borlänge som i 

denna studie kallas för Enhet A. En medarbetare på verksamhetssidan intervjuades för att få en bre-

dare förståelse för utmaningarna kopplade till arbetssätt på enheten.  

Viktigt att notera är att verksamhetssidan inte är en del av IKT utan är en annan del av organisat-

ionen. 

1.5.2 Enhet B 

Ytterligare en IKT-enhet förekommer i kapitel 1.1, 4.4 och 5 men nämns inte närmre i andra delar av 

studien. Denna Enhet kallas Enhet B. Enhet A och Enhet B är organisatoriskt uppbyggda på samma 

vis och medarbetares arbetsuppgifter är generellt mycket lika varandra. Syftet med att lyfta Enhet B 

är för att ge förslag på vidare forskning.  
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2 Teori 

I Teorikapitlet finns information som kan vara viktig för att läsaren ska förstå forskningsområdet. I 

kapitel 2.1 beskrivs SAFe, dess principer och några viktiga delar av ramverket. I kapitel 2.2 beskrivs 

samtliga studier som ingår i litteraturstudien där utmaningar och rekommendationer vid skalbara 

agila införanden identifierats. I kapitel 2.3 beskrivs Gartner-modellen för agil mognad. 

2.1 SAFe – Scalable Agile Framework 
I följande delkapitel beskrivs SAFe:s tio principer och andra viktiga delar av ramverket. 

2.1.1 SAFe 10 principer  
 

#1 - Inta ett ekonomiskt perspektiv - För att skapa så stort värde som möjligt behöver beslut grunda 

sig i en ekonomisk förståelse. Till exempel kostnader för förseningar och utvecklingskostnader (Lef-

fingwell, 2016).  

#2 - Applicera system-tänkande - För att kunna arbeta agilt måste en övergripande förståelse finnas 

för både system som utvecklas och dem som används inom organisationen. Hela organisationen 

måste betraktas som ett system (Leffingwell, 2016). 

#3 - Ta an variation; bevara alternativ – Att inte stänga in sig på ett designspår tidigt underlättar för-

ändringar senare i processen när empiriska data kan användas för att få ner antalet alternativ och 

resulterar i ett alternativ som är det mest ekonomiska (Leffingwell, 2016). 

#4 - Bygg stegvis med snabba, integrerade inlärningscykler – Arbeta med korta iterationer i korta 

tidsboxar. I enlighet med princip #3 håller detta öppet för fler alternativ längre och kursen för ut-

vecklingen kan ändras efter varje iteration (Leffingwell, 2016). 

#5 - Basera milstolpar på objektiva utvärderingar av fungerande system – Integrationspunkter an-

vänds som objektiva milstolpar och markerar då man utvärderar lösningen genom hela utvecklings 

cykeln. Denna löpande utvärdering ska säkerställa att värde motsvarande kostnad skapas (Lef-

fingwell, 2016). 

#6 - Visualisera och begränsa WIP, minska batchstorlekar och hantera kölängder – WIP står för Work 

In Progress, eller ”Pågående arbete”. Team och program ska ha en rimlig mängd pågående arbete. För 
att bidra till detta förespråkar SAFe att hålla storleken på work items nere, vilket i sin tur leder till ett 

större antal work items. För att transaktionstiden per work item ska hållas låg förespråkar SAFe 

bland annat automatisering av regressionstest. Den sista delen av princip #6 innebär att det ska vara 

en kort väg mellan färdiga work items och att koden blir incheckad, även här förordas bland annat 

automatisering för att uppnå önskat resultat (Leffingwell, 2016). 

#7 - Tillämpa rytm, synkronisera med planering över flera domäner – Att tillämpa rytm i arbetet ska 

föra med sig förutsägbarhet, synkronisering ska ge förståelse för flera olika perspektiv. Detta ska till-

sammans med periodisk planering över olika domäner underlätta effektivt arbete i en osäker ut-

vecklingsmiljö, där den traditionella, långsiktiga och strikta planeringen inte längre finns som vägvi-

sare (Leffingwell, 2016).   

#8 - Lås upp kunskapsarbetarnas inneboende motivation – För att uppmuntra medarbetares engage-

mang och innovation förordar SAFe att ledare ska ge sina medarbetare syfte och minimera tvingande 
restriktioner. Detta ska skapa en miljö med ömsesidigt inflytande och en större förståelse för vad det 

är som skapar incitament till engagemang hos medarbetare (Leffingwell, 2016). 
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#9 - Decentralisera beslutstagande – För att minska förseningar och få snabbare feedback förordar 

SAFe att beslut tas av personerna som befinner sig närmast den logiska kunskapen. Detta är dock be-

gränsat då ramverket erkänner att strategiska, globala och/eller stora ekonomiska beslut ska tas på 

ett centraliserat vis. Eftersom båda dessa typer av beslut behöver fattas regelbundet beskriver SAFe 

vikten av att ha tydliga ramverk för hur beslutsprocesser ska gå till (Leffingwell, 2016). 

#10 - Organisera kring värde - För att snabbt kunna tillgodose kunder och användares behov föror-

dar SAFe att fokus ska ligga på att skapa värde. Detta sker bland annat genom två typer av värde-

strömmar– kopplande till den operativa verksamheten och kopplade till utvecklingsverksamheten 

(Leffingwell, 2016). 

ART - Agile Release Train är flera team (vanligtvis 50 till 100 personer) som under en lång tid arbe-

tar tillsammans för att utveckla och leverera lösningar till en värdeström. Även andra intressenter är 

inblandade i arbetet. (Leffingwell, 2016) ART ska förhindra att problem upptäcks sent i utvecklings-

processen. Några viktiga roller utanför teamen är:  

1. Release Train Engineer (RTE) som hanterar risk- och beroendehantering samt kontinuerlig 

förbättring.  

2. Product Management som bland annat använder en så kallad Roadmap vilket är ett schema 

över milstolpar och leverabler för en viss period. Product managern arbetar med kunder och 

produktägare och har ansvar för vad som produceras. 

3. System Architect/Engineering är en person eller ett team som arbetar med systemarkitektur. 
Denna grupp eller individ definierar saker som större element i systemet och subsystem. Ett 

annat ansvarsområde är icke-funktionella krav.   

Till varje ART finns en så kallad Program Backlog där Features för detta ART är samlade. Varje item 

som är på väg in i Program Backlogen prioriteras av rollen Product Management. Detta säkerställer 
att det alltid finns tillräckligt många items i Program backlogen och att dessa är korrekt prioriterade 

(Scaled Agile, n.d.).   

PI planning - PI (Program Increment) Planning är en viktig beståndsdel i SAFe och kan inte väljas 

bort om en organisation vill arbeta enligt ramverket. Det är ett fysiskt möte involverande samtliga 

team. Under detta två dagar långa möte ska Features från Program Backlogen omvandlas till mål och 

en Program board med bland annat leveransdatum och viktiga milstolpar (Scaled Agile, n.d.).   

Testning - SAFe förespråkar agil testning, att man utvecklar och testar system i små delar. Ofta kan 

testen skrivas innan koden eller den User Story (användarhistorien) som testet ska kontrollera. Alla 

test som kan automatiseras ska göra det och prioriteras framför att bygga nya funktioner. SAFe före-

språkar tvärfunktionella team där alla är testare. Ramverket erbjuder en testmatris vilken ska fun-

gera som en guide till team om vad som ska testas, hur och när (Scaled Agile, n.d.).   

Teknisk skuld Enligt SAFe ska man arbeta aktivt med att hålla nere omfattningen på en organisations 

tekniska skuld. Solution Architect/Engineering är individer som ska ha en övergripande bild av flera 

ARTs och ska arbeta för att uppnå en gemensam teknisk riktning. Denna roll arbetar därför tillsam-

mans med teamen med att övervaka och hålla nere den tekniska skulden (Scaled Agile, n.d.). 

I en fallstudie gjord på en organisation beskriver Paasivaara et al. (2018) en omfattande teknisk 

skuld som påpekats av några få tekniska experter inför ett skalbart, agilt införande. I ett tidigt stadie 

av införandet började man använda sig av en gemensam backlog och prioriterade att lätta den tek-

niska skulden framför att arbeta med ny funktionalitet och kunde på så sätt stävja organisationens 

tekniska skuld. 
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Team - Utvecklingsteam i SAFe ska bestå av fem till 11 personer och väljer själva vilken agil metod 

som ska tillämpas inom teamet. Vanligen Scrum, Extreme Programming eller Kanban. Teamen ska 

komma från olika delar av organisationen för att själva kunna definiera, bygga, testa och driftsätta 

värdeökande beståndsdelar. Utvecklingsteamen har två speciella roller – Produktägaren och Scrum 

Mastern. Produktägaren tar rollen som ”kunden” när kund-relaterade frågor tas upp inom teamet 

och sköter prioriteringen av teamets egen backlog. Scrum Mastern coachar teamet att bli självstän-

digt och hjälper teamet att hålla fokus på att skapa värde. Hen är också ansvarig för att alla möten 

sker i tid och på rätt sätt, till exempel genom att administrera tiden under ett Daily Stand-up (Scaled 

Agile, n.d.).   

Kontinuerlig lärande kultur- SAFe beskriver en strävan efter kontinuerligt lärande genom tre delar: 

1. En lärande organisation – alla i hela organisationen ska lära sig genom sitt dagliga arbete – till ex-

empel genom retrospectives (korta möten där man reflekterar över teamets prestation) och genom 

att sträva efter tvärkompetens. Med detta menas att varje enskild individ i ett team har kunskap 

inom samtliga områden som krävs för att kunna skapa värde. 2. Innovativ kultur – medarbetare upp-

muntras att lyfta egna tankar och förslag för att till exempel minska ekonomiskt svinn inom organi-

sationen. 3. Obeveklig förbättring – alla delar av organisationen arbetar konstant med att försöka 

göra sina processer, lösningar och produkter bättre (Scaled Agile, n.d.).    

Kritik mot SAFe - Theobald och Schmitt (2020) undersöker hur SAFe förhåller sig till att agila team 

har behov av att samarbeta och kommunicera med många olika personer och grupper inom en orga-

nisation. Deras resultat visar att SAFe inte har tydliga riktlinjer för hur detta samarbete ska skötas, 

utan nämner endast företeelser som delade tjänster, systemteam eller verksamhetsteam.  

En enkätundersökning utfördes på en organisation där SAFe var implementerat. Man granskade hur 

teamöverskridande arbete påverkat utvecklingsteamens prestation och resultatet visade att det inte 
har förbättrat deras prestation. Författaren framhåller att detta går emot tidigare forskning, men att 

det kan indikera att teamöverskridande arbete inte är så viktigt som man tidigare trott (Gustavsson, 

2018). 

2.2 Utmaningar och rekommendationer i tidigare forskning 
I detta delkapitel finns nio studier kortfattat beskrivna. Dessa studier tar upp utmaningar och/eller 
rekommendationer gällande storskaliga agila införanden och har använts för att svara på forsknings-

fråga 3. Tabeller med samtliga utmaningar och rekommendationer finns i bilagorna 8 och 9. 

Challenges and success factors for large-scale agile transformations – en litteraturstudie där en majo-

ritet av materialet härstammar från erfarenhetsrapporter. Detta indikerar, enligt författaren, ett då-

ligt forskningsläge då annat material inte gick att finna. Studien identifierar 35 utmaningar vid inför-

anden av skalbara agila ramverk och 29 framgångsfaktorer för att hantera utmaningarna (Dikerta, et 

al., 2016). 

The Application of Scalable Agile in Dutch Government – en studie där man undersökt möjligheterna 

kring att införa SAFe i holländska myndigheters IT-projekt. Slutsatsen är att det undersökta området 

skulle gynnas av att implementera SAFe. Studien kommer fram till sju rekommendationer för att un-

derlätta ett lyckat införande av skalbara agila ramverk inom holländska myndigheter (Bolhuis, 

2018). 

Becoming Agile in the Digital Transformation: The Process of a Large-Scale Agile Transformation – 

en kvalitativ studie där man granskar två införanden av skalbara agila ramverk i Tyskland. Fokus lig-

ger på olika faser av införanden och vilka barriärer som finns där emellan. 14 utmaningar identifie-

ras, vissa i flera av faserna. Sju aktioner rekommenderas för att möta utmaningarna (Fuchs & Hess, 

2018). 
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Scaling agile in large organizations: Practices, challenges, and success factors – författarna använder 

sig av en litteraturstudie för att kartlägga dem mest kritiska faktorerna vid införande av skalbara 

agila ramverk. Detta används som en guide vid aktionsforskning utförd på ett IT-företag i Tjeckien. 

Där kan studien identifiera 11 utmaningar och sju framgångsfaktorer vid ett införande av skalbara 

agila ramverk (Kalenda, et al., 2018). 

Implementing large-scale agile frameworks: challenges and recommendations - Conboy och Carroll 

(2019) har granskat 13 införanden av storskaliga agila införanden under 15 års tid.  Skalbara agila 

ramverk som använts är SAFE, Scrum at Scale, Spotify, LeSS samt en blandning eller specialanpas-

sade ramverk. Författarna har kommit fram till nio utmaningar och en omfattande lista med 28 re-

kommendationer för att möta dessa utmaningar. 

Scaling Agile - I en artikel publicerad i IEEE Software Technology skriver Christof Ebert och Maria 

Paasivaara (2017) om skalbara agila arbetsmodeller. Författarna har undersökt införandet av SAFe 

på två amerikanska företag som båda upplever förändringen som lyckad. Författarna kommer fram 

till fem utmaningar vid införanden av skalbara agila ramverk och föreslår sex framgångsfaktorer för 

att övervinna utmaningarna. 

Investigating SAFe implementation in Railway Industry: A case study at Alstom DC Sweden – en 

svensk fallstudie vars fokus är att identifiera utmaningar kring införandet av ett skalbart, agilt ram-

verk på ett företag. Författaren använder sig av en etnografisk strategi och deltar i företagets dagliga 

aktiviteter. Resultatet är fem utmaningar vid skalbara agila införanden (Ahmad, B., 2021).  

Large-scale agile transformation at Ericsson: a case study – en studie genomförd på företaget Erics-

son. Studien har bedrivits på fem platser, i första hand på företagets europeiska kontor men delvis 

även i Asien. Studien identifierar sex utmaningar samt tre rekommendationer för att mitigera dessa 

utmaningar under ett skalbart, agilt införande (Paasivaara, M., et al., 2018). 

State of Agile survey – inte en vetenskaplig studie men en omfattande enkätundersökning med re-

spondenter från Nordamerika (39 %), Europa (37 %), Asien (14 %), Sydamerika (6 %), Austra-

lien/Nya Zealand (3 %) och Afrika (2 %). Undersökningen bedrivs för 15de året i rad och riktar sig 

mot agila utövare på alla nivåer. Undersökningen kommer fram till 13 utmaningar vid införanden av 

skalbara agila ramverk (VersionOne, 2021).  

 

2.3 Modell för agil mognad 
I detta kapitel framställs Gartner-modellen för agil mognad i enlighet med Nortons beskrivning 

(2008). Gartner-modellen har 6 nivåer från 0 till 5:  

Nivå 0 kallas ”Icke-existerande”. Här finns det lite eller inget belägg för agila arbetssätt i organisat-

ionen. Författaren beskriver det som en renodlad vattenfallsorganisation, alltså att man inte arbetar 

iterativt alls (Norton, 2008).  

Nivå 1 kallas ”Ad Hoc”. På denna nivå arbetar man sporadiskt med iterativa arbetssätt i alla organi-

sationens utvecklingsteam. Det finns inte några mätverktyg eller någon rapportering av hur agila me-

toder påverkar organisationen. Det finns ingen strategisk eller taktisk tanke bakom ett agilt infö-

rande och det är otroligt att en enhetschef eller motsvarande uppmuntrar det agila arbetet. 

Författaren nämner ett klassiskt exempel på hur organisationer använder agilt arbete på denna nivå: 

"Vi använder en agil inställning till dokumentation" vilket enligt författaren kan översättas till ”Vi är 
dåliga på dokumentation men nu har vi en anledning att vara det” (Norton, 2008). 
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Nivå 2 kallas ”Upprepningsbar”. Här är agila modeller etablerade i team eller avdelningar men det 

finns inget samlat agilt arbetssätt. I teamen och avdelningarna är det möjligt att repetera arbetssättet 

men inte organisationsövergripande. Stöd för det agila arbetet och initiativ från ledningen finns troli-

gen men man saknar gemensamma mätverktyg för att rapportera hur det agila påverkar organisat-

ionen. Författaren menar att det är en taktisk adoption (Norton, 2008). 

Nivå 3 kallas ”Definierad”. Här är metoderna för att arbeta agilt tydligt definierade. Hela utvecklings-

organisationen följer dem agila processerna konsekvent. Man genomför förbättringar på olika nivåer 

baserat på reflekterande möten. Man har gemensamma mätverktyg som används och vars resultat 

rapporteras konsekvent över alla agila projekt. Det kan fortfarande finnas användande av vattenfalls-

modellen men man har tydliga kriterier för när vattenfall respektive agilt arbetssätt ska användas 

(Norton, 2008). 

Nivå 4 kallas ”Kvantitativt styrd”. En organisation som befinner sig på denna nivå har kriterier för att 

avgöra om de agila metoderna som används i dagsläget i organisationen fungerar bra eller inte. Mät-

verktyg appliceras genom hela organisationen som en del av arbetet och använder resultatet för att 

effektivisera organisationen ytterligare. Författaren observerar att organisationer ibland har kombi-

nerat lean och agila metoder för att uppnå denna nivå av agil mognad (Norton, 2008). 

Nivå 5 kallas ”Optimerad”. På denna nivå känner man väl till sina agila metoder, hur dessa används 

inom organisationen och vilka begränsningar det innebär. Författaren observerar att organisationer 

på denna nivå är få och att det bara är organisationer med stor mognad i sin processverksamhet som 

kan identifiera sig så pass agila (Norton, 2008). 
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3 Metod 

I metodkapitlet beskrivs forskningsprocessen vilken enligt Oates (2006) är en samling komponenter 

där utgångspunkten är forskarens tidigare motivation och erfarenheter tillsammans med en littera-

turstudie (kapitel 3.1), vilka leder vidare till forskningsfrågor och konceptuellt ramverk. Vad som se-

dan tar vid är strategier (kapitel 3.2), datainsamlingsmetoder (kapitel 3.3) och till slut dataanalys 

(kapitel 3.5). Denna studie är en fallstudie som använder sig av intervjuer och enkäter för att få fram 

både kvantitativa och kvalitativa data att analysera. En skattning för agil mognad beskrivs i kapitel 

3.4. 

3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien utfördes i två delar - en mindre initial del för att skapa en bild av forskningsläget 

och en senare, större för att ge en djupare förståelse för SAFe samt för att besvara forskningsfråga 2. 

Oates (2006) förespråkar att en litteraturstudie delas upp i en mindre och en större del. Under hela 

arbetets gång har även information sökts om ramverket SAFe för att kunna besvara forskningsfråga 

2. Den ursprungliga tanken för forskningsfråga 3 var att endast fokusera på införanden av ramverket 

SAFe men antalet studier bedömdes för få. Därför breddades forskningsfrågan och sökningen till att 

innefatta införandet av andra skalbara agila ramverk.  

Urval - Oates (2006) föreslår att man definierar olika koncept och kartlägger olika termer som är 

snarlika eller synonyma med varandra och söker information med hjälp av dessa termer. För att 

samla data till studien har följande sökord använts enskilt eller i kombination med varandra: SAFe, 

scaled agile framework for lean enterprises, Sverige, myndighet, scaled agile, implementation, critical 

success factors, challenges, agile software development, agile manifesto, SAFe not agile, SAFe scale 

agile, scale agile success factors, scale agile challenges, implementing agile framework. Sökmotorer 

som använts är Google Scholar, Diva och Summon.  

Begreppet ”Rekommendationer” – något som eftersökts till denna litteraturstudie är mitigerande åt-

gärder för att möta utmaningar med storskaliga agila införanden. Dessa åtgärder kallas i denna stu-

die för ”rekommendationer”. I några källor som använts i litteraturstudien har dessa åtgärder kallats 

för ”framgångsfaktorer”, ”aktioner” eller andra, liknande benämningar. Dessa benämningar har be-

dömts inneha så pass lika mening att de har samlats under det gemensamma begreppet ”rekommen-

dationer”.  

Inklusionskriterier – Oates (2006) beskriver fyra frågor en kan ställa sig för att utvärdera om en stu-

die som hittats på internet har hög trovärdighet: 

1. Klargör webbsidan vem det är som äger den och finns det kontaktuppgifter om frågor skulle 

uppstå? 

2. Ägs webbsidan av en auktoritet, exempelvis en Högskola eller en myndighet, eller en privat-

person? 

3.  Är webbsidan tydlig med sin avsikt? 

4. Finns datum då webbsidan senast uppdaterades? 

Dessa fyra kriterier har uppfyllts i samtliga källor som använts i litteraturstudien för att säkerställa 

hög trovärdighet hos studier och övriga källor som använts. 

Följande kriterier har använts i litteraturstudien för att rensa bort irrelevanta källor: 1. Studien 

måste innehålla minst två utmaningar och/eller minst två rekommendationer; 2. Studiens omfång 

måste innehålla minst ett storskaligt agilt införande; 3. Studien får max vara 10 år gammal för att 

fortfarande betraktas som aktuell (Oates, 2006). 
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Tillvägagångssättet beskrivet i kronologiska faser 

Fas 1 - Sökmotorer och sökord användes för att hitta potentiellt relevanta källor till den större delen 

av litteraturstudien.  

Fas 2 - En närmre genomgång av källorna där studier som inte bedömdes leva upp till inklusionskri-

terierna rensades bort.  

Fas 3 - Studier kodades (till exempel S2 för studie nummer 2).  

Fas 4 - Alla utmaningar och rekommendationer identifierades och kodades (till exempel U2 för utma-

ning nummer 2) och fördes in i tabeller. I dem fall en utmaning eller rekommendation inte kunde 

identifieras i flera studier togs denna bort från resultatet i kapitel 5 för att öka läsbarheten av tabel-

len. Fullständiga sammanställningar med alla utmaningar och rekommendationer finns i bilagor 8 

och 9. 

3.2 Fallstudie 
Denna studie är utförd enligt strategin “Fallstudie”. Oates (2006) menar att denna strategi är pas-

sande när forskaren avser att bedriva forskning på en instans av “helheten”. Då detta arbete ska un-

dersöka den agila mognaden och hur SAFe skulle kunna möta utmaningar kopplade till arbetssätt på 

en enhet hos Trafikverkets förvaltningsorganisation är fallstudie en passande strategi.  

3.3 Datainsamling 
Detta delkapitel beskriver studiens datainsamling vilken har genomförts med hjälp av en enkät och 

fyra semistrukturerade intervjuer. I detta delkapitel presenteras och motiveras respektive datain-

samlingsmetod. 

3.3.1 Enkäter 

En enkät är frågor samlade i till exempel ett dokument eller ett program avsett för enkäter. Frågorna 

bör vara enkla att förstå för att ge ett tydligt och korrekt resultat. Vanligen används enkäter tillsam-

mans med andra datainsamlingsmetoder (Oates, 2006). I denna studie var respondenterna så pass få 

att en enkät inte hade räckt till för att ge ett användbart resultat, därför kompletteras detta med se-

mistrukturerade intervjuer.  

Enkäter med slutna frågor ger ett ytligt resultat, då det inte finns möjlighet att följa upp med ytterli-

gare frågor eller ge utrymme för respondenter att utveckla sina svar (Oates, 2006). För att kompen-

sera för detta gavs respondenterna möjligheten att komplettera varje område som togs upp i enkä-

terna med ett fritextsvar, med undantag för frågor kring person och roll. Majoriteten av frågorna och 

dess svar var utformade enligt en Likertskala (Oates, 2006) med fyra alternativ.  

Motivering av enkätfrågor - I följande stycke motiveras studiens enkätfrågor gruppvis. Samtliga en-

kätfrågor och svar finns i bilagorna 4 och 5. 

Allmänna frågor – för att få en uppfattning om respondentens bakgrund och säkerställa att svar in-

kom från samtliga roller från enheten. 

Generella frågor om arbetssätt och agilt arbete – dessa frågor ställs för att få en bild av var enheten 

befinner sig på det agila spektrumet idag. Till exempel om alla team arbetar agilt och hur pass väl 

medarbetarna upplever att arbetssättet fungerar idag. 
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Frågor om aktiviteter och samarbeten med andra än egna teamet - Dikerta et al. (2016) beskriver att 

kommunikation mellan team kan vara ett problem. Frågorna vill även fånga upp information kring 

kommunikation uppåt, mot chefer till exempel, samt mot andra delar av organisationen. 

Frågor om samarbete i teamet - Det är viktigt att medarbetare känner sig trygga med att lyfta förslag, 

klagomål och att vädra konflikter för att lyckas med agilt arbete (Thorgren & Caiman, 2019). 

Frågor om drift och automatisering - Brist på automatiserade test kan innebära att för mycket resur-

ser läggs på manuell testning (Dikerta et al., 2016). SAFe förespråkar CI vilket innebär en regelbun-

den driftsättning så fort funktionalitet är utvecklad (Scaled Agile, n.d.).  Frågan ställs för att se om 

detta redan tillämpas i Enhet A. 

Frågor om arbetsbörda - Dikerta et al. (2016) beskriver att för stor arbetsbörda är ett vanligt pro-

blem relaterat till arbetssätt.  

Tillvägagångssätt - Enkäten skickades ut till samtliga medarbetare på Enhet A (27 personer) och be-

svarades av 16 personer. 11 av dessa uppgav att de är anställda på Trafikverket och 5 att de är kon-

sulter. 

Angiven arbetsroll respektive antal respondenter: Chef – 1. Systemutvecklare – 7. Senior systemut-

vecklare – 1. Tekniknära Förvaltare – 3. Tekniknära förvaltningsledare – 1. Testledare – 2. Systema-

nalytiker – 1. Samtliga respondenter valde att uppge sin yrkesroll. 

När respondenterna ombads uppge sin ålder svarade 6 % att de var yngre än 30 år, 63 % att de var 

mellan 30 år och 45 år och 31 % att de var äldre än 45 år.  Samtliga respondenter valde att uppge sin 

ålder. 

Enkätverktyg - Då denna studie skrevs i samarbete med Trafikverket, vilket är en myndighet med 

omfattande säkerhetsriktlinjer, fanns inte möjligheten att använda enkätverktyget Google Forms som 

initialt valts ut. Istället användes ett internt verktyg. Detta innebar utmaningar hur frågorna kunde 

presenteras då det inte hade samma funktionalitet som det ursprungligen tilltänkta verktyget. Även 

den visuella framställningen blev lidande då funktionaliteten för automatiskt genererade diagram 

var mycket sparsam i verktyget. Detta innebär att stapeldiagrammen i kapitel 5 ”Resultat och analys” 

har skapats manuellt. 

3.3.2 Intervjuer  

Intervjuer är samtal mellan personer där det finns någon typ av planering, åtminstone av personen 

som håller i intervjun, kring vad samtalet ska kretsa kring. Det finns olika typer av intervjuer (Oates, 

2006). Strukturerade intervjuer använder sig av exakt samma frågor till alla respondenter. Svaren 

kategoriseras ofta in i för-kodade svarsalternativ. Skillnaden mellan denna typ av intervju och till ex-

empel en enkät är att respondenten här har möjlighet att få tydliggöranden av personen som utför 

intervjun. Ostrukturerade intervjuer innebär att respondenten blir presenterad med ett ämne och 

lämnas att tala fritt kring detta. Personen som håller i intervjun försöker att inte avbryta eller på an-

nat sätt påverka respondenten (Oates, 2006). Semi-strukturerade intervjuer, vilket är vad som an-

vändes i denna studie, har en lista med frågor men kan följa upp med följdfrågor, ändra ordning på 

frågor och ställa helt nya frågor. Respondenten är också fri att lyfta ytterligare ämnen (Oates, 2006).  

Semistrukturerade intervjuer valdes för att ge möjlighet till båda inblandade parter att utforska äm-

nen som de planerade intervjufrågorna inte tog upp. En annan anledning till valet av intervjuform är 

för att kunna gå in med djupare följdfrågor då flera intervjufrågor var så kallade stängda frågor 

(Oates, 2006), där det efterfrågade svaret var ”Ja” eller ”Nej”. Beroende på vad respondenten svarade 

kunde olika följdfrågor ställas.  
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Tabell 1 Beskrivning av intervjurespondenter och övergripande information om respektive intervju. 

Kod-

ning  

Arbetsroll Genomförd Tid arbetad 

på Trafik-

verket 

Anställd el-

ler konsult 

Längd in-

tervju 

På plats 

eller di-

stans 

R1 Verksamhets-

nära förvaltare  

Ja Mer än 15 

år 

Anställd 30 minuter Distans 

R2 Tekniknära för-

valtare - IKT 

Ja Mer än 10 

år 

Anställd 35 minuter Fysiskt 

möte 

R3 Systemutveck-

lare - IKT 

Ja Lite mer än 

ett år 

Konsult 50 minuter Distans 

R4 Tekniknära för-

valtare - IKT 

Ja Mer än 10 

år 

Anställd 35 minuter Fysiskt 

möte 

R5 Tekniknära för-

valtare - IKT 

Nej - Anställd - - 

 

Förklaring tabell 1 - I tabell 1 presenteras samtliga medarbetare som intervjuades, samt en medarbe-

tare vars intervju blev avbokad. Förklaring av kolumnerna med början från vänster: ”Kodning” -kod 

för respondenten, till exempel R1 för respondent 1. ”Arbetsroll” – vad medarbetaren har för arbets-

roll idag. ”Genomförd” – om intervjun genomfördes eller inte. ”Tid arbetad på Trafikverket” – hur 
länge respondenten arbetat på trafikverket. ”Anställd eller konsult” – om personens arbetsgivare är 

Trafikverket eller annat företag. ”Längd intervju” – hur många minuter intervjun pågick. ”På plats el-

ler distans” – om intervjun genomfördes fysiskt eller över Skype. 

Urval – I huvudsak var personer som arbetar i utvecklingsteam på Enhet A av intresse. Rollen Tek-

nisk Förvaltare ansågs extra viktig att få med i urvalet då dessa medarbetare har mest kontakt med 

verksamhetssidan och andra delar av organisationen. Enhetschefen (TFA) gav förslag på några med-
arbetare från varje team. Dessa uppfyllde kriteriet om att ha arbetat på enheten i minst ett år. Base-

rat på förslagen från TFA valdes en person från varje team, varav flera Tekniknära förvaltare, minst 

en Systemutvecklare och minst en konsult.  

Då vissa utmaningar som lyfts inför studien har riktat sig mot samarbetet med verksamhetsnära för-

valtningen har även en person med rollen Verksamhetsnära Förvaltare intervjuats. Intervjuformen 

var densamma men frågorna (bilaga 1) skilde sig åt från övriga intervjuer. Verksamhetsnära förval-

tare valdes ut av TFA. 

Tillvägagångssätt - Ett likadant mail skickades ut till dem fem utvalda (se stycket ”urval” ovan) med-

arbetarna. Där presenterades vad studien handlade om och att det var frivilligt att delta. Upplägget 

för en eventuell intervju presenterades och att det skulle föredras att ses på plats i Trafikverkets lo-

kaler. Frågan ställdes om det skulle gå bra att spela in intervjun, en uppskattning gavs om hur lång 

tid intervjun bör ta samt att den är anonym. Samtliga personer tackade ja till att bli intervjuade. 

Några dagar innan intervjun skickades en intervjuguide ut till den aktuella respondenten med inter-

vjufrågor (bilaga 1) och information om studien och varför den bedrivs (bilaga 2).  
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Hinder - En intervju blev ombokad flera gånger och till slut avbokad av författaren till denna studie 

på grund av tidsbrist och att övriga datainsamlingar bedömdes ge ett tillfredställande resultat. En av 

intervjuerna kunde inte genomföras på plats på grund av stora geografiska avstånd. En annan på 

grund av förhinder hos respondenten. Dessa genomfördes via videochattprogrammet Skype. Reste-

rande två intervjuer genomfördes på plats i Trafikverkets lokaler.  

Transkriberingar – Alla respondenter svarade ja på frågan om det gick bra att spela in intervjun. 

Samtliga intervjuer transkriberades (bilaga 3). Inspelningarna raderades när transkriberingen för 

intervjun var slutförd, senast en vecka efter intervjun. Transkriberingarna kodades, till exempel R1 

för Respondent 1. Vid omnämnanden av utvecklingsteam har dessa blivit anonymiserade. I dem fall 

en respondent nämnt en person vid namn har detta ersatts med en kommentar och om ett pronomen 

nämns har det ändrats till ”hen”. Till exempel ” Jag jobbar med (respondenten nämner en av sina 

medarbetare i sitt utvecklingsteam), hen är duktig på…”. 

Motivation av intervjufrågor 

Somliga intervjufrågor har motiverats med hjälp av litteratur som tar upp storskaliga agila införan-

den. Då Enhet A redan arbetar agilt till viss del och källorna beskriver agilt arbete generellt bedöm-

des dessa som goda källor till motivation.  

Allmänna frågor - Några frågor om roll, hur länge respondenten arbetat på Trafikverket samt egna 

tankar kring ämnet ställdes. Detta för att få en uppfattning om respondentens bakgrund och hur in-

satt hen är i ämnet. 

Intervjufrågor verksamhetsnära förvaltare – frågor ställda enskilt till den verksamhetsnära förvalta-

ren motiveras av problem som lyfts inför denna studie, exempelvis att ”enheten arbetar agilt men 

verksamhetssidan gör det inte” (kapitel 1.1). Intervjun genomförs för att få en nyanserad bild av pro-

blem och utmaningar på Enhet A.  

Intervjufrågor – i Bilaga 6 finns en sammanställning med intervjufrågor. Där presenteras intervjufrå-

gan samt vem den ställdes till (IKT och/eller Verksamhetsnära Förvaltare) samt en motivering till 

den enskilda frågan. Motiveringarna är ofta kopplade till tidigare studier i agilt arbete men några 

kopplade till problemområden som lyfts i bakgrunden och som studien önskar veta mer om. 

 

3.4 Skattning av agil mognad 
En bedömning av hur pass agilt mogen Enhet A är baserat på David Nortons artikel (2008) om Gart-

ner-modellen.  

Tillvägagångssätt - Gartner-modellen har 6 nivåer där kriterier för att uppnå agil mognad har identi-

fierats. Kriterier från samtliga nivåer placerades ut under fyra olika kategorier: ” Enhet A uppfyller 

kriteriet till fullo”, ” Enhet A uppfyller kriteriet delvis”, ” Enhet A uppfyller inte kriteriet” och ”Kan ej 

bekräftas eller dementeras i denna studie”.  

En uppskattning gjordes sedan om, baserat på det sammantagna resultatet från intervjuer och enkät, 

vilken kategori ett krav skulle placeras i. Då modellen valdes efter att datamaterialet samlats in finns 

det kriterier som inte tas upp i denna studie, därav alternativet ” Kan ej bekräftas eller dementeras i 

denna studie”.  

Denna uppskattning gjordes för att skapa en helhetsbild av enhetens förutsättningar inför ett eventu-

ell, storskaligt agilt införande. 
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3.5 Analysmetod 
3.5.1 Kvantitativ analys 

Man kan definiera kvantitativa data som data baserad på siffror, till exempel antalet personer som är 

nöjda med en viss funktion eller antalet personer som använder ett verktyg mer än 20 timmar per 

vecka. Det finns en mängd olika sätt att analysera kvantitativa data och meningen med detta är att 

hitta mönster och från dessa kunna dra slutsatser (Oates, 2006).  

Tillvägagångssätt - denna studie använde sig av stapeldiagram, vilket ger möjligheten att visuellt se 

mönster och kunna dra slutsatser från dessa (Oates, 2006). Diagrammen baseras på resultat från en 

enkätundersökning och finns i kapitel 4.1. Studien har även använt sig av tabeller för att samman-

ställa utmaningar och rekommendationer identifierade i litteraturstudien. I bilaga 8 och 9 finns to-

tala sammanställningar och i tabell 3 och 4 finns samtliga utmaningar och rekommendationer som 

nämnts i flera studier. För att lättare koppla utmaningar och rekommendationer som identifierats i 

litteratur till Trafikverket har dessa delats upp i tabell 3 och 4. Samma lager som Trafikverket använt 

för att dela upp sina medarbetare har även applicerats på utmaningar och rekommendationer – det 

strategiska lagret, det taktiska lagret och det operativa lagret.  

3.5.2 Kvalitativ analys 

Kvalitativa data är data som inte är baserad på siffror. Det kan till exempel vara data från inspelade 

ljudfiler, dokument från ett företag eller en forskares nedskrivna anteckningar. Det vanligaste sättet 

att analysera kvalitativa data är genom att som forskare söka efter och identifiera teman i (Oates, 

2006). Denna studie har sökt efter teman i intervjuresultat för att identifiera gemensamma upplevel-

ser av utmaningar på enhet A.  

Sammanställning enkät och intervjuer – i bilaga 7 finns samtliga utmaningar och problem som före-

kommit i enkäter och intervjuer på Enhet A. Utmaningarna som varit ofta förekommande i datain-

samlingen har ställts mot relevanta komponenter ur SAFe vilka skulle möta utmaningarna. För att en 

utmaning ska definieras som ”ofta förekommande” krävs till exempel att 50 % av enkätrespondenter 

eller att samtliga intervjurespondenter bekräftat att det är en utmaning på enheten. 

3.6 Etik 
Flera etiska hänsynstaganden har åtagits i samband med datainsamlingen. Enligt Oates (2006) ska 

en organisation tillfrågas innan organisationens namn används i en studie. Därför har medgivande 

sökts från Enhetschefen på Enhet A vilken godkände att namnet på organisationen används men bad 

om att enhetens formella namn inte används. För att inte riskera att röja respondenters identitet togs 

beslutet att göra enkätundersökningen anonym. Av samma anledning är transkriberingar från inter-

vjuer kodade och censurerade.  

I enlighet med Oates (2006) informerades samtliga respondenter inför både enkätundersökningen 

och intervjuer att deltagande var frivilligt.  

Samtliga frågor i enkätundersökningen var möjliga att avstå från att besvara. I frågor kring arbetsroll 

och ålder hade som tillägg alternativet ”Vill ej uppge”. 

Information om författaren, studien och vad dess syfte var (bilaga 2) skickades ut tillsammans med 

intervjufrågorna till alla intervjurespondenter några dagar innan intervjun. Att ha korrekt informat-

ion om en studie är nödvändigt för att respondenterna ska kunna ge informerat medgivande enligt 

Oates (2006).  
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och analyser genomförs. I kapitel 4.1 presenteras ett ut-

drag av svar från enkätundersökningen med hjälp av stapeldiagram. I kapitel 4.2 presenteras en sam-

manfattning av resultatet från samtliga intervjuer. I kapitel 4.3 ställs de mest förekommande utma-

ningarna på Enhet A mot komponenter av SAFe som skulle kunna möta respektive utmaning. I 

kapitel 4.4 görs en mindre jämförelse mellan Enhet A och Enhet Bs upplevda problem och utma-

ningar. I kapitel 4.5 analyseras resultatet från Enhet A och en uppskattning om vilken nivå av Gart-

nermodellen som enheten befinner sig idag. Kapitel 4.6 presenterar fynden från litteraturstudien och 

en sammanställning av de vanligast förekommande utmaningarna och rekommendationerna place-

rade på den strategiska, taktiska och operativa nivån. 

 

4.1 Enkät 
I detta delkapitel presenteras alla svar på fritextfrågor samt ett utdrag av svaren från enkätundersök-

ningen på Enhet A. 16 personer svarade på enkäten. Det fullständiga enkätresultatet finns i bilaga 4 

och 5.  

Svar på fritextfrågor - I följande stycke finns korta sammanfattningar av fritextsvar från enkätunder-
sökningen som utfördes på Enhet A. Fullständiga frågor och svar på fritextfrågor finns i bilaga 5.  
 
Svar som rör arbete inom team - Försöker jobba i sprintar. Arbetar i flera system samtidigt. Ibland 
kommer det in nya behov som behöver lösas direkt – framförallt incidenter i egna system. Teamen 
kan vara överadministrerade. 
 
Problem som respondenterna själv kan identifiera med arbetssätt idag - Önskning om att jobba i ett 
system i taget. Försöker hanterera rörighet med att ta in både Kanban och Scrum i samma team.  
 
Svårt att samarbeta med verksamheten på grund av organisatorisk och fysisk distans. Önskar förbätt-
ring vid planering, prioritering, kravhantering. Dåligt samarbete mellan team, önskar prioritering på 
högre nivå samt produktexperter som kan arbetssättet.  
 
Hinner inte att arbeta med teknisk skuld, överväldigade av arbete som utlovats användare trots att 
det inte är genomförbart inom givna tidsramar. 
 
Svar som rör arbete inom enheten: Saknar agil coach eller modell som säger hur vi ska arbeta agilt. 
Idag fungerar inte sprintarbetet alls. Vi har en för stor backlog och hinner bara med det mest akuta. 
 
Svar kring kommunikation inom Trafikverket - kommunikation inom IKT är en utmaning, svårt att 

hitta en lämplig kontakt i teknikområdena. Svårt att nå högre upp i organisationen med relevant in-

formation. För mycket stuprörstänk och dålig kommunikation till exempel mellan olika teknikområ-

den och verksamhetsområden. 
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Majoriteten av enkätens frågor ställdes som påståenden med möjlighet för respondenten att välja på 

en likertskala mellan alternativen 1, 2, 3 och 4. 1 innebär ”Stämmer inte alls” och 4 innebär ”Stämmer 

helt”. Till dessa frågor fanns även alternativet ”Ej tillämpligt”. Figurerna 1-3 visar hur många procent 

av respondenterna som valde respektive svarsalternativ. 

 

 

I figur 1 går att avläsa att 56 % av medarbetare 

anser att det ”Stämmer helt” att man arbetar 

med gamla och nytillkomna krav samtidigt. 

Ingen angav alternativet ”Ej tillämpligt”. 

 

 

 

 

 

I figur 2 går det att avläsa att 31 % av medarbe-

tare anser att det ”Stämmer inte alls” att man är 

nöjd med den mängd automatiserade test som till-

lämpas. Ingen tycker att det ”Stämmer helt”. 6 % 

angav alternativet ”Ej tillämpligt”. 

 

 

 

 

 

I figur 3 går det att avläsa att ungefär 50 % av re-

spondenterna angav alternativen 1 eller 2 och 50 

% angav 3 eller 4. Ingen angav alternativet ”Ej till-

lämpligt”. 

 
 
 
 
 
 

 

Figur 2 Svar på hur väl påståendet ”Jag är nöjd med den mängd automa-
tiserade test vi tillämpar i mitt team” stämmer enligt medarbetare på En-
het A 

Figur 3 Svar på hur väl påståendet ”I min enhet arbetar vi agilt” stämmer 
enligt medarbetare på Enhet A 

Figur 1 Svar på hur väl påståendet ”I mitt team får vi sällan nya eller för-
ändrade krav under en sprint” stämmer enligt medarbetare på Enhet A 
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4.2 Intervjuer  
IKT - Följande resultat är sammanställt från tre intervjuer med medarbetare på Enhet A på Trafikver-

ket. Två respondenter arbetar som Tekniknära Förvaltare (TF) varav en arbetat på Trafikverket i 

drygt 10 år (R2) och en i över 15 år (R4). En respondent arbetar som systemutvecklare och har arbe-

tat på Trafikverket i lite mer än ett år (R3).  

Utbildning – R3 har inte fått någon utbildning i att arbeta agilt på Trafikverket. Båda respondenter 

med rollen Teknisk förvaltare, R2 OCH R4, har utbildats i Scrum under sin tid på Trafikverket. De är 

nöjda med kvaliteten på utbildningarna. R4 hade sin senaste utbildning i agila arbetssätt runt 2015. 

R2 beskriver att hen läst om agila arbetssätt på det interna verktyget PIPA-portalen där information 

om till exempel förvaltningsmodell och arbetssätt ska finnas. 

R3 och R4 anser sig inte behöva mer utbildning i dagsläget. R2 önskar utbildning i agilt arbetssätt på 

Trafikverket och IKT specifikt. R3 hade önskat en genomgång av hur arbetssättet fungerar inom hela 

organisationen. R4 betonar att det är viktigt att vara inne i verksamheten innan man går några ut-

bildningar, för att få en kontext för det man lär sig. Föreslår en introduktionsutbildning i arbetssätt 

direkt när en medarbetare blir anställd, men en mer omfattande utbildning efter ett tag.  

Automatisering - R3 och R4 berättar att användandet av automatiserade tester skiljer sig mycket 

mellan olika system. I ett system är testerna helt automatiserade. I ett annat är det lite automatise-

rade enhetstester. R2 berättar att det inte används alls i teamet.  

Båda respondenter med rollen Teknisk förvaltare, R2 OCH R4, är missnöjda med omfattningen auto-

matiserade tester i dagsläget, de vill ha mer. Det är tid och brist på kunskap inom teamet som gör att 

det inte är mer. R4 vill inte att någon annan person ska komma in och stötta teamet med tester utan 

vill i stället att teamet ska lära sig och kunna skriva testen själva. R3 tycker att det är en smaksak och 

att det i hens team inte är ett problem med den låga andelen automatiserade test. Men hen medger 

att det skulle kunna vara en tidstjuv i längden.  

R3 och R4 är nöjda med antalet driftsättningar som görs i dagsläget. R2 hade önskat något fler drift-

sättningar i vissa system. Detta hade enligt hen kunnat uppnås med automatisering av driftsättning 

och testning. Dessa moment, när de sköts manuellt, tar för mycket tid. Men respondenten påpekar att 

de heller inte vill orsaka för många avbrott för verksamheten. Avbrotten kan vara från 45 minuter till 

tre timmar.  

Beroenden mellan system - Beroenden mellan system är enligt två respondenter kända och inte nå-

got som upptäcks vid till exempel driftsättning. Det är enligt alla respondenter få aktiviteter som in-

volverar flera team. R4 är missnöjd med hur samarbetet mellan teamen är idag, önskar att någon höll 

ihop och koordinerade team-överskridande arbete.  

Enligt två respondenter tycker de själva att man uppnår förväntat resultat inom förväntade tidsra-
mar inom enheten. Men en av dessa respondenter påpekar att det nog inte är samma upplevelse från 

verksamhetssidans håll. En respondent tycker att man blir bättre på att leverera inom tidsramar, 

men att det är långt ifrån bra idag. Hen menar att detta dels beror på att det är svårt att förena omfat-

tande planering, vilket efterfrågas från verksamhetssidan, med agilt arbetssätt. En TF vill ha in fler 

systemutvecklare för att kunna möta leveranser då teamet idag har svårt att hinna med. 

R3 berättar att i hens team har arbetet stundtals sinat. Det har inte funnits möjlighet att fylla hela ite-

rationer. Det har varit svår att veta om teamet uppnått vad det ska, då både tidsramar och förvänt-

ningar varit luddiga. 

Samarbete verksamhetssidan - Alla respondenter från IKT är överens om att verksamhetssidan och 

tekniksidan arbetar mot samma mål. Men enligt en respondent finns det förbättringspotential. Enligt 
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respondenten har alla Tekniknära Förvaltare inom enheten börjat arbeta för en bättre kommunikat-

ion med Verksamhetsnära Förvaltare, för att definiera förväntningar på varandra.  

En respondent tror att ett tätare samarbete mellan tekniksidan och verksamhetssidan skulle inne-

bära en större förståelse för varandras arbetssituation. En annan hade önskat ett närmre samarbete 

för att snabbare få svar på frågor riktade till förvaltare och användare. Idag kan det ta upp till en 

vecka att få svar på dessa. En respondent tror att det skulle leda till att leveranser i större utsträck-

ning skulle ske inom planerade tidsramar och till planerad kostnad. En TF vill att verksamhetssidan 

involverar användarna mer, lyssna på deras tankar och involvera dem i förvaltningen. I dagsläget har 

användarna enligt respondenten för fullt upp med operativt arbete, det finns inte tid för annat. 

Enligt R4 finns det stort förbättringspotential i kommunikationen med verksamhetssidan. Beskriver 

problem med att synka mellan verksamheten och IKT under utvecklingsstadiet, acceptanstester och 

så vidare genom hela utvecklings- och förvaltningsprocessen.  

Arbetsbörda - Några roller är hårdare belastade inom teamen. Alla respondenter från IKT tar upp 

testledaren som en tungt belastad roll i perioder. R3 menar att det är till störst del är på grund av att 

det i början av en sprint inte finns lika mycket arbete relaterat till test – men några dagar innan 

kodstopp finns det i stället för mycket arbete.  

Arbete inom enheten - Ingen av respondenterna upplever det som svårt att lyfta problem inom en-

heten. Men saker som ligger utanför enheten kan vara svårt att få gehör för enligt en respondent. Till 

exempel förslag kring fysiska lokaler som man lyft fram har inte lett till någon förändring. R3 önskar 

att bli insatt i storskalig planering och en roadmap för vad som ska göras i ett system under ett år. 

Det har påbörjats teamöverskridande arbete i liten skala enligt två respondenter. En skulle önska att 

det fanns en egen budget för IKT att lägga på att ambulera personal mellan olika team.  

Verksamhetsnära förvaltare - Följande resultat är sammanställt från en intervju med en Verksam-

hetsnära förvaltare som har arbetar på Trafikverket i över 15 år.  

R1 är förvaltare av fyra system, vilket innebär att det är hens uppgift att se till så systemen fungerar 

lämpligt för sitt ändamål. Kommunikationen skiljer sig mellan olika team. I vissa team sköter TF all 

kommunikation, i andra kommunicerar R1 med alla teammedlemmar. Formen av kommunikation 

skiljer sig också. I vissa team är R1 med på daylies men inte i andra.  

R1 säger att hen inte arbetar agilt och att det är något som utvecklingsteamen gör. Hen poängterar 

att arbetssättet skiljer sig mellan verksamhet och IKT. Tidigare gjordes hela systemet eller funkt-

ionen i ett svep, sedan visades den upp för verksamhetssidan. Ofta var det ett stort glapp mellan vad 

verksamheten efterfrågade och det levererade resultatet. Idag jobbar teamen i små iterationer och 

visar upp dessa för R1 regelbundet. Då finns det möjlighet att styra upp om det är någonting som för-

valtaren inte är nöjd med. R1 vill inte ändra något med sitt nuvarande arbetssätt. Hen beskriver att 

hen skördar frukten av det agila arbetet som utförs av utvecklingsteamen men själv inte arbetar agilt.  

R1 tycker att verksamhetssidan och tekniksidan arbetar mot samma mål i teorin men inte alltid i 

praktiken. Menar att utvecklingsteamen har som första prioritering att sysselsätta teamet. R1 tror 

inte att verksamhetssidan och tekniksidan skulle kunna ha ett tätare samarbete än idag, då man re-

dan jobbar mycket nära varandra. 

R1 skulle önska att verksamhetsnära förvaltare fick utbildning för hur de ska utföra sitt arbete. I 

dagsläget får man lära sig av sig själv och sina misstag. Man kan gå en kurs i PM3 men den talar inte 

om exakt vad som behöver göras och vad som inte får göras när man förvaltar ett specifikt system.   
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4.3 Analys utmaningar Enhet A 
I detta delkapitel kopplas utmaningar och problem som förekommit i stor omfattning i resultat från 

intervjuer och enkät. En fullständig tabell med utmaningar och problem finns i bilaga 7.  

Enligt enkätresultatet upplever en majoritet av medarbetare på enheten problem kopplade till arbete 

(bilaga 7, EAU7) och bara hälften av medarbetarna upplever sig arbeta agilt (bilaga 7, EAU10).  

Utbildning – I intervjuerna identifierades utmaningar kopplade till utbildning. Det är tydligt att konti-

nuerlig utbildning i agilt arbete saknas (bilaga 7, EAU4). SAFe beskriver en ”kontinuerlig lärande kul-

tur” men ger inte konkreta förslag på hur lärandet om arbetssättet praktiskt ska gå till. Team upp-

muntras visserligen sträva mot tvärkompetens men några påtagliga utbildningar lyfts inte inom 

”kontinuerlig lärande kultur”.  

Automatisering - Både enkät och intervjuer påvisar missnöje med omfattningen automatiserade tes-

ter (bilaga 7, EAU3). I vissa team saknas denna typ av test helt. SAFe förespråkar automatisering före 

att utveckla ny funktion och bidrar även med konkreta verktyg för att göra detta.  

Samarbete med verksamheten - Ett övergripande problem som lyfts redan innan studien påbörjades 

(kapitel 1.1) var samarbetet med verksamhetssidan. Detta bekräftas till viss del genom intervjuerna. 

Theobald och Schmitt (2020) menar att SAFe inte har tydliga riktlinjer för hur organisationsöverskri-

dande samarbeten ska skötas.  

Driftsättning - Missnöje kring antalet driftsättningar är inte genomgående men enkätresultatet vi-

sade att en majoritet av respondenterna upplever ett missnöje med detta (bilaga 7, EAU5). Enligt SA-

FEe ska man arbeta med snabba iterationer och att kontinuerligt leverera värde till användarna efter 

varje iteration. Detta kan tolkas som att man efter varje sprint ska driftsätta ny funktionalitet vilket 

eventuellt skulle kunna stävja missnöjet hos medarbetare med antalet driftsättningar.  

Samarbete mellan team - ART är en av grundbultarna i SAFe, där flera utvecklingsteam arbetar till-

sammans med att utveckla ett system. På Enhet A arbetar utvecklingsteamen i många system, ibland 

flera samtidigt i samma team (bilaga 7, EAU16). ART skulle öppna dörrar för att flera team arbetar 

samtidigt i samma system. På så sätt kan man mitigera problem gällande varierande arbetsbelastning 

mellan team (kapitel 4.2). 

Arbetsbelastning - Gällande arbetsbelastning har en del problem lyfts i både intervjuer och enkäten. 

Testledares arbetsbelastning (kapitel 4.2 & bilaga 7 EAU6) skulle kunna lättas betydligt om enheten 

skulle välja att arbeta enligt SAFe. Automatisering, tvärkompetens inom team och att testa redan i 

planeringsfasen är några av åtgärderna som skulle kunna lätta på detta tryck. För lite eller för mycket 

arbete upplevs som ett problem enligt både enkätundersökning (bilaga 7, EAU14, EAU15) och inter-

vjuer (kapitel 4.2). Detta kan överkommas genom rollen Product Manager, vilken säkerställer att det 

alltid finns en lagom mängd items i Program Backlogen samt att dessa har en rimlig prioritering. 
Denna roll och dess prioriteringsansvar skulle kunna mitigera utmaningar som beskriver att planerat 

arbeta avbryts på grund av nya eller förändrade krav (bilaga 7, EAU9). Product Manager kanske inte 

kan hindra att dessa krav förändras eller dyker upp – men hen skulle genom prioritering kunna be-

stämma vad som ska arbetas vidare med och på vilket sätt. Detta tar också fasta på SAFe princip #3 

”Ta an variation, bevara alternativ”. Principen beskriver att man inte ska snöa in på ett spår utan vara 

öppen för att förändringar kan komma, vilka i slutänden ska bidra med mer värde.  
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4.4 Jämförelse Enhet A och Enhet B 
Enhet B har infört ett SAFe-liknande arbetssätt som kallas ENA vilket finns att läsa kort om i kapitel 

1.1 bakgrund. Denna studie har tagit del av ett antal problem där en tydlig skillnad mellan enheter-

nas förutsättningar nu kan identifieras. Ett problem på Enhet B var ”Många beroenden som borde 

kunna identifieras tidigare”, enligt samtliga intervjurespondenter på IKT är beroenden mellan sy-

stem alltid kända i Enhet A (kapitel 4.2).  

Två andra problem på Enhet B var ”Vi planerar in mer arbete än vi har kapacitet att leverera” och 

”Stor skillnad i plan mot utfall”. På Enhet A är resultatet från frågor kring detta oklart (bilaga 7). 

Cirka 20 % av enkätens respondenter uppgav att det inte alls stämmer att arbete slutförs inom plane-

rade tidsramar – men 50 % angav att det stämde (3 på en skala om 4, se bilaga 7). Enhet B har även 
angivit ”Medarbetare är med i flera aktiviteter samtidigt” och ”Fastnar i stuprör” som problem, men 

dessa områden har denna studie inte berört i någon större utsträckning och kan därför inte kommen-

teras. 

 

4.5 Gartner-modellen för agil mognad 
I detta delkapitel ställs kriterier från en modell som mäter agil mognad (kapitel 2.4) mot fynden 

gjorda på Enhet A.  

Gartner-modellen har 6 nivåer där kriterier för att uppnå agil mognad har identifierats. Kriterier från 

samtliga nivåer placerades ut under tre olika kategorier: ” Enhet A uppfyller kriteriet till fullo”, ” En-

het A uppfyller kriteriet delvis”, ” Enhet A uppfyller inte kriteriet” och ” Kan ej bekräftas eller demen-

teras i denna studie”. Under varje kriterium finns motivering till varför Enhet A helt eller delvis upp-

fyller kriteriet.  

Enhet A uppfyller kriteriet till fullo 

• Nivå 2 - Möjligt att repetera arbetssättet men inte IKT-organisationsövergripande  

o Man arbetar enligt sprintar och i team med flera olika roller (bilaga 7) 

• Nivå 2 - Stöd för det agila arbetet och initiativ från ledningen finns 

o Möjlighet till utbildning i agila arbetssätt erbjuds (kapitel 4.2) vilket är en indikation 

på att ledningen är investerad i agila initiativ 

Enhet A uppfyller kriteriet delvis 

• Nivå 2 - Agila modeller etablerade i team eller avdelningar men inget samlat agilt arbetssätt 

o Ungefär 50 % av enheten anser att man arbetar agilt enligt enkätresultat (bilaga 7) 

• Nivå 3 - Man genomför förbättringar på olika nivåer baserat på reflekterande möten 

o En majoritet av enheten anser att man reflekterar över sitt arbete (bilaga 4)  

• Nivå 4 - Använder resultatet för att effektivisera organisationen ytterligare 

o En majoritet av enheten anser att man genomför förbättringar utifrån dessa reflekt-

ioner (bilaga 4) 

Enhet A uppfyller inte kriteriet 

• Nivå 3 - Metoderna för att arbeta agilt är tydligt definierade 

• Nivå 3 - Hela utvecklingsorganisationen följer dem agila processerna konsekvent 
• Nivå 3 - Gemensamma mätverktyg används 

• Nivå 3 - Resultat från mätningar rapporteras konsekvent över alla agila projekt 

• Nivå 3 - Tydliga kriterier för när vattenfall respektive agilt arbetssätt ska användas 
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• Nivå 4 - En kombination av lean och agila metoder kan användas 

Kan ej bekräftas eller dementeras i denna studie 

• Nivå 2 - Inga mätverktyg eller rapportering av hur agila metoder påverkar organisationen 

• Nivå 4 - Kriterier finns för att avgöra om de agila metoderna som används i dagsläget i orga-

nisationen fungerar bra eller inte.  

• Nivå 4 - Mätverktyg appliceras genom hela organisationen som en del av arbetet 

 

4.6 Litteraturstudie 
Litteraturstudien ämnar besvara forskningsfråga 3 ” Vilka utmaningar går att identifiera på den stra-

tegiska, taktiska och operativa nivån i tidigare forskning av skalbara agila ramverk? Hur rekommen-
derar tidigare forskning att organisationer ska lyckas med skalbara agila införanden på respektive 

nivå?”. I tabell 2 finns samtliga nio studier, vilka fått en kod, till exempel S1. Deras titel, samt antal ut-

maningar och rekommendationer som identifierades i respektive studie.  

 

Tabell 2 Nio studier gällande skalbara agila införanden  

Kod Titel Utmaningar Rekommendationer 

S1 Challenges and success factors for large-scale agile transformat-

ions 

35 st 29 st 

S2 The Application of Scalable Agile in Dutch Government 0 st 7 st 

S3 Becoming Agile in the Digital Transformation: The Process of a 

Large-Scale Agile Transformation 

14 st 7 st 

S4 Scaling agile in large organizations: Practices, challenges, and 

success factors 

11 st 7 st 

S5 Implementing large-scale agile frameworks: challenges and re-

commendations 

9 st 28 st 

S6 Scaling Agile 5 st 6 st 

S7 Investigating SAFe implementation in Railway Industry: A case 

study at Alstom DC Sweden 

5 st 0 st 

S8 Large-scale agile transformation at Ericsson: a case study 6 st 3 st 

S9 State of Agile survey 13 st 0 st 
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68 utmaningar och 67 rekommendationer vid storskaliga agila införanden har i litteraturstudien 

kunnat identifieras. I tabell 3och tabell 4 visas alla utmaningar och rekommendationer vilka om-

nämnts i minst två studier. I bilagor 8 och 9 finns samtliga utmaningar och rekommendationer. En 

asterisk (*) innebär att formuleringen i studien inte varit exakt likadan som definitionen i denna ta-

bell – men har bedömts likvärdig eller nästan likvärdig under arbetet med denna studie. 

På den strategiska nivån är den mest omnämnda utmaningen att man använder sig av en olämplig, 

agil implementeringsmetod. Den rekommendationen som toppar denna nivå är att utveckla ett inte-

grerat, agilt koncept och att anpassa det agila ramverket noggrant listan över rekommendationer. 

Detta kan tolkas som att det skulle kunna gynna en organisation att lägga resurser på att ta reda på 

vilka metoder som finns. Även hur dessa metoder skulle passa med den egna organisationen och att 

se det som ett holistiskt arbetssätt och inte bara ett ramverk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 Tabell med utmaningar vid storskaliga agila införanden identifierade i litteratur 
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På den taktiska nivån är den största utmaningen att en top-down införande skapar motstånd. Detta 

kan tolkas som att när agila metoder inte får styras nedifrån utvecklingsteamen kan en ovilja att ar-

beta enligt det nya ramverket uppstå. Rekommendationen på den taktiska nivån är att säkerställa 

stöd från ledning som är klart viktigast – denna nämns i fem av nio studier. Detta vittnar om vikten 

av att ha med sig organisationens ledning vid agila införanden. Att arbeta organiskt, från utvecklings-

teamen och uppåt är enligt litteraturen inte att rekommendera men detta kan alltså innebära en ut-

maning.  

På den operativa nivån är det allmänt motstånd mot förändring som återfinns i så många som sex 

studier. Som en nära tvåa kommer brist på träning och därefter brist på coachning. Dem mest om-

nämnda rekommendationerna på denna nivå är att använda lärande och coachning i agila metoder. 

Den generella motviljan mot förändring skulle kanske kunna mitigeras med rekommendationerna 

R15, R5, R6 vilka förordar användandet av nyckelroller som ska driva det agila arbetet framåt och 

alla nämns i flera studier. Utmaningarna och rekommendationerna gällande utbildning och extern 

coachning möts på denna nivå vilket skulle kunna tolkas som att en kärnpunkt i det operativa, agila 

arbetet har identifierats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4 Tabell med rekommendationer vid storskaliga agila införanden identifierade i litteratur 



Hur kan ett skalbart agilt införande möta våra utmaningar? 

24 

 

5 Diskussion och slutsats 

I detta kapitel diskuteras studiens fynd och forskningsfrågorna besvaras. I delkapitel 5.1 diskuteras 

de största utmaningarna som identifierats på Enhet A och hur SAFe skulle kunna möta dessa. I delka-

pitel 5.2 diskuteras resultatet från analysen med hjälp av Gartner-modellen. I delkapitel 5.3 Slutsats 

besvaras forskningsfrågorna. I delkapitel 5.4 Metoddiskussion diskuteras bland annat val av Gartner-

modellen och avslutas med förslag på framtida forskning.  

5.1 SAFe och Enhet A 
Utbildning - I intervjuerna framkom att det finns utbildningsmaterial i exempelvis PIPA-portalen, och 

att flera respondenter har gått utbildningar i Scrum (kapitel 4.2). Ett förslag till att öka omfattningen 

av utbildningar hos medarbetare skulle kunna vara uppmuntran från chefer och ledning att använda 

existerande material och utbildningar. Ett alternativ skulle kunna vara att göra större satsningar på 

interna utbildningar specifikt utformade för IKT, vilket efterfrågats i intervjuer (kapitel 4.2). 

Automatisering - Automatiserade tester saknas på Enhet A enligt studiens resultat. Det som står i 

vägen är enligt intervjurespondenter tids- och kunskapsbrist. Det är inte nödvändigt att införa SAFe 

för att börja använda mer automatisering då detta redan tillämpas till viss del i vissa team. För-

slagsvis skulle ett större kunskapsutbyte mellan team tillsammans med mer utbildning i automatise-

rade tester kunde möta denna utmaning. 

Samarbete med verksamhetssidan - SAFe menar i sin princip #9 ”Decentralisera beslutstagande” att 

personer som är närmast den logiska kunskapen ska ta beslutet. I kontexten av denna studie skulle 

dessa personer kunna vara användarna, som kan mest om att använda systemen, och systemutveck-

larna, som kan mest om att bygga systemen. Idag är det svårt att implementera princip #9, då använ-

dare och systemutvecklare ofta är långt ifrån varandra både organisatoriskt och fysiskt. Det finns 

flera sätt att övervinna den här utmaningen. Ett är att ledningen schemalägger mer tid mellan använ-

dare och systemutvecklare – och givetvis lätta på andra arbetsuppgifter för att inte överväldiga med-

arbetare.  

Driftsättningar - Enligt resultatet i denna studie vill inte medarbetare ha fler driftsättningar. Verk-

samhetsnära förvaltare och användare vill vara väl insatta i vad en driftsättning kommer att medföra. 

Man vill också att avbrott i systemen ska bli så få som möjligt (kapitel 4.2). Ett förslag är att driftsätta 

regelbundet till testmiljöer. Detta kunde betraktas som kontinuerlig leverans av värde och samtidigt 

bibehålla antal driftsättningar till systemen per år. Det är dock inte i anda med agila tankesätt och 

skulle kunna bli något av en halvmesyr. Det innebär också att användare kan bli sittande med buggar 

och fel i system onödigt länge. 

Samarbete mellan team – ART (Agile Release Train) är en av grundbultarna i SAFe, där flera utveckl-

ingsteam arbetar tillsammans med att utveckla ett system. Man skulle kunna argumentera för att 

ART inte är att föredra på Enhet A – då utvecklingsteamen arbetar i många system, ibland flera samti-

digt i samma team. Å andra sidan skulle detta kunna öppna upp för möjligheten att flera team arbetar 

i samma system.  

5.2 Agil mognad 
Baserat på analysen av Gartner-modellen i kapitel 4.5 kan samtliga krav från nivå 2 uppfyllas helt el-

ler delvis på Enhet A. Undantaget ett kriterium gällande mätverktyg av agilt arbete, då detta inte är 

något som efterfrågats i denna studie och därför inte kan besvaras. Med detta konstaterat uppskattas 

Enhet A befinna sig på Nivå 2 på Gartner-modellen. Men kriterier från både nivå 3 och 4 uppfylls del-

vis, vilket skulle kunna betyda att enheten befinner sig på nivå 3 eller någonstans mellan nivå 2 och 3. 

Huvudsyftet med studien har dock inte varit en fullskalig bedömning av enhetens agila nivå utan 

detta ska endast ses som en del i det sammatagna resultatet från hela studien. 
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5.3 Slutsats  
Forskningsfråga 1 - Vilken nivå på Gartners modell för agil mognad befinner sig Enhet A idag? – En-

het A befinner sig på nivå 2, alternativt mellan nivå 2 och 3, men mer kunskap krävs för att under-

bygga slutsatsen. 

Forskningsfråga 2 - Hur kan SAFe möta problem och utmaningar, kopplade till arbetssätt, som med-

arbetare på Enhet A upplever idag? Genom att implementera delar från SAFe, som omfattande auto-

matisk testning, decentralisera beslutstagande och ART (Agile Release Train) skulle flera av dem 

stora utmaningarna på Enhet A kunna mötas. Men utmaningar kring utbildning kvarstår. 

Forskningsfråga 3 - Vilka utmaningar går att identifiera på den strategiska, taktiska och operativa ni-

vån i tidigare forskning om införanden av skalbara agila ramverk? Hur rekommenderar tidigare 
forskning att organisationer ska lyckas med skalbara agila införanden på respektive nivå? Frågan har 

besvarats i kapitel 4.6, i tabell 3 och 4.  

Enheten kan dra nytta av andras erfarenheter av utmaningar och rekommendationer vid tidigare 

storskaliga agila införanden. Den mest omnämnda utmaningen på det strategiska planet – olämplig 

agil implementeringsmetod. Att sätta in resurser för att bilda sig en uppfattning om vilka agila ram-

verk och metoder som finns att tillgå. Samt att använda sig av den taktiska rekommendationen att 

samla insikter från en pilotstudie. Att utbilda sin personal bekräftas av både rekommendationer och 

utmaningar i ett flertal studier är en otroligt viktig del när ett storskaligt agilt införande ska lyckas.  

Att Enhet A bedöms befinna sig på Nivå 2 på Gartner-modellen bådar gott inför ett kommande infö-

rande, då det vittnar om att agila metoder till viss del redan är etablerade i enheten.  

 

5.4 Metoddiskussion 
5.4.1 Alternativa strategier och datainsamlingsmetoder 

Denna studie har i första hand utförts enligt strategin fallstudie. En annan strategi som kunnat leda 

till mer kvantitativa data är en undersökande survey vilket använts i studien State of Agile survey 

(VersionOne, 2021). Enligt Oates (2006) ska denna strategi samla in stora mängder data från många 

människor, till exempel genom en enkät, och på så sätt dra slutsatser om den generella populationen. 

Om denna studie varit en survey hade mer underbyggda slutsatser kunnat dras om någon av studiens 

forskningsfrågor. Till exempel hade en enkät kunnat skickas ut till flera svenska myndigheter med 

frågor om agil mognad, eller till olika organisationer som genomgått ett skalbart agilt införande. 

Denna typ av strategi hade därmed kunnat öppna upp till att studera en större del av populationen. 

Men genom strategin survey hade inte en så detaljerad bild av Enhet A kunnat målas upp. Intervjuer 

hade, på grund av tidsaspekten, inte varit aktuella och därmed hade djupgående data inte samlats in. 

Slutligen hade inte alla tre forskningsfrågor kunnat besvaras och strategin fallstudie bedöms därmed 

vara mest lämplig i detta fall. 

Flera studier som använts för att besvara forskningsfråga 3 har använt sig av strategin litteraturstu-
die. Exempel är Challenges and success factors for large-scale agile transformations (Dikerta, et al., 

2016) och Scaling agile in large organizations: Practices, challenges, and success factors (Kalenda, et 

al., 2018). Fallstudie är den huvudsakliga strategin genom detta arbete men en kompletterande litte-

raturstudie har genomförts. Varför endast en litteraturstudie inte har genomförts är för att samar-

betet med Trafikverket helt skulle utebli och inga nya data skulle tas fram. Kombinationen av fallstu-
die och litteraturstudie har resulterat i ett både detaljrikt och brett resultat vilket troligen inte hade 

uppnåtts om den huvudsakliga strategin var litteraturstudie. 
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Att studera Enhet A i förhållande till SAFe hade varit möjligt att med hjälp av andra datainsamlings-

metoder. Till exempel genom dokumentstudier vilket enligt Oates (2006) finns det två olika typer av 

dokument som kan studeras – funna dokument och forskningsgenererade dokument. Den senare ka-

tegorin är dokument som sammanställs av forskaren och som annars inte skulle ha funnits. Det är 

typen funna dokument som denna studie skulle använt sig av. Genom att studera dokumentation 

kring hur många timmar medarbetare lägger på utbildning, hur ofta man driftsätter till enkilda sy-

stem och inom enskilda team hade en uppfattning kunnat bildas om hur agilt moged Enhet A är. Det 

hade också varit möjligt att identifiera utmaningar på Enheten. Perspektivet hade dock inte blivit 

medarbetarnas eget då dokumentation inte nödvändigtvis speglar deras upplevelser. Dokumentstu-

dier hade också tagit längre tid att genomföra och under den aktuella tidsramen hade inte ett lika 

omfattande resultat kunnat sammanställas. 

En annan datainsamlingsmetod som kunnat användas är observationer. Att observera innebär enligt 

Oates (2006) att betrakta något för att identifiera vad någon gör och inte vad någon säger att hen gör. 

Detta hade kunnat användas som ett komplement till intervjuer där observationer skulle kunnat gö-

ras under exempelvis dagliga möten, driftsättningar och aktiviteter som involverat flera team. Resul-

tat från intervjuer hade genom observationer kunnat underbyggas eller avfärdas vilket hade gett mer 

pålitliga resultat. På grund av rådande tidsaspekt hade det inte varit möjligt att genomföra observat-

ioner i den omfattning som krävts för att komplettera intervjuer. Observationer utan intervjuer hade 

inte gett ett tillräckligt djupgående resultat och därmed är intervjuer att föredra framför observat-

ioner. 

5.4.2 Kritik datainsamlingsmetoder 

Något som är viktig att ha i åtanke är att enkätresultat ger en ytlig uppfattning (Oates, 2006) och att 

det var ungefär 60 % av det totala antalet medarbetarna på Enhet A som svarade på enkäten. Detta 

skulle kunna innebära att resultat och slutsatser inte nödvändigtvis speglar populationens upplevel-

ser (Oates, 2006). Samtliga intervjusvar bekräftar att testledare ibland kan vara en ansträngd roll 

(kapitel 4.2) – detta är därmed andrahandsuppgifter. En eller flera intervjuer med testledare hade 

ökat möjligheten att dra trovärdiga slutsatser kring dessa medarbetares arbetssituation. 

En uppskattning för enhetens agila mognad genomfördes genom att samla information från enkäter 
och intervjuer och göra en samlad bedömning. Detta gjordes efter att enkätfrågor och intervjufrågor 

var skrivna och besvarade. Motiveringen till samtliga frågor skrevs därmed utan Gartner-modellen i 

åtanke och gör resultatet lidande då viktig information som kunde fångats för att göra en korrekt be-

dömning nu inte finns i studiens resultat. Detta hade kunnat avhjälpas genom att välja en modell för 

att bedöma agil mognad tidigare i forskningsprocessen och anpassa intervju- och enkätfrågor däref-

ter. 

 

5.5 Framtida forskning 
I framtida forskning vore det intressant att göra en jämförande studie gällande den agila mognaden 

på Enhet A och Enhet B. Alternativt att studera skillnaden mellan den agila mognaden i varje enskilt 

team på en enhet. Om Enhet A väljer att implementera SAFe eller ENA vore en studie kring utma-

ningar och rekommendationer under införandet intressant, för att bygga på forskningsläget.  
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 intervjufrågor  
Intervjufrågor Tekniknära medarbetare 

1. Vad är din huvudsakliga roll på Trafikverket? 

2. Hur länge har du jobbat på Trafikverket och hur länge har du haft just denna roll?  

3. Vilken typ av utbildningar eller guidning har ni fått i att arbeta agilt?  

a. Följdfråga: Är det lagom mycket?  

b. Följdfråga: Är du nöjd med kvalitén på utbildningarna?  

4. I vilken grad använder ni er av automatiserade test?  

a. Följdfråga: Anser du att det tillräckligt?  

5. Hur ofta driftsätter ni?  

a. Följdfråga: Anser du att det tillräckligt?  

6. Upplever du att processer och aktiviteter, till exempel driftsättningar, som involverar flera 

team är välkoordinerade?  

7. Till vilken grad upplever du att ni uppnår förväntat utfall inom förväntade tidsramar i er en-

het?  

8. Upplever du att verksamhetssidan och tekniksidan arbetar mot samma mål?  

9. Vilka effekter tror du att ett tätare samarbete mellan verksamhetssidan och tekniksidan 

skulle ha på enheten?  

10. Hur ser arbetsfördelningen ut inom ditt team?  

a. Följdfråga: Vad tänker du kring den?  

b. Följdfråga: Leder arbetsfördelning till konflikter inom ditt team?  

11. Vad händer när en konflikt uppstår i ditt team?  

12. Hur väl tycker du att kommunikationen fungerar inom enheten? 

13. Upplever du att det leder till förändring när är du lyfter problem inom enheten? 

14. Vad vill du förändra med hur ni arbetar idag, om något?  
15. Finns det något mer du vill tillägga kring det vi har pratat om idag? 

 
Intervjufrågor Verksamhetsnära Förvaltare 

1. Vad är din huvudsakliga roll på Trafikverket? 
2. Hur länge har du jobbat på Trafikverket och hur länge har du haft just denna roll?  

3. Skulle du kunna beskriva kort vad du gör i din arbetsroll? 

4. Skulle du säga att du arbetar agilt? 

a. Eventuell följdfråga: Har du fått någon utbildning i det? 

b. Eventuell följdfråga: Är du nöjd med kvalitén på utbildningen?  

5. Vem kommunicerar du med i teamen du samarbetar med? Är det bara deras TF? 

6. Är du delaktig när ett team driftsätter i ett system som du förvaltar? 

a. Följdfråga: På vilket sätt? 

7. Upplever du att verksamhetssidan och tekniksidan arbetar mot samma mål?  

8. Vilka effekter tror du att ett tätare samarbete mellan verksamhetssidan och tekniksidan 

skulle ha på enheten?  

9. Vad vill du förändra med hur du arbetar idag, om något?  

10. Finns det något mer du vill tillägga kring det vi har pratat om idag? 
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7.2 Bilaga 2 presentation av författare och studien 
Presentation av författare och studien. Skickades tillsammans med intervjufrågor till alla intervjure-

spondenter. 

Kort presentation av mig och arbetet 

Mitt namn är Sara Luhr och jag går sista året på Systemvetenskapliga programmet på Högskolan Da-

larna. Jag gör mitt examensarbete på Trafikverkets enhet (namn på enhet). Jag ska undersöka om 

medarbetare upplever några problem med sitt arbetssätt och om en arbetsmodell som heter SAFe 

skulle kunna åtgärda några av dessa upplevda problem. Arbetet sträcker sig mellan vecka 13 och 

vecka 20 vårterminen 2022. 
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7.3 Bilaga 3 transkriberingar  
(finns ej med i publicerad version)  
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7.4 Bilaga 4 enkätfrågor och svar.  
Frågor med fritextsvar finns i bilaga 5.  
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7.5 Bilaga 5 fritextfrågor och svar. 
 

  

Fråga: Finns det något mer som du vill tillägga kring hur ni arbetar i ditt team idag? 

Svar: Vi kör idag inte renodlade sprintar där i tar ett system åt gången utan vi jobbar med flera samtidigt. 

Svar: Vi arbetar enligt Scrum på ett ungefär, har 2 veckors sprintar, men dessa är inte helt heliga, ibland kan 

det komma in saker från sidan. Framförallt incidenter i våra system som måste hanteras på en gång. 

Svar: Överadministrerat. 

Fråga: Om du svarade ja på föregående fråga (”Upplever du att din enhet har problem kopplade till hur ni ar-

betar?”) kan du beskriva dessa problem? 

Svar: Vi skulle vilja jobba med ett system åt gången 

Svar: Svårt att samarbeta med verksamheten, vi sitter för långt ifrån varandra både fysiskt och organisatoriskt. 

Behöver vara i samma grupp. 

Svar: 2 system, växlande sprintar. Svårt fokusera så vilket lett till att vi förmodligen växlar till en Kanban para-

lellt med Scrum sprint, det vill säga för system 1 Scrum och system 2 Kanban.  

Svar: Lite dåligt samarbete mellan teamen, vore bra om prioriteringar gjordes på en högre nivå. 

Svar: Kanske inte jättestora problem, men jag upplever att det finns förbättringsmöjligheter i hur vi samarbetar 

med verksamheten i planering, prioritering, kravhantering osv.  

Svar: Saknar produktexperter med förståelse kring arbetssättet.  

Svar: Eftersom jag inte tycker mig ha koll på vad de andra arbetar med just nu så är det svårt att svara ja eller 

nej på detta men om jag utgår från de problem jag tycker att vi har hos oss, i vårt team med vår förvaltning, (vi 

som också är en del av den enheten) så svarar jag Ja utifrån att jag tycker att vårt arbetssätt ställer till det för 

oss. Vi hinner inte arbeta med teknisk skuld (och i och med det höja kvaliteten), innehållet i vår sprint utökas 

ständigt av saker som förvaltare har lovat verksamheten – som många gånger inte är genomförbart inom den 

ramen av tid vi har. Det känns många gånger som att ”allt är viktigt”. Som att det ”brinner överallt”. Må så vara 

men den stressen det ständigt innebär för teamet är inte hållbar eller försvarbar – enligt mig.  

 

Fråga: Finns det något mer du vill tillägga kring kommunikation inom Trafikverket? 

 

Svar: Kommunikation inom IKT är också en utmaning, det är ofta svårt att hitta en lämplig kontakt i teknikområ-

dena.  

Svar: Det är svårt att kommunicera uppåt, flera steg, från teamet. Svårt när detaljinfo behövs för de som beslu-

tar, men infon kan vara svår att förmedla.  

Svar: Osäker på hur kommunikationen mellan verksamhetsnära förvaltare och teamen fungerar. Det svarar 

TFarna bäst på. Men på FL- och TFL-nivå fungerar det helt okej. 

Svar: Kommunikation mellan olika VO/teknikområden/mm fungerar mindre bra. För mycket stuprörstänk istäl-

let för att lyfta blicken och se helheten ur ett Trafikverksperspektiv. 

 

Fråga: Finns det något mer du vill tillägga kring hur ni arbetar på din enhet idag? 

 

Svar: Många jobbar enligt Scrum och sprintar, och det verkar inte fungera överhuvutaget. En modell eller agil 

coach borde komma in och förklara hur man kan använda Kanban för ett bättre flöde. 

Svar: Svårt att få verksamheten förstå att vi har en för lång backlog och inte hinner prioritera det mest akuta. 

Känns som vi jobbar oss mot en allt större teknisk skuld.  
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7.6 Bilaga 6 intervjufrågor och motivering 
Tabell 5 visar intervjufrågor och dess motivering. I den vänstra kolumnen finns intervjufrågan samt 

vem den ställdes till (IKT och/eller Verksamhetsnära Förvaltare) och i den högra läsa en motivering. 

Motiveringarna är ofta kopplade till tidigare studier i agilt arbete men några motiveras med problem 

som lyfts inför denna studie. 

Tabell 5 intervjufrågor och motivering 

Intervjufråga, verksamhetsområde respondent Motivering 

Vilken typ av utbildningar eller guidning har ni fått i 

att arbeta agilt? IKT 

Brist på träning och coachning beskrivs av Dikert et al. som ett 

tydligt problem vid agilt arbete (2016). 

I vilken grad använder ni er av automatiserade test? 

IKT  

Brist på automatiserade test kan innebära att för mycket resurser 

läggs på manuell testning (Dikert et al., 2016). 

Hur ofta driftsätter ni? IKT SAFe förespråkar CI (continous delivery) vilket innebär en regel-

bunden driftsättning så fort funktionalitet är utvecklad (Scaled 

Agile, n.d.). Frågan ställs för att se om detta redan tillämpas i En-

het A. 

Upplever du att processer och aktiviteter, till exem-

pel driftsättningar, som involverar flera team är väl-

koordinerade? IKT 

ART, en grundbult i SAFe, innebär att flera team arbetar tillsam-

mans (Scaled Agile, n.d.), frågan ställs för att se om detta redan 

tillämpas i Enhet A. 

Till vilken grad upplever du att ni uppnår förväntat 

utfall inom förväntade tidsramar i er enhet? IKT 

 

Om leveranser inte sker enligt plan, alternativt att det sker på be-

kostnad av stabilitet på arbetsplatsen kan det vara en motivation 

till att organisationer vill implementera ett skalbart, agilt ram-

verk (Paasivaara, et al., 2018).  

Upplever du att verksamhetssidan och tekniksidan 

arbetar mot samma mål? IKT, VF 

Denna fråga ställs för att samarbetet mellan verksamhetssidan 

och tekniksidan lyfts som ett problem under initial kommunikat-

ion med Enhet A. 

Vilka effekter tror du att ett tätare samarbete mellan 

verksamhetssidan och tekniksidan skulle ha? IKT, VF 

Denna fråga ställs för att samarbetet mellan verksamhetssidan 

och tekniksidan lyfts som ett problem under initial kommunikat-

ion med Enhet A. 

Hur ser arbetsfördelningen ut inom ditt team? IKT Frågan ställs för att få en bild av om någon roll eller medarbetare 

i respondentens team har en märkbart större eller mindre ar-

betsbörda. Dikert et al. (2016) beskriver att för stor arbetsbörda 

är ett vanligt problem relaterat till arbetssätt. 

Vad händer när en konflikt uppstår i ditt team? IKT Det är viktigt att medarbetare känner sig trygga med att lyfta för-
slag, klagomål och att vädra konflikter (Sara Thorgren & Elin Cai-

man, 2019) 

Hur väl tycker du att kommunikationen fungerar 

inom enheten? IKT 

Dikert et al. (2016) beskriver att kommunikation mellan team 

kan vara ett problem. Frågan vill även fånga upp information 

kring kommunikation uppåt, mot chefer till exempel. 
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Upplever du att det leder till förändring när är du 

lyfter problem inom enheten? IKT 

I agila metoder ska man se förändring som något positivt att ta 

tillvara på, trots att den traditionella uppfattningen kan vara att 

förändring är ett problem eller en börda (Thorgren & Caiman, 

2019) 
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7.7 Bilaga 7 utmaningar identifierade på Enhet A 
Tabell 6 med Utmaningar identifierade på Enhet A. Problemen har en kod vilka presenteras i den 

första kolumnen. Till exempel EAU16 som står för Enhet A Utmaning 16. En beskrivning av utma-

ningen följer i kolumnen efter. Kolumnen ”50 % + i enkät” innebär att en majoritet av enkätrespon-

denter uppgett att de upplever problem med detta. Kolumnen ”Fritext” visar en sammanfattning med 

fritextsvar där liknande svar slagits ihop. Övriga tre kolumner visar hur många intervjurespondenter 

som bekräftat problemet eller utmaningen i fråga. Exempelvis innebär ett kryss i kolumnen ”IKT 3 

int." att samtliga tre respondenter från IKT håller med om att detta är en utmaning eller ett problem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 6 Utmaningar identifierade på Enhet A 
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7.8 Bilaga 8 utmaningar identifierade i litteraturstudien 
Tabell 7 och 8 innehåller utmaningar identifierade i litteraturstudien, fortsättning i tabell 8. I den 

första kolumnen återfinns utmaningens kod, till exempel U1 för utmaning 1. I den andra kolumnen 

återfinns definitionen av utmaningen. Resterande kolumner har koden S1 för studie 1 etc. och ett x 

markerar om utmaningen återfunnits i studien. En asterisk (*) innebär att formuleringen i studien 

inte varit exakt likadan som definitionen i denna tabell – men har bedömts likvärdig eller nästan lik-

värdig under arbetet med denna studie.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 7 Utmaningar identifierade i litteraturstudien. Fortsättning finns i tabell 8 
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  Tabell 8 innehåller utmaningar identifierade i litteraturstudien. Fortsättning på tabell 7 
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7.9 Bilaga 9 rekommendationer identifierade i litteraturstudien 
Rekommendationer identifierade i litteraturstudien finns i tabell 9 och 10. I den första kolumnen 

återfinns rekommendationens kod, till exempel R1 för rekommendation 1. I den andra kolumnen 

återfinns definitionen av rekommendationen. Resterande kolumner har koden S1 för studie 1 etc. 

och ett x markerar om utmaningen återfunnits i studien. En Asterix * innebär att formuleringen i stu-

dien inte varit exakt likadan som definitionen i denna tabell – men har bedömts likvärdig eller nästan 

likvärdig under arbetet med denna studie.  

 

  
Tabell 9 Rekommendationer identifierade i litteraturstudien. Fortsättning finns i tabell 10. 
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Tabell 10. Rekommendationer identifierade i litteraturstudien. Fortsättning på tabell 9. 


