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Sammanfattning	
Med tanke på mjukvarans betydelse är det nödvändigt att fortsätta utveckla 
kvalitativ mjukvara på mer effektiva och billigare sätt. 

Syftet med denna studie var att dels beskriva vad Lean mjukvaruutveckling är 
och dels granska hur ett antal valda utvecklingsmetoder uppfyller kraven utifrån 
Lean-principer vid mjukvaruutveckling. 

Som resultat presenterar denna studie ett förslag eller en modell för att optimalt 
kunna tillämpa Lean-principer på en IT-avdelning där mjukvara utvecklas. En 
kvalitativ studie genomfördes i form av en fallstudie på en stor myndighet som 
har börjat införa Lean i organisationen. 

Denna studie betraktar Lean-tänkande och offensiv kvalitetsutveckling som 
likvärdiga med motiveringen att de centrala ideerna i båda koncepten har 
samma mål. Resultatet visade att den utvecklingsmetod som bidrar till 
utveckling av kvalitativa mjukvaror med minsta möjliga slöseri och störst effekt 
är Kanban. 

Kanban är en adaptiv metod, metoden bygger på enkla förutsättningar 
exempelvis kontinuerligt utvecklingsflöde och helhetstänkande där 
verksamheten och kunden är integrerade. 

Nyckelord: Offensiv kvalitetsutveckling, Lean, Lean mjukvaruutveckling, 
Kanban, Scrum, RUP 
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Abstract	
Given the software's importance, it is necessary to continue to develop quality 
software in a more efficient and cheaper way. 
 
The purpose of this study was to describe what Lean software development is 
and also examine how a number of selected development methodology meets 
the requirements based on Lean principles in software development field. 
 
As a result, this study presents a proposal or a model optimized to apply Lean 
principles in an IT department in which software is developed. A qualitative 
study was conducted in the form of case study at a large agency that has begun 
to implement lean in the organization. 

This study considers the “Lean Thinking” and “Total Quality Management” as 
equivalent because the central ideas in both concepts have the same goal. The 
results showed that the method of development that contributes to the 
development of quality software with minimal wastage and the greatest effect is 
Kanban. 

Kanban is an adaptive method and is based on simple conditions, such as 
continuously developing flow and a holistic approach where the business and 
the customer are integrated. 

Keywords: TQM (Total Quality Management), Lean, Lean Software 
Development, Kanban, Scrum, RUP  
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1. Inledning 

I detta avsnitt beskrivs bakgrund, problemformulering, syfte och studiens 
forskningsfrågor samt avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Lean har funnits ett antal decennier men det är först de senaste åren som 
organisationer/myndigheter världen runt har blivit intresserade av Leans bidrag 
till mjukvaruutveckling. Syftet med införande av Lean är ofta ekonomiska skäl 
just för att försöka effektivisera produktionen och minska förlusterna i form av 
tid, pengar och material med fokus på kunderna (Petersson, Johansson, Broman, 
Blucher, & Alsterman, 2009). 

Enligt Petersson et. al (2009) började många av Lean-principerna1 formas redan 
under mitten av 1900-talet i samband med den industriella revolutionen just för 
att skapa ett effektivt produktionssystem för bilproduktion. 

Det finns de som ser på Lean som en uppsättning av operativa metoder, och 
anser att tillämpningen av Lean på mjukvaruutveckling inte är meningsfull. 
Ändå finns det ett stort intresse för att anpassa systemutvecklingen enligt Leans 
principer eftersom många studier har visat att enkla åtgärder som delaktighet 
och motiverad team bidrar till att produkter tillverkas snabbare och med bättre 
kvalitet (Ebert, Abrahamsson, & Oza, 2012). 

Booch (1998) menar att mjukvara2 är det bränsle med vilket de moderna 
företagen drivs, regeringar regerar och samhällen kommer närmare varandra. 
Mjukvara har hjälpt oss att skapa, komma åt och visualisera information på 
tidigare ofattbara sätt och former. Globalt sett har den hisnande framstegstakten 
i programvara hjälpt driva tillväxten i världsekonomin. På en mer mänsklig 
skala, har programvara bidragit till att bota de sjuka och har gett röst till 
mållösa, mobilitet till rörelsehindrade, och möjligheter till mindre lyckligt 
lottade. Från alla dessa perspektiv är mjukvara en oumbärlig del av vår moderna 
värld. Det växande problemet är att utbyggnaden av dessa system i storlek, 
komplexitet, spridning och betydelse tänjer på gränserna för vad människor i 
mjukvarubranschen vet hur man ska utveckla. Nettoresultatet är; att bygga och 
underhålla kvalitetsprogramvara är svårt och dyrt (ibid). 

                                                      

 

1 En samling principer med syftet att eliminera slöserier. 

2 Mjukvara är ett datorprogram. 
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Med tanke på mjukvarans betydelse är det nödvändigt att hitta ett sätt att 
fortsätta utveckla mjukvaran på ett mer effektivt och billigare sätt. Metoderna 
RUP3, Agile4 och på senare tid Lean har alla utvecklats för att bidra till 
effektivare och billigare produktion . 

Lean handlar om att identifiera och eliminera steg/moment som saknar 
kundvärde. Principerna som Lean bygger på, spelar en viktig roll i form av 
vägvisare eftersom principerna måste vara väl förankrade i organisationens 
värderingar för att kunna ge full effekt (Petersson, Johansson, Broman, Blucher, 
& Alsterman, 2009). 

Enligt Poppendieck och Poppendieck (2003) finns det många mjukvaruföretag 
som har försökt anamma bilindustrins version av Lean men utan att nå önskat 
resultat. På grund av det stora intresset så finns det olika definitioner och 
uppfattningar om vad Lean mjukvaruutveckling är men även många teorier om 
relationen mellan Lean systemutveckling och Agile systemutveckling. 

Även om många undersökningar hävdar att utvecklingsmetoden Agile är vad 
Lean förespråkar finns det andra som hävdar att Lean och Agile inte är så 
relaterade till varandra som det sägs. Exempelvis Putik och Putnik (2012) 
hävdar att Agile och Lean har en speciell relation så att Agile stödjer Lean men 
endast i viss grad och om Agile passerar denna grad motverkar Agile 
principerna som Lean byggs på. Författarna av artikeln använder sig snarare av 
fysiska lagar för argumentation, snarare än av "funktionell"-analys. 

Ett annat exempel är Browaeys och Fisser (2012) som argumenterar för att 
metoderna Lean och Agile inte bara är oskiljaktiga utan också beroende av 
varandra. Författarna bygger sin slutsats på ett epistemologiskt tänkande dvs. 
läran om kunskap, perspektiv. De fördjupar förståelsen av metoderna Lean och 
Agile genom att tillämpa komplexitetsparadigmet som föreslagits av Edgar 
Morin (2005). 

Komplexitetsparadigm är ett sätt att tänka som inte har någon ambition att 
behärska verkligheten, utan tvärtom, "att ha en dialog" med den. Detta 
tillvägagångssätt är särskilt lämpligt för alla discipliner som sammanför olika 
områden (Browaeys & Fisser, 2012). Vidare föreslår författarna att 

                                                      

 

3 RUP star för “Rational Unified Process” och är en mjukvaruutvecklingsmetod. 

4 Agile står för metoder som möjliggör lätt rörlighet och flexibilitet. 
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självbestämmande team eventuellt skulle bidra till sammanslagning av de båda 
begreppen Lean och Agile. 

Senast i raden av undersökningar om Agile och Lean är argumentationen att 
Lean är steget efter Agile, medan Agile vill eliminera slöseri vill Lean ha 
förbättringar i flödet. Anderson (2010) hävdar att sedan 2007 har framväxten av 
Lean som en ny kraft i utvecklingen av mjukvara fokuserat på att förbättra 
flödet, att hantera risk och förbättra beslutsfattande. Forskaren menar att fokus 
på flöde, snarare än fokus på eliminering av slöseri, är en bättre möjliggörare för 
kontinuerlig förbättring av mjukvaruutveckling. 

Carvalho et. al (2011) menar att metoderna har samma mål dvs. nöjda kunder 
med minsta möjliga kostnader men via olika koncept. Författarna menar att 
Lean maximerar vinsten genom att minska kostnaderna, samtidigt som Agile 
maximerar vinsten genom att tillhandahålla exakt vad kunden kräver. 

Alltså utmaningen ligger just i genomförandet dvs. Lean måste justeras för varje 
enskild industri och utifrån de förutsättningar som finns där. Lean är inte en 
process som kan kopieras och användas rakt av utan snarare ska principerna 
införas på rätt ställe och i rätt moment så att företagets processer får utrymme att 
kunna fungera effektivt (Larman & Vodde, 2012). 

Denna utmaning i form av anpassning till specifik verksamhet och dess 
förutsättning står idag Försäkringskassans IT inför och denna studie vill försöka 
hitta det optimala sättet att realisera Lean-baserad mjukvaruutveckling på 
myndighetens IT-avdelning. 

1.2 Problemformulering 

Idag saknas det en Lean-baserad mjukvaruutveckling på Försäkringskassans IT-
avdelning, men kombinationerna av metoderna Scrum och RUP används som 
ramverk vid systemutvecklingsprocessen. 

Vad studien vill åstadkomma är en fördjupning av förståelsen för vad Leans 
principer står för med syftet att få fram ett förslag på ett väl fungerande 
arbetssätt i linje med Lean vid mjukvaruutveckling på en stor myndighet, i detta 
fall Försäkringskassans IT-avdelning. 

1.3 Syfte 

Granska hur ett antal valda mjukvaruutvecklingsmetoder uppfyller Lean-
principer i förhållande till Försäkringskassa. Som resultat ska studien kunna 
presentera ett förslag eller en modell för att optimalt tillämpa Lean-principer på 
en IT-avdelning. 
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1.3.1 Forskningsfrågor 

För att konkretisera vad studien vill åstadkomma har följande frågor 
konstruerats: 
 
1. Vad är Lean-mjukvaruutveckling? 
2. Hur kan Lean-mjukvaruutveckling tillämpas och eventuellt vad är dess 

bidrag gentemot myndighetens befintliga ramverk, processer och metoder 
som RUP och Scrum? 
 

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att endast beröra Lean i förhållande till 
mjukvaruutvecklingsmetoderna RUP, Scrum och Kanban. 

2 Teoretisk referensram 

I första delen av detta avsnitt beskrivs Lean, Lean relation till offensiv 
kvalitetsutveckling och slutligen Lean mjukvaruutvecklingsprinciper. I den andra delen 
av avsnittet beskrivs två utvecklingsmodeller och tre mjukvaruutvecklingsmetoder med 
syftet att ge läsaren en bra grund att kunna förstå resonemangen i kommande kapitlen. 

2.1 Vad är Lean? 

Allt började med TPS dvs. Toyota Produktion System som med sitt unika sätt 
kunde bidra till ett framgångskoncept för biltillverkaren Toyota i slutet av 1940 
talet. Bilarna höll länge och kostade inte mycket att producera och sälja i 
jämförelse med andra biltillverkare i industriländer som USA och Tyskland 
(Liker, 2010). 

TPS ligger till grund för vad som idag kallas för Lean produktion vilken har en 
helhetssyn på företagets verksamhet, men vad ingår i konceptet? Enligt Liker 
(2010) krävs det systemtänkande för att bli en Lean tillverkare, alltså att få 
produkten genom alla delprocesser av en hel process där alla moment i 
processen är värdeökande. 

Skillnaden mellan Lean processförbättring och det traditionella sättet är just 
eliminering av de steg i en process som inte tillför värde. Att enbart förbättra 
delprocesser i en process enligt det traditionella konceptet missar poängen med 
Lean dvs. inga suboptimeringar på befintliga processer bör förekomma. I stället 
hade det alltså en eliminering av moment som saknar värde för produkten och 
slutkunden (Liker, 2010). 

De centrala ideerna i Lean enligt Bergman och Klefsjö (2010) är väldigt likt det 
TQM (Total Quality Management) eller på svenska ”offensiv 
kvalitetsutveckling” värderar (se bild 2.1). 



11 

Med ”offensiv” menas att aktivt förändra och förbättra och med ”utveckling” 
markeras att kvalitetsarbete är ett ständig pågående arbete (Bergman & Klefsjö, 
2010). 

Offensiv kvalitetsutveckling definieras av Bergman och Klevsjö (2010) som att 
man ”ständigt strävar efter att uppfylla och helst överträffa, kundernas behov 
och förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt 
förbättringsarbete där alla är engagerade och har fokus på organisationens 
processer. 

Bergman och Klevsjö (2010) menar att med ett engagerat ledarskap som grund 
kan kvalitetsutveckling byggas upp på följande värderingar: 

 Sätt kunderna i centrum 
 Basera beslut på fakta 
 Skapa förutsättningar för delaktighet 
 Arbeta ständigt med förbättringar 
 Arbeta med processer 

Total Quality Management (TQM) är ett systematiskt tillvägagångssätt för att 
öka produktiviteten genom att använda objektiva metoder och att alla deltagare 
ständigt förbättrar kvaliteten på produkter och tjänster. Det handlar om att göra 
rätt saker, göra rätt första gången, sträva efter kontinuerligt förbättringsarbete 
och att tillfredsställa kunderna (Netherton, 1993). 

 

 

Bild 2.1 Hörnstenarna i Offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2010) 

2.1.1 Lean och dess principer 

Womack (2009) presenterar en beskrivning av Lean-principer enligt nedan (se 
bild 2.2): 
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 Specificera värde med utgångspunkt från slutkund dvs. vad kunden 
verkligen behöver eller vill 

 Identifiera alla steg i värdekedjan för varje produktfamilj, vilket per 
automatik eliminerar sådana åtgärder som inte skapar värde 

 Se till att de värdeskapande stegen inträffar i tät följd, så att produkten 
flyter smidigt mot kunden 

 Eftersom ett flöde införs, låt kunderna dra nytta av nästa 
uppströmsaktivitet 

 Efter att ovan införts, börjar processen igen och fortsätter tills ett 
tillstånd av perfektion uppnås i vilket ett optimalt värde skapas utan spill 

 

 

Bild 2.2 Lean principer (Womack, 2009) 

Det finns ett antal studier som kritiskt har granskat likheter och skillnader 
mellan offensiv kvalitetsutveckling och Lean där man har kommit fram till att 
på vissa punkter finns det stora likheter och på andra punkter skillnader 
exempelvis Pettersen (2008). 

Enligt Pettersen (2008) har Lean och offensiv kvalitetsutveckling på en 
filosofisk nivå många gemensamma idéer, speciellt rörande ständiga 
förbättringar och systemperspektivet. Vidare menar författaren att det finns 
signifikanta skillnader på en operativ nivå rörande mänskligt värde då Lean i 
denna punkt är svagare i jämförelse med offensiv kvalitetsutveckling. 
Författaren grundar sin slutsats på sina studier av diverse litteratur inom de olika 
koncepten. 

För att ytterligare betona helheten med Lean-tänkande beskriver Howardell 
(2004) att förutsättningarna för att vara en Lean-organisation är att ha Lean-
människor. Det finns sju färdigheter som gör människor till Lean, de 
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färdigheterna/egenskaperna som krävs för att räknas som Lean-människa är 
följande: 

 Förstå värde 
 Identifiera och arbeta med värdekedjan 
 Att vara adaptiv 
 Ta initiativ 
 Att vara nytänkande: förändra saker till det bättre 
 Att vara samarbetsvillig 
 Leda underifrån 

Enligt Bicheno (2004) är Lean kärnan och andra managementkoncept är inte 
olika, utan delmängder av Lean. En annan sak som Lean och offensiv 
kvalitetsutveckling har gemensamt är att se organisationen som ett system 
(ibid). 

Offensiv kvalitetsutveckling har fokus på den interna strukturen inom 
organisationen, men Lean ser den interna strukturen inom organisationen som 
en del av ett värdeflöde, vilket är hela kedjan från underleverantörer till slutkund 
(Jones & Womack, 2002). 

Ytterligare perspektiv som Lean och offensiv kvalitetsutveckling delar är 
kvalitet, båda koncepten anser att det är högsta ledningens ansvar (Pettersen, 
2008). 

Denna studie delar inte Pettersen (2008) slutsatser dvs. att Lean och offensiv 
kvalitetsutveckling är två skilda koncept, studien betraktar Lean-tänkande och 
offensiv kvalitetsutveckling som likvärdiga. Resonemangen kan även beskrivas 
enligt nedan: 

 Fokus på kunden i offensiv kvalitetsutveckling motsvarar värde för 
kunden i Lean 

 Skapa förutsättningar för delaktigheter i offensiv kvalitetsutveckling 
motsvarar möjlighet för de involverade intressenterna att vara kreativa 
genom delaktighet 

 Arbeta ständig med förbättringar motsvarar ett ständigt arbete med att 
eliminera slöseri och strävan efter perfektion 

 Arbeta med processer motsvarar värdeflödet i Lean 
 Basera beslut på fakta motsvarar att skjuta fram vissa beslut 

Lean-principer vid mjukvaruutveckling 

Lean koncept har visat sig väldigt effektivt när det gäller många olika 
tillverkande industrier men går det att anamma samma principer och koncept 
när det gäller mjukvaruutveckling? 
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Mjukvaruutveckling är en bred disciplin, det handlar om webbdesign och/eller 
att skicka en satellit i omloppsbana. Praxis för en domän gäller inte 
nödvändigtvis andra områden. Principer går i stort sätt att tillämpa i olika 
domäner så länge de vägledande principerna omvandlas till lämpliga metoder 
för varje domän (Poppendieck & Poppendieck, Lean Software Development, 
2003). 

Relationen mellan Lean och mjukvaruutveckling har studerats av flera bl.a. 
Tobias Fors (2007) som skriver att utvecklingsmetoden Scrum är en tolkning av 
Lean-principerna och därmed en Lean baserad mjukvaruutveckling. 
  
En annan studie är vad grundaren av Scrum, Ken Schwaber (2010) skriver, han 
menar att Scrum inte alls är en tolkning av Lean dvs. Scrum är inte en Lean 
baserad mjukvaruutvecklingsmetod. 

Ytterligare forskning kring relationen mellan Lean och mjukvaruutveckling är 
vad Kniberg och Skarin (2010) har kommit fram i sin rapport. Författarna menar 
att båda utvecklingsmetoderna Scrum och Kanban är Lean och följer 
principerna. 

Studien har valt Poppendieck och Poppendieck (2003) definition av Lean-
baserad systemutveckling som utgångspunkt eftersom principerna som valts 
överensstämmer med vad som Lean predikar. 

Att studien har valt Poppendieck & Poppendieck (2003) principer och verktyg 
för definition av Lean mjukvaruutveckling skulle kunna bestridas av andra 
forskare. Exempelvis Björklund (2011) som menar att det finns ett 
grundläggande problem med Poppendieck & Poppendieck (2003) principer och 
verktyg. Författaren betonar avsaknad av en beskrivning om hur och när 
principerna bör användas som brist men denna studie finner inte detta problem 
relevant eftersom tanken är att ha den friheten att kunna anpassa konceptet och 
inte rakt av anamma/kopiera. 

Enligt Poppendieck och Poppendieck (2003) bok finns det sju välkända Lean 
principer som bidrar till Lean systemutvecklingsmetod. De sju principerna är: 

1. Eliminera slöseri, genom att säkra att flödet inom processen går 
kontinuerligt och smidigt med syftet att skapa värde för kunden. 
Exempelvis är projekt som inte är avslutade, extra processer, extra 
funktionalitet som inte ökar kundvärdet och väntetider bland de 
slöserier som ingår här. 

2. Förstärk lärandeprocessen, genom att jobba tillsammans och överföra 
kunskap kontinuerlig. 

3. Skjuta fram vissa beslut, genom att vänta med vissa beslut då det finns 
mera information som kan ligga till grund för ett bättre beslut. 
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4. Leverera så fort som möjligt, för att få snabbare återkoppling vid fel 
eller förbättringar. 

5. Ge teamet självbestämmanderätt, förbättringar i en process bör ske 
av de som jobbar med processen. Allt ska inte styras uppifrån eller 
exempelvis via föreskrifter och regler. 

6. Bygga in integritet/kvalitet, ett system med sammanhängande 
arkitektur som har hög användbarhet och ändamålsenlighet, och går att 
underhålla, anpassa och bygga ut.  

7. Se helheten, genom att undvika suboptimering på enskilda 
delprocesser. Systemtänkande är en viktig parameter dvs. om en 
delprocess brister då brister hela processen och likadant en förbättring 
på en delprocess förbättrar inte hela processen. 

Lean mjukvaruutveckling som Poppendieck och Poppendieck (2003) beskriver 
går ett steg längre än att bara beskriva principerna genom att erbjuda 22 st. 
”Thinking tools” för att översätta Lean-principerna i Agila metoder som är 
lämpliga för enskilda domäner. Nedan följer en kort presentation av verktygen: 
 

1. Hitta slöserier; Identifiera för att kunna eliminera slöseri 
2. Mappning av värdekedjan; Identifiera processen från start till slut och 

mätt för att kunna effektivisera 
3. Återkoppling; Öka möjligheten till återkoppling i 

systemutvecklingsprocessen 
4. Iterationer; Genomför systemutveckling inkrementellt 
5. Synkronisering; Se till att nyutveckling passar in i det som andra 

utvecklat 
6. Set-based utveckling; Definiera begränsningar 
7. Optioner; Ha flera tänkbara alternativ öppna länge 
8. Sent beslut; Ta beslut så sent som möjligt för att säkra att de tas med så 

gott underlag som möjligt, exempelvis alla designbeslut behöver inte 
finnas på plats vid starten 

9. Beslutfattandet; Analysera flera olika alternativa lösningar till problem 
innan åtagande eller djupdykning 

10. Pull systems; Använd ett dragbaserat arbete 
11. Kö-teori; Minimera slöseri som uppkommer av väntan på köer 

(flaskhalsar) 
12. Förseningens kostnader; Räkna på vad en försening kostar när fler 

variabler tas i beaktande 
13. Självbestämmande; Sätt teamet/utvecklare i fokus och ge dem 

möjligheten att utföra ett bra arbete 
14. Motivation; Motivera teamet/utvecklare för att nå bättre resultat 
15. Ledarskap; Understöd utveckling genom engagerat ledarskap och 

utveckling av medarbetare 
16. Expertis; Införskaffa och underhåll expertis 
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17. Upplevd integritet; Förstå att det är kunden som avgör vad upplevd 
integritet är 

18. Konceptuell integritet; Se till att systemutveckling har helheten som 
mål 

19. Refactoring; Låt arkitekturen mogna först innan nya tillägg görs 
20. Testning; Säkerställ att den individuella delen fungerar som den ska 
21. Mätningar; Mät rätt saker och ha inte bråttom dvs. ta dig tid och lös 

problemen när de dyker upp redan vid källan 
22. Kontrakt; Se till att inte lägga risken enbart hos en enskild part 

 
Principerna och tankeverktygen från Poppendieck och Poppendieck (2003) ovan 
är viktiga för detta arbete men det som är intressant i denna studie är 
Poppendiecks och Poppendiecks principer i förhållande till 
utvecklingsmetoderna, vilka presenteras nedan. 

2.2 Utvecklingsmodeller och metoder 

Under tidigare år av mjukvaruutveckling framtogs mjukvara enligt 
vattenfallsmodellen (se bild 2.3). Vattenfall är ett förhållningssätt till utveckling 
och enligt denna modell ska en fas av utveckling slutföras innan man fortsätter 
till nästa fas. Vid varje fas avslutning fastställs det som har kommit fram och 
fryses. Om det i en senare fas identifieras ett behov som behöver ändras då ska 
en formell förändringsprocess följas för att införa ändringen i fråga (Kruchten, 
2000). 

 

Bild 2.3 Vattenfall modell 

Fördelar med vattenfallsmodellen är: 

 Tillåter arbetskraftspecialisering 
 Ordning tilltalar ledningen 
 Kan rapporteras om 
 Underlättar resursfördelning 
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Under senare år presenterades en annan modell för mjukvaruutveckling, den 
iterativa och inkrementella modellen (se bild 2.4). 

 

 

Bild 2.4 Inkrementell & Iterativ modell 

Denna modell bygger på Boehm (1988) spiralmodell. Modellen tvingar ett 
utvecklingsprojekt att flytta in riskidentifieringen tidigt i projektets livscykel, 
vilket gör det möjligt att attackera och reagera på dem i tid och på ett 
annorlunda sätt (Staats, Brunner, & Upton, 2011). 

Att utveckla mjukvara iterativt erbjuder ett antal lösningar på grundläggande 
orsaker till problem med mjukvaruutveckling (Kruchten, 2000): 

 Risker hanteras tidigare 
 Förändring är mer hanterbar 
 Högre återanvändning 
 Projektgruppen kan lära längs vägen 
 Bättre övergripande kvalitet 
 Intressenter i projektet kan ges konkreta bevis på projektets status under 

hela dess livscykel 

Med hänvisning till avgränsning som denna studie har gjort finns det utrymme 
att beskriva de berörda mjukvaruutvecklingsmetoderna Scrum, RUP och 
Kanban mera ingående med syftet att höja läsarens kunskaper om dessa 
metoder.   

2.2.1 RUP 

Kruchten (2000) beskriver att RUP (Rational Unified Process) är en 
mjukvaruutvecklingsprocess som bygger på tidigare erfarenheter och täcker 
hela livscykeln av mjukvaruutveckling. Det är bl.a. en produkt som ger en 
rikedom av kunskap, alltid uppdaterad, till utvecklarens arbetsstation i form av 
en "e-coach", eller elektronisk guide. 

RUP ger vägledning inom många moderna tekniker: objektteknologi och 
komponentbaserad utveckling, modellering och UML (Unified Modelling 
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Language), arkitektur, iterativ utveckling, och så vidare. Det är inte en fryst 
produkt, snarare är den levande, underhålls ständigt och utvecklas kontinuerligt. 
Den bygger på en solid processarkitektur som gör att en utvecklingsorganisation 
kan konfigurera och skräddarsy den för att passa sina behov (Kruchten, 2000). 

Enligt (Kruchten, 2000) stöder RUP sex praxis för mjukvaruutveckling: 

 Utveckla mjukvara inkrementellt och iterativt 
 Hantera krav 
 Använd komponentbaserad arkitektur 
 Visuell modellprogramvara 
 Kontinuerligt kontrollera programvarukvalitet 
 Ändringshantering till programvara 

 

RUP stöds av en omfattande palett av verktyg som utvecklats av Rational 
Software (ibid). 

Process‐struktur	

RUP har två strukturer eller dimensioner, en dynamisk och en statisk aspekt av 
processen (Kruchten, 2000). Den första dimensionen uttrycks i termer av cykler, 
faser, iterationer och milstolpar. Den andra dimensionen uttrycks i processen; 
komponenter, aktiviteter, arbetsflöden, artefakter och arbetstagare (ibid) (se bild 
2.5). 

 

Bild 2.5 Process structure, two dimensions (Kruchten, 2000) 
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Enligt (Kruchten, 2000) finns det nio Kärnprocesser i RUP som utgör en 
uppdelning av alla arbetstagare och aktiviteter i logiska grupperingar. 

Kärnprocessen är indelad i sex ”centrala” arbetsflöden (Kruchten, 2000): 

 Verksamhetsmodellering 
 Kravhantering 
 Analys och Design 
 Genomförande 
 Test 
 Utplacering (Deployment)  

 
Och tre "stödja" arbetsflöden: 

 Projektledning 
 Konfiguration och ändringshantering 
 Omgivande miljön 

Enligt Kruchten (2000) är faserna i denna iterativa process olika, dessa 
arbetsflöden itereras om och om igen under hela livscykeln. RUP är byggt på tre 
grundläggande entiteter dvs. 

- Roller, över 30 st. 
- Aktiviteter, över 20 st. 
- Artefakter, över 70 st. 

2.2.2 Scrum 

Enligt Beck et. al (2001) följer Scrum vad Agil systemutveckling 
rekommenderar, Agile är ett begrepp som står för flera olika 
systemutvecklingsmetoder (Extreme Programming, Crystal Methodologies, 
SCRUM, Adaptive Software Development etc.). 

Huvudpoängen med Agile systemutveckling är att ändringar inte går att 
undvika, därför rekommenderar Agile iterativa leveranser av delsystem för att 
öka förutsättningarna till flexibilitet (Beck, o.a., 2001). 

En annan poäng är regelbundna avstämningar mellan beställarna och 
utvecklarna för att eliminera missnöjda kunder samt att fånga ändringar i tid 
(ibid).   

Agile systemutveckling har tolv manifest enligt nedan (Beck, o.a., 2001): 
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 Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och 
kontinuerlig leverans av värdefull programvara ofta, med ett par veckors 
till ett par månaders mellanrum, ju oftare desto bättre. 

 Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila 
metoder utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel. 

 Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen 
under hela projektet. 

 Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd 
de behöver, och lita på att de får jobbet gjort. 

 Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet 
att förmedla information, både till och inom utvecklingsteamet. 

 Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg. 
 Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och 

användare skall kunna hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad tid. 
 Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design 

stärker anpassningsförmågan. 
 Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är 

grundläggande. 
 Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande 

team. 
 Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer 

effektivt och justerar sitt beteende därefter. 

Scrum är ett ramverk som ger en struktur till utvecklingsgrupper för att kunna 
arbeta tillsammans. Mjukvaruutveckling sker iterativt och i små delar dvs. 
inkrementell utökning av systemet (se bild 2.6). Metoden vill genom iterativ och 
inkrementell uppbyggnad av ett system bl.a. öka gruppens kreativitet samt att 
skapa förutsättningar för feedback och förändring (Schwaber & Sutherland, 
Scrum Guides, 2011). 

 

Bild 2.6 Scrum Iterativ 
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Helhet i metoden visualiseras nedan då första och sista stegen följer den så 
kallade ”vattenfallmodellen (se bild 2.7). 

 

Bild 2.7 Scrum Metodologi (Schwaber, SCRUM Development Process, 1997) 

Schwaber och Sutherland (2011) menar att ramverket också stödjer människors 
behov att vara just en människa på jobbet, att kunna lära sig, kunna skapa och 
vara initiativrika och bättre medarbetare. 

Scrum är ett tillvägagångssätt som främjar högsta flexibilitet och består av 
Scrumteam och deras roller, aktiviteter, artefakter och regler (se bild 2.8). 
Huvudmålet för ett Scrumsystem är att under en Sprint (2 - 4 veckor) skapa 
fungerande funktionalitet som är av intresse för produktägare och kunder 
(Schwaber, SCRUM Development Process, 1997). 

 

 

Bild 2.8 Scrum översikt 
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Schwaber och Sutherland (2011) betonar två huvudbegrepp som ofta 
förekommer i Scrum och nedan beskrivs begreppen kort med syftet att förenkla 
förståelsen för läsaren. 
 
Inkrement, är summan av alla poster från produktbackloggen som blir klara 
under en sprint och alla föregående sprintar. I slutet av en sprint måste det nya 
inkrementet vara "klart", vilket betyder att det måste vara i användbart skick och 
uppfylla scrumteamets definition av "klart". Det måste vara i användbart skick 
oavsett om produktägaren beslutar att släppa det eller inte. 
 
Sprint, är en tidsperiod begränsad till en månad eller mindre, under vilken ett 
användbart och releasebart produktinkrement tas fram. Längden på en sprint 
hålls konstant under ett utvecklingsinitiativ. En ny sprint startar direkt efter 
föregående sprint. Under sprinten görs inga förändringar som påverkar 
sprintmålet men omfattningen kan förtydligas och omförhandlas mellan 
produktägaren och utvecklingsteamet.  
 
En sprint kan avbrytas av produktägaren tidigare än vid det förutbestämda 
slutdatumet. Orsaken kan vara ändringar i förutsättningar dvs. om målet inte går 
att uppfylla längre då känns det inte längre meningsfullt (Schwaber & 
Sutherland, Scrum Guides, 2011). 
 
Enligt Schwaber och Sutherland (2011) styrs Scrums grundläggande process av 
tre huvudroller i ett Scrumteam som är självorganiserade och tvärfunktionella. 
Huvudrollerna i teamet är: 

 Produktägare, som avgöra vad som enligt kraven måste byggas dvs. 
han/hon är ansvarig för hantering av produktbackloggen som innehåller 
en lista över allt som behövs i produkten. Produktbackloggen är den 
enda källan till krav för ändringar som ska göras i produkten och växer 
fram dynamiskt dvs. den förändras hela tiden för att identifiera det som 
produkten behöver för att vara lämplig, konkurrenskraftig och 
användbar. Så länge som produkten finns så finns också dess 
produktbacklogg. 
 

 Utvecklingsteamet, består av 5 till 9 personer och inkluderar olika 
discipliner inom mjukvaruutveckling, teamet levererar genom sitt arbete 
en releasebar del av en produkt i slutet av varje sprint. Teamet är 
tvärfunktionellt och har helhetsansvar för leveransen. Inga särskilda 
delteam tillåts inom teamet exempelvis mot särskilda discipliner som 
test eller kravanalys. 

 
 Scrummästaren, som har ansvar att säkerställa att alla förutsättningar 

finns på plats för att kunna agera enlig metoden. Vidare har 
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Scrummästaren ansvar att ständigt förbättra processen, 
utvecklingsteamen samt vad som realiseras. 

Nedan följer de artefakter och aktiviteter som ingår i Scrum (Schwaber & 
Sutherland, Scrum Guides, 2011): 
 
De artefakter som ingår i Scrum är: 
 

 Produktbacklogg, produktbackloggen är en ordnad lista över allt som 
kan komma att behövas i produkten. Det är den enda källan till krav för 
ändringar som ska göras i produkten. Produktägaren är ansvarig för 
produktbackloggen inklusive dess innehåll, åtkomst och ordning. 
 

 Sprintbacklogg, sprintbackloggen är den uppsättning av poster från 
produktbackloggen som valts ut för sprinten plus en plan för att leverera 
produktinkrementet och nå sprintmålet. Sprintbackloggen är en prognos 
gjord av utvecklingsteamet för vilken funktionalitet som kommer med i 
nästa inkrement och för vilket arbete som behöver utföras för att 
leverera den funktionaliteten. 

 
 Produktnedbränningsdiagram, visar framgång och vad som är kvar 

att utveckla av produkten genom de definierade iterationerna. 
 

 Sprintnedbränningsdiagram, visar resterande arbete till slutet av 
iterationen eller sprinten (se bild 2.9). 
 

 

 

Bild 2.9 Sprintnedbränningsdiagram (Kniberg & Skarin, 2010) 

 
I metoden ingår ett antal aktiviteter enligt nedan (Schwaber & Sutherland, 
Scrum Guides, 2011): 
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 Sprintplaneringsmöte, Sprintplaneringsmötet är tidsbegränsat till åtta 
timmar för en enmånadssprint. Det går att vid kortare sprintar minska 
mötestiden proportionellt. I ett sprintplaneringsmöte ingår två delar som 
var och en begränsas till varsin halva av mötet. Delarna av 
sprintplaneringsmötet besvarar följande frågor: 
 
1. Vad ska levereras i det inkrement som kommande sprint ska 

resultera i?  
2. Hur ska arbetet som krävs för att åstadkomma inkrementet utföras? 

 
 Sprintgranskningsmöte, sprintgranskningsmötet hålls i slutet av 

sprinten med syftet att granska inkrementet och vid behov anpassa 
produktbackloggen. Under granskningen samarbetar scrumteamet och 
intressenterna om vad som gjordes under sprinten. Utifrån detta och 
eventuella ändringar i produktbackloggen under sprinten samarbetar 
deltagarna om kommande aktiviteter. Mötet är informellt och 
presentationen av inkrementet syftar till att få återkoppling och främja 
samarbete. 
 

 Dagligt scrummöte, det dagliga scrummötet är 15 minuter långt och är 
en aktivitet där utvecklingsteamet samordnar arbetet och planerar det 
närmsta dygnet dvs. vad som har gjorts och vad som ska göras innan 
nästa. Dagliga scrummötet hålls på samma tid och på samma plats varje 
dag då medlemar i utvecklingsteamet besvarar frågorna nedan: 
 
1. Vad har gjorts sedan förra mötet?  
2. Vad kommer att bli gjort innan nästa möte?  
3. Vilka hinder står i vägen? 
 

 Sprintåterblick, detta möte sker efter varje sprintgranskning och före 
nästa sprintplaneringsmöte. Syftet med sprintåterblicksmötet är att: 
  
1. Granska hur den senaste sprinten gick med tanke på personer, 

relationer, processer och verktyg 
2. Identifiera och ordna de större sakerna som gick bra samt möjliga 

förbättringar 
3. Skapa en plan för att införa förbättringar i scrumteamets arbetssätt.  

Scrumtavlan nedan illustererar stegen före en sprint samt ingående faser i en 
sprint (se bild 2.10). 
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Bild 2.10 Scrumtavla (Kniberg & Skarin, 2010) 

Ytterligare positiva punkter beskrivs av Kniberg och Skarin (2010), de menar att 
Scrum-metoden är utformad för att vara flexibel under hela processen, dessutom 
har metoden endast 9 olika föreskrifter. Det ger kontrollmekanismer för att 
planera en produktrelease och sedan hantera variabler så länge projektet 
fortskrider. Detta gör det möjligt för organisationer att förändra projektets 
resultat vid varje tidpunkt, dvs. möjlighet till att leverera den mest lämpliga 
versionen. 

2.2.3 Kanban 

Kanban är ett ramverk som liknar Scrum dvs. det ger en struktur till 
utvecklingsgrupper för att kunna arbeta tillsammans. Mjukvaruutveckling sker i 
små delar dvs. inkrementell utökning av systemet och inte i iterationer (se bild 
2.11). Metoden vill genom inkrementell och iterationslös uppbyggnad av ett 
system öka flödets effektivitet (Anderson, 2010). 

 

Bild 2.11 Kanban flöde 

Chiarini (2011) beskriver i sin artikel Kanban enligt följande; ”Kanban fungerar 
som butikshyllorna i ett snabbköp, kunden kan få vad den behöver vid den tid 
den behöver det och i den mängd den behöver. Snabbköpet har bara vad det kan 
sälja och kunderna tar bara vad de behöver eftersom framtida försörjning 
garanteras”. 
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Kanban bygger på ett antal grundläggande principer (Anderson, 2010): 

 Synliggör vad som görs idag (arbetsflöde) med syftet att se alla objekt i 
samband med varandra, detta kan vara mycket informativt (se bild 2.12). 

 Utvecklare och kunder är värdefulla tillgångar. 
 Eliminera onödiga formaliteter och öka reaktionen vid förändring 
 Begränsar mängden pågående arbete med syftet att hjälpa till att 

balansera flödet så att utvecklingsteamet inte börjar åta sig för mycket 
arbete på en gång 

 Förbättrar flödet, dvs. när något är klart är det den näst högsta aktiviteten 
från produktbacklogg som startas. Alltså flödet är kontinuerligt aktivt 

 

Bild 2.12 Kanbantavla (Kniberg & Skarin, 2010) 

Eftersom det finns många likheter mellan metoderna Scrum och Kanban, väljer 
studien att lägga fokus på skillnaderna för att beskriva metoden. Motivering till 
valet är att undvika upprepning. 
 
Listan nedan är de skillnader som Kanban har gentemot Scrum, identifierad av 
Kniberg och Skarin (2010): 
 
 Tidsbegränsade iterationer används inte eller är valfritt. Syftet är att 

uppnå ett kontinuerligt flöde. 
 Åtagandet valfritt. 
 Använder Ledtid som standardmått för planering och processförbättring.  
 Tvärfunktionella team valfritt. Specialistteam tillåtna. 
 Ingen särskild objektstorlek föreskrivs. 
 Ingen särskild typ av diagram föreskrivs. 
 Antal pågående objekt/arbete begränsas direkt (per 

arbetsflödestillstånd). 
 Uppskattning valfritt. 
 Kan lägga till nya objekt när kapacitet finns. 
 En kanbantavla kan delas av flera grupper eller individer. 
 Föreskriver inte några roller. 
 Har endast 3 föreskrifter i jämförelse med 9 st. i Scrum. 
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 En kanbantavla är beständig i jämförelse med Scrum som nollställer 
tavlan efter varje sprint. 

 Prioritering är valfritt. 

Enligt Sjöberg et.al (2012) empiriska studie, där Kanban och Scrum har 
studerats, har författarna konstaterat att de företag som har tagit steget från 
Scrum till Kanban lyckats halvera ledtiderna vid utveckling, förbättrat kvaliteten 
på mjukvaran och ökat produktiviteten. 

Att ledtid är en viktig parameter för processen beskrivs av Sörqvist (2004), 
författaren menar att processens flöde och ledtider är viktiga faktorer för 
förbättring av en process. 

Summering	

Genomgången ovan visar att utvecklingsmetoderna RUP, Scrum och Kanban i 
olika grad bygger på Poppendieck och Poppendieck (2003) principer och 
tankeverktyg som beskrevs i tidigare delavsnitt, exempelvis kundfokus, 
inkrimentell utveckling, ständig förbättring och processbaserad utveckling. 
Dessa principer är viktiga delar i offensiv kvalitetsutveckling också och spelar 
en stor roll i denna rapport.  

3 Metod 

I detta avsnitt beskrivs förförståelse, forskningsdesign, forskningsstrategi, metoderna 
datainsamling och dataanalys, reliabilitet och validitet samt avslutningsvis 
reproducerbarhet. 

3.1 Förförståelse 

Wedin och Sandell (2004) menar att forskarens förståelse kring olika aspekter 
av tolkningar är starkt påverkad av hans/hennes tidigare erfarenheter dvs. de 
kunskaper personen har skaffat sig via studier och erfarenhet. 
 
Författaren av denna studie arbetar med mjukvaruutveckling på en myndighets 
IT-avdelning. Eftersom författaren har över 10 års erfarenhet av 
mjukvaruutveckling och diverse metod finns en förståelse för det som 
undersöks. Förförståelsen medför att författaren har bättre möjlighet att tolka 
och analysera resultatet. 
 
3.2 Forskningsdesign 

Det finns olika undersökningsdesigner som en forskare skulle kunna använda 
sig av nämligen experiment, surveystudier, longitudinell, komparativ och 
fallstudier (Bryman, 2011). 
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Denna studie använder sig av forskningsdesignen fallstudier. Enligt Bryman 
(2011) innehåller den grundläggande formen för en sådan design ett detaljerat 
och ingående studium av ett enda fall exempelvis ett litet samhälle, en lokal 
eller i studiens fall en organisation. 

Bryman (2011) menar att en fallstudie ofta inbegriper en tillämpning av både 
kvantitativa och kvalitativa metoder. Skillnaden mellan en fallstudie och de 
andra designerna är att forskaren intresserar sig för att belysa unika drag hos ett 
specifikt fall dvs. ett ideografiskt synsätt. 

Om en fallstudies dominerande forskningsstrategi är kvalitativ, lutar fallstudien 
åt ett induktivt synsätt när det gäller relationen mellan forskning och teori men, 
om i huvudsak en kvantitativ forskningsstrategi väljs lutar fallstudien åt ett 
deduktivt synsätt (Bryman, 2011). 

Denna studie exemplifierar ett fall där författaren vill studera hur en ny 
mjukvaruutvecklingsmetod skulle kunna implementeras på organisationens IT-
avdelning, därför har fallstudie valts. 

3.3 Forskningsstrategi 

3.3.1 Kvalitativ eller Kvantitativ 

Enligt Bryman (2011) betonas vid en kvantitativ forskning kvantifiering när det 
gäller analys och insamling av data. Kvantitativ forskning innehåller ett 
deduktivt synsätt på relationen mellan teori och praktisk forskning till skillnad 
från en kvalitativ forskning som i huvudsak betonar ett induktivt synsätt(ibid). 

Ett annat intressant synsätt är det som Wedin och Sandell (2004) beskriver.  
Författarna menar att man kan blanda, dvs. man får blanda kvalitativa med 
kvantitativa data. Exempelvis kan å ena sidan en kvantitativ studie användas för 
att upptäcka intressanta eller kritiska fall för en fördjupad kvalitativ studie och å 
andra sidan, passar en kvalitativ metod bra för att följa upp och förstå resultatet 
av en kvantitativ studie, alltså gränserna sätts av forskarens fördomsfrihet och 
kreativitet. 
 
Denna studie väljer den kvalitativa ansatsen just på grund av de möjligheter som 
ges till författaren i form av frihet i tolkningar. 

3.3.2 Deduktiv, Induktiv eller Abduktiv 

En deduktiv ansats börjar med en befintlig teori som forskaren drar slutsatser 
utifrån. Enligt Wedin och Sandell (2004) är en deduktiv härledning en logisk 
konsekvens av teorin och om den stämmer med verkligheten har forskaren fått 
stöd för teorin (Wedin & Sandell, 2004). 
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När teorin är ett resultat av observationer och slutsatser, dvs. tvärtemot 
deduktivt, i forskningssammanhang då kallas denna ansats för induktiv. 
Induktiv kännetecknas av den osäkerhet som följer med att uttala sig allmänt 
utifrån observationer dvs. ett sannolikhetspåstående (Wedin & Sandell, 2004). 

En tredje ansats som enligt Wedin och Sandell (2004) har uppmärksammats 
väldigt sällan är abduktion.  Denna ansats möjliggör för forskaren att interaktivt 
röra sig mellan empiri och teori med syftet att höja förståelsen som leder till 
eventuellt nyskapande (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

Eftersom denna studie bygger på en interaktion mellan teori och empiri, är det 
den abduktiva ansatsen som väljs. Skälet för detta är att syftet med studien är att 
redovisa ett förslag eller en modell för att tillämpa Lean inom en IT-avdelning. 

3.4 Urval 

Valet av myndigheten som fallstudie berodde främst på två orsaker, dels det 
pågående arbetet kring genomförandet av Lean på myndigheten och dels att 
författaren av studien jobbar där och har sina huvudsakliga arbetsuppgifter inom 
arkitektur och design vilket förenklat tillgången till relevant dokumentation.  

Samtidigt som forskningen pågick genomfördes justeringar av metoden för 
mjukvaruutveckling på myndigheten och då kändes det naturligt att passa på att 
skriva om händelseförloppet. 

Med ovan som utgångspunkt blev valet av intervjupersonerna ganska enkelt 
också dvs. de enda personerna, 2 stycken, som jobbar aktivt med 
metodutveckling inom berörd avdelning på myndigheten. 

Intervjufrågorna är byggda på Lean-principer som Poppendieck och 
Poppendieck (2003) beskriver i sin bok. Denna studie har valt Poppendieck’s 
och Poppendieck’s principer vid mjukvaruutveckling som utgångspunkt när 
intervjufrågorna togs fram. 

Valet av utvecklingsmetoder i studien utgår ifrån metodernas olika 
grundprinciper som författaren finner intressanta. RUP utgår från så kallade 
”Best practices” och Kanban och Scrum har utgångspunkten i ”Agile”. Det 
finns många olika utvecklingsmetoder att studera utifrån olika aspekter men 
denna studie väljer att studera dessa tre eftersom metoderna är aktuella för fallet. 

3.5 Datainsamlingsmetod 

Undersökningen började med litteraturstudier inom kvalitetsteknik, Lean, Lean-
produktutveckling, Lean-mjukvaruutveckling, RUP utvecklingsmetodik, Scrum 
utvecklingsmetodik och Agile-mjukvaruutveckling som ligger till grund för 
Scrum. Syftet var att utveckla mina kunskaper om metodernas innehåll och 
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betydelse. Material som har studerats är böcker, artiklar från olika källor och 
diverse publiceringar på webben. 
 
När det gäller den empiriska studien har jag använt mig av den valda 
myndighetens egna metodbeskrivningar vid mjukvaruutveckling, egna 
observationer som författaren har gjort under sin 12-åriga anställning vid 
myndigheten och intervjuer med personer inom den avdelning som har ansvar 
för metodutveckling på myndigheten. 
 
Innan intervjutillfällena skickades frågorna, som var uppbyggda utifrån Lean 
mjukvaruutvecklingsprinciper i teorin, till de valda personerna. Vid 
intervjutillfällena gick vi igenom svaren på frågorna och hade öppna 
diskussioner, då antecknade jag vissa intressanta konversationer. Det finns olika 
slag av intervjufrågor, det slag som studien har använt sig av vid intervjuerna 
kallas för sonderingsfrågor vilket enligt Bryman (2011) innebär att forskaren ber 
intervjupersonen att fördjupa de svar som har getts på tidigare direkta frågor. 
 
Syftet med denna intervjumetod var dels att kunna få verifiera svaren vid 
intervjutillfället och dels för att ge intervjupersonerna möjlighet att fritt uttrycka 
sina tankar med hopp att kunna få nya infallsvinklar i hur det resoneras på 
metodutvecklingsenheten på myndighetens IT-avdelning. 
 
3.6 Dataanalysmetod 

Metoden som denna studie bygger på är kvalitativ därför har denna studie valt 
att dels granska mjukvaruutvecklingsmetoderna och dels jämföra den teoretiska 
undersökningen med den empiriska. 

Målet med granskning och jämförelsen av utvecklingsmodellerna var att kunna 
fördjupa kunskapen och synliggöra likheter och skillnader med syfte att kunna 
föreslå förbättringsåtgärder i linje med de befintliga metoderna eller ett nytt 
förslag.  

Analysen utgår från tre olika perspektiv, först en analys av vad som har 
framkommit från intervjuerna, egna observationer och myndighetens egna 
dokumentationer för att kunna synliggöra myndighetens kunskap om Lean och 
moderna mjukvaruutvecklingsmetoder. Sedan har en analys av 
utvecklingsmetodernas föreskrifter och regler gjorts med syftet att belysa hur 
reglerade metoderna är och till sist en analys av metoderna gentemot Lean-
principer för att mäta hur Lean de är. 

Resultatet av analysen ska eventuellt leda till ett förslag på nytänkande eller en 
ny metod som är i linje med Leans värderingar (se bild 3.1). 
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Bild 3.1 Analysmetod översikt 

3.7 Reliabilitet och validitet 

Enligt Bryman (2011) är mätning inte det främsta intresset för en kvalitativ 
studie dvs. frågan om validitet, är inte av speciell betydelse för sådana 
undersökningar. 

En valideringsstrategi inom kvalitativ forskning är triangulering. Triangulering 
innebär användning av olika metoder för att studera ett fall. Till exempel kan 
resultaten från dokumentation, intervjuer och observationer jämföras för att se 
om liknande resultat upptäcks. Om resultaten från alla de metoderna drar 
liknande slutsatser, då har validitet fastställts (Bryman, 2011). Denna studie gör 
en integrerad analys där dokumentation, observation och intervjuresultat ingår 
med syftet att förstärka validiteten. 

För att öka reliabilitet i en kvalitativ forskning ska forskaren beskriva 
tillvägagångssättet dvs. hur han/hon har gjort och i vilken grad tillfälligheter och 
slumpen har påverkat slutsatser (Wedin & Sandell, 2004). 

Med tanke på att denna undersökning är en kvalitativ studie så har jag noterat 
allt jag gjorde med syftet att höja rapportens reliabilitet (se bild 3.1). Vid 
intervjutillfällena tydliggjorde jag för deltagarna vad jag gör och varför, med 
syfte att öka öppenheten av deltagarnas bidrag till undersökningen som i sin tur 
bidrar till bättre validitet. Jag tillät deltagarna att ta del av undersökningens 
resultat och gav dem möjlighet till reflektioner med syfte att säkerställa 
korrektheten i mina tolkningar, alltså ytterligare bidrag till validititet. 

Det finns alltid en risk att subjektivitet övertar ett objektivt omdöme av läget 
men utifrån denna kunskap kommer jag att ha goda förutsättningar för att hålla 
mig till fakta och opartiska tolkningar med syftet att utöka trovärdigheten av 
studien. 
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3.8 Reproducerbarhet 

Enligt Wedin och Sandell (2004) kravet på reproducerbarhet gäller 
undersökningens metod dvs. det är metoden som ska kunna reproduceras. 

Denna studie kan uppfattas uppfylla kraven för reproducerbarhet. Anledning till 
det är de förhållandevis ingående beskrivningar av data och tillvägagångsätt 
som redovisas ovan i avsnitt 3.4–3.6. 

4 Empiri och Analys 

I detta avsnitt presenteras först myndigheten, sedan en analys och tolkning 
mot teorin och avslutningsvis en summering av avsnittet. Analys av 
intervjuerna presenteras under rubriken Delanalys 1, respondenternas 
svar, bilaga A och bilaga B, är bifogade i slutet av denna studie. 

4.1 Myndigheten, Försäkringskassan 

Försäkringskassan är en av de största förvaltningsmyndigheterna i Sverige. 
Försäkringskassan administrerar politiskt prioriterade områden av stor betydelse 
för enskilda, hushåll och företag (Försäkringskassan, 2010). 

Som i alla andra verksamheter så finns det olika kunder för de tjänster som 
myndigheten skapar, interna kunder dvs. anställda på myndigheten och externa 
kunder dvs. de försäkrade. Enligt Försäkringskassan (2010) är det regeringen 
som utifrån önskemål och behov från samhället avsätter resurser med syftet att 
på effektivt sätt skapa värde för sina kunder.   

Försäkringskassan har valt Lean som verksamhetsstrategi. Med det menar 
myndigheten att genom ständiga förbättringar optimera produktionsprocesser 
utifrån ett kundperspektiv (Försäkringskassan, 2010). 

Enligt Försäkringskassan (2010) består Lean-modellen av tre delar:  

1. Värderingar 

 Respekt för människor  
 Ständig förbättring 

  
2. Principer  

 Skapa effektiva flöden  
 Synliggör avvikelser i flödet  

 
3. Metoder och verktyg  
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 Att definiera vad Försäkringskassan skall göra och vilka hjälpmedel som 
skall användas för att öka flödeseffektiviteten  

Införandet av lean som verksamhetsstrategi på Försäkringskassan är en lång-
siktig satsning som kräver uthållighet (Försäkringskassan, 2010).  

Förändringen genomförs enligt följande dimensioner:  

 Att införa metoder och verktyg för ständiga förbättringar  
 Att skapa effektiva flöden i processer  
 Att resa i kulturförändring från filosofi till dagligt beteende och attityd 

 
4.1.1 Försäkringskassans systemutvecklingsmodell 

Försäkringskassans IT-avdelning producerar och levererar IT-tjänster inom 
handläggning, administration och självbetjäning för de försäkrade, 
Försäkringskassans, Pensionsmyndigheten och Partners (hälso- och sjukvården, 
andra myndigheter, försäkringsbolag osv.) (Försakringskassan, 2013). 

Enligt Försäkringskassan (2013) strävar avdelningen efter att bli en 
tjänsteorienterad organisation genom: 
 

 Att utveckla samarbetet med den verksamhet vi stödjer och med våra 
partners 

 Långsiktiga och konkreta IT-riktlinjer 
 Att jobba med ständiga förbättringar 

 
Organisatoriskt har IT-avdelningen tre huvudsakliga verksamhetsområden: 
 

 Tjänsteleverans 
 Applikation 
 IT-produktion 

Studiens fokus ligger på verksamhetsområdet Applikation där utvecklas och 
underhålls IT-produkter/datorprogram, verksamhetens krav mottas och 
realiseras i form av olika IT-stöd eller genom förändringar på befintliga stöd. 

Mjukvaruutvecklingsmetoden på Försäkringskassans IT-avdelning har under 
många år varit endast enligt RUP men sedan ett år tillbaka har metoden FK 
Agile, en kombination av RUP och Scrum, introducerats som utvecklingsmetod 
(se bild 4.1). Nedan följer en kort beskrivning av metoden: 

FK Agil är en metod för lättrörlig (Agil) systemutveckling. 
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• Arbetssättet är framtaget med byggstenar hämtade från Agil 
systemutveckling. 

• Metoden är anpassningsbar utifrån olika förutsättningar i IT-
avdelningens leveransteam och projekt. 

• Grunden består av befintliga metoder, som är uppdaterade och 
anpassade. 

• Exempel på nya delar som har hämtats ifrån Scrum: 
– Backlog 
– Roller: Product Owner, Scrum Master och Team  
– Sprintar 
– Dagliga avstämningsmöten, demo och retrospektiv 

 

 

Bild 4.1 Översikt FK-Agile (Försakringskassan, 2013) 

4.2 Analys 

Studien har valt Poppendieck och Poppendieck (2003) principer som definition 
på vad mjukvarauutveckling enligt Lean innebär med motiveringen att 
principerna dels överensstämmer med vad Lean står för, se Teori delen, och dels 
hur en kvalitativ mjukvaruutveckling bör genomföras. Därmed kan studiens 
första forskningsfråga besvaras enligt de principer som presenterades under 
Teori delen av denna studie. 

För att kunna besvara studiens andra forskningsfråga dvs. hur Lean 
mjukvaruutveckling kan tillämpas och vad är dess bidrag gentemot 
myndighetens befintliga metoder, har studien gjort tre olika delanalyser utifrån 
olika aspekter. Först en integrerad analys av vad som har framkommit via 
tolkningar av insamlade data från observationer, myndighetens interna 
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dokumentation och intervjuerna. Andra delanalysen handlar om hur adaptiva 
metoderna är när det gäller att kunna anpassa sig till nya förhållanden, dvs. 
utifrån hur många föreskrifter och regler metoderna RUP, Kanban och Scrum 
har. Den tredje delanalysen har till syfte att belysa hur Lean-baserade, enligt 
Poppendieck och Poppendieck (2003) principer, är metoderna RUP, Scrum och 
Kanban. 

Delanalys 1, intervjuer och dokumentationer 

Vid intervjutillfällena framkom att myndighetens IT-avdelning saknar eller har 
lite kunskap om Lean-baserad mjukvaruutveckling, se tabellen nedan. Denna 
bild framgår också av mina observationer på IT-avdelningen och myndighetens 
utvecklingsmodell beskriven i första delen av detta avsnitt. 

Ett positivt steg är att myndigheten har börjat införa Lean och Lean-tänkande i 
hela organisationen (Försäkringskassan, 2010). Ytterligare steg i rätt riktning är 
tillämpning av metoden Scrum inom mjukvaruutvecklingsprocessen med syftet 
att effektivisera utvecklingen, förkorta feedbackintervallen och förbättra 
teamarbetet. 

Ytterligare problem som har framkommit vid intervjutillfällena är myndighetens 
effektivitet vid IT-leveranser. Försenade projekt och sena IT-leveranser sänker 
kraftigt IT-avdelningens effektivitet och resulterar i dyra utvecklingskostnader, 
se tabellen nedan. 

Intervjuanalys	

Nedan (se tabell 4.2) är författarens tolkningar av respondenternas svar på 
intervjufrågorna. 

Intervjufrågor Analys/tolkning av respondenternas svar 

Hur stor kunskap/erfarenhet 
har Försäkringskassan-IT av 
Lean mjukvarauutveckling? 

Väldigt lite kunskap om Lean mjukvaruutveckling, viss teoretisk 
kunskap finns hos respondenterna och ett fåtal andra personer. Ett 
team experimenterar med en ”variant” av Kanban. 

Hur stor kunskap/erfarenhet 
har Försäkringskassan-IT av 
Agila 
mjukvarauutvecklingsmetoder, 
t.ex. Scrum? 

Myndigheten har sedan 2012 börjat använda Scrum i ett antal projekt 
därmed finns viss kunskap och erfarenhet främst inom Scrum. 

Hur har Försäkringskassan-
IT försökt att eliminera slöseri 
i samband med 
mjukvaruutveckling? 

Myndigheten har inte definierat slöseri och innebörden av detta. Olika 
definitioner av slöseri förekommer, men myndigheten jobbar aktivt 
med förbättringar. 
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Hur utnyttjar 
Försäkringskassan-IT 
kunskapen från 
genomförda/pågående 
systemutvecklingsprojekten för 
kompetenshöjning? 

Stora brister när det gäller återanvändning av framkommen 
information eller kunskap. Erfarenhet sprids via kompetensnätverk 
men inga regelbundna möten förekommer. Enligt respondenterna är 
största källan till spridning informationsmöten och myndighetens 
WIKI (en sökbar webbplats som är tillgänglig för berörda).  

Hur hanterar 
Försäkringskassan-IT 
flexibilitet dvs. sent inkomna 
ändringar i samband med 
mjukvaruutveckling? 

Svag hantering när det gäller sent inkomna ändringar. 
Försäkringskassan-IT har lång ”ledtid” från krav till testat system 
vilket bidrar till att sent inkomna ändringar planeras för kommande 
releaser. 

Hur effektivt är 
Försäkringskassan-IT när det 
gäller leveranser? 

Leveranserna har ofta god kvalitet men dyra och försenade. Försenade 
releaser minskar effektiviteten både ekonomiskt och tidsmässigt. 

Hur stora och självständiga är 
utvecklingsteamen på 
Försäkringskassan-IT? 

Myndigheten försöker att hålla sig till vad metoden Scrum 
rekommenderar dvs. mellan 5 – 9 personer och självständiga. Men 
eftersom RUP fortfarande spelar en central roll vid utveckling när det 
gäller roller och aktiviteter har teamen svårt att klara sig med 
rekommenderat antal. 

Vad innebär integritet vid 
systemutveckling på 
Försäkringskassan-IT? 

Integritet säkras genom föreskrifter, arkitekturarbete och riktlinjer dvs. 
kvalitetstänkandet genom att ha kunden i fokus finns inte hos enskilda 
teammedlemmar. 

Hur hanteras förbättringar av 
systemutvecklingsprocessen på 
Försäkringskassan-IT? 

Förbättringar sker på flera olika fronter men väldigt fragmenterat, 
vilket bidrar till suboptimeringar på enskilda processer. 
Systemtänkandet är en svag punkt hos myndigheten. 

 

Tabell 4.2 intervjuanalys 

Delanalys 2, föreskrifter/regler 

Studien kan med stöd av teorin konstatera att RUP har stora volymer av olika 
föreskrifter kring processer, roller och aktiviteter och är därmed en mindre 
adaptiv metod (se bild 4.2). RUP har över 120 olika artefakter men det finns 
inga hårda krav att använda alla dessa dvs. användarna av metoden har 
möjlighet att anpassa metoden efter eget behov. 

RUP i jämförelse med Scrum är mindre adaptiv eftersom Scrum har totalt 9 
föreskrifter i form av artefakter, roller och aktiviteter. 

Kanban är den metoden som är minst reglerad, metoden har totalt 3 föreskrifter 
dvs. synliggör det som görs, begränsa antal aktiviteter som pågår och 
helhetssynen som inkluderar verksamheten/kunden. Att metoden är adaptiv 
bidrar till större flexibilitet, adaptiv är en av de sju färdigheter som Howardell 
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(2004) beskriver som en förutsättning för att göra en människa eller en 
organisation Lean. 

 

Bild 4.3 Grad av föreskrifter och regler 

Delanalys 3, Lean-baserad 

RUP är processbaserad och iterativ, iteration sker inom enskilda 
utvecklingsfaser dvs. inom krav eller design eller test. Metoden går att anpassa 
dvs. bortse från vissa roller, artefakter eller aktiviteter med syftet att förenkla 
men kräver stor kunskap om vad som ingår och vad som är av värde just för 
organisationen och i slutändan kunden. I tabellen nedan görs en analys av 
metoden gentemot Poppendieck’s och Poppendieck’s  Lean-principer  (se tabell 
4.4). 
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Tabell 4.4 RUP vs. Lean-principer 

Scrum följer den Agila metoden, är ”lättvikt” och ger en struktur till 
utvecklingsgrupper för att kunna arbeta tillsammans. Metoden är iterativ men 
endast under utvecklingsfasen dvs. inom alla ingående disciplinerna krav, 
design och test. Processen startar med ett vattenfall steg i början för att planera 
och ett liknande steg i slutet för att stänga. Scrum begränsar det pågående 
arbetet via en iteration och fokuserar på utvecklingstiden (Velocity) som 
estimeras i början av varje sprint. Vidare bidrar metoden till gruppens ökade 
kreativitet genom feedback. Ett annat huvudsyfte med metoden är att förenkla 
mottagandet och genomförandet av ändringar vid olika steg i processen fast inte 
under en pågående sprint. Utvecklingsflödet stannar i slutet av varje sprint för 
återblick dvs. ej ett kontinuerligt flöde. I tabellen nedan görs en analys av 
metoden gentemot Poppendieck’s och Poppendieck’s  Lean-principer  (se tabell 
4.5). 
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Tabell 4.5 Scrum vs. Lean-principer 

Kanban uppfyller alla de principer som Poppendieck och Poppendieck (2003) 
beskriver (se tabell 4.6). Utöver de principer som också uppfylls av Scrum har 
metoden ett kontinuerligt flöde och levererar hela tiden dvs. är iterationslös. 
Metoden mäter ledtider för en ”task”/aktivitet som passerar hela processen i 
stället för uppskattning av alla aktiviteter i början av en sprint som i Scrum. 
Ledtider har dessutom stor betydelse för kundens tillfredsställelse och definieras 
som den tid det tar att genomföra alla moment i en process. Flödet av en process 
ska vara så enkelt och rakt som möjligt. Flaskhalsar tillkommer exempelvis när 
moment i processen saknar kapacitet, dessa flaskhalsar bör identifieras och 
elimineras för att kunna optimera en process. Vidare hanterar Kanban problem 
då dessa upptäcks vilket bl.a. bidrar till bättre integritet och kvalitet i systemen. 
En annan fördel med Kanban är helhetstänkandet, metoden inkluderar alla 
intressenter i processen dvs. även verksamheten och kunder. 
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Tabell 4.6 Kanban vs. Lean-principer 
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Analysen ovan summeras i tabellen nedan (se tabell 4.7): 

 

Tabell 4.7 Metoderna vs. Lean-principer 

4.3 Summering 

Utifrån analysen ovan kan studien konstatera att myndighetens IT-avdelning 
delvis följer Lean-principerna vid mjukvaruutveckling genom att inkludera 
metoden Scrum i utvecklingsprocessen. Vidare kan konstateras att 
mjukvaruutvecklingsmetoden Kanban är den tillämpning som motsvarar en 
Lean-baserad mjukvaruutveckling. Kanban är den metod med vilken 
myndigheten kan tillämpa Lean-baserad mjukvaruutveckling med syftet att 
effektivisera hela utvecklingsprocessen, åstadkomma bättre integritet och 
kvalitet i systemen och att ha ett helhetstänkande där kunder och verksamheten 
ingår från början. 

5 Slutsatser 

I detta avsnitt presenteras slutsatser baserade på empirin och analys, sedan 
presenteras ett tillämpningsförslag, återkoppling till den aktuella myndigheten, och 
avslutningsvis diskuteras generaliserbarhet. 

Syftet med denna studie var att dels definiera Lean-mjukvaruutveckling och dels 
granska hur ett antal valda mjukvaruutvecklingsmetoder uppfyller Lean-
principer vid mjukvaruutveckling. Utöver detta skulle studien som resultat 
kunna presentera en tillämpning av Lean-principerna i form av en modell. 

Första forskningsfrågan efterfrågade en definition av Lean mjukvaruutveckling, 
studien har besvarat denna fråga genom att föreslå principerna och 
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tankeverktygen som beskrivs av Poppendieck och Poppendieck (2003), se teori 
avsnittet. 

Andra forskningsfrågan som studien skulle besvara handlade om tillämpningen 
av Lean mjukvaruutveckling samt dess bidrag gentemot myndighetens 
befintliga metoder som RUP och Scrum. Studiens föreslag var att myndigheten 
bör implementera metoden Kanban med syftet att följa de principer och 
tankeverktyg som beskrivs av Poppendieck och Poppendieck (2003) med syftet 
att vara Lean-baserat. 

Svaren ovan bygger på resultatet av analysen där studien konstaterat att RUP 
inte följer eller uppfyller de kriterier som rekommenderas av Lean (se bild 4.3). 
Om RUP följer principerna som ligger till grund för metoden i stället för att 
fokusera på alla artefakter, roller och aktiviteter skulle metoden kunna vara 
förenlig med Lean. Att Försäkringskassans IT-avdelning fortfarande använder 
sig av RUP för de flesta roller och artefakter kan tolkas negativt. Att 
myndigheten använder sig av de roller och aktiviteter som metoden beskriver 
har bidragit till att kreativitetsgraden har stannat vid de äldre principerna vilket 
är direkt i motsats till varför Scrum skapades. Scrum kom till just för att 
motverka vad RUP står för dvs. förutbestämda styrningsmodeller exempelvis 
via fördefinierade roller, artefakter och processer. Studiens slutsats är att RUP 
inte uppfyller kraven för att kategoriseras som Lean mjukvaruutvecklingsmetod.  

När det gäller Scrum konstaterar studien att metoden inte eliminerar allt slöseri 
så länge metoden exempelvis följer en iterationsbeserad process i stället för ett 
kontinuerligt flöde. Scrum når inte hela vägen till att bygga in integritet från 
början eftersom metoden inväntar avslut av en pågående iteration innan ändring 
genomförs, åtgärd till identifierade fel skjuts fram till slutet av sprint eller efter 
återblickstillfällen. Vidare lyckas inte Scrum förmedla helheten, suboptimering 
sker endast i utvecklingsfasen. Metoden är en bra förebild för hur Lean 
principer implementeras men brister på vissa punkter därför är Scrum delvis 
förenlig med Lean mjukvaruutvecklingsmetod.   

Med stöd av resultatet i Empiri och Analys konstateras att Kanban är metoden 
som följer de principer som beskrivs av Poppendieck och Poppendieck (2003) 
och Womack (2009), därför klassificerar studien metoden som Lean 
mjukvaruutvecklingsmetod. Metoden har ett kontinuerligt flöde därmed inga 
itterationer som avbryter utvecklingsprocessen. Utöver har Kanban kontroll 
över aktiviteter genom begränsning av antalet pågående aktiviteter med hänsyn 
till kapacitet. Ytterligare princip som följs av Kanban men inte av RUP eller 
Scrum är helhetssynen, metoden ger möjlighet att ha översikt över hela 
värdekedjan och inte endast vid utvecklingsprocessen. Kanban följer alla de 
Lean-principer som beskrivs i teorin och är därmed helt förenlig med Lean 
mjukvaruutveckling. 
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Slutsatsen ovan innebär att myndigheten bör lämna RUP och börja 
vidareutveckla Scrum mot effektivare utvecklingsprocesser för att därefter gå ett 
steg längre och tillämpa Kanban. Kanbans bidrag gentemot befintliga metoder 
är vad som har diskuterats löpande i studien exempelvis: 

 Hänsyn till medarbetare då kapacitet, återkoppling och lärandeprocess 
spelar en viktig roll i metoden 

 Helhetstänkande dvs. inkludering av kunden och verksamheten i 
processen 

 Understödd utveckling genom engagerat ledarskap 
 Kontinuerligt utvecklingsflöde vilket bidrar till mindre slöseri i form av 

avbrott 

5.1 Förslag till mjukvaruutvecklingsmetod 

En metod som följer Lean-principer enligt vad Poppendieck och Poppendieck 
(2003) rekommenderar är Kanban. Kanban är adaptiv vilket innebär att med få 
regler kan Försäkringskassan IT hitta sin egen väg som bidrar till bättre 
möjligheter till anpassningar och ständiga förbättringar. 

Ytterligare en poäng med förslaget ovan är att myndigheten får bättre grund för 
att kunna arbeta enligt hörnstenarna i offensiv kvalitetutveckling eftersom denna 
studie, under avsnittet Teori, motiverar att Lean-tänkande och offensiv 
kvalitetsutveckling är likvärdiga. 

5.2 Generaliserbarhet 

Studiens resultat är byggt på en analys och jämförelse av ett antal 
systemutvecklingsmetoder som beskrivs i teoridelen av denna studie.  

Analysen är gjord delvis oberoende av den myndighet som studien ville få fram 
ett förslag till, exempelvis granskning av metoderna gentemot Lean-principer är 
lika giltigt för andra myndigheter eller verksamheter som vill granska och införa 
en Lean-baserad mjukvaruutvecklingsmetod. 

Ytterligare validitet tillkommer då förslaget rekommenderas av andra kunniga 
inom området Lean, exempelvis Poppendieck och Poppendieck (2010), inom 
mjukvaruutveckling exempelvis Andersson (2010) och i forskningsresultat där 
Sjöberg et. al (2012) studerar metodernas effektivitet genom en jämförelse 
mellan Kanban och Scrum. 

6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras kort innebörden av Lean, sedan diskuteras studiens använda 
metoder och avslutningsvis ges förslag till fortsatt arbete inom området. 
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Även om denna studie har fokuserat på Lean inom mjukvaruutveckling måste 
det betonas att Lean är ett förhållningssätt. Att förlita sig endast på verktyg, utan 
att inkludera människorna i organisationen, leder inte till framgång och 
effektivisering. 

Målet med Lean är att få hela organisationen att lära sig upptäcka slöseri och 
eliminera det. Studien har medvetet valt att studera Lean idéerna vid 
mjukvaruutveckling med syftet att kunna visa möjligheterna med Lean i olika 
sammanhang. Författaren anser att denna konkretisering bidrar till bättre 
förståelse av Lean och offensiv kvalitetsutveckling. 

6.1 Metoddiskussion 

Valet av intervjupersonerna var medvetet med tanke på att kunna få fram vad 
studien efterfrågade dvs. kunskap kring Lean och Lean mjukvaruutveckling på 
myndigheten. Författaren anser att intervjuresultatet uppfyllde syftet. 

För att förbättra intervjuresultaten skulle studien kunna involvera flera personer, 
exempelvis de som jobbar i pilotprojekten med metoderna FK-Agile och Scrum. 
Valet att inte involvera flera kompetenser kan uppfattas som en brist. 

Intervjufrågorna är byggda på Lean-principer som Poppendieck och 
Poppendieck (2003) beskriver i sin bok. Studien kunde ha valt andra källor för 
att komma fram till intervjufrågor men författaren av denna studie tyckte att de 
sju principerna förmedlar väl vad Lean vill förmedla. 

Författaren har valt att inte i detalj beskriva alla principer och tankar som 
beskrivs av metodskaparna med syftet att lägga fokus på att förmedla budskapet 
på ett så enkelt men ändå välgrundat sätt som möjligt. Fördjupning i metoderna i 
teorin är möjlig för de läsare som är intresserade via de referenser som finns i 
denna studie. 

Datainsamlingen är ett resultat av tolkningar av valda myndighetens 
dokumentation om mjukvaruutveckling och intervjuer vilket i samspel har 
genererat ny data i analysen och har lett till studiens rekommendation. 

Studiens rekommendation kan diskuteras men vad som är viktigt att notera är att 
metoderna som analyserats i studien endast är verktyg. Rekommendationen 
bygger på enkla förutsättningar exempelvis utveckla inte mer än du behöver, ta 
inte fram specifikationer om de inte ska utvecklas, realisera inte mer än du kan 
testa och testa inte om du inte ska installera/använda. Denna information är ett 
resultat av författarens tidigare kunskap kring effektivt mjukvaruutveckling dvs. 
förförståelse. 

En av studiens svagheter är just att inte kunna implementera det 
rekommenderade förslaget i berörd myndighet. Att i praktiken kunna jobba 
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enligt förslaget skulle kunna bidra till bättre underlag för resultatet och 
slutssatser i studien. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Scrum är i grunden en metod för att åstadkomma resultat genom fastställda 
tidsintervall och stegvisa iterationer. Kanban är en metod för att åstadkomma 
resultat genom att begränsa antalet pågående aktiviteter och att metoden har ett 
kontinuerligt flöde. Scrum är bra för vissa aktiviteter exempelvis då experiment 
bidrar till lösning men Kanban är bra när aktiviteter är definierade så att de kan 
köras i ett smidigt flöde om och om igen. 

Det skulle vara intressant att genomföra en studie om ytterligare möjligheter att 
tillämpa Lean principer exempelvis genom en kombination av metoderna Scrum 
och Kanban.  En möjlig början skulle kunna vara vad Ladas (2008) beskriver i 
boken ”Scrumban”. 
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Bilaga A, respondent 1 

Lean principer vs. Försäkringskassans systemutveckling 
Hur stor kunskap/erfarenhet har Försäkringskassan-IT av Lean mjukvarauutveckling? 
Ingen kunskap/erfarenhet mer är att vi har definierat att jobba agilt är ett sätt att tillämpa Lean inom  
systemutveckling. Så genom att vi har agil erfarenhet så har vi också viss erfarenhet av Lean systemutveckling. 
 
Hur stor kunskap/erfarenhet har Försäkringskassan-IT av Agila mjukvarauutvecklingsmetoder, t.ex. Scrum? 
Vi har börjat använda det mer medvetet vid vidareutveckling under år 2012. Tidigare har man haft ett liknade  
synsätt vid mindre förändringar. Dessutom har olika områden arbetet agilt till viss del under en längre tid. 
 
Hur har Försäkringskassan-IT försökt att eliminera slöseri i samband med mjukvaruutveckling? 
Genom att teamen har varit medveten om vad som menas med ”slöserier” och arbetat aktivt med förbättringar. 
 
Hur utnyttjar Försäkringskassan-IT kunskapen från genomförda/pågående systemutvecklingsprojekten för 
kompetenshöjning? 
Via kompetensnätverk och aktivt deltagande i form av stöd i projekten. Genom resultat från återblickar och frågor 
som ställs från projekten. Största källan idag är genom att arbeta som stöd och samla ihop erfarenheterna löpande 
och sedan delge övriga i organisationen via informationstillfällen och WIKI5. 

 
Hur hanterar Försäkringskassan-IT flexibilitet dvs. sent inkomna ändringar i samband med 
mjukvaruutveckling? 
Genom en aktiv hantering av en Backlog, kort sprintlängd  och nära samarbete med Product Owner. 
 
Hur effektivt är Försäkringskassan-IT när det gäller leveranser? 
Det agila arbetssättet har ökat förmågan att leverera, men kan inte göra någon kvantifiering. 
 
Hur stora och självständiga är utvecklingsteamen på Försäkringskassan-IT? 
Storleken är mellan 5 – 9 personer och är självständiga men behöver aktivt stöd av Scrum Master. 
 
Vad innebär integritet vid systemutveckling på Försäkringskassan-IT? 
Inte mer än att integritet säkras genom arkitektur arbetet och hjälp av begreppen Done och Ready och checklistor 
enligt FK-RUP6 
Hur hanteras förbättringar av systemutvecklingsprocessen på Försäkringskassan-IT? 
Dels löpande, dels i större satsningar. Vi strävar alltid efter ett nära samarbete med de som använder  
systemutvecklingsprocessen. Vi har kompetensnätverk och vi har en intern WIKI som alla kan uppdatera. 

                                                      

 

5 En sökbar webbplats som är tillgänglig för berörda. 

6 Försäkringskassans tillämpning av metoden RUP. 
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Bilaga B, respondent 2 

Lean principer vs. Försäkringskassans systemutveckling 
Hur stor kunskap/erfarenhet har Försäkringskassan-IT av Lean mjukvarauutveckling? 
Min bild: Viss teoretisk kunskap finns hos ett fåtal personer (kunskapen är inte spridd).  Varianter av  
Kanban används inom minst ett team. 

 
Hur stor kunskap/erfarenhet har Försäkringskassan-IT av Agila mjukvarauutvecklingsmetoder, t.ex. Scrum? 
Kunskap och erfarenhet finns främst inom Scrum. Utbildningar har genomförts för ett antal team inom  
IT-avdelningen. Inom leveransområdet självbetjäning har i princip alla medarbeterare fått en grundläggande  

utbildning av metodkontoret. Dessutom finns ett antal team med erfarenhet från agil utveckling i ”egen 
regi”. 
 
Hur har Försäkringskassan-IT försökt att eliminera slöseri i samband med mjukvaruutveckling? 
Jag har inte sett någon uttalad strategi för detta. 
    
Hur utnyttjar Försäkringskassan-IT kunskapen från genomförda/pågående systemutvecklingsprojekten för 
kompetenshöjning? 
Vi har brister när det gäller att fånga och sprida erfarenheter från genomförda / pågående projekt annat än  
informellt. Projekt och releaseutvärderingar genomförs men hur resultatet av dessa fångas upp och sprids är  
oklart. 
 
Hur hanterar Försäkringskassan-IT flexibilitet dvs. sent inkomna ändringar i samband med 
mjukvaruutveckling? 
Sent inkomna ändringar är idag ofta svåra att hantera då vi i många fall har en lång ”ledtid” från krav till testat  
system. Ändringshanteringsprocess bygger i normalfallet på RUP vilket innebär att projekt (och leveransteam)  
har ett ”CCB” (change controll board) där ändringar beslutas. 
   
Hur effektivt är Försäkringskassan-IT när det gäller leveranser? 
Jag har inte sett någon ”benchmarking” så att det är svårt att säga hur effektiva vi är i jämförelse med andra  
likvärdiga organisationer. Min känsla är att vi har en relativt god kvalité men dyra leveranser och för lång time- 
to-market. 
 
Hur stora och självständiga är utvecklingsteamen på Försäkringskassan-IT? 
Vi har bara ett fåtal ”agila” team än så länge. Dessa team försöker man hålla inom de rekommenderade antalet  
teammedlemmar. Eftersom vi är specialiserade inom olika roller och teknologier tenderar utvecklingsteamen  
snarare att bli stora än små. 
 
Vad innebär integritet vid systemutveckling på Försäkringskassan-IT? 
Det jag kommer att tänka på är att vi sedan länge försökt arbeta med att skapa ramar och riktlinjer för vår  
utveckling. Ett exempel är GEK (gemensamma egenskapskrav). 

 
Hur hanteras förbättringar av systemutvecklingsprocessen på Försäkringskassan-IT? 
Förbättringar på de delar av systemutvecklingen som är generella ska hanteras av metodkontoret. Mer specifika  
arbetssätt ska hanteras av leveransområden. 

 


