
Problem overview with colours

Strömledare och PM 
fhar även andra 

roller

Oklar roll-fördelning 
mellan mellan

strömledare och PM.

PM-rollen inte fullt 
ut implementerad

PM-rollen 
bristfälligt 

implementerad

WHAT?
(context dependent)

Portfölj på helhet 
saknas => agil sådan 
krävs nu också. Se *

Ibland blir det sena 
ändringar på 

teamens lösningar

Många 
stakeholders

Ingen PM 
100% på 

webb-nivå

Teamet är inte 
överens om att de 

är klara

Får ej en till 
chans att fixa 
saker perfekt

DoD saknas eller är 
otillräcklig

Svårt att väva ihop 
allt på slutet (bra 

att ha)

Gemensamma 
leveranser i osynk
mellan leverans-

områdena

Olika takttid

Olika arbetssätt 
(roller och madat, 

rapportering, 
uppföljning, takt, 

äskning, releaseprocess)

Traditionell 
projektledning

Redan startade 
projekt är inte 

agila

Traditionell styrning 
med ekonomi etc.

Saknas/olika över-
gripande

prioritering och 
samverkan

Förbättringar lyfta 
till tågnivå tar för 

lång tid att åtgärda.

Saker faller mellan 
stolarna på 
tågnivån.

Svårt för teamen att 
prioritera vissa små 

aktiviteter

Ingen produktägare, 
t.ex. Java8 till Java11

Teamen försöker 
ibland undvika små 
aktiviteter från lilla 

backloggen 

Svårt med 2 st. 
backloggar/för 

många olika 
backloggar

Det saknas en 
gemensam priorit-

ering på totalen

Teknisk Skuld i Lilla 
BL prioriteras inte av 

Stakeholders.

Stakeholders anser 
bara att det kostar 

pengar

Sen feedback 
från 

kunderna** Den Tekniska 
Skulden tas inte på 
allvar/förstås inte

Ibland svårt att se 
helheten

User Stories
uppdelat i för 

små delar

Svårt att 
prioritera 

buggarna på 
slutet

Svårt 
ibland att 

stänga 
Epics

1/1-implementationerna 
går inte längre att lägga 

till förbättringar på

Saker (t.ex. incidenter eller 
från lilla BL) som kommer in 
med mycket kort varsel stör 

teamen.

- Otydlig agenda på backloggrådet. Issues förgranskade, så alla vet. Prioritera på mötet?
- Otydliga definitioner av labels, vilken backlog ska denna issue synas i?
- Få känner till att det finns ett prioriteringsramverk. Måste kommuniceras!
- Det befintliga prioriteringsramverket behöver tydliggöras.
- Otydliga instruktioner  i vilka fält i Jira man behöver fylla  i
- Kommunikationsbrist i hur man  skriver en problemformulering i Jira (finns i 
prioriteringsramverket redan)
- Arbetssättet för beredning/prep ses över för att den agila resan ska kunna fortsätta och det 
ska bli änu bättre. Ev. resursbehov.
- Tydligare kundcentrering behövs. Arbetet för UX/Front-gruppering måste ses över för att vi 
ska kunna  ha ett kontinuerligt kondbehövsdrivet arbete.

Dålig 
genomströmning 

(flöde)

User Stories
slicade på fel 

sätt

Portfölj på helhet 
saknas => agil sådan 

krävs nu också

Otydliga 
processer och  
processflöde

*
- Otydlig prioriterings-process (förvaltning/utveckling) och mål
- Det saknas ”produktägare” för vissa ”produkter”
- Det saknas mandat att ta prioriteringsbeslut
- Inga definitioner av värde/konsekvens/Cost of Delay-beräkn
- Inga effekt- och mätbara mål på webben
- Totalplanering för hela PM saknas – långsiktigt och synkat
- ”Budgetera” strömmarna (Webb, ÄH, etc.) (ej på timme)
- Budget tar inte hänsyn till genomförbarhet
- Det finns pengar men saknas kapacitet
- Omprioritering kräver mycket administration
- Konsult och anställd kostar olika mycket
- PMs implementation av PEJL, PM3 och ITIL är inte anpassade till agilt
- Fördröjning och enorm byråkrati gör att det inte fungerar
- Budget och projektkoder hindrar teamen från att vara med tidigit i processen

Uppkomna/
ej omhändertagna 

beroenden

All 
komplexitet 
inte utredd

”Dålig” 
planering

Bara webben 
får jobba agilt
enligt beslut 

2017

Få beroenden, 
så inget 

problem ännu

Kontextswitchning
mellan stora och 

små aktiviteter tar 
tid

Oplanerade kritiska 
aktiviteter kommer 

alltid att vara 
närvarande

Det kan 
finnas 

komplexitet 
dold under 

ytan

För många 
mellan-
händer

WHY?
(context independent)

DoD räcker inte i 
alla lägen, utan 

teamet, UL och PM 
måste PMV

För lite 
experimenterande i 

början/ alla inte i 
båten från början

Ett försök att lösa 
komplexitet genom 

att få snabbare 
feedback

För många 
specialiserade 

roller

Svårt att 
beräkna 

tidsåtgång

Ibland blir det sena 
leveranser på 

teamens lösningar

Olösta 
problem på 

helheten

- Rollbeskrivningar och kompetensutveckling av dessa
- T-kompetens inventering
- Äskningsprocessen komplicerad för tvärfunktionella team. 
Vi äskar roller från resursägarna
- Hur väl nyttjas spetskompetens?
- Krav på roll (tex certifieringar)
- Säkerställa kvalitet 

Svårt med 
beredning i prep

ibland/för få 
resurser till 
beredningen

Kundbehovs-
drivet arbete 

svårt

Teamen är inte 
med i 

problemlösn-
ingen, kommer in 

för sent

Teamen 
får ingen 

helhet

Teamen får 
små smulor i 

taget

- Agila roller måste implementeras fullt ut
- Långsiktig vision för agilt arbetssätt saknas
- Organisationen har olika syn på vad agilt är
- Mätmetod för agilt arbetssätt saknas (mäta effekter)

Root
cause

SymptomSymptom Symptom Solution
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