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Agile Architecture     
Agile architecture är en uppsättning värderingar och arbetssätt som främjar designen och 
arkitekturen hos ett system och implementerar nya affärsfunktioner. 

Agile Release Train 
Agile Release Train (ART) är ett långlivat team-av-Agile-team, som tillsammans med andra 
intressenter utvecklar och tillhandahåller lösningar inkrementellt med hjälp av en rad bestämda 
iterations inom en program increment timebox. ART sammanför team i en gemensam affärs- och 
teknikmission.  

Agile Teams 
Agile teams är en grupp om tre till nio hängivna medarbetare, som fyller de nödvändiga rollerna 
för att definiera, bygga och testa en kvalitativ värdeökning i en iteration.  

Architectural Runway 
Architectural runway består av befintlig kod, komponenter och den tekniska infrastruktur som 
krävs för att möjliggöra implementering av högprioriterade features på kort sikt, utan onödig 
fördröjning och omarbetning. 

Budgets 
Se Lean-Agile budgeting. 

Built-in Quality 
Arbetet med Built-in quality ser till så att varje del av lösningen, vid varje tillägg, uppfyller 
lämpliga kvalitetsstandarder genom hela utvecklingen. 

Business Epic 
Se epic. 

Business Owners 
Business Owners är en liten grupp intressenter som har det primära ansvaret för teknik, 
användarvänlighet, styrning och Return on Investment (ROI) för en solution utvecklad av ett Agile 
Release Train (ART). De är de främsta intressenterna vad gäller ART och deltar aktivt i vissa 
händelser. 

Capability 
En capability är ett solution-beteende på hög nivå som vanligtvis omfattar flera Agile Release 
Trains (ART). De estimeras och delas efter behov för att rymmas inom ett enda program 
increment.  

CapEx and OpEx 
Kapitalkostnader (CapEx) och driftskostnader (OpEx) beskriver finansiell praxis för Lean-Agile för 
att spåra kapitalkostnader (CapEx) och driftskostnader (OpEx) i en värdeflödesbudget. I vissa fall 
omfattar CapEx kapitaliserad arbetskraft relaterad till utvecklingen av immateriella tillgångar så 
som programvara, immateriella rättigheter och patent.  

Communities of Practice 
Communities of Practice (CoPs) är grupper av människor som har ett gemensamt intresse inom 
ett visst teknik- eller affärsområde. De samarbetar regelbundet för att dela information, förbättra 
sina färdigheter och resultat, och bidra till den allmänna kunskapen på området. 
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Continuous Integration 
Continuous integration är ett arbetssätt för built-in quality där teammedlemmar ständigt integrerar 
och verifierar sitt arbete med hjälp av automatiserade bygg-och-test-miljöer som snabbt 
identifierar problem och brister. 

Coordination 
Se value stream coordination. 

Core Values 
Core values definierar de ideal och övertygelser som är avgörande för effektiviteten hos SAFe. 
De är: likriktning, built-in quality, transparens och programexekvering. 

Customer 
En customer är den som konsumerar arbetet från en value stream. Customers är integrerade i 
en agil utvecklingsprocess och value stream. 

Develop on Cadence 
Develop on cadence är en strategi för att hantera den inneboende föränderligheten i 
utvecklingen av solution, genom att se till så att viktiga händelser och aktiviteter sker enligt ett 
regelbundet, förutsägbart schema. 

DevOps 
DevOps är ett tänkesätt, en kultur och en uppsättning tekniska arbetssätt som främjar 
kommunikation, samverkan och nära samarbete mellan alla de experter som krävs för att 
utveckla, testa, implementera och underhålla en solution. 

Economic Framework 
Economic framework är en uppsättning beslutsregler som riktar in alla på missionens 
ekonomiska mål, definierar parametrar för ekonomiska avvägningar och garanterar en drift inom 
gränserna för den budget som tillhandahålls av program portfolio management. 

Enablers 
Enablers främjar de aktiviteter för undersökning, infrastruktur och arkitekturutveckling som krävs 
för att möjliggöra framtida affärsfunktioner. Enablers uppstår från backlog och förekommer på 
alla nivåer i ramverket där de beskrivs som enabler portfolio epics, enabler capabilities, enabler 
features eller enabler stories. 

Enterprise 
Enterprise representerar den affärsenhet som har den slutgiltiga strategiska, förvaltningsmässiga 
och styrande befogenheten för alla utvecklingsmässiga value streams som utgör en portfolio.  

Enterprise Architect 
Enterprise Architect främjar adaptiv design och utvecklingsmässiga praxis, och driver strategiska 
arkitektoniska initiativ för en portfolio. Enterprise Architects underlättar återanvändning av idéer, 
komponenter och beprövade mönster för solutions. 

Epic 
En epic är ett betydelsefullt initiativ som vanligtvis påverkar flera value streams och ART. Epics 
kräver analys med hjälp av en enkel affärsmotivering och ekonomiskt godkännande före 
implementeringen. Det finns två typer av epics: business epics och enabler epics, som kan 
förekomma i nivå med en portfolio, en value stream, och ett program. 
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Epic Owners 
Epic Owners är ansvariga för att koordinera epics för portfolios genom systemet för portfolio 
kanban. De utvecklar affärsmotiveringen, och när dessa godkänts arbetar de direkt med de 
främsta intressenterna inom de utvalda Agile Release Trains (ART) för att hjälpa till att 
genomföra implementeringen. 

Feature 
En feature är en tjänst som levereras av systemet och som uppfyller intressenternas behov och 
kan levereras via en enskild ART. Varje feature omfattar en redovisning av levererad nytta och 
kriterier för godkännande, och är storleksanpassad för att rymmas inom en program increment. 

Implementing 1-2-3 
Implementing 1-2-3 är ett beprövat framgångsmönster för att lansera SAFe. Det beskriver tre 
grundläggande steg: 1) utbilda förändringsagenter för Lean-Agile, 2) utbilda chefer och ledare, 3) 
utbilda team och lansera Agile Release Trains (ART). 

Innovation and Planning Iteration 
Innovation and Planning iteration inträffar varje PI och fyller flera funktioner. Det tjänar som en 
estimeringsbuffert för att uppfylla målen för PI, samt för att ge avsatt tid för innovation, 
fortbildning och planering av PI och Inspect and Adapt (I&A).  

Inspect and Adapt 
Inspect and Adapt (I&A) är ett betydelsefullt evenemang som hålls vid slutet av varje Program 
Increment (PI) där det aktuella tillståndet för en solution demonstreras och utvärderas. Teamen 
kan sedan reflektera och identifiera kvarvarande uppgifter för förbättring via en strukturerad, 
problemlösande workshop. 

Iteration Execution 
Iteration execution är hur Agile teams hanterar sitt arbete genom timeboxen för en iteration, vilket 
resulterar i ett tillägg till systemet som är högkvalitativ, fungerande och testad. Varje iteration 
följer ett standardmönster: planera en iteration, förbinda sig till ett mål, utföra, demonstrera 
arbetet för de främsta intressenterna och att utvärdera. 

Iteration Goals 
Iteration goals är sammanfattningar på hög nivå av de affärsmässiga och tekniska mål som 
teamet och en Product Owner kommer överens om att uppnå under en iteration. De fungerar 
som en kommunikationsmekanism inom teamet och för teamets intressenter, och hjälper till att 
säkerställa överensstämmelse med målen för PI. 

Iteration Planning 
Iteration planning är ett planeringsmöte där samtliga teammedlemmar avgör hur mycket av team 
backlog de kan åta sig att leverera under en kommande iteration. Teamet sammanfattar arbetet 
som en uppsättning fastställda iteration goals. 

Iteration Retrospective 
Ett iteration retrospective är ett möte där teammedlemmarna diskuterar resultaten av en iteration, 
ser över sina arbetsmetoder och identifierar förbättringsmöjligheter. 

Iterations 
Iterations är en standardiserad timebox med fastställd längd under vilken teamet levererar värde 
i form av små fungerande, testade programvaror och system. Längden för en iteration kan vara 
en till tre veckor, men den vanligaste och rekommenderade längden är två veckor. 
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Lean-Agile Budgeting 
Lean-Agile budgeting är en uppsättning arbetssätt som finansierar och möjliggör value streams, 
samtidigt som de bibehåller ekonomisk och lämplighetsstyrning under utvärdering av fungerande 
system, och dynamiska budgetjusteringar.  

Lean-Agile Leaders 
Lean-Agile leaders är livslånga elever som är ansvariga för en framgångsrik implementering av 
SAFe och de resultat det levererar. De hjälper till att bygga bättre system genom att lära, visa, 
utbilda och träna teamen inom principerna och arbetssätten för SAFe Lean-Agile. 

Lean-Agile Mindset 
Ett Lean-Agile mindset kombinerar koncepten Agile Manifesto and Lean thinking, och fungerar 
som en grund för SAFe principles och arbetssätt. 

Metrics 
Metrics är överenskomna  mätvärden som används för att utvärdera hur väl en organization 
implementerar SAFe och gör framsteg mot portfolio, value stream, program, och team . teknik- 
och affärsmål 

Milestones 
Milestones används för att spåra framstegen mot ett specifikt mål eller en specifik händelse. Det 
finns tre typer av milestones för SAFe: milestones med ett bestämt datum, program increment 
milestones och milestones för lärande. 

Model-Based Systems Engineering 
Model Based Systems Engineering (MBSE) är en metodologi som fokuserar på utvecklingen av 
flera relaterade systemmodeller som används för att definiera och designa systemet. Modeller är 
ett effektivt sätt att utforska, uppdatera och kommunicera systemaspekter till intressenterna 
samtidigt som de bidrar till att avsevärt reducera eller eliminera beroendet av vanliga dokument. 

Nonfunctional Requirements 
Non-functional requirements (NFR) definierar systemattribut såsom säkerhet, pålitlighet, 
prestanda, underhållbarhet, skalbarhet och användbarhet. De fungerar som restriktioner och 
begränsningar av systemets design för de olika backlogs. 

Program Increment Planning 
Program Increment-planering (PI) är en ansikte-mot-ansikte, rytmbaserad planeringshändelse 
som fungerar som taktpinne för Agile Release Train (ART), och riktar in alla team inom ART på 
ett gemensamt mål.  

Portfolio Backlog 
En portfolio backlog är en prioriterad lista över epics som har godkänts för implementering via 
systemet portfolio kanban. 

Portfolio Business Epic 
Portfolio business epics är stora affärsinitiativ som ofta omfattar multipla value streams och 
kräver flera program increments för att leverera. 

Portfolio Kanban 
Portfolio kanban är en metod för att visualisera och hantera analys, prioritering och flöde för 
portfolio epics, från idé till implementering och slutförande. 
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Portfolio Level 
Portfolio level innehåller de roller, artefakter och processer som krävs för att uppfylla portfolions 
strategiska syfte. Den definierar value streams och finansieringen för människor och andra 
resurser som bygger upp solutions. 

Pre- and Post-PI Planning 
Planeringsmöten för pre- and post-PI (Program Increment) är till för att förbereda och följa upp PI 
planning för flera Agile Release Trains (ARTs) och suppliers i en stor value stream. 

Product Management 
Product Management äger befogenheten vad avser innehållet för program level och backlog. De 
ansvarar för att identifiera behov hos customer, prioritera features och utveckla programmets 
vision och roadmap. 

Product Owner 
En Product Owner äger befogenheten vad avser innehållet på team level. De ansvarar för team 
backlog, för att prioritera och acceptera stories, och för att representera customer inför Agile 
team. 

Program Backlog 
En program backlog är en prioriterad lista över features avsedd att bemöta användarnas behov 
och tillhandahålla affärsfördelar. Den innehåller även de möjliggörande features som behövs för 
att bygga architectural runway. 

Program Epics 
Program epics är initiativ som är tillräckligt betydelsefulla för att kräva analys med ett översiktligt 
affärsfall och finansiellt godkännande före implementering. Deras räckvidd begränsas till ett enda 
Agile Release Train (ART) och tar flera Program Increments att utveckla. 

Program Increment 
En Program Increment (PI) är en timebox där ett Agile Release Train (ART) levererar värde 
inkrementellt i form av fungerande och testade programvaror och system. PI är vanligtvis åtta till 
tolv veckor långa, och det vanligaste mönstret för en PI är fyra iterations för utveckling, följda av 
en Innovation and Planning (IP) iteration. 

Program Kanban 
En program kanban är en metod som används för att visualisera och hantera analys, prioritering 
och flöde för program epics och features från idé till slutförande för en enskild Agile Release 
Train (ART). 

Program Level 
Program level innehåller de roller och aktiviteter som behövs för att kontinuerligt leverera 
solutions via ett Agile Release Train (ART). 

Program Increment Objectives 
Program Increment (PI) objectives är en integrerad sammanfattning av PI objectives för en Agile 
Release Train (ART). De används för att informera intressenter om planen och för att mäta 
resultaten av ART för ett program increment. 

Program Portfolio Management 
Program Portfolio Management (PPM) är en funktion som innehåller de individer som har den 
slutgiltiga beslutsrätten över en portfolio. Den ansvarar för strategi, investeringsmedel, 
gemensamma programhanteringselement och portfoliostyrning.  
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Release 
En release är det interna eller externa tillhandahållandet av värdefulla, fungerande och 
fullständigt testade och validerade solutioninkrement. 

Release Any Time 
Release any time är ett arbetssätt där Agile Release Train (ART) separerar utvecklingsrytmen 
från en solutions-releasecykel. Inom lämplig teknisk och affärsmässig styrning, kan ART när som 
helst leverera det som behövs.  

Release Management 
Release Management är en funktion som kommunicerar status för en release till intressenterna, 
bekräftar att en solution uppfyller relevanta kriterier för kvalitet och styrning, och tillhandahåller 
den slutgiltiga godkännandet för en release. 

Release Train Engineer 
Release Train Engineer (RTE) tjänstgör som facilitator och coach för ett Agile Release Train 
(ART), som underlättar processerna, händelserna och utförandet avseende en ART. Han eller 
hon eskalerar hinder och hjälper till att hantera risk samt leverera värde och ständig förbättring. 

Roadmap 
En roadmap är ett schema för händelser och milestones som kommunicerar planerade 
leveranser över en tidslinje. Det omfattar åtaganden för den planerade PI och ger synlighet i de 
planerade leveranserna för efterföljande PIs.  

SAFe Principles 
SAFe principles definierar de nio främsta övertygelserna, grundläggande sanningarna och 
ekonomiska förutsättningarna som bidrar till effektiva roller, arbetssätt och framgångsrik 
implementering av SAFe. 

Scrum Master 
Scrum Masters tjänstgör som ledare och tränare för ett Agile team. De hjälper till att utbilda 
teamet i Scrum, extrem programmering, Kanban och SAFe, och ser till så att processen 
används. De hjälper även till att undanröja hinder och främja en miljö för högpresterande 
teamdynamik, kontinuerligt flöde och ständig förbättring. 

ScrumXP 
ScrumXPär en lättare process som hjälper multifunktionella, självorganiserade team att leverera 
värde inom ramarna för SAFe. ScrumXP kombinerar kraften hos arbetssätten för Scrum med 
extrem programmering inspirerade tekniska arbetssätt. 

Set-Based Design 
Set-based design är ett arbetssätt där kraven och designalternativen förblir flexibla under en 
längre tidsperiod. I stället för att välja en enda lösning direkt, används set-based design för att 
identifiera designalternativ och eliminera sämre alternativ över tid, för att möjliggöra flexibilitet 
under designprocessen. 

Shared Services 
Shared Services representerar de specialistroller, personer och tjänster som krävs för en 
framgångsrik Agile Release Train (ART) eller value stream, men som inte kan dediceras till en 
specifik ART på heltid (t.ex. säkerhetsspecialister, databasadministratörer). 
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Solution 
En solution är en slutprodukt, tjänst eller ett system som levereras till en customer eller möjliggör 
en operationell value stream inom organisationen. 

Solution Architect/Engineering 
Solution Architect/Engineering representerar de individer och team som har det tekniska 
ansvaret för den övergripande arkitekturen och tekniska designen för en solution. De hjälper till 
att rikta in value stream och Agile Release Train (ART) mot en gemensam teknisk och 
arkitektonisk vision. 

Solution Context 
Solution context identifierar kritiska aspekter av miljön för en avsedd solution. Den identifierar 
påverkan på krav, användning, installation, drift och stöd för själva solution.  

Solution Demo 
En solution demo är där resultaten av alla utvecklingsinsatser från olika Agile Release Trains 
(ARTs)– tillsammans med bidrag från suppliers– integreras, utvärderas och synliggörs för 
customers och andra intressenter. 

Solution Intent 
Solution intent representerar förvaringsplatsen för lagring, hantering och kunskapsutbyte för en 
aktuell och planerad solution, inklusive spårbarhet mellan objekten vid behov. 

Solution Management 
Solution Management äger befogenheten vad avser innehåll för nivån value stream. De arbetar 
med customers för att förstå deras behov, skapa en vision och roadmap, definiera krav och leda 
arbetet genom en value stream kanban. 

Spanning Palette 
En spanning palette innehåller flera roller och artefakter som kan tillämpas på valfri nivå i 
ramverket. Det används för att tillämpa olika element från SAFe på en specifik nivå avseende 
team, program, value stream eller portfolio.  

Stories 
Stories är korta, enkla beskrivningar av en liten del av en önskad funktionalitet, skriven på 
användarens språk. Varje story stöder inkrementell utveckling genom att implementera ett litet, 
vertikalt segment av systemfunktionalitet. 

Strategic Themes 
Strategic themes är specificerade, differentierade företagsmål som ansluter en portfolio till en 
företagsstrategi tillhörande ett enterprise. De tillhandahåller en företagskontext för 
beslutsfattande och fungerar som indata för vision, budget och backlogs för nivåerna avseende 
portfolio, value stream och program. 

Supplier 
En supplier är en organisation som utvecklar och levererar komponenter och delsystem som 
hjälper value streams att leverera värde till sina customers. 

System Architect/Engineering 
System Architect/Engineering representerar ett enskilt eller litet team som definierar en 
gemensam teknisk och arkitektonisk vision för en solution under utveckling. De deltar i att 
definiera system, delsystem och gränssnitt, validera teknologiska antaganden och utvärdera 
alternativ. 
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System Demo 
En system demo äger rum vid slutet av varje iteration, och ger en enhetlig bild av de nya features 
som har levererats av samtliga team i Agile Release Train (ART) för den senaste iterationen. 
Den förser ART med ett objektivt mått på framgång under en program increment. 

System Team 
System Team är ett särskilt Agile team som hjälper till att bygga och använda utvecklingsmiljön 
för Agile, inklusive continuous integration och testautomation. System Team integrerar tillgångar 
från Agile teams, utför test av solutions från början till slut vid behov, samt hjälper till med 
implementeringen. De underlättar ofta system demo. 

Team Backlog 
En team backlog innehåller stories från användare och enablers med ursprung i en program 
backlog, samt stories som uppstår i teamets specifika kontext. Den representerar allt det som 
teamet behöver göra för att vidareutveckla sin del av systemet. 

Team Demo 
En team demo används för att mäta framstegen och inhämta återkoppling vid slutet av varje 
iteration genom att demonstrera varje story, spike, refaktorering och ny Non-Functional 
Requirement (NFR) som utvecklats under den senaste iterationen. 

Team Kanban 
Team kanban är en metod som underlättar värdeflödet genom att visualisera Work in Process 
(WIP) och fastställa gränser för WIP, mäta genomflödet och ständigt förbättra processen.  

Team Level 
Team level innehåller roller, aktiviteter och processmodellen för de team som driver Agile 
Release Train (ART). 

Team PI Objectives 
Team PI objectives beskriver de affärsmässiga och tekniska mål som ett Agile team har för 
avsikt att uppnå under en kommande Program Increment (PI). De sammanfattar och godkänner 
affärsmässiga och tekniska föresatser, vilket förbättrar kommunikation, inriktning och visibilitet. 

User Experience 
Designers av user experience möjliggör en konsekvent user experience hos komponenterna och 
systemet i en större solution, samtidigt som Agile teams ansvarar för att implementera denna 
solution, inklusive de element som användaren kommer i kontakt med. 

Value Stream Backlog 
En value stream backlog är en förvaringsplats för alla kommande capabilities och enablers, 
varav var och en kan omfatta flera Agile Release Trains (ART), och används för att 
vidareutveckla en solution och bygga en architectural runway. 

Value Stream Coordination 
Value stream coordination ger vägledning för hanteringen av beroenden i value streams i en 
portfolio. 

Value Stream Engineer 
Value Stream Engineers (VSE) tjänstgör som ledare och tränare för en value stream. En VSE 
underlättar value stream-processer, händelser och utföranden, och arbetar för ständig 
förbättring. 
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Value Stream Epics 
Value stream epics är betydelsefulla initiativ som kräver analys med hjälp av ett översiktligt 
affärsfall och ekonomiskt godkännande före implementering. Deras räckvidd begränsas till en 
enda value stream och kan ta flera Program Increments (PI) att utveckla.  

Value Stream Kanban 
value stream kanban är en metod som används för att hantera analys, prioritering och flöde för 
value stream epics och capabilities, från idé till slutförande. 

Value Stream Level 
En value stream level tillhandahåller de roller, ansvar och aktiviteter som gör det möjligt att 
bygga stora och komplexa solutions, som vanligtvis kräver flera Agile Release Trains (ART), 
liksom bidrag från flera suppliers. Denna kompletterande nivå används av organisationer med de 
största systemutmaningarna, som kräver tvärvetenskapliga programvaru- och systemexperter. 

Value Stream PI Objectives 
Value stream PI objectives är de affärsmässiga och tekniska mål som identifieras av intressenter 
i en value stream för en Program Increment (PI). De meddelar intressenterna vad en value 
stream kommer att leverera i den kommande PI. De används för stora value streams som har 
flera Agile Release Trains (ART) eller suppliers. 

Value Streams 
Value streams representerar ett antal steg som en organisation använder för att bygga solutions 
som levererar ett kontinuerligt flöde av värde till en customer. Value streams är det främsta 
medlet för att förstå affärsmål, organisera team och Agile Release Trains (ART) och leverera 
värde. De utförs av en ART. 

Vision 
En vision är en beskrivning eller en framtida syn på en solution som ska utvecklas. Den 
återspeglar behoven hos customers och intressenter, så väl som föreslagna features och 
capabilities. Den tillhandahåller en större, kontextbunden överblick och syfte med en solution 
under utveckling.  

Weighted Shortest Job First 
Weighted Shortest Job First (WSJF) är en prioriteringsmodell som används för att ordna "jobb" i 
serier (t.ex., features, capabilities och epics) för att producera en maximal ekonomisk vinst i ett 
flödesbaserat system. WSJF beräknas som kostnaden för förseningen delat med jobbets storlek. 

 

 

 

 

  

SAFe – ordlistans översättningskvalitet 
Vi har arbetat flitigt för att se till så att den här översättningen är exakt och korrekt. Men 
ingen översättning är perfekt!  Om du vill föreslå förbättringar av ordlisttermer kan du 
skicka ditt förslag till: translation@scaledagile.com 
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Förklaring till akronymer och förkortningar 
 

ART Agile Release Train Agilt releasetåg 

BO Business Owner Affärsägare 

BV Business Value Affärsvärde 

BVIR Big Visual Information Radiator Stor visuell informationsradiator 

CFD Cumulative Flow Diagram Kumulativt flödesdiagram 

CapEx Capital Expenses Kapitalkostnader 

CI  Continuous Integration Kontinuerlig integrering 

CoD Cost of Delay Förseningskostnader 

CoP Community of Practice Praktikgemenskap 

DoD Definition of Done Definition av klar 

DSU Daily Stand-up Dagligt morgonmöte 

EA Enterprise Architect Företagsarkitekt 

EO  Epic Owner Epicägare 

FW Firmware Inbyggd programvara 

HW Hardware Maskinvara 

I&A Inspect and Adapt Kontrollera och anpassa 

IP Innovation and Planning (iteration) Innovation och planering (iteration) 

MBSE Model-Based Systems Engineering Modellbaserad systemutveckling 

NFR Non-functional Requirements Icke-funktionella krav 

OE Opportunity Enablemen Möjliggörare 

OpEx Operating Expenses Driftskostnader 

PDCA Plan, Do, Check, Adjust Planera, göra, kontrollera, justera 

PI Program Increment Program inkrement 

PM Product Manage Produkthantering 

PM/PO Product Manager / Product Owner Produktägare 

PO Product Owner Product owner 

PPM Program Portfolio Management Programportfoliohantering 

ROAM Resolved, Owned, Accepted, Mitigated Löst, ägd, accepterad, hanterad 

RR Risk Reduction Riskreducering 
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RTE Release Train Engineer Ledare av ett releasetåg 

S4T SAFe® for Teams SAFe® för team 

SAFe® Scaled Agile Framework Scaled Agile-ramverk 

SA SAFe® Agilest SAFe® Agilest 

SM Scrum Master Scrum Master 

SMART Specific, Measurable, Achievable,  Specifik, mätbar, möjlig, realistisk
 Realistic, Time-bound  

SoS Scrum of Scrums Scrum av Scrums 

SP SAFe® Practitioner SAFe® -praktiker 

SPC SAFe® Program Consultant SAFe® -programkonsult 

SW Software Programvara 

UX User Experience Användarupplevelse 

VS Value Stream Värdeström 

VSE Value Stream Engineer Värdeströmstekniker 

WIP Work in Process Pågående arbete 

WSJF Weighted Shortest Job First Viktat kortaste jobb först 

XP Extreme Programming Extrem programmering 
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SAFe®-certifieringar 
Det finns en certifiering för alla nivåer i SAFe-utbildningen 
 

 

SAFe® 4 Certified Program Consultant 
En SAFe® 4 Certified Program Consultant (SPC4) är en expert på implementering av SAFe 
som ansvarar för att utbilda ledare samt förändringsagenter, konsulter och teammedlemmar för 
att möjliggöra en Lean-Agile-transformation i företagsskala. De viktigaste kompetensområdena 
omfattar design av en SAFe-implementering, starta upp och underlätta en Agile Release Train 
(ART) och utöka Lean-Agile-portfolion genom att starta upp ytterligare ART. 

 

SAFe® 4 Certified Lean-Agile Leader 
En SAFe® 4 Certified Lean-Agile Leader (SL) är en expert på företagsledarskap avseende 
SAFesom är en del av en Lean-Agile-transformation. De viktigaste kompetensområdena 
omfattar tillämpningen av Lean-Agile-principer, release av värde via Agile Release Trains (ART) 
och bygga en Agile-portfolio med Lean-Agile budgeting. 

 

SAFe® 4 Certified Release Train Engineer 
A SAFe® 4 Certified Release Train Engineer (RTE) är en expert på ledar- och utbildarprogram 
avseende SAFe som ansvarar för att göra det möjligt att tillhandahålla värde från början till slut 
inom ett program eller en value stream i ett Lean-Agile-företag. De främsta 
kompetensområdena omfattar Program Increment-planering, leda genomförandet av program 
och utbilda team genom ständig förbättring av deras värdeleverans 

 

SAFe® 4 Certified Product Owner/Product Manager 
A SAFe® 4 Certified Product Owner/Product Manager (POPM) är en produktägare eller 
produktchef för SAFe som arbetar med kunder och utvecklingsorganisationer för att identifiera 
och definiera krav. De främsta kompetensområdena omfattar att identifiera kundbehov, skriva 
epics, capabilities, features och stories, och prioritera arbetet. 

 

SAFe® 4 Certified Scrum Master  
A SAFe® 4 Certified Scrum Master (SSM) är en expert på SAFe Scrum Master som ansvarar 
för att integrera Scrum-arbetssätt i en organisation. De främsta kompetensområdena omfattar 
att använda Scrum och Kanban för att underlätta teamevenemang, möjliggöra 
programutförandet och utbilda Agile teams. 

 

SAFe® 4 Certified Advanced Scrum Master  
A SAFe® 4 Certified Advanced Scrum Master (SASM) är en expert på SAFe Scrum Master som 
ansvarar för att förbättra teamets resultat. De främsta kompetensområdena omfattar att 
identifiera och lösa anti-mönster för team, förbättra värdeflödet med hjälp av Kanban och 
ingenjörspraxis, möjliggöra utförande på programnivå, och använda problemlösningstekniker för 
att åstadkomma ständig förbättring. 

 

SAFe® 4 Certified Practitioner  
A SAFe® 4 Certified Practitioner (SP) är en teammedlem och expert på SAFe som ansvarar för 
att använda Scrum, Kanban och XP i en SAFe-miljö. De främsta ansvarsområdena omfattar att 
planera Program Increments och iterations, dela in kraven i stories, utveckla stegvis med built-in 
quality, demonstrera värde på team- och programnivå, och lösa problem och hinder för att 
åstadkomma en ständig förbättring. 
 

Ta reda på vilka utbildningar och certifieringar inom SAFe som passar för dig: 
www.scaledagile.com/which-course 
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HITTA EN SAFe®-UTBILDNING 
NÄRA DIG 

"Efter bara två veckor känns det som att den 156-åriga, historiska kulturbarriär vi 
har  

skapat har raserats. Tack för er hjälp." 
– Seniorarkitekt, Fortune Global 500 Company 

Utbildning är avgörande för 
kundens framgång. 

Våra populäraste kurser ges i 35 länder och 350 städer över hela världen 
genom Scaled Agile och vårt globala partnernätverk. Samtliga kurser 

fokuserar på att ge företaget möjlighet att få maximalt utbyte av 
implementeringen av SAFe. 

 

	

	

Hitta en SAFe-utbildning nära dig: 
www.scaledagile.com/calendar 
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Läs mer 
Om du vill veta mer om SAFe kan du besöka följande webbplatser. 

Fallstudier över SAFe: 
www.scaledagileframework.com/case-studies 

Scaled Agile Framework: 
www.scaledagileframework.com 

Introduktion till SAFe 
www.scaledagileframework.com/introduction-to-safe 

Rollbaserad utbildning och certifiering inom SAFe: 
www.scaledagile.com 

Presentationer och videor över SAFe:  
www.scaledagileframework.com/videos-and-presentations 

Böcker om SAFe: 
www.scaledagileframework.com/books 

	
	

Om Scaled Agile, Inc. 
Scaled Agile har sitt huvudkontor i Boulder, Colorado, USA och vår mission är att hjälpa 
stora företag att uppnå bättre resultat, öka medarbetarnas engagemang och förbättra 
organisationens ekonomi genom implementering av principer och arbetssätt avseende Lean-
Agile i Scaled Agile Framework® (SAFe®). 

Scaled Agile hjälper tusentals användare av ramverket genom utbildning, certifiering och 
konsulttjänster, med ett globalt partnernätverk som sträcker sig över 35 länder och 350 
städer. Scaled Agile är medlem i den filantropiska företagsrörelsen Pledge 1%, genom vilken 
vi bidrar till lokalsamhället och strävar efter att inspirera och uppmuntra andra företag till att 
göra samma sak. 

Kontakt:  
Scaled Agile, Inc. 
5480 Valmont Rd, Suite 100 
Boulder CO 80301 USA 
+1 303 554 4367 
support@scaledagile.com 
www.scaledagile.com 


