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Sammanfattning 
Lean och dess principer är något som mer och mer branscher och företag börjar titta på, allt 

ifrån tjänstesektorn, sjukvården men även systemutvecklingsbranschen. Flertalet företag 

inom systemutveckling har gjort försök med att kombinera lean och agila principer i deras 

systemutvecklingsprocess, detta har skett med varierande framgång. Denna studie har som 

syfte att undersöka vilka fördelar och utmaningar som finns med att kombinera lean och 

agila principer i systemutveckling.   

Frågan som undersökningen har som syfte att besvara är: ”Hur kan principer ifrån Lean 

production och Agil kombineras för att skapa en uppsättning principer som är mer 

användbara för systemutveckling?”    

För att besvara denna fråga tillämpas en systematisk litteraturstudie och intervjuer som 

datainsamlingsmetoder. Detta för att kunna analysera litteraturen som tar upp hur dessa 

principer har kombinerats, och vilka fördelar och utmaningar som uppstod vid kombination. 

Men även att ta fram vad personer med kunskap och insyn inom dessa områden anser om en 

kombination, vad de anser en kombination kan bidra med och vilka svårigheter som kan 

uppstå med en kombination.  

Undersökningen visar att fördelar kan uppnås genom att kombinera principerna ifrån lean 

och agil, jämfört mot att bara följa de agila principerna. Några av dessa fördelar är 

kontinuerligt förbättrande, kontinuerligt lärande, mindre defekter och snabbare leverans 

tider. Samtidigt hade vissa av organisationerna svårigheter med att få ett kontinuerligt flöde, 

där team eller projekt setup hävdas vara orsaken för detta. Genom att använda lean 

principerna som ett ”plugin” ihop med de principer som finns i det agila manifestet, 

förstärks de agila principerna. Men det bidrar även till att organisationen lättare vet vad 

deras kund anser är värde och utifrån det, kan de sen effektivisera sina processer. 

Nyckelord: Lean, Agile, Leagile, systemutveckling. 
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1 Introduktion 

 
Efter att Lean blev känd som en av de bakomliggande anledningarna till biltillverkarens 

Toyotas framgång har andra organisationer infört detta sätt att arbeta i sina organisationer. 

Detta har skett med varierande framgång, och kan vara problematiskt då det ofta krävs en 

förändring av den organisationskultur som finns. På senare tid har även områden som inte 

är tillverkningsindustrin börjat titta på hur de kan införa lean och arbeta utifrån de principer 

som finns i lean. Enligt Hicks, McGovern, Prior och Smith (2015) har sjukvården infört Lean 

principer då sjukvårdens kvalité och kostnad beror på leveransprocesser. Dessa processer 

består ofta av onödiga åtgärder som leder till ökad kostnad och risk för misstag, men inte 

bidrar till värde i patientvården. Enligt Ebert, Abrahamsson och Oza (2012) började många 

företag inom programutveckling titta på hur lean principer kunde göra deras 

mjukvaruutveckling mer effektiv efter den ekonomiska krisen 2009.  

Genom skapandet av det agila manifestet 2001 skedde en stor förändring inom 

programvaruutvecklings branschen, vilket bidrog till att flera utvecklingsmetoder, verktyg 

och tekniker togs fram ( Dingsøyr, Nerur, Balijepally & Moe 2012). Agil mjukvaruutveckling 

är enligt Yu och Petter (2014) en inkrementell programvaruutveckling som lägger vikt på 

nära samverkan med kunderna. En fördel med agil är att utvecklingsteamen har lättare att 

anpassa sig till förändrade krav ifrån kunder, men samtidigt kan identifiera och minska vissa 

risker som kan uppstå vid mjukvaruutveckling.  Samtidigt menar  Yu och Petter (2014) att 

det finns lite forskning som klarlagt den fulla nyttan av agila mjukvaruutveckling jämfört 

med traditionell mjukvaruutveckling. Kritiker hävdar att det inte finns mycket vetenskapligt 

stöd för många av de fördelar som de agila samhället och utövare påstår, och att agila 

metoder tillämpas sällan ”by the book” (Yu & Petter 2014). Även Serrador & Pinto (2015) tar 

upp att det gjorts lite forskning på att agila metoder är mer framgångsrika än traditionella, 

och att mycket befintlig forskning har undersökt användbarheten av agila metoder. Men att 

denna forskning har varit begränsad till mindre fallstudier, bransch och geografi (Serrador & 

Pinto 2015). Samtidigt visar den undersökning Serrador & Pinto (2015) gjort att det finns ett 

samband mellan användandet av agil och större rapporterad framgång när det gäller projekt. 

Wang, Conboy och Cawley (2012) menar att agil och lean ses som samma sak fast med olika 

namn i vissa delar av programvarulitteraturen, och att vissa företag som använder sig av 

Scrum anser att de arbetar efter lean. I en undersökning utförd av Wang, Conboy och Cawley 

(2012) där ett flertal erfarenhetsrapporter från olika företag analyserades, visade det sig att 

dessa företag hade kombinerat agila metoder med principer från lean för att komplettera 

utvecklingen med de agila metoderna. Enligt Poppendieck & Cusumano (2012) har iden om 

att applicera principerna ifrån lean i programvaruutvecklingen, diskuterats lika länge som 

begreppet lean har funnits. Utövare inom systemutveckling har ofta haft negativa reaktioner 

på detta och hävdat att programvaruutvecklingen skiljer sig för mycket ifrån 

tillverkningsindustrin. Men Poppendieck & Cusumano (2012) menar att detta kan stämma 

om lean ses som en uppsättning av metoder. Men om lean istället ses som en uppsättning 

principer, anser de att det fungerar och kan leda till att process och kvalitetsförbättringar.   

I denna undersökning kommer en systematisk litteraturstudie användas som metod, med 

syftet att identifiera, utvärdera och tolka den forskning som är relevant i dessa två områden. 

En av fördelarna med att använda en systematisk litteraturstudie är enligt Kitchenham och 
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Charters (2007) att den väldefinierade metoden gör att det är mindre risk för att studien är 

partisk. Även intervjuer kommer utföras med respondenter som har kunskap inom lean och 

agil. Detta för att få ett praktiker perspektiv på kombination av lean och agil men även på det 

som identifieras i litteraturstudien. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel ger en bakgrundsinformation av områdena Agil och Lean. Vilka principer 

och värderingar som finns inom dessa två områden. 

2.1 Agil 

Engelska ordet Agile kan överstättas till vig, smidig eller rörlig, agil systemutveckling är ett 

samlingsnamn för ett antal utvecklingsmetoder som används inom programvaruutveckling. 

Begreppet Agile myntades år 2001 då ett antal ledare inom programvarubranschen träffades 

för att diskutera och jämföra anteckningar om hur programvaruprojekt kan lyckas. Detta 

möte resulterade i att det som kallas ”Agile manifesto” skapades, manifestet innehåller de 

värderingar och principer som anses viktiga inom agil systemutveckling ( Beck, Beedle, 

Bennekum, Cockburn, Cunningham, Fowler,  Grenning, Highsmith, Hunt, Jeffries, Kern, 

Marick, Martin, Mellor, Schwaber, Sutherland & Thomas 2001). Det agila manifestet 

medförde stora förändringar i programvaruutvecklingen, det innebar införande av ett flertal 

programvarumetoder, verktyg, tekniker samt bästa praxis på hur de kan utföras (Dingsøyr 

m.fl. 2012). Efter manifestets uppkomst följde ett flertal metoder som i varierande grad 

anammade de agila principerna (Dingsøyr m.fl. 2012). De agila metoderna skapades som en 

reaktion på de traditionella och planbaserade metoder som fanns innan och som har ett mer 

rationellt, teknikbaserat tankesätt (Dybå & Dingsøyr 2008). Det agila utvecklingstänkandet 

utvecklades för att möta en förändbar miljö och se till personer och deras kreativitet hellre 

än processer (Dybå & Dingsøyr 2008). 

2.1.1 Värderingar i Agil 

De värderingar som är i fokus inom Agil systemutveckling är enligt (Beck m.fl. 2001): 

(Alla rubriker för värderingar är citat ifrån (Beck m.fl. 2001)) 

 ”Individer och interaktion framför processer och verktyg”. 

 

Det agila manifestet menar att människor är den viktigaste faktorn för framgång, och 

en bra process kommer inte rädda ett projekt från att misslyckas om 

teammedlemmarna inte fungerar tillsammans. Men samtidigt kan en dålig process 

göra ett team med starka individer ineffektiva (Martin & Martin 2006). Det betyder 

inte att en ”stark” teammedlem är en som är väldigt duktig på att programmera, utan 

denna person kan vara någon som fungerar väldigt bra i det team den tillhör. Ett 

utvecklingsteam med genomsnittliga utvecklare som har en bra kommunikation 

inom teamet, har större chans att lyckas med projektet än ett team med bara ”starka” 

medlemmar som inte interagerar som ett team (Martin & Martin 2006). Det ska inte 

förutsättas att de större och bättre verktygen per automatik hjälper teamet att bli 

bättre, det kan vara tvärtom. Det är viktigare att skapa teamet först och sedan låta 

teamet konfigurera den miljö som de behöver (Martin & Martin 2006). 

  

 ”Fungerande programvara framför omfattande dokumentation”. 

 

Det som kunden värdesätter och betalar för är fungerande programvara. Detta 

betyder inte att dokumentation är onödig, en programvara utan dokumentation är en 

katastrof. Dokumentation behövs för att kunna föra en diskussion om logiken och 
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strukturen av ett system. Därför ska dokumentation användas för att beskriva 

systemet och varför designbeslut har tagits (Martin & Martin 2006). Men för mycket 

dokumentation ska undvikas, det tar lång tid att ta fram dokumentationen och ännu 

längre tid att hålla dokumentationen i synk med koden. Enligt Martin och Martin 

(2006) ska dokumentationen vara kort och framträdande, beskriva de övergripande 

designmotiven och bara den högsta nivån av strukturen i systemet.  

 

 ”Kundsamarbete framför kontraktförhandlingar”. 

 

I agil utveckling används sammarbete mellan utvecklingsteamen och intressenterna 

för att tillgodose kundernas behov. Även om ett kontrakt behövs, ska detta kontrakt 

inte vara en statisk lista på vad som ska utvecklas, utan kontraktet utvecklas över tid 

genom sammarbete mellan teamet och intressenterna. Det är i kundens intresse att 

de får en slutprodukt som uppfyller deras behov och inte baseras på en kravlista där 

behoven har förändrats sen den skrevs (Moreira 2013). 

 

 ”Anpassning till förändring framför att följa en plan”. 

 

För att bygga fungerande programvara som bidrar med värde till kunden, innebär det 

att agila utvecklingsteam måste vara förberedda för förändringar (Moreira 2013). 

Hur framgångsrika ett team är på att anpassa sig till förändringar kan vara skillnaden 

på ett lyckat eller misslyckat projekt. När projektplaner skapas måste de vara flexibla 

och skapade för att kunna anpassa sig till förändringar, affärsmiljöer och teknik. Det 

är sannolikt att affärsmiljöer förändras vilket kan innebära att kraven av systemet 

kan ändras. En annan aspekt är att när systemet är fungerande kan det komma nya 

krav från kunden (Martin & Martin 2006). 

2.1.2 Principer i Agil 

Förutom de värderingar som presenterats innehåller manifestet tolv principer. Dessa 

principer ska inte ses som en formell definition av agil, men kan fungera som riktlinjer på 

hur programvara av hög kvalité kan skapas med ett agilt utvecklingssätt (Dingsøyr m.fl. 

2012). De principer som ingår i manifestet är enligt(Beck m.fl. 2001): 

(Alla princip rubriker är citat ifrån (Beck m.fl. 2001)) 

1. ”Vår högsta prioritet är att tillfredställa kunden genom tidig och 

kontinuerlig leverans av värdefull programvara.” 

 

Handlar om att leverera värdefull programvara i tid, för en rimlig kostnad och 

samtidigt sträva efter att möta kundnytta vilket oftast är svårfångat (Moreira 2013). 

Enligt Martin och Martin (2006) finns det ett samband mellan kvalité och att tidigt 

leverera ett delvis fungerande system. I agil systemutveckling handlar det om att 

leverera tidigt och ofta i utvecklingsprocessen. Det levereras mindre delar av 

systemet redan efter de första veckorna av projektet, därefter är syftet att det ska 

levereras delar som ökar funktionaliteten med några veckors mellanrum (Martin & 

Martin 2006). Desto oftare det leveraras programvara med ökad funktionalitet, desto 

bättre blir den slutgiltiga kvalitén (Martin & Martin 2006).  

 



 

 5 

2. ”Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila 

metoder utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel.” 

 

Med denna princip menar de att agila utvecklingsteam inte är rädda för förändring, 

utan förändringar av krav ses som en bra sak. Genom att krav förändras lär sig 

utvecklingsteamet mer om hur de kan tillfredsställa kunderna (Martin & Martin 

2006). Enligt Moreira (2013) är förändringar i krav nödvändiga då kundernas behov, 

marknadsförhållanden och den allmänna efterfrågan förändras över tid. Detta 

innebär inte att alla förändringar accepteras men att förändringar tillsammans med 

de befintliga kraven diskuteras (Moreira 2013). Agila utvecklingsteam ska sträva efter 

att hålla strukturen i sin programvara flexibel för att effekten av förändrade krav ska 

påverka systemet minimalt (Martin & Martin 2006). 

 

3. ”Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par 

månaders mellanrum, ju oftare desto bättre.” 

 

Här är syftet att leverara fungerande programvara tidigt i processen och ofta (Martin 

& Martin 2006). Det handlar om att leverara programvara till kunden när kunden vill 

ha det, när kunden anser att det finns värde i det som utvecklats ska det kunna 

leverars omgående (Moreira 2013). I vissa fall kan tidpunkten för leverans vara 

kritisk, om det levereras för tidigt kanske inte kunden är redo för det men leveraras 

det för sent kan möjligheter på marknaden missas (Moreira 2013). 

 

4. ”Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans 

dagligen under hela projektet.” 

 

I agil utveckling strävas det efter att integrera verksamheten med utvecklingen som 

ett lag (Moreira 2013). Detta innebär att kunder, utvecklare och intressenter måste 

integrera med varandra ofta i processen (Martin & Martin 2006). Genom denna 

interaktion skapas en bättre förståelse för vad kunden anser är värdefullt, och 

kommer resultera i en slutprodukt som är mer anpassad till vad kunden vill ha 

(Moreira 2013). Även verksamheten får fördelar av detta då utvecklingsteamet kan 

komma be om detaljer som verksamheten inte tänkt på (Moreira 2013). 

 

 

5. ”Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det 

stöd de behöver, och lita på att de slutför jobbet.” 

 

Handlar om att människor ses som den främsta framgångsfaktorn. Medan andra 

faktorer som miljö, förvaltning med mera ses som andra gradens faktorer och kan 

ändras om de har en negativ inverkan på människorna (Martin & Martin 2006).  Det 

hävdas att motiverade individer bidrar till mer engagemang och produktiv 

arbetskraft med god moral (Moreira 2013).  Det finns strategier på hur de anställda 

ska bli mer engagerade, kontinuerligt utbilda dem och ta fram deras styrkor. 

Ledningen ska ta vara på anställdas åsikter, uppskatta de anställda och lita på att de 

utför arbetet (Moreira 2013). Enligt Moreira (2013) känner motiverade individer att 

de har egenmakt och ansvar för sitt arbete. 

 



 

 6 

6. ”Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste 

sättet att förmedla information, både till och inom utvecklingsteamet.” 

 

I agil utveckling värderas kommunikation mellan individer högt. Kommunikation 

ansikte mot ansikte hävdas öka förståelsen (Moreira 2013). Med kommunikation 

kommer också vikten av att kunna lyssna med, dvs. höra vad den andra säger men 

också vad den inte säger. Kunna avgöra om tystnaden beror på att den andra inte 

förstår eller inte är engagerad nog (Moreira 2013). Att sitta tysta och lyssna leder ofta 

inte till några nya idéer, därför ska en balans av både lyssna och samverka i samtalet 

finnas (Moreira 2013).  Enligt Martin och Martin (2006) är kommunikation ansikte 

mot ansikte det främsta sättet att kommunicera i agila projekt, skriftliga dokument 

skapas och uppdateras på samma sätt som programvara men endast vid behov. 

 

7. ”Fungerande programvara är främsta måttet för framgång.” 

 

I agil utveckling mäts projektets framsteg genom att se på den mängd programvara 

som för närvarande möter kundens behov (Martin & Martin 2006). Till skillnad mot 

metoder som använder sig av vattenfallsmodellen, där 50 procent av projektet är 

genomfört och det har inte producerats någon fungerande programvara. Om man ser 

detta ut ett kundperspektiv har inget åstadkommit. Även om saker som utarbetandet 

av plan, skapa design och utvecklingsarbete skapar nytta, är det fungerande 

programvara som kunden värderar (Moreira 2013). Det är anledningen till att det i 

agila projekt levereras fungerande programvara till kund med jämna mellanrum, 

detta innebär att kunden kan komma med åsikter vad de anser om programvaran. 

Om 40 procent av den nödvändiga funktionaliteten i ett system fungerar, innebär det 

att de har slutfört 40 procent av projektet (Martin & Martin 2006). 

 

8. ”Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och 

användare skall kunna hålla jämn utvecklingstakt under obegränsad 

tid.” 

 

Denna princip bygger på att utvecklingen ska ske i jämn takt och inte stressas fram i 

högt tempo. Enligt Moreira (2013) finns det studier som visar att om ett team 

konsekvent arbetar mer än 40 timmars veckor samt övertid, produceras mindre 

kvalité programvara och produktiviteten minskar. Utvecklingsteam kan utifrån den 

tid de arbetar avgöra hur mycket de hinner utveckla under en iteration (Moreira 

2013). Om de håller ett rimligt arbetstempo, kan en konstant takt hållas mycket 

längre tid. En jämförelse kan enligt Martin och Martin (2006) göras med ett 

kortdistanslopp och ett maratonlopp, i ett maratonlopp måste ett lagom jämt tempo 

hållas för att orka. Det går inte att starta loppet med samma tempo som det hade 

gjorts i ett kortdistanslopp och tro att det tempot kan hållas. Att köra i ett för högt 

tempo resulterar oftast i utbrändhet, att genvägar tas och resulterar i misslyckande 

(Martin & Martin 2006). En annan orsak till ett starkt agilt utvecklarteam, är enligt 

Moreira (2013) tanken att ingen person lyckas om inte alla lyckas. Detta bidrar till 

laganda och teammedlemmar som samarbetar och hjälper varandra, vilket kan 

hindra att en eller två personer har väldigt mycket arbete medan de andra sitter och 

inte gör något (Moreira 2013). 
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9. ”Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design 

stärker anpassningsförmågan.” 

 

Genom att agil utveckling strävar efter teknisk kvalité behövs teammedlemmar som 

har kunskap och erfarenhet av att skapa bra design och programvara av hög kvalité. 

De som ingår i utvecklarteamet ska kunna ta tekniska beslut där en balans mellan 

design, användarvänlighet och underhåll finns (Moreira 2013). Det är alla 

teammedlemmars ansvar att producera kod med den högsta möjliga kvalité och dålig 

kod som finns ska inte ”fixas” senare när det finns tid, utan kod som är dålig ska fixas 

direkt (Martin & Martin 2006). 

 

10. ”Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är 

grundläggande.” 

 

I agil utveckling ska det strävas efter att eliminera onödigt arbete. Agila 

utvecklingsteam försöker inte bygga det största systemet utan väljer snarare den 

enklaste vägen som stämmer med deras mål (Martin & Martin 2006). Det kan handla 

om att identifiera den minsta mängd funktioner som krävs för en leverans av kod, för 

att leveransen ska vara framgångsrik. Men även om att minska sådant arbete som 

utförs av teamet som inte skapar mervärde (Moreira 2013). 

 

11. ”Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserade 

team.” 

 

Agila utvecklingsteam är självorganiserade team, det innebär att ansvar inte lämnas 

över till enskilda teammedlemmar utan överlämnas till teamet som helhet. Det är 

teamet som avgör vilket som är bästa praxis för att uppfylla de skyldigheter de har 

(Martin & Martin 2006). Teammedlemmar arbetar tillsammans i alla aspekter av 

projektet och ingen enskild medlem är ensam ansvarig för krav, arkitektur eller 

testning.  

 

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

effektivt och justerar sitt beteende därefter.” 

 

Ett agilt utvecklingsteam vet att omgivningen kontinuerligt kan förändras, och att de 

också måste kunna förändras med den miljö de befinner sig i för att förbli agila 

(Martin & Martin 2006). Att reflektera på hur förbättringar kan göras är helt 

avgörande för det agila tankesättet. Även om saker som gjorts ibland inte kan göras 

ogjort, kan reflektion hjälpa till för att samma sak inte ska ske nästa gång (Moreira 

2013). I agila utvecklingsteam är medlemmarna självorganiserade vilket tagits upp i 

tidigare principer. Detta innebär att medlemmarna måste vara villiga att släppa sin 

”gard” och vara mer öppna och ärliga mot varandra, för att kunna uppnå verklig 

förbättring (Moreira 2013).  

2.2 Lean 

Lean är en arbetssätt som baseras på biltillverkaren Toyotas sätt att arbeta (Toyota 

production system), som sägs kombinera fördelar från hantverk och massproduktionen 
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samtidigt som nackdelar som höga kostnader från hantverk och den stelhet som 

massproduktionen har undviks (Hummels & de Leede 2000). Lean användes från början 

inom tillverkning med syftet att ge arbetslagen tydliga mål, minska slöseri, optimera 

arbetsflöden och se till att marknadens och kundens behov är det som är den primära 

beslutsfaktorn ( Ebert, Abrahamsson & Oza 2012). Det hävdas att Lean använder mindre av 

allting jämfört med massproduktion (mänskliga ansträngningar, fabrikens yta, halva 

investeringen) för att utveckla en produkt på halva tiden. Lean kräver också bara halva 

inventariet på plats, vilket resulterar i mindre defekter och att en större växande variation på 

produkter kan produceras (Hummels & de Leede 2000). Enligt Kniberg (2011) kan Lean och 

Agil ses som kusiner som har olika ursprung, då Agil kommer ifrån systemutvecklingen och 

Lean har sitt ursprung ifrån tillverkningsindustrin. Det är mer och mer utvecklings 

organisationer som undersöker hur Agil och Lean kan kombineras för att täcka hela kedjan 

från produktidé till leverans av produkt. Kniberg (2011) hävdar också att 

utvecklingsmetoderna Xp, Scrum och Kanban är metoder där principer från både Lean och 

Agil överlappar med varandra.  

2.2.1 Principer i Lean 

Liker (2004) tar i sin bok The Toyota way upp 14 principer som organisationer som ska 

införa Lean bör ta i beaktning. 

1. Basera ledningsbeslut på ett långsiktigt tänkande, även om det är på 
bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål.  

Handlar om att ha en filosofisk målmedvetenhet som ska ersätta alla kortsiktiga 
beslut. Organisationen ska arbeta, växa och anpassas mot ett gemensamt mål som är 
större än att bara tjäna pengar. De anställda ska förstå sin roll i företagets historia 
och arbeta för att företaget ska ta sig till nästa nivå. Att skapa värde för kunden, 
samhället och ekonomin är utgångspunkten och varje funktion i företaget ska 
utvärderas för att få fram hur detta kan uppnås. Personer inom organisationen ska 
sträva efter att styra sitt eget öde, agera med självförtroende och lita på sin egen 
förmåga. De ska ta ansvar för sitt uppförande samt upprätthålla och förbättra den 
kompetens som göra att värde kan skapas. Organisationens filosofi är grunden för 
alla andra principer (Liker 2004). 

2. Skapa kontinuerligt processflöden för att föra upp problem till ytan. 

Företaget ska designa om arbetsprocesser för att uppnå högt förädlingsvärde och ha 
ett kontinuerligt flöde. De ska sträva efter att minska ner den tid som ett 
arbetsprojekt går på tomgång eller väntar på att någon ska arbeta på det till noll. 
Flöden ska skapas för att flytta material och information, länka processer och 
människor samman för att problem ska upptäckas direkt. Flöde anses inom Lean 
vara nyckeln till en kontinuerlig förbättringsprocess och utveckling av människor 
(Liker & Meier 2006). 

3. Använd ”Pull” system för att undvika överproduktion. 

Ett exempel på ett Pull system kan vara om ett företag tillverkar bärbara datorer, i ett 
rent pull system tillverkas eller lagras inte någon dator innan en kund har lagt en 
beställning (Larman & Vodde, 2009). Målet med pull system är att inte ha något 
lager och arbete sker bara som respons till en ”pull” signal från kunden (Larman & 
Vodde, 2009).  Det handlar om att lagra relativt små mängder av varje produkt och 
fylla på baserat på vad kunden beställt (Liker & Meier 2006). Organisationen ska 
vara responsiva för dagliga förändringar gällande kunders efterfrågan istället för att 
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förlita sig på datoriserade scheman och system som ska spåra onödig inventering 
(Liker 2004). 

4. Jämna ut arbetsbelastningen (Heijunka). 

Denna princip handlar om att eliminera slöseri i processer och överbelastning på de 
människor och maskiner som arbetar i processerna (Liker 2004). Det ända sättet att 
skapa ett kontinuerligt flöde är genom att ha en viss stabilitet i arbetsbelastningens. 
Det handlar om att hitta sätt att jämna ut arbetsbelastningen till den grad det är 
möjligt (Liker & Meier 2006). 

5. Skapa en kultur där processer stoppas för att lösa problem, för att 
kvalitén ska bli rätt från början.   

Denna princip handlar om att skapa kvalité och värde för kunden, organisationer ska 
använda de kvalitetsäkrings metoder som finns tillgängliga för att säkerställa detta 
(Liker 2004). Bygga utrustning som har förmåga att upptäcka problem och stoppa i 
så fall. Organisationen ska skapa stödsystem för att snabbt kunna lösa problem och 
åtgärda dessa. De ska skapa en kultur där filosofin är att stoppa allt eller bromsa när 
det är problem för att få kvalité direkt och samtidigt öka produktiviteten på långsikt 
(Liker 2004). Produktiviteten kan lida i början men i det långa loppet kommer det 
förbättras då åtgärder tas för att lösa problemen (Liker & Meier 2006). 

6. Standardiserade arbetsätt är grunden för ständig förbättring och 
personalens delaktighet. 

Stabila, iterativa metoder ska användas överallt för att skapa en förutsägbarhet, 
regelbunden timing och regelbunden produktion av organisationens processer, detta 
är grundläggande för flöde och pull system. Organisationen ska gradvis lära sig av 
processerna genom att standardisera det som anses vara bästa sätt. Dessa standarder 
ska förbättras genom kreativa och individuella uttryck i organisationen. När någon 
kommer fram till något som är bättre än den nuvarande standarden ska detta införas 
(Liker 2004). 

7. Använd visuell styrning, för att inga problem ska förbli dolda. 

Det ska användas enkla visuella indikationer för att hjälpa personal att avgöra om det 
som tillverkas/utvecklas är inom de standardvillkor som finns eller avviker från 
dessa. De ska utvecklas visuella system på den plats där arbetet utförs för att kunna 
stödja det flöde som finns och pull systemet som används. Rapporter ska minskas ner 
så mycket som det går när det är möjligt, detta gäller även viktiga ekonomiska beslut 
(Liker 2004). 

8. Använd pålitliga, väl testade teknologi som stödjer personalen och 
processerna. 

Denna princip handlar om att teknik ska stödja människorna i deras arbete, inte 
ersätta dem. De menar att det oftast är bäst att arbeta fram en process manuellt 
innan teknik som stödjer processen läggs in. Ny teknik kan vara otillförlitliga och 
svåra att standardisera och kan därför påverka flödet negativt. Därför har en 
beprövad process som de vet fungerar företräde framför en ny teknik som inte är 
prövad. Därför sker tester på ny teknik innan den förs in i affärsprocesser, 
tillverkningssystem eller produkter. Teknik som inte stödjer kulturen eller som kan 
stöda stabiliteten, tillförlitligheten och förutsägbarheten ska avvisas (Liker 2004). 
Men det ska ändå uppmuntras att tänka på ny teknik när man tittar på nya sätt att 
arbeta, och teknik som har bevisats fungera och förbättra flödet i processerna ska 
snabbt implementeras i organisationen (Liker 2004). 



 

 10 

9. Träna enastående ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter 
filosofin och lär den till andra. 

Ta fram ledare inifrån organisationen istället för att köpa in dem utanför 
organisationen. Ledarens jobb ska inte ses som en som bara utför uppgifter eller har 
bra färdigheter, utan ledare ska vara förebilder för företagets filosofi och hur man gör 
affärer. En bra ledare ska förstå det dagliga arbetet i detalj så den kan vara den bästa 
läraren av företagets filosofi (Liker 2004). 

10. Utveckla enastående människor och arbetslag som följer företagets 
filosofi. 

Det ska skapas en stark, stabil kultur där förtagets värderingar och övertygelser är 
allmänt kända och efterföljs i många år. Träna exceptionella individer och grupper 
hur de arbetar efter förtagsfilosofin för att kunna uppnå bra resultat. Det ska arbetas 
hårt för att stärka organisationskulturen kontinuerligt (Liker 2004). Det ska 
användas tvärfunktionella arbetslag för att förbättra kvalitén, produktiviteten och 
flödet genom att lösa svåra tekniska problem. Egenmakt (empowerment) känner 
människor när de använder företgets verktyg för att förbättra företaget. Det ska göras 
ansträngningar att lära individerna i företaget hur man ska arbeta tillsammans som 
ett lag mot ett gemensamt mål, och lagarbeta är något som måste läras (Liker 2004). 

11. Respektera det utökade nätverket bestående av affärspartners och 
leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem att bli bättre. 

Respektera de partners och leverantörer som finns, och behandla dem förlängning av 
ditt företag. De externa arbetspartnerna ska utmanas till att växa och utvecklas, det 
visar att företaget respekterar dem. Ställ utmanande mål på dina partners och hjälp 
dem att uppnå dem (Liker 2004). 

12. Gå och se i person för att verkligen få förståelse för en situation (genchi 
genbutso). 

För att lösa problem och förbättra processer, sker detta genom att gå till källan och 
personligen observera och verifiera data istället för att bygga grundval grundat på vad 
andra människor eller datorskärmar säger (Liker 2004). De menar att tanke och tal 
ska bygga på personligt kontrollerade uppgifter. Även cheferna på högnivå inom 
organisationen ska gå och se saker personligen, detta kommer bidra med en större 
förståelse av situationen (Liker 2004). 

13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, överväg noga alla alternativ 
och verkställ snabbt. 

Välj inte en riktning eller väg innan noggrant övervägt de alternativ som finns. När 
ett alternativ har bestämts ska det ageras snabbt men försiktigt. ”Nemawashi” är 
processen där problem och möjliga lösningar diskuteras med alla inblandade, detta 
görs för att samla alla idéer och ta fram en överenskommelse om vilken väg man ska 
ta (Liker 2004). Denna process är tidskrävande men hjälper utöka sökandet efter 
lösningar, och när val ett beslut är taget kan ett snabbt genomförande ske (Liker 
2004). 

14. Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera (hansei) samt 
ständigt förbättra (kazien). 

När en process har etablerats och är stabil ska verktyg för ständig förbättring 
användas, detta för att kunna fastställa orsaken till varför det krånglar och sedan 
tillämpa de mest effektiva åtgärder mot detta. Design processen har kräver nästan 
ingen inventering. När slöseri exponeras, ska anställda använda den ständiga 
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förbättring processen (”Kaizen”) för att eliminera det (Liker 2004). Vid viktiga 
milstolpar eller när ett projekt är klart ska det reflekteras (”Hansei”) för att öppet 
kunna identifiera alla brister i projektet. I de fall brister har identifierats ska åtgärder 
för undvika detta misstag igen utvecklas. Lärdomar uppnås genom att standardisera 
bästa praxis istället för att uppfinna hjulet varje gång det är ett nytt projekt eller en 
ny chef (Liker 2004). 

 

Liker (2004) säger också att dessa principer kan delas in i fyra olika kategorier som är:  

Kategori Principer 

Långsiktig filosofi. 1. 

Rätt process kommer ge rätt resultat. 2, 3, 4, 5, 6,7 och 8. 

Generera värde för organisationen genom 
att utveckla organisationens anställda och 
partners. 

9,10 och 11. 

Genom att kontinuerligt lösa de 
grundläggande problemen skapas 
organisatoriskt lärande. 

12,13 och 14. 

Tabell 1. Kategorier inom Lean och principer som ingår i kategorierna. 

2.2.2 Andra uppsättningar av principer inom lean 

Här presenteras andra uppsättningar av principerna i lean, som de sju principerna i Lean 

software development och Lean Thinking. 

Lean software development’s sju principer 

Enligt Poppendieck och Cusumano (2012), Jonsson, Larsson och Punnekat (2013) har sju 

principer för lean systemutveckling tagits fram av Mary och Tom Poppendieck, och 

presenteras i deras bok Lean software development. An agile toolkit. Dessa principer 

varierar lite i de olika artiklarna men här presenteras denna uppsättning: 

1. Optimize the whole 

Här menar Poppendieck och Cusumano (2012) att utvecklingen ska vara grundad på 

en djup förståelse på vad kunderna vill ha gjort, och hur detta ska kunna uppnås 

genom programvaran. Men de säger också att det är en svår process att veta vad 

kunderna bryr sig om och värderar, speciellt eftersom programvaran i sig sällan har 

något värde. Utan värdet av programvaran är oftast inom ramen av ett större system 

som t.ex. en webbplats där kunder kan köpa produkter eller en automatiserad 

orderhantering. 

 

2. Eliminate waste 

Inom Lean är slöseri allt som antingen inte genererar värde för kunden direkt eller 

genererar kunskap för organisationen hur värde kan levereras mer effektivt 

(Poppendieck & Cusumano 2012). Några av de största orsakerna till slöseri inom 

systemutveckling är onödiga funktioner, förlorad kunskap, delvis gjort arbete, 

multitasking och de 40-50 % av utvecklingen som handlar om att hitta fel och 
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defekter (Poppendieck & Cusumano 2012). Enligt Bocock och Martin (2011) är det 

nödvändigt att eliminera slöseri för att försäkra sig om att kunden får värde och att 

produkter levereras så snabbt som möjligt. För att kunna eliminera slöseri måste 

först utvecklingsteamet definiera vad som är värde i deras miljö. det innebär att de 

måste identifiera de aktiviteter i deras utvecklingsprocesser som inte bidrar till värde 

och sedan besluta hur dessa aktiviteter kan minskas eller elimineras (Bocock & 

Martin 2011). 

 

3. Build quality in  

Denna princip handlar om att förhindra defekter och skapa ett system som reagerar 

omedelbart på problem (Bocock & Martin 2011). Enligt Poppendieck och Cusumano 

(2012) har kontinuerlig integrering av mindre programvaruenheter i större system 

länge ansetts vara bästa sättet för detta. Även Bocock och Martin (2011) menar att 

kontinuerlig integrering och testdriven utveckling är framtiden av de 

programvarutekniker, som används för säkerställa att kvalitet är inbyggt i ett system. 

Genom att använda sig av det upptäcks och visas defekter tidigt och detta tillåter 

utvecklarna fixa defekter direkt, istället för att förlita sig på testningen i det sista 

steget av utvecklingsprocessen.  

 

4. Create knowledge  

Programvaruutveckling handlar om att skapa kunskap och bädda in denna kunskap i 

de produkter som utvecklas. Lean utveckling rekommenderar detta på två sätt 

(Poppendieck & Cusumano 2012). För det första ska flera alternativ undersökas, t.ex. 

den grundläggande arkitekturen, designspråk för användarinteraktion med mera. 

Kritiska beslut ska dröja till sista möjliga stund, och sedan ska besluten grundas på 

den kunskap som har tillförts. Eftersom man gör på detta sätt har flera allternativ 

undersökts och det som kommer finnas ett alternativ som kommer fungera och är 

bäst optimerat för det totala systemet. Detta är enligt Poppendieck och Cusumano 

(2012) att ”lära först. 

 

Det andra sättet är att bygga en minimal uppsättning funktioner för att komma 

igång, som sedan levereras frekvent. Sedan kan beslut som berör produktens innehåll 

tas med hjälp av feedback från kunders erfarenhet. Denna process av kontinuerligt 

lärande kommer minimera skapandet av de funktioner som inte kunden ser något 

värde i (Poppendieck & Cusumano 2012). 

 

Även om ”lära först” kan ses som motsatsen till det senare, kan de enligt Poppendieck  

och Cusumano (2012) användas tillsammans på ett effektivt sätt. Nyckeln till detta är 

att använda alternativ och begränsningar för att ta kritiska beslut samtidigt som det 

gäller att vara medveten om att, innehållet i de flesta mjukvarusystem kommer 

ändras konstant över tid.  

 

5. Defer commitment 

För att kunna säkerställa kvalité, eliminera slöseri och vara lyhörda, ska 

utvecklingsteamen vänta så länge som möjligt innan beslut som inte kan ändras tas. 

Dessa beslut ska tas i sista möjliga ögonblick, vilket kan vara varierande beroende på 

situation och miljö. Genom att de väntar med att ta besluten så sent som möjligt 

kommer det göra att den som är beslutfattare har mer information att grunda 
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besluten på när de ska tas. Men om ett avgörande beslut tas för sent kan, det skada 

hela projektet (Bocock och Martin 2011). 

 

6. Deliver fast 

I många lean utvecklingsmiljöer sker produktionsleveranser frekvent som t.ex. vecka 

eller dag, men även kontinuerligt. Mekanismer för testning är nödvändiga för en 

frekvent distribution och bidrar till en förbättrad kvalité. Naturligtvis kan befintliga 

kodbaser innehålla defekter och små störningar kan få allvarliga konsekvenser 

(Poppendieck och Cusumano 2012). Men många organisationer har upptäckt hur 

man skapar tester som automatiskt kan identifiera de flesta fel som införs genom 

små förbättringar. Enligt Bocock och Martin(2011) innebär principen ”deliver fast” 

att utvecklingsteamen utvecklar programvara i korta tids-box cykler som t.ex. 

strukturer för feedback, reflektion och leverans av fungerande programvara.  

 

7. Respect people 

Utvecklingsteamen är ofta hjärtat av systemutveckling, det innebär att 

utvecklarmiljön måste möjliggöra att utvecklarna kan bygga ett förtroende, 

respektera varandra och samarbeta när det uppstår problem (Bocock & Martin 2011). 

 

Lean Thinking 

Enligt Rodríguez, Mikkonen, Kuvaja, Oivo och Garbajosa (2013) presenteras fem 
kärnprinciper av Womack och Jones 1996 i deras bok Lean Thinking: Banish waste and 
create wealth in your corporation. Dessa principer är: 
 

1. Value  
Definitionen av värde är allt som en kund är beredd att betala för och värde är 
mottsatsen till slöseri, vilket definieras som allt som förbrukar resurser men inte 
bidrar med värd till kund. Syftet i lean är att hela tiden identifiera och ta bort slöseri 
(Rodríguez m.fl 2013). Enligt Wang, Conboy och Cawley (2012) definieras värde av 
kunden och det är viktigt att ha en klar uppfattning av vad kunden anser är värde. 
 

2. Value stream 
Värde ström är de samlade aktiviteter som krävs för att en produkt ska gå ifrån 
kundorder till kunden. Här ska varje aktivitet bidra med värde (Rodríguez m.fl 2013). 
Enligt Wang, Conboy och Cawley (2012) är värde ström en karta som identifierar 

varje steg av processen och kategoriserar de steg gällande dess värde. 

 
3. Flow 

Med flöde menas att organisationen måste vara organiserad som ett kontinuerligt 
flöde, detta eliminerar det som inte är kontinuerligt i värdeflödet för att skapa en 
smidig leverans (Rodríguez m.fl 2013). 

 
4. Pull 

Med Pull menas att det endast produceras när det behövs, dvs. när en kundorder 
kommer in. Detta gör kundorder/marknad till beslutföraren (Rodríguez m.fl 2013). 
Pull har som syfte att säkerställa att inget tillverkas som inte behövs (Wang m.fl 
2012). 
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5. Perfection 
Perfektion eller Kaizen som det heter på Japanska, handlar om att bedriva kontinuerlig 
förbättring, och finns inget slut på strävan att uppnå perfektion (Rodríguez m.fl 2013). 
Detta sker genom kontinuerligt identifiera och avlägsna slöseri (Wang et al. 2012). 

 
Jonsson, Larsson och Punnekat (2013) har i sin artikel syntiserat nyckelbegrepp ifrån lean 
och skapat en tabell, utifrån den tabellen har nedanstående tabell skapats för att se hur de 
olika definitionerna och uppsättningar av principer ifrån lean hänger ihop. 
 

Principer Liker Womack & Jones Poppendiecks 

1. Basera ledningsbeslut på ett långsiktigt tänkande, även om 

det är på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål  1. Optimise the whole 

2. Skapa kontinuerligt processflöden för att föra upp problem 

till ytan 
3. Flow 6.Deliver fast 

3.  Använd ”Pull” system för att undvika överproduktion. 4. Pull  

4. Jämna ut arbetsbelastningen (Heijunka).  2. Eliminate waste 

5.  Skapa en kultur där processer stoppas för att lösa problem, 

för att kvalitén ska bli rätt från början. 
5. Perfection 3. Build quality in 

6.  Standardiserade arbetsätt är grunden för ständig 

förbättring och personalens delaktighet. 
 4. Create knowleadge 

7. Använd visuell styrning, för att inga problem ska förbli 

dolda  
 

8. Använd pålitliga, väl testade teknologi som stödjer 

personalen och processerna.   

9. Träna enastående ledare som verkligen förstår arbetet, 

lever efter filosofin och lär den till andra.   

10. Utveckla enastående människor och arbetslag som följer 

företagets filosofi.   

11. Respektera det utökade nätverket bestående av 

affärspartners och leverantörer genom att utmana dem och 

hjälpa dem att bli bättre. 

 7. Respect people 
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12. Gå och se i person för att verkligen få förståelse för en 

situation (genchi genbutso).   

13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, överväg noga 

alla alternativ och verkställ snabbt. 
 5. Defer commitment 

14. Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera 

(hansei) samt ständigt förbättra (kazien). 
5. Perfection 4. Create knowledge 

 1. Value 2. Eliminate waste 

 2. Value stream 1. Optimize the whole 

Tabell 2. Syntes av principer ifrån olika uppsättningar av principer från Lean. 

2.3 Begreppslista 

Här presenteras förklaringar på olika begrep som presenteras i rapporten. Dessa begrepp 

är sådana som inte kan tas för givet att alla personer har kunskap om. Därför förklaras de 

kortfattat här. 

Sponsorer - Avser kunder, kravställare, produktägare eller andra roller som är inblandade i 

processen innan arbetet påbörjas. 

Ledtid – Den tid det tar ifrån att en process startar tills den är klar och uppfyller sitt syfte. 

XP – Även kallad Extreme programming, en agil utvecklingsmetodik skapad av Kent Beck. 

Communites of practice – En grupp av människor som delar ett problem, en uppsättning av 

problem, en passion om något ämne och som fördjupar sin kunskap och expertis inom detta 

område genom att integrera regelbundet. 

IRC – Internet Relay Chat, ett protokoll för textkommunikation där användarna tillåts chatta 

med varandra. 

Kano modell – Modell som används för att förstå kundernas behov, utvecklades av Noriaki 

Kano. 

Go to Gemba – Japansk term som betyder ” den riktiga platsen” handlar om att gå dit som 

problemet finns, eller platsen där värde skapas.  
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3 Problemformulering  

Detta kapitel tar upp vad problemområdet är, varför det är aktuellt att undersöka. Vilken 

frågeställning som ska besvaras och vad är syftet och förväntat resultat. Vilken 

avgränsning har gjorts i undersökningen och vilken tidigare forskning har gjorts i 

området.  

Både Agil och Lean är en uppsättning principer och värderingar på hur arbete ska utföras, 

dessa har tagits fram för specifika områden från början. Lean togs fram för bilindustrin och 

Agil togs fram för att lyckas med programutveckling. Men på senare år har Lean börjat 

införas i områden som inte är bilindustri och även programvarubranschen har börjat 

intressera sig för Lean. Tidigare forskning visar att bland annat sjukvården har börjat 

intressera sig för Lean och infört det i sina verksamheter, det har även tagits fram principer 

från Lean production anpassat för mjukvaruutvecklingen (Ebert, Abrahamsson & Oza 2012). 

Är det lämpligt att införa principer som skapades för bilindustrin i programvaruutveckling? 

Kan principer och delar ifrån lean och agil kombineras för att skapa en uppsättning principer 

som är mer användbar än vad dessa är var för sig?  

3.1 Frågeställning 

Den fråga som denna undersökning vill besvara är: 

Fråga 1.”Hur kan principer ifrån Lean production och Agil kombineras för att skapa en 

uppsättning principer som är mer användbara för systemutveckling?”    

3.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att undersöka om principer och delar ifrån lean och agil 

kan kombineras för att skapa en uppsättning principer, som är mer användbar för 

systemutveckling än dessa två var för sig. Detta kommer göras genom att analysera vad 

litteraturen tar upp om de grundläggande principerna inom lean och agil, och hur dessa 

principer används inom den nuvarande systemutvecklingen. Förhoppningen med 

undersökningen är att genom att kombinera principer från agil med principer från lean, ska 

en uppsättning principer tas fram. Men även att denna uppsättning av principer ska vara 

användbar för utövare inom systemutveckling. Vara riktlinjer på hur systemutvecklings 

processen kan utföras för att täcka alla de delar som ingår. 

3.3 Avgränsning 

Undersökningen handlar om att jämföra grund/kärnprinciperna inom begreppen Agil och 

Lean, dvs. de principer som tagit fram i det agila manifestet och de grundläggande 

principerna inom Lean production. Det innebär att en avgränsning görs mot specifika agila 

metoder som kan ha lagt till egna principer utöver de som finns i manifestet. När det gäller 

lean finns det ett flertalet olika uppsättningar av principer, där antalet principer varierar i 

antal. Därför kan det inte avgränsas till en specifik uppsättning när dessa ska analyseras. 
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3.4 Tidigare forskning 

Tidigare forskning tar upp hur element ifrån Lean och Agil kan kombineras i 

mjukvaruutvecklingsprocesser. Enligt Wang, Conboy och Cawley (2012) har det Agila 

samfundet börjat titta på Lean utvecklings metoder. Den tar också upp hur Lean börjar och 

kan användas i andra områden än vad filosofin skapades för (Hicks m.fl. 2015). 

Undersökningar har gjorts som visar att Agila metoder fungerar bättre än traditionella 

metoder när det gäller att uppnå framgång i projekt (Serrador & Pinto 2015). I 

undersökningen tittade man på projektets effektivitet (kostnad för möten, tid och 

omfattningen av mål) och intressenters framgång (uppfylla förväntningarna av intressenter 

vilka anses vara de som är bäst att bedöma den totala framgången). Denna undersökning 

visade ett samband med Agil och högre rapporterad framgång när det gällde hela projektets 

framgång samt effektivitet och intressenters framgång. Wang, Conboy och Cawley (2012) 

tar upp att framtida forskning bör undersöka agil och lean på mer detaljerad nivå och hur 

det används, samt att undersöka vilka likheter och skillnader som finns mellan lean och agil. 
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4 Metod 

I detta kapitel presenteras den metod som har använts, vilka steg som ska utföras i 

metoden. 

Då denna undersökning har som syfte att undersöka om en kombination av principerna ifrån 

lean och agil, är mer användbar för systemutveckling än vad dessa två uppsättningar är var 

för sig. Innebär det att befintlig litteratur kommer analyseras för att identifiera vilka 

egenskaper dessa två områden har. Därför har systematisk litteraturstudie valts som 

huvudmetod för att samla in information. En systematisk litteraturstudie är ett sätt att 

identifiera, utvärdera och tolka den tillgängliga forskningen som är relevant för en 

frågeställning (Kitchenham & Charters 2007). Enligt (Kitchenham & Charters 2007) finns 

det flera anledningar till att använda en systematisk litteraturstudie, men de vanligaste 

orsakerna är att: 

 För att göra en sammanfattning av de befintliga bevisen för en behandling eller 

teknik, exempel på detta kan vara att sammanfatta empiriska bevis på fördelar och 

nackdelar för en agil utvecklingsmetod. 

 Eller för att identifiera eventuella luckor som finns i den befintliga forskningen för att 

kunna föreslå framtidaforskning. 

 Men också för att undersöka om empiriska bevis stöder eller motsäger teoretiska 

hypoteser, eller för att kunna skapa nya hypoteser.  

Fördelar med en systematisk litteraturstudie är att den väldefinierade metoden gör att det är 

större chans att resultatet av litteraturstudien är objektivt, att den kan ge information av 

vissa fenomen inom ett stort urval av inställningar och empiriska metoder (Kitchenham & 

Charters 2007). 

Efter de artiklar som tas fram i litteraturstudien har analyserats och ett resultat på om/hur 

lean och agil kan kombineras har tagits fram, kommer detta resultat vara grund för den 

intervjumall som kommer användas vid de kvalitativa intervjuerna. Kvalitativa intervjuer 

kommer användas för att få åsikter om resultatet ifrån litteraturstudien. De som är 

intressanta att intervjua är personer som antigen är utövare av antigen lean eller agil, eller 

personer som har god kunskap inom dessa två områden. Genom att använda både intervjuer 

och litteraturstudie som datainsamlingsmetoder kommer två infallsvinklar täckas, dvs. både 

vad litteraturen säger och vad som kan fungera praktiskt enligt personer som är insatta i 

dessa principer. 

 

Figur 1. Övergripande modell över arbetsprocess. 
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4.1 Systematisk litteraturstudie 

I en systematisk litteraturstudie är det viktigt att ha en definierad plan på vilka källor som 

information ska hämtas ifrån, vilken information som ska inkluderas och exkluderas i 

undersökningen. Enligt Jesson, Mathesson och Lacey (2011) finns det sex viktiga steg som 

bör genomarbetas när en systematisk litteraturstudie utförs och dessa är: 

1.  Definiera en frågeställning 

2.  Utforma en plan 

3. Sök i litteraturen 

4. Tillämpa kriterier för inkludering och exkludering 

5. Tillämpa kvalitetsbedömning  

6. Gör en syntes  

När en litteraturstudie utförs är det viktigt att dokumentera den process som sker, detta för 

att det ska vara transparant för den person som läser artikeln. Det vill säga att det ska vara 

lätt att förstå de olika val som gjorts och vara lätt att följa den väg som lett till slutsatser som 

tagits. Saker som bör dokumenteras och finnas med är:  

 Namn på databaser som det gjorts sökningar i 

 Datum som dessa sökningar skedde 

 De år som täckts av sökningarna 

 Vilka sökfraser som har använts 

 Antal träffar sökningarna har resulterat i ( Jesson, Mathesson  & Lacey 2011) 

Även kriterier för inkludering och exkludering som appliceras ska vara tydliga, om dessa är 

tydliga gör det processen att välja artiklar som ska ingå i undersökningen lättare.  

Att ta fram frågeställningen är en av de viktigaste delarna i systematisk litteraturstudie, det 

är dessa som ska driva hela metoden. Sökprocessen ska identifiera primära artiklar som tar 

upp frågeställningen, vid processen av att inkludera och exkludera litteratur måste de 

artiklar som tas med i undersökningen hjälpa till att besvara frågeställningen. I 

analysprocessen måste data syntiseras på ett sätt att frågeställningen kan besvaras 

(Kitchenham & Charters 2007). Detta innebär att frågeställningen måste vara tydligt 

definierade för att det ska underlätta processen att ta fram sökfraser. Detta innebär att en 

avgränsning har gjorts i denna undersökning och det är grundprinciperna i agil som är 

intressanta. Denna avgränsning har gjorts för att begränsa den litteratur som ska samlas in 

och analyseras. Om denna avgränsning inte gjorts vid skapandet av frågeställningen, skulle 

det troligtvis innebära att en betydligt större mängd litteratur skulle samlats in och 

analyserats. Detta beror på att det finns flertalet agila metoder som har egna principer 

utöver de agila grundprinciperna. Även en avgränsning har gjorts genom att begreppet 

systemutveckling lagts till i frågeställnigen, då både agil och lean används inom andra 

branscher hade det inneburit en massa litteratur om dessa vid insamlandet av litteratur. 

Genom att ha en tydligt definierad frågeställning underlättar det vid skapandet inkluderings 

och exkluderingskriterier, då dessa ska grundas på frågeställningen. 
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Figur 2. Modell över arbetsprocess litteraturstudie. 

4.1.1 Sökfras 

Sökord och sökfraser som används vid sökning av litteratur för den systematiska 

litteraturstudien är viktig. Sökfrasen ska definieras exakt för att den eller de personer som 

utför litteraturstudien måste ta beslut om varje potentiell litteratur kommer inkluderas eller 

exkluderas i studien (Jesson m.fl. 2011). I denna undersökningen är det hur/om agil och lean 

kan kombineras som ska undersökas därför har följande sökfraser tagits fram: 

 (Agile AND Lean)   

  (Lean software) 

  (Leagile)  

Dessa sökfraser kommer kombineras med den Booleska operatorn ”OR” för att få fram alla 

artiklar med en sökning. Dessa sökfraser har tagits fram efter att testsökningar uförts i 

databaserna. Efter en mindre analys av resultaten togs beslutet att dessa är de lämpligaste 

för att få fram information som berör frågeställningen. 

Med Agile AND Lean är förhoppningen att få fram artiklar som tar upp hur lean och agil kan 

kombineras inom systemutveckling. Men även artiklar som inte är inom systemutvecklig är 

intressanta, detta beror på att även dessa kan ta upp hur principer av lean och agil kan 

kombineras. 

Lean software används för att ta fram de artiklar som berör hur lean används inom 

systemutvecklingen, detta för att få fram vilka principer ifrån lean som anses fungera på 

systemutvecklingsprocessen.  

Leagile är ett uttryck som har börjat komma fram i litteraturen på senare år och handlar om 

en kombination av lean och agil, därför läggs den till för att även få med artiklar som 

innhåller detta ord.  

De artiklar som är mest intressanta är de som är empiriska rapporter, dvs artiklar som 

grundas på erfarenheter. Genom att analysera dessa är förhoppningen att se vad som har 

fungerat att kombinera i verksamheter innan. 

4.1.2 Inkludering och exkluderingskriterier 

I en systematisk litteraturstudie vill den som gör studien bara ha litteratur som hjälper dem 

att besvara den frågeställning som tagits fram (Kitchenham & Charters 2007). Därför är det 

viktigt att de inkludera och exkludera kriterier som appliceras är tydliga från början. 

Kriterierna ska grundas på den frågeställning som finns och för att minska risken för 

partiskhet bör dessa bestämmas vid skapandet av den definierade planen, även om de kan 

komma att förfinas under processen (Kitchenham & Charters 2007). 



 

 21 

De inkluderings och exkluderingskriterier som kommer användas vid avgörandet om en 

artikel ska ingå eller inte i undersökningen är: 

Inkluderingskriterier:  

 Ska vara publicerat i en vetenskaplig journal eller konferens.  

 Artiklarna ska vara peer-reviewed. 

 Artiklarna ska vara relevanta för undersökningen dvs. ta upp hur lean och agile kan 

kombineras eller hur lean används inom systemutveckling. 

 Artiklarna ska vara på engelska eller svenska. 

 Artiklar som baseras på empirisk forskning.  

 Artiklarna ska vara publicerade mellan år 2005-2016 

Exkluderingskriterier: 

 Uppfyller inte inkludera kriterier. 

 Publikationerna är e-böcker eller böcker. 

 Artiklar som enbart handlar om agil inom systemutveckling. 

 Artiklar som handlar om enbart lean i andra områden än systemutveckling. 

 Dubbletter som hittas i de digitala databaserna. 

Kriterier ovan som att artikeln ska vara peer-reviewed har valts för att säkerställa kvaliteten 

på artikeln som analyseras. Att andra språk än engelska och svenska har valts bort beror på 

det inte finns kunskap om dessa språk. Svenska valdes även om inte många artiklar är 

skrivna på detta språk, men här vill inte en uteslutning göras ifall relevanta artiklar på detta 

språk dyker upp under insamlandet av litteratur. Artiklar som enbart handlar om agil inom 

systemutveckling är inte intressanta då det som vill besvaras är om/hur agil och lean kan 

kombineras. Däremot är artiklar som tar upp hur lean används inom systemutveckling 

intressanta då dessa artiklar kan innehålla information hur principer av lean kan appliceras 

på systemutveckling. 

4.1.3 Databaser 

De databaser som valts att använda är: 

Databaser Innehåller 

ACM Digital Library  Fulltext, artiklar 

IEEE Xplore Fulltext, Journaler, konferens, e-böcker  

ScienceDirect Fulltext, vetenskapliga tidsskrifter 

Tabell 3. Valda databaser i litteraturstudien. 

I dessa databaser kommer sökningar ske med de sökfraser som har tagits fram, på dessa 

artiklar kommer sedan inkluderings och exkluderingskriterier appliceras. Utöver sökningar i 

dessa databaser kommer även snöbollseffekten användas för att identifiera artiklar som är 

relevanta för undersökningen. Detta innebär att de artiklar som ingår i referenslistan på de 

artiklar som ska ingå i undersökningen kommer analyseras, för att se om även dessa bör ingå 

i denna undersökning. Vid valet av vilka databaser som ska användas i undersökningen för 

att få fram litteratur har det funnits vissa begränsningar, en begränsning har varit att många 
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databaser tar betalt för artiklarna. Därför har urvalet delvis varit ett bekvämlighetsurval, dvs. 

att de har varit tillgängliga genom högskolan i Skövde. Men utöver det har de databaser som 

tillhandahåller peer-reviewed artiklar och har journarler som innehåller artiklar relevanta 

för frågeställningen valts ut. En fördel med sciencedirect är att det går att ladda ner flera 

artiklar samtidigt, men detta är inte möjligt på de andra två. Dessa tre databaser ingår även i 

den lista av databaser som Kitchenham och Charters (2007) presenterar, med databaser de 

hävdar är relevanta för software engineering. 

4.1.4 Analysmetod 

När inkluderings och exkluderingskriterier har applicerats på de artiklar som tagits fram, 
och processen med att kvalitetsbedöma artiklarna är klar ska dessa analyseras. För att 
analysera artiklarna har Grounded theory valts och analysen kommer utgå ifrån de fem steg 
som presenteras av (Wolfswinkel, Furtmueller & Wilderom 2011). Dessa steg består av: 
 

1. Definiera 
Här ska forskningsområde identifieras, kriterier för inkludering och exkludering 
tas fram. Sökfraser ska tas fram och det ska beslutas om vilka lämpliga källor som 
ska användas. 

 
2. Söka 

I detta steg sker sökningar på den litteratur som ska ingå i undersökningen. 
 

3. Välj 
Här ska dubbletter rensas bort, sedan ska kriterier för inkludering och 
exkludering appliceras. Här används även snöbollseffekten användas för att 
ytterligare ta fram relevant litteratur för undersökningen. Här ska det undersökas 
vilka artiklar som den aktuella artikeln refererar till men även vilka artiklar som 
använt den aktuella artikeln som referens så kallad ”forward citation” och 
”backward citation” (Wolfswinkel, Furtmueller & Wilderom 2011). 

 
4. Analysera 

I detta steg sker analysen genom öppen kodning, axiell kodning och 
selektiv kodning. Med öppen kodning sker den analytiska processen att ta 
fram kategorier på en högre abstraktionsnivå från den uppsättning 
begrepp/variabler som identifieras. Med axiell kodning utvecklas dessa 
kategorier ytterligare och ta fram eventuella underkategorier. Selektiv kodning 
innebär en förädlingsprocess av kategorierna som tagits fram där syftet är att 
stärka tidigare skapade kategorier. Huvudkategorin i en litteratur studie är den 
eller de frågeställningar som undersökningen har som syfte att besvara. Det är i 
selektiv kodning som forskaren försöker utveckla ett resonemang där 
frågeställningen besvaras (Wolfswinkel, Furtmueller & Wilderom 2011). 
 

5. Presentera 
I detta steg handlar det om att presentera och strukturera den data som tagits 
fram och strukturera upp artikeln. 

 
Denna process sker iterativt vilket innebär att sökfraser kan komma att modifieras, 
inkluderings och exkluderingskriterier kan även de ändras. Processen med kodning kommer 
ske på varje artikel tills ingen ny information identifieras. Även att föra anteckningar av 
kodningsprocessen är en viktig del, dessa anteckningar är grundläggande för att kunna spåra 
processen med eventuella nya idéer som kommer fram (Wolfswinkel, Furtmueller & 
Wilderom 2011). I denna undersökning kommer öppen kodning ske genom att delar av lean 
och agil som kan kombineras markeras med en färg, medan delar av som inte kan 
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kombineras markeras med en annan. I axiell kodning kommer sedan det markerade sedan 
förhoppningsvis kunna fördelas in i olika kategorier. 
 

4.2 Kvalitativ intervju 

Efter analysen av litteraturen är klar och resultatet har sammanfattats, kommer denna 
information delvis vara grunden för de intervjufrågor som kommer användas i de kvalitativa 
intervjuerna. Kvalitativa intervjuer kommer användas för att kunna få synpunkter på vad 
intervjupersonerna anser om resultatet ifrån litteraturstudien. Data ifrån intervjuerna 
kommer först att transkriberas, sedan kommer transkribering analyseras och jämföras med 
resultatet ifrån litteraturstudien. Den intervjumetod som kommer användas är semi-
strukturerade intervjuer, vilket är en form av öppen intervju. Enligt Berndtsson, Hansson, 
Olsson & Lundell (2008) är öppen intervju den typ av intervju som används mest när 
kvalitativ forsking utförs. I en öppen intervju har forskaren ingen eller endast en liten 
kontroll på de frågor som kommer tas upp under intervjun, istället styrs frågorna beroende 
på hur den intervjuade svara (Berndtsson m.fl. 2008). Frågor som är ledande eller som kan 
besvaras enkelt dvs., ”ja/nej” eller ”kanske” ska undvikas, istället ska frågorna ställas på ett 
sådant sätt att det öppnar upp för diskussion om ämnen som den intervjuade anser är 
viktiga inom området. Samtidigt menar Berndtsson, Hansson, Olsson & Lundell (2008) att 
det kan finnas svårigheter, speciellt för oerfarna forskare att uppnå en balans mellan öppna 
frågor och mer undersökande frågor som berör ämnet på ett mer fokuserat sätt. 
 
En intervjuguide används som grund, men möjlighet för diskussion och ytterligare frågor 
finns. Varje intervju kommer att spelas in, vid godkännande ifrån respondenter.  
Inspelningen kommer ske med två inspelningskällor, ifall en av dessa källor skulle krångla. 
Därefter kommer transkribering av intervjuerna påbörjas antigen samma dag, eller senast 
dagen efter. Varje intervju kommer inledas med att ta upp de etiska principerna som 
presenteras här nedan 
 

Intervjuguide

Baseras på: 
 Frågeställning
 Analys av litteraturstudie

Intervjur

 Spelas in med två 
inspelningskällor

 Transkriberas dagen efter 
utförd intervju. 

Analys

Intervjun analyseras med:
- Öppen kodning
- Axiell kodning 
- Selektiv kodning

Jämförelse

Analyser av Intervju och 
litteraturstudie jämförs för 
att ta fram likheter och 
skillnader.

 
Figur 3. Arbetsprocess med intervjuer. 

4.2.1 Etik 

Vid forskning finns det vissa saker som måste tas i beaktning. Samtidigt som det är viktigt 

att forskning utförs för att ta fram ny information, måste de individer som deltar i 

forskningen skyddas (Vetenskapsrådet 2002). Därför finns individskyddskravet, vilket är 

riktlinjer eller principer som bör tas i beaktning för att skydda de individer som deltar. Detta 

krav kan delas upp i fyra allmänna huvudkrav, vilka är informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

Informationskravet  

Detta krav handlar om att forskaren ska informera de som berörs av forskningen om dess 

syfte. Kravet tar upp att forskaren/forskarna ska informera vilken uppgift de som är 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare har i forskningsprojektet. Men även vilka 

villkor som gäller för deras deltagande. De ska upplysas om att deras deltagande är frivilligt 
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och att de har rätt att avbryta sitt deltagande när de vill. All den information som kan tänkas 

påverka deras vilja att delta i forskningen ska de informeras om (Vetenskapsrådet 2002). 

Samtyckekravet  

Samtyckekravet handlar om att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan i 

undersökningen. Kravet tar upp att den som utför forskningen ska inhämta 

uppgiftslämnarens/undersökningsdeltagarens samtycke. I de fall där de som deltar är under 

15 år, ska samtycke inhämtas av deras förälder/vårdnadshavare om undersökningen är av 

etisk känslig karaktär. De som medverkar i forskningen har själva rätt att bestämma om, hur 

länge eller på vilka villkor de ska delta, och de ska kunna avbryta sin medverkan utan att det 

bidrar till negativa följder för dem. Detta innebär att en deltagare som deltar i en intervju 

kan avbryta denna när han/hon så önskar. Oavsett om deltagaren väljer att delta eller 

avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagaren utsättas för opassande 

påtryckningar eller påverkan. Det bör därför inte finnas beroende förhållande mellan 

forskaren och den/de tilltänkta deltagare eller uppgiftslämnare (Vetenskapsrådet 2002). 

Konfidentialitetskravet 

Handlar om att alla uppgifter om deltagare i en undersökning ska ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras på ett sätt att inte obehöriga kan ta del av 

dem. Det betyder att alla personer som bedriver forskning som omfattas av etisk känsliga 

uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna ett kontrakt om 

tystnadsplikt gällande dessa.  Även alla uppgifter om identifierbara personer ska antecknas, 

lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att inte enskilda personer kan identifieras av 

utomstående. Det innebär att det inte ska vara möjligt för utomstående att ta del av dessa 

uppgifter.  

Nyttjandekravet 

Handlar om att de insamlade uppgifterna om enskilda personer bara får användas för 

forskningsändamål. Det betyder att uppgifter om enskilda personer som är insamlade i 

forskningssyfte inte får användas eller lånas ut för kommersiellt bruk, eller till syften som 

inte är vetenskapliga. Personuppgifter som är insamlade får inte användas för beslut eller 

åtgärder som direkt påverkar denna person, detta får bara ske om ett särskilt medgivande 

har getts av den berörda personen (Vetenskapsrådet 2002). 

Rekommendationer  

Utöver dessa regler och principer finns ett par rekommendationer, dessa är:  

 Att den person som utför forskningen bör be de som är uppgiftslämnare, deltagare 

och andra som berörs av forskningen att ta del av de etiskt känsliga avsnitten eller 

kontroversiella tolkningar i undersökningen innan de publiceras (Vetenskapsrådet 

2002). 

 Forskaren bör fråga deltagare, uppgiftlämnare och andra personer som berörs om 

undersökningen om de är intresserade av att få ta del av forskningsresultaten som 

kommer publiceras. Detta genom att få en rapport eller sammanfattning av 

undersökningen (Vetenskapsrådet 2002). 
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4.2.2 Analys av intervju 

Analysen av intervjuerna kommer ske med samma metod som i litteraturstudien fast börja 

på steg fyra som presenteras i kap 4.1.4. Det innebär att öppen kodning, axiell kodning och 

selektiv kodning kommer användas för att identifiera begrepp som sedan katigoriseras.  Men 

samtidigt kommer även den analys som görs i litteraturstudien ligga som grund för analysen.  

Vilket innebär att sådant som kan bekräfta eller dementera det som tagits fram i den 

analysen kommer markeras, för att kunna utveckla dessa kategorier ytterligare. 

4.3 Genomförande  

I detta kapitel förklars hur arbetet med litteraturstudien har skett, vilka databaser som har 

använts. vilka sökfraser som har använts vid sökning av litteratur, vilka kriterier för att 

inkludera eller exkludera en artikel som finns. Men även hur intervjumallen har tagit fram 

och hur intervjuerna har genomförts. 

                                

Start
Ta fram 

frågeställning
Utför sökningar i 

databaser
Kvalitetsgranska 

Sök resultat
Utför analys av 

litteratur

Skapa intervju guide 
utifrån 

litteraturstudie och 
frågeställning

Utför intervjuer Analysera intervjuer

Jämför 
litteraturstudie 

analys med intervju 
analys

Ta fram ett resultat
Diskussion och 

slutsats
Slut

 

Figur 4. Modell över genomförande arbetet. 

4.3.1 Litteraturstudie 

 

För att få fram bakgrundsinformation om det ämnet som undersökts gjordes mestadels 

sökningar i worldCat local vilket är en av de större bibloteks databaserna. Dessa sökningar 

resulterade i relevanta artiklar och böcker som gjorde att en större kunskap inom ämnet 

kunde skapas. För att få fram artiklar som skulle ingå i den systematiska litteratur studien 

användes databaserna:  

 ACM digital libary 

 IEEE Xplore  

 ScienceDirect. 

Dessa databaser ingår i den listan av relevanta databaser för Software enginnering som 

Kitchenham och Charters (2007) presenterar.  Men dessa valdes även efter en analys av vilka 

databaser de artiklar som analyserats för att skapa en bakgrundskunskap av ämnet hade 

använt. De artiklar som hade utfört en linkande insamlingsmetod och var inom samma 

ämnesområde var de som var intressanta. 

De sökord som använts i processen att få fram artiklar är: 

 Agile 

 Lean  
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 Software  

 Leagile 

Dessa kombinerades genom att använda boolean operatörerna ”AND” och ”OR”, vilket 

resulterade i sökfrasen: 

(Agile AND Lean) OR (Lean AND software) OR (Leagile). 

Syftet med denna sökfras var att få fram hur lean och agil kan kombineras inom 

systemutveckling, men även inom andra områden. Även andra områden kunde vara 

intressanta och bidra till att besvara frågeställningen. 

Steg i processen  

I denna del presenteras på vad sökningar gjordes på i varje databas samt vilket datum 

sökningarna utfördes. Hur många artiklar som sökningarna resulterade i sammanlagt, 

men även hur många som varje databas resulterade i. En beskrivning av hur processen av 

att kvalitets bestämma artiklarna utfördes och hur många artiklar som ingick i varje 

iteration. 

 På sciencedirect gjordes sökningar på title, abstract och keywords och årtalen som 

söktes på var från 2005-nuvarande (4/4-16).  

 På IEEE Xplore gjordes sökningar på abstract och årtalen som söktes på var 2005-

nuvarande (4/4-16). 

 På ACM digital libary gjordes sökningar på abstract, artiklar som gick att ladda ner 

som pdf och årtalen 2005-nuvarande (4/4-16) 

Anledningen till att det är skillnad på vad det har sökts på i sceincedirect och de andra två 

databaserna är att det inte fanns något alternativ till att söka på title, abstract och keywords 

tillsammans i de andra två. Därför valdes abstract framför title och keyword, anledningen till 

detta är att det är större chans att relevanta artiklar skulle innehålla sökorden i abstract än i 

title och keyword. 

Resultatet blev 135 artiklar från sciencedirect, 57 artiklar från ACM digital libary och 191 

artiklar från IEEE Xplore vilket resulterade i 383 artiklar totalt. Nästa steg i processen vara 

att kvalitets bestämma artiklarna och att applicera inkluderings och exkluderingskriterier. 
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Sökning
Utför sökning i valda databaser.

383 stycken artiklar.

Steg 1
Ta bort dubbletter och länkar till artiklar som kostade pengar.

367 stycken artiklar.

Steg 2
Ta bort icke relevanta artiklar genom analys av titel och abstrakt

259 stycken artiklar.

Steg 3
Applicering av inkluderingskriterier och exkluderingskriterier. Analys av 

abstrakt, titel, nyckelord och slutsats. 
53 stycken artiklar.

Steg 4
Applicering av inkluderingskriterier och exkluderingskriterier. Analys av 

abstrakt, titel, nyckelord och fulltext. 
7 Stycken artiklar

Steg 5
Utföra snöbollseffekten på valda artiklar från steg 4. dvs gå igenom referenser 

på dessa artiklar, för att se om någon av dessa kan användas. 
7 Stycken artiklar

 

Figur 5. Kvalitetsbedömning av artiklarna i litteraturstudien. 

 

Steg ett 

I detta steg rensades alla dubbletter bort, eftersom sökningar skedde i tre olika databaser 

resulterade detta i ett visst antal dubbletter. Dubbletterna rensades bort efter en analys av 
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titel och abstrakt. Även länkar till artiklar som var tvungna att köpas rensades bort, 

resultatet i detta steg var att det var 367 stycken artiklar kvar efter rensning. 

Steg två 

I detta steg skedde en snabbare analys av artiklarna, här rensades även innehålls index, 

författare index och framsidor som laddats ner genom sökningar i databaser bort. Artiklar 

som tydligt var inom fel område rensades bort, mestadelen av dessa artiklar var artiklar som 

innehåll ordet lean. Här rensades även artiklar som var på andra språk än engelska och 

svenska bort. Analysen skedde genom att gå igenom titel och abstrakt för att skapa en 

förstelse för vad artikeln handlade om, de artiklar som var osäkra var kvar till nästa iteration. 

Resultatet blev att det var 259 stycken artiklar kvar. 

Steg tre 

I detta steg applicerades inkluderingskriterierna:  

 ”Artiklarna ska vara relevanta för undersökningen dvs. ta upp hur lean och agile 

kan kombineras eller hur lean används inom systemutveckling.” 

och exkluderingskriterierna: 

 ”Artiklar som enbart handlar om agil inom systemutveckling.” 

 ”Artiklar som handlar om enbart lean i andra områden än systemutveckling.” 

i processen med att bestämma vilka artiklar som ska ingå i undersökningen. Detta skedde 

genom att gå igenom titel, abstrakt, nyckelord och slutsatsen i artiklarna. Många av de 

artiklar som uteslöts i detta steg var artiklar som handlade om lean och agile, men tog inte 

upp hur dessa kan kombineras. De artiklar som var osäkra fick gå vidare till nästa iteration, 

det var 53 artiklar som gick vidare till nästa steg. 

Steg fyra 

I detta steg skedde en genomgång av alla återståendes artiklars full-text. Det artiklar som 

analyserade i denna iteration var artiklar ifrån journarler, magasin och konferenser, och 

inom områden som tillverkning, systemutveckling och leveranskedjor. Många av artiklarna 

tog upp fördelar med t.ex. en leagile leveranskedja eller att använda leagile inom 

tillverkning, men inte hur lean och agile kan kombineras. Här applicerades även 

inkluderingskriteriet ”Artiklar ska baseras på empirisk forskning”. Resultatet av detta steg 

blev sju stycken artiklar som kommer ingå i undersökningen och analyseras mer 

djupgående. 

Steg fem 

I detta steg gick referenserna igenom på de sju artiklar som steg 4 resulterade i. En av dessa 

artiklar var baserade på erfarenhetsrapporter, och de är inte aktuella för denna 

undersökning. Många av referenserna var om Agil i olika miljöer eller böcker som tar upp 

agil, vilket heller inte är aktuellt i denna litteratursstudie. Andra handlar om lean 

management, eller referenser till webbsidor som tar upp lean och agil. Vissa av referenserna 

som har varit intressanta har varit sådana referenser som har använts i bakgrundsdelen i 

denna undersökning, men inte bidragit till att frågeställningen kan besvaras. Detta 

resulterade att inga artiklar valdes utifrån denna genomgång av referenser. Detta har skett 
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genom en snabb analys av referensens titel, och i de fall titeln verkade intressant har en 

analys av abstrakt gjorts.  

 

Valda artiklar Författare 

A1.  “Leagile” software development: An experience report 

analysis of the application of lean approaches in agile 

software development 

Wang, Conboy & Cawley 2012 

 

A2. Building lean thinking in a telecom software 

development organization: strengths and challenges 

Rodríguez, P. et al., 2013 

A3.  Lean software management: BBC  world wide case 

study. 
Middleton, P. & Joyce, D., 2012 

A4. Enhanced Agile Software Development – Hybrid 

Paradigm with LEAN Practice 
Perera, G.I.U.., Fernando, M.S.. & Lanka, S., 2007 

A5. There’s something about lean: A case study Bocock, L. & Martin, A., 2011 

A6. Implementing the lean concepts of continuous 

improvement and flow on an agile software development 

project: An industrial case study 

Swaminathan, B. & Jain, K., 2012 

A7. Combining lean thinking and agile methods for software 

development: A case study of a Finnish provider of wireless 

embedded systems 

Rodriguez, P. et al., 2014 

Tabell 4. Valda och analyserade artiklar i litteraturstudien. 

 

 

4.3.2 Intervjuer 

Det som skiljer sig ifrån vad som togs upp i metodkapitlet 4.2, är att skapandet av 

intervjuguiden påbörjades under tiden analys av litteraturstudie pågick. Från början var det 

tänkt att analys av litteraturstudie skulle vara slutförd innan skapandet av intervjuguide 

påbörjades. Intervjuguiden baseras delvis på den frågeställning som undersökningen syftar 

att besvara, men även sådant som har identifierats genom litteraturstudien. Denna 

intervjuguide presenteras i rapportens slut, se Bilaga A. 

Det var tre förfrågningar om intervju som skickades ut. Av dessa tre rekommenderades den 

första respondenten (respondent 2) av handledaren för denna undersökingen, och den andra 

av en bekant som är verksam inom systemutveckling som lämpliga kandidater. Den första 

svarade ja och den andra svarade inte alls. Den tredje respondenten identifierades som 

lämplig kandidat genom att en förfrågan till respondent 2, om denna kunde rekommendera 

personer lämpliga att medverka i undersökningen. Eftersom intervjuerna har varit den 

sekondära insamlingsmetoden, togs beslutet att dessa två var tillräckligt efter att en av 

personerna inte svarat på förfrågan om intervju. De personerna som var aktuella att 

intervjua skulle ha kunskap om både lean och agil, detta var en begränsning vid val om vilka 

personer som en förfrågan skulle skickas till. Därför skedde urvalet genom ett 

”bekvämlighetsurval", då det ansågs vara det bästa och snabbaste sättet att få fram 

respondenter. 



 

 30 

 

Vid intervjuerna var det vissa punkter som togs upp innan själva intervjun startade, dessa 

saker har delvis med de etiska aspekterna att göra:  

1. Vad är syftet med undersökningen? 

Att undersöka om principer och delar ifrån lean och agile kan kombineras för att 

skapa en uppsättning principer, som är mer användbar för systemutveckling än dessa 

två var för sig. 

 

2. Frivilligt deltagande. 

Meddela att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta intervjun när de önskar.  

 

3. Vilka kan ta del av undersökningen? 

Eftersom det är en kandidat uppsats kan alla som önskar ta del av den.  

 

4. Spela in intervjun? 

En förfrågan om det är ok att intervjun spelas in för att säkerställa att inget missas 

eller missuppfattas.  

 

5. Vad kommer intervjun handla om. 

Den kommer ta upp frågor gällande en kombination av principerna av lean och agil. 

Vilka fördelar som kan finnas men även om det finns några nackdelar med en 

kombination.  

 

6. Hur kommer intervju materialet hanteras?  

Svaren till frågorna i intervjun kommer vara anonyma i den slutgiltiga rapporten. 

 

7. Godkännande av transkribering. 

Om intervjurespondenterna vill och önskar, kan en sammanfattning av den 

transkriberade intervjun mailas för att sedan kunna godkännas. 

 

8. Ta del av slutrapporten.  

Om intervjurespondenterna önskar ska även denna kunna ta del av slutrapport när 

den är klar.  

 

9. Ansvarig för undersökningen. 

Thomas Hökklo, studerande på ”Systemvetenskap – inriktning Enterprise 

Information Management” programmet. 

 

Genom att dessa punkter tas upp innan intervjun påbörjades, har de etiska principer som 

presenterats i kap 4.2.1 uppfyllts. Innan intervjun mailas tre punkter som i stora drag 

beskriver vad som kommer tas upp i intervjuerna till deltagarna, och dessa var: 

 Skillnaderna och likheter som finns mellan principerna ifrån lean och agil.  

 Vilka principer från lean som är lämpliga att kombinera med agil, och vilka som är 
mindre lämpliga.  

 Mönster/saker som har identifierats genom analys av litteratur. 
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Intervjuerna spelades in med två stycken inspelningskällor för att säkerställa att inte det 

inspelade materialet skulle försvinna. Genom att använda två källor ökades chansen att inte 

detta skulle ske.  

Intervjuerna tog mellan 30-40 minuter, varav inspelningarna är på 30 minuter, övrig tid 

gick åt att ta upp punkterna ovan och att diskutera vilka uppsättningar av principer som vi 

utgår ifrån. Detta för att säkerställa att vi diskuterade samma sak under intervjun. 

Transkriberingen av intervjun påbörjade dagen efter för att intervjuerna skulle vara ”färska” 

i minnet.   
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5 Analys och Resultat 

I detta kapitel redovisas hur insamlad data har analyserats och varför den har analyserats 

på detta sätt. För att kunna besvara frågeställningen måste en analys ske av fördelar och 

svårigheter som uppstått genom en kombination av principerna.  

5.1 Litteraturstudie 

Vid analys av litteraturen blev det tydligt att det finns många tolkningar av lean’s principer 

som t.ex. lean thinking, lean software development, the toyota way’s 14 principer se kapitel 

2.2. Detta gjorde att principerna var tvungna att syntiseras, vilket gjordes med hjälp av en 

syntes av lean’s principer som presenteras av (Jonsson, Larsson & Punnekkat 2013). Många 

artiklar tog mera upp verktyg som använts från lean än vad de presenterade vilka principer 

som organisationen hade använt, även detta krävde en djupare analys för se vad de ville 

använda ifrån lean. 

Den öppna kodningen sker genom att läsa igenom artiklarna, samtidigt som sådant som 

hjälper till att besvara frågeställningen markeras. Det som har markerats skapar tre 

övergripande kategorier, dessa är vilka principer ifrån lean som har implementerats, vilka 

fördelar som har/kan uppnås genom en kombination och vilka svårigheter som kan uppstå 

i en kombination.  

Arbetet med den axiella kodningen sker genom att analysera de som tagits fram i den 

öppnakodningen, dvs. de tre olika kategorierna. En tabell med principer ifrån lean har 

skapats tidigare vilket är en syntes av olika uppsättningar av lean principer se kap 2.2.2. I 

denna tabell placeras den artikel som tar upp principerna, på samma rad som den princip 

som kombinerats se tabell 5. 

Detta gör att en översikt över vilka principer som mest nämns som kombination i 

litteraturen skapas. Även att placera svårigheter och fördelar med att kombinera principer 

sker i denna del av analysen. Detta bidrar till att en översikt över vilka principer som ger 

fördelar eller svårigheter att kombineras skapas.  

I selektiv kodning stärks kategorierna som tagits fram ytterligare, detta sker genom att hitta 

samband mellan de tre kategorier som har tagits fram. I detta steg analyseras om det finns 

någon relation mellan de principer som har kombinerats med en redovisad framgång. Det 

handlar om att hitta mönster om varför vissa av principerna verkar vara lättare eller bättre 

att kombinera än vad andra är. Men samtidigt identifiera mönster varför vissa av 

principerna är svårare att kombinera eller varför inte syftet med kombinationen uppnås. 

Principer Liker Womack & Jones Poppendiecks Artiklar 

1. Basera ledningsbeslut på ett långsiktigt 

tänkande, även om det är på bekostnad av 

kortsiktiga ekonomiska mål 
 1. Optimise the whole  

2. Skapa kontinuerligt processflöden för att 

föra upp problem till ytan 
3. Flow 6. Deliver fast 

A1, A2, A3, 

A6,A7 



 

 33 

3.  Använd ”Pull” system för att undvika 

överproduktion. 
4. Pull  

A2, A3, A4, A7 

4. Jämna ut arbetsbelastningen (Heijunka).  2. Eliminate waste A1, A3 

5.  Skapa en kultur där processer stoppas 

för att lösa problem, för att kvalitén ska bli 

rätt från början.   

5. Perfection 3. Build quality in A1, A2, A3, A4 

6.  Standardiserade arbetsätt är grunden 

för ständig förbättring och personalens 

delaktighet. 
 4. Create knowleadge A1, A3 

7. Använd visuell styrning, för att inga 

problem ska förbli dolda  
 

A3 

8. Använd pålitliga, väl testade teknologi 

som stödjer personalen och processerna.   
A3 

9. Träna enastående ledare som verkligen 

förstår arbetet, lever efter filosofin och lär 

den till andra. 
   

10. Utveckla enastående människor och 

arbetslag som följer företagets filosofi.    

11. Respektera det utökade nätverket 

bestående av affärspartners och 

leverantörer genom att utmana dem och 

hjälpa dem att bli bättre. 

 7. Respect people A1, A2, A7  

12. Gå och se i person för att verkligen få 

förståelse för en situation (genchi genbutso).    

13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, 

överväg noga alla alternativ och verkställ 

snabbt. 

 5. Defer commitment  

14. Bli en lärande organisation genom att 

ständigt reflektera (hansei) samt ständigt 

förbättra (kazien). 

5. Perfection 4. Create knowledge 
A2, A4, A6, A7 

 1. Value 2. Eliminate waste A1, A4, A7 

 2. Value stream 1. Optimize the whole A4, A7 

Tabell 5. Identifierade principer från lean som använts i systemutveckling. 
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5.1.1 Tillvägagångsätt för kombination av agil och lean 

Enligt  Wang, Conboy och Cawley (2012) undersökning där de analyserade 30 stycken 

erfarenhetsrapporter identifierade de sex olika tillvägagångssätt att kombinera lean och agil. 

Dessa företag arbetade i branscher som systemutveckling, sjukvård och finans, här hade lean 

kombinerats i olika omfattning. I vissa fall var det begränsat till ett enda team, i andra till 

flera team eller projekt, men det fanns även fall där kombinationen var 

organisationsövergripande (Wang et al. 2012). De olika tillvägagångssätten som 

kombinationen skett på var:  

 En icke medveten kombination av agil och lean i programvaruutvecklings 

processerna.  

En målinriktad användning av lean metoder i agil programvaruutveckling. Lean 

metoder används i affärsområden som är relaterade med programvaruutveckling. 

 

 Agil inom, lean ut-räckvid  

Här används metoder från lean för att integrera närliggande enheter medan agil 

används för utvecklingsprocesserna internt. Lean metoder används på 

utvecklingsprocesser direkt.  

 

 Lean ska underlätta ett agilt antagande.  

Lean används före och under övergångsprocessen till agil.  

 

 Lean inom agil.  

Här används olika element ifrån lean för att förbättra agila processer. 

 

 Från agil till lean 

En omfattande användning av metoder från lean för att göra om agila processer. 

 

 Synkronisera agil och lean 

Agila och lean team arbetar parallellt på ett synkroniserat sätt. 

I denna undersökning var det en majoritet (13 stycken av 30) av de analyserade rapporterna 

som hade utfört Lean inom Agil, det vill säga att de använde element ifrån lean för att 

förbättra de agila processerna. I denna grupp var det principen eliminera slöseri som var det 

återkommande temat.  Detta ger en överblick hur principer från agil och lean kan 

kombineras för olika syften, vilket kan vara relevant för denna undersökning. 

5.1.2 Utmaningar vid kombination av agil och lean 

Vad har de olika artiklarna tagit upp som utmaningar eller svårigheter att uppnå i 

försöken att kombinera agil och lean? 

Flöde(flow) 

I den fallstudie som  Rodríguez, Mikkonen, Kuvaja, Oivo och Garbajosa (2013) utförde hos 

företaget Ericsson R&D i Finland, visade det sig att det var utmanande att uppnå ett flöde i 

produktutvecklingen. Detta hävdar de beror mest på de antal beslut som tas i denna process, 

men genom att ha en plattare organisationsstruktur har antalet onödiga överlämningar inom 

teamet och teamen minskat. Deras slutsats var att existerande beslutspunkter behöver 

vidareutvecklas för att stödja beredskap och göra flöde möjligt. Men också att för att 
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verkligen uppnå ett flöde måste hela organisationen arbeta efter samma lean modell, detta 

för att det är svårt att hantera produkten som en helhet om kulturen i de närliggande 

avdelningarna som t.ex. personalavdelningen och marknadsföring inte är på samma linje 

(Rodríguez m.fl 2013).  

Även Bocock och Martin (2011) tar upp att det var svårt för utvecklarna att upprätthålla ett 

flöde, detta berodde på att det var mycket i teamets arbetsmiljö som kunde orsaka avbrott. 

Teamet strukturerar sin dag kring nödvändig kommunikation, värt att nämna här var att det 

var ett open-source projekt som undersöktes. Där ett basutvecklings team var utspridda på 

olika platser runt om i världen, därför var oftast inte kommmunikation ansikte mot ansikte 

möjligt. Därför använde sig teamet av andra verktyg för att kommunicera, som innan- 

implementation samtal, kod genomgångar och IRC kommunikation bland annat (Bocock & 

Martin 2011). Utvecklarna är medvetna om att att de ofta inte kan upprätthålla ett flöde i en 

längre tidsperiod och majoriteten av det som är orskar avbrotten är pågrund av direkt 

kommunikation. Dessa avbrott kan orsaka slöseri och teamet gör sitt bästa för att 

effektivisera denna process. Exempel på detta är att de dagliga teamstatus samtalen är 

bestämda till en viss tid varje dag och är ca 15-20 minuter långa. Samtidigt är teamet 

medvetna om teamets gemensamma mål och ser inte kommunikation som stödjer projektet 

som ett avbrott pågrund av det värde som uppnås genom dessa.  

Kultur av kontinuerligt lärande 

I Rodríguez, Mikkonen, Kuvaja, Oivo och Garbajosa (2013) studie tar de upp att det fanns 

utmaningar att uppnå kontinuerlt lärande. I början av Ericsson’s omvandling till lean och 

agil stöddes en bredare kompetens av de anställda. Några av personerna missuppfattade 

detta och trodde det innebar att de skulle bli generalister. Men syftet var att främja succesivt 

lärande genom snabba återkopplingsloppar. Detta var ett expriment som var både enkelt och 

säkert, för att de skulle ha använding av varandras kompetens och hjälpa varandra att växa. 

Communites of practice har varit effektiva i detta avseende och då främst i tekniska och 

utvecklingsmetoder (Rodríguez m.fl 2013).  Men det visade sig att ett högt tryck på att 

leverera till kunden begränsade tiden som fanns för samtidig inlärning. Vissa av teamen 

hade svårt att hitta tid till att genomföra dessa experiment. Slutsatsen som drogs var att 

inlärning kräver tid och ett engagemang, finns inte dessa faktorer är det inte möjligt att 

skapa en kultur av kontinuerligt lärande (Rodríguez m.fl 2013). 

Eliminera slöseri 

I  Rodriguez, Partanen,Kuvaja och Oivo (2014) undersökning visade det sig att eliminera 
slöseri var en av sakerna som var svåra att utföra. Teamen kunde identifiera slöseri men 
hade utmaningar att ta bort det, det som hävdades vara orsaken till detta var deras komplexa 
projekt setup. Att hitta tid och resurser för att kunna utföra aktiviteter för att eliminera 
slöseri var en utmaning.  

5.1.3 Fördelar vid kombination av agil och lean 

Vad som anses vara lättare att kombinera av lean och agil presenteras här.  

Kultur av ständig förbättring  

Enligt Rodríguez, Mikkonen, Kuvaja, Oivo och Garbajosa (2013) var det lättare för Ericsson 

att skapa en kultur av ständig förbättring än vad det var att skapa en kultur av kontinuerligt 

lärande. Deta hävdar de beror på att lärande är ett steg längre att gå och kräver en större 
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mognad. De tar även upp att många av de metoder som används för ständig förbättring hade 

använts en längre tid av företaget. Men säger även att de team som var oerfarna av agil och 

lean hade anammat kulturen av ständig förbättring. Då var det inte bara retrospektive som 

användes, utan även andra förbättringsåtgärder infördes som dagliga rutiner (Rodríguez m.fl 

2013).  

Enligt Perera, Fernando och Lanka (2007) studie som utfördes genom observationer på tio 

projekt utförda av sista års studenter inom datavetenskap, bidrog en kombination av lean 

och agil till mindre funna fel/defekter i slutskedet av utvecklingen. Denna studie gick ut på 

att observera fem projekt som arbetade efter agile och fem projekt som arbetade efter en 

hybrid version av agil och lean. Medan de agila projekten visade mindre defekter i början och 

av projektet och hybrid projekten hade mer då, ändrades detta i senare skede där de agila 

identifierade mer och hybrida projekten mindre. Att agil projekten hade mindre defekter i 

början jämfört med hybrid projekten, hävdare de kan bero på att de agila projekten inte la 

stor vikt på principen perfection som hybrid projekten gjorde. Samtidigt menar de att ha 

mindre defekter i slutet av utvecklingen är viktigt för att ligga i fas med projektplanen. 

Samtidigt säger de att defekter som dycker upp i senare skede av utvecklingen är dyra att 

åtgärda. Utifrån detta hävdare de att principer ifrån lean kan hjälpa till att stabilisera agil 

utveckling, speciellt i senare skede av utvecklingsprocessen.  

Kontiunerligt lärande 

Medan vissa artiklar tagit upp att de har varit svårt att skapa ett kontinuerligt lärande 

(Rodríguez m.fl 2013). Tar Bocock och Martin (2011) i deras undersökning att detta 

uppnådes. Innan en utvecklare på företaget som analyserades påbörjade ett arbete, hade 

denna en innan-implementations telefonkonferens med en av de andra utvecklarna. Denna 

konferens användes för att diskutera den planerade strategin som fanns för arbetet, oavsett 

om det var skapandet av en ny funktion, fixa buggar eller ett annat specifikt problem. Detta 

hävda Bocock och Martin (2011) bidrog till att teamet lärde sig nya taktiker, 

konstruktionslösningar och vilken kod som kunde återanvändas. Detta företag använde sig 

även av kodgranskning vilket bidrog till delad kunskap och en försäkran om högre kvalitet. 

Kodgranskningarna gick ut på att en utvecklare läser koden och diskuterar den med den 

utveklare som lämnat in koden för granskning. Utvecklarna sammarbetar för att förbättra 

både koden och designen. Detta i sig är ingen ny teknik men uppfattas som effektiv för  att 

förhindra att buggar hamnar i kodbasen, och samtidigt delar utvecklarna befintlig kunskap 

och standarder (Bocock & Martin 2011). Företaget anser att det är viktigt att utvecklarna lär 

av varandra och delar kunskap, därför används även tekniker som par-programmering, 

whiteboards, visualisering och korta presentationer.  

 

5.1.4 Andra fördelar uppnådda vid kombination 

Undersökningen som utfördes av Middleton och Joyce (2012) där ett team i ett företag 

införde lean, dvs. det var bara teamet och lean implementationen var inte över hela 

organisationen.  Eftersom det bara handlade om teamet och inte organisationen fokuserades 

det på principerna två till åtta ifrån Liker som presenteras i kapitel 2.2.1. fördelar som detta 

företag uppnådde genom iförandet av lean var att deras cykeltider förbättrades genom att de 

minskade variationer i deras dagliga kontinuerliga förbättrings aktiviteter, genom att 

storleken på arbetsenheter (user stories eller uppgifter) minimerades. Mjukvara 
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producerades mer konsekvent och variationer i leverans ledtiden minskades ifrån 70,7 

arbetsdagar till 37.3 arbetsdagar under året. Genomsnittstiden för att leverera 

programfunktioner minskades från 22,8 dagar till 14,4 arbetsdagar, detta bidrog till att 

teamet kunde möta behoven hos verksamheten genom att leverara nya funktioner snabbare. 

Data på kontinuerlig förbättring visade att tiden för att lösa problem minskat rejält. Under 

de tolv första månaderna minskade antalet genomsnittliga arbetsdagar som ett objekt 

blockerades från 25,8 arbetsdagar per månad till 4,9 dagar (Middleton & Joyce 2012).  

Swaminathan och Jain (2012) tar upp att genom att förstå vad som är värdefullt för kunden, 

bidrog det till att teamet hade fokus på vad som var viktigt och får en känsla av delaktighet. 

Efter några iterationer i projektet kunde även teammedlemmarna ge förslag till kunden på 

funktioner som kunde vara till nytta för slutanvändarna. Genom en hög nivå på sammarbetet 

inom teamet men också med kunden, bidrog till ett anpassat arbetsflöde.  De användes inget 

defektspårnings system i projektet, utan när en bugg upptäcktes fick den user storyn ett ”i 

utvecklings” tillstånd med en röd notis som indikera en defekt. När en defekt var 

identifierad, förväntades utvecklarna vänta med det som de höll på med och fixa defekten.  

Bara när defekten var fixad kunde de fortsätta med det som de arbetade med innan. Detta 

tankesätt gick ut på att alla user stories som påbörjats innan hade högre priorietet. Som ett 

resultat på detta tankesätt fanns det aldrig någon större hög med defekter, och små defekter 

loggades inte ens utan de fixades genom en konversation mellan testare och utvecklare 

direkt (Swaminathan & Jain 2012). 

Enligt Rodriguez, Partanen,Kuvaja och Oivo (2014) ansåg teammedlemmarna att principen 

respektera folk var lättare att införa. De ansåg att skillnaden mellan individer i teamet 

respekterades och att de hade egenmakt att ta beslut själva.  

 

5.2 Intervjuer 

Analysen av intervjuerna sker på samma sätt som litteraturstudien, vilket innebär att 

transkripetet kommer kodas. Kodningen kommer ske för att stärka de kategorier som togs 

fram genom analysen i litteraturstudien. De kategorierna som är aktuella ifrån 

litteraturstudien är vilka fördelar som har/kan uppnås genom en kombination och vilka 

svårigheter som kan uppstå i en kombination. Kategorin om vilka är vilka principer ifrån 

lean som har implementerats är inte aktuell i denna analys, detta för inga av frågorna i 

intervjuerna tog upp detta.  

5.2.1 Fördelar med att kombinera agil och lean 

Denna del tar sådant som respondenterna anser kan vara fördelar med en kombination. 

Vid intervjuerna diskuterades det om lean kunde tillföra något till systemytveckling som 

utgår ifrån de aigla principerna. Men även om det var några principer ifrån lean som var 

lättar att kombinera med agila principer. Båda respondenterna ansåg att lean och agil 

”dockar” bra ihop som de uttryckte det, och diskussion fördes också om likheterna mellan 

lean och agila principer. Här presenteras det som togs upp under intervjuerna och var 

relevant för detta område:  
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”Lean tittar på de processer som finns och har möjligheter till att effektivisera dem, 

letar efter vad skulle vi kunna göra på ett annat sätt för att kunna tillfredsställa 

kunden.” (Respondent 1) 

”I min värld är det centrala i lean att man utgår utifrån kundens behov och ska 

skapa flödeseffektivitet runt det. Kan man liksom anamma det här grundtänket och 

vad det får för konsekvenser och lite av det vi pratade om innan och får med dig det 

in. Då när du jobbar med systemutveckling så har du det som det står att du ska 

tillgodose kund, då har du den kopplingen, ska du kunna tillgodose kund behöver 

du prototyper ganska tidigt annars kan kund inte tycka. Alla de här delarna, jag 

tror att går du in den här vägen och startar där…..Men då tycker jag att det dockar 

väl och borde ge ett oerhört starkt bidrag” (Respondent 2) 

”Sen lean, agil jag har liksom inget, det finns inget som motsäger varandra utan 

dockar i varandra mer. Sen är det ena fokuserat mer på det här med slöserier och 

effektivisering och alltihopa de, medan agil lära sig om kunder få tillgångar till 

information, dela den här i realtid, många gånger och så vidare.” (Respondent 1) 

Här tar bägge respondenterna upp att lean handlar om att leverera värde till kunden, och att 

det är processerna runt det som det ska skapas effektivitet runt.  

”…. Det blir ett helt annat mindset, man tittar på kund, sen ser man över sin egen 

verksamhet, hur skall vi kunna tillmötes se detta. Är det genom sammarbete med 

våra leverantörer och kunder, behöver vi ändra i våra processer? Och där kommer 

ju då lean in som upptäcker det hela…” (Respondent 1) 

”Det tror jag för jag menar det behöver ju effektiviserar på alla håll, och att man 

effektiviserar utifrån kund och att man har möjlighet att anpassa sig, få bättre 

information för det är det, det hela tiden handlar om. ” (Respondent 1) 

 

5.2.2 Svårigheter med en kombination 

Denna kategori tar upp sådant som kan försvåra eller anses vara utmaningar med att 

kombinera principer ifrån lean och agil.  

Under intervjuerna diskuterades det att ledningens stöd måste finnas vid införandet av lean, 

men även att det måste få ta tid. De anställda ska utbildas i lean och det måste finnas en 

insyn (transparancy) i processerna.  

”… att man har ledningens engagemang och att de bryr sig och att man liksom får 

ge det tid.” (respondent 1) 

”… du kan ha all information kring kunder, göra det tillgängligt, för det är ju det 

det handlar om också, tillgänglighet. Jag menar det ser jag ju ute på företagen att, 

ok tillhör du den gruppen så har du tillgång till det här men inte det här.” 

(Respondent 1) 

”Och det kan bli helt fel, så det är också användandet och behörigheter som man 

får. Och det kräver ju då att Ledningen och de som sätter behörighetstillgång till 

exempel. Att de förstår vad det handlar om, och då måste man vara med ifrån 
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första början i ledningen. Så att det är där som jag ser en stod del av 

problematiken.”( Respondent 1) 

”Sen när vi pratar lean att som jag ser det så måste du jobba med huvudet på folk. 

Jag tror att man måste på båda nivåerna, du måste ha med ledningen ….sen måste 

du medvetet jobba med att få in det här sättet att tänka och där är ledningen viktig, 

och jag tror att det är utbildning och att ställa de här frågorna….”( Respondent 2) 

Men utmaningar eller problem som kan uppstå med lean kan även bero på andra saker, t.ex. 

att lean används för fel ändamål.  

”.. sen att vi inte här i västerländerna har förstått att man börjar uppifrån. För det 

gör de, från början sa de ”go to gemba”, gå dit problemet finns. Här har vi 

dessvärre, företagen använt Lean som ett sätt att minska ner personal, minska ner 

kostnader osv.”( Respondent 1) 

Bägge respondenterna hävdar att lean måste anpassas till den kontext där det ska användas, 

det går inte att gå in och tro att lean kan kopieras helt ifrån ett annat område. Det är 

tankesättet som det handlar om, får man in tankesättet kan lean bli ett starkt verktyg.  Men 

får man inte in tankesättet kommer inte heller lean tillföra något.  

”Men det är ju lika mycket fel med lean, jag tycker man har sett hur många som 

helst där det har stått att lean inte fungerar inom sjukvården eller inom 

tjänstesektorn…. Och i min värld så såklart om du går in och tror att du kan göra 

på samma sätt som du gör på linan på Volvo, såklart som sjutton att det inte funkar 

om du tror att du kan ta de här verktygen. Men däremot tankesättet självklart att 

det fungerar” (Respondent 2) 

”….sen finns det ju många olika verktyg och en del verktyg passar för vissa saker 

och andra för inte. Och det är ju just den här kunskapen kring de båda, vad finns 

det för någonting och så välja rätt. Och det är olika i olika organisationer och det är 

ju därför lean har utvecklats i produktion, administration, sjukvård…. För det går 

liksom inte att kopiera.” (Respondent 1) 

 

5.2.3 Varför behövs lean när agil används 

En fråga som togs upp i intervjuerna var Tror du att systemutvecklingsprocessen skulle bli 

bättre genom en kombination av båda dessa uppsättningar principer.  

”Det tror jag för jag menar det behöver ju effektiviserar på alla håll, och att man 

effektiviserar utifrån kund och att man har möjlighet att anpassa sig. Få bättre 

information för det är det, det hela tiden handlar om ..” (Respondent 1) 

”Men min känsla är att det gör inte det riktigt på det sättet, utan man mer tittar på 

de här som reduktionistiskt om man får säga så. Och då tror jag lean’s tankesätt, 

och då är jag på lean’s värderingar och principer och inte nere på lean’s verktyg. 

Tror jag tillför…” (Respondent 2) 

Bägge respondenterna tog upp att de tror att lean kan tillföra något som saknas i de agila 

principerna. Men i intervjun med respondent 2 diskuterades också varför det behövs, för om 
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de agila principerna skulle följas är det inte någon jättestor skillnad på agil och lean. Utan 

dessa två uppsättningar principer är rätt lika varandra. Problemet ansågs vara att inte 

helheten i agil efterföljs utan de använder principerna med reduktionistiskt, tar de delar de 

anser passar istället för holistiskt synsätt där helheten är större än delarna i det agila 

manifestet. 

”Alltså jag tror att det är såhär, om man följer det som jag i min värld tolkar in står 

i det agila manifestet. Och nu säger jag tolkar in, för så fort du räknar upp tolv 

delar så får jag ju en känsla av att det är kundens behov i centrum, du ska inte göra 

något som inte tillför värde, allt det vi pratat om, om det verkligen genomsyras då 

tillför ju inte lean på det sättet ytterligare.” (Respondent 2) 

”….sen delar jag den bilden som du indikerar i början att man kan fråga om varför 

de behövs, men någonstans så tror jag att man har hamnat i, jag tror någonstans 

att man kan agilt kan ha hamnar lite för mycket stuprör på de här.”(Respondent 2) 

 

5.3 Jämförelse mellan systematisk litteraturstudie och intervjuer. 

Efter analyserat all den insamlade data ifrån litteraturstudien och intervjuerna, görs en 

jämförelse av det som tagits fram.  

5.3.1 Fördelar  

Litteraturstudien identifierade både att ständig förbättring (Rodríguez m.fl 2013),(Perera 

m.fl 2007) och kontinuerligt lärande (Bocock & Martin 2011) hade uppnåtts i vissa av 

fallstudierna. Där det i en av organisationerna hade införts förbättringsåtgärder i teamens 

dagliga verksamheter (Rodríguez m.fl 2013). I ett annat fall hade det visat sig att de team 

som använde en kombination av lean och agil hade mindre defekter i slutet av 

utvecklingsprocessen än vad de team som arbetade agilt hade (Perera m.fl 2007). I Bocock 

och  Martin (2011) studie använde utvecklingsteamet olika metoder som kodgranskning, 

innan implementations telefonkonferenser och par-programmering med mera. Detta hävdar 

de bidrog till att utvecklarna lärde sig nya tekniker, konstruktionslösningar och vilken kod 

som kunde återanvändas. 

Både kontinuerligt lärande och förbättring var något som kom på tal på intervjuerna.  

”…just det här att ha flödeseffektivitet utifrån kundsbehov. Och här får man ju tänka på 

förväntningar och Kano modellen och det här. Men det är det som på något sätt styr vad vi 

ska göra och då får ju det på något sätt med sig en massa saker. Då måste vi gå till gemba, 

vi måste förstå det sammanhanget. För vi kan ju inte lägga upp det bra utifrån kund om vi 

inte kan verksamheten och får du den delen att göra det tillsammans. Och sen just 

medarbetarna alltså lärandet att skapa en kultur som gör att du också vill lära hela tiden 

och hela tiden vill blir bättre.” (Respondent 2) 

”Det blir ett helt annat mindset, man tittar på kund, sen ser man över sin egen verksamhet, 

hur ska vi kunna tillmötes se detta. Är det genom sammarbete med våra leverantörer och 

kunder, behöver vi ändra i våra processer? Och där kommer ju då lean in som upptäcker 

det hela va.” (Respondent 1) 
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”Du måste göra det tillsammans där kunskapen är och då kommer vi in på medarbetarna. 

Och där handlar det om att ha ett lärande den absolut mest viktiga resursen.” (Respondent 

2) 

 

5.3.2 Utmaningar 

I ett fall visade det sig att det fanns svårigheter att uppnå ett kontinuerligt lärande 

(Rodríguez m.fl 2013). Slutsatsen som togs här var att, inlärning kräver tid och engagemang, 

finns inte det är det omöjligt att skapa en kultur av kontinuerligt lärande. I intervjuerna kom 

det fram att ledningen måste vara med och att personalen måste utbildas, men även att det 

tar tid att ändra det tankesätt som funnits innan. 

”Jag tror att man måste på båda nivåerna, du måste ha med ledningen som du säger, sen 

måste du medvetet jobba med att få in det här sättet att tänka och där är ledningen viktig, 

och jag tror att det är utbildning och att ställa de här frågorna…. Sen tror jag man behöver 

göra saker konkret där IT också är en väldigt viktig del för att visa vad man menar så det 

inte bara blir bluur som man säger.” (Respondent 2) 

”Och där handlar det om att ha ett lärande den absolut mest viktiga resursen. Vi kan aldrig 

förändra något men vi kan arbeta tillsammans med människorna som sedan förändrar 

verksamheten. Det tar jätte mycket tid att förändra, de har varit vana att tänka på ett visst 

sätt jättelänge.” (Respondent 2) 
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6 Principer för systemutveckling 

Här presenteras den frågeställning som presenterats tidigare i rapporten.  

Det som vill besvaras genom denna undersökning är huvudfrågan  

Hur kan principer ifrån Lean production och Agil kombineras för att skapa en uppsättning 

principer som är mer användbara för systemutveckling? 

Svaret på denna fråga är att en kombination av lean och agil kan ge fördelar som inte dessa 

två uppsättningar principer ger för sig. Vid en snabb analys av principerna i lean och agil 

finns det mycket som påminner om varandra och detta är något som intervjupersonerna tar 

upp. Det är även en av andledningarna till varför de anser att agil och lean ”dockar” bra ihop 

som de uttrycker det. Litteraturen visar att fördelar som ett kontinuerligt lärande, och 

kontinuerlig förbättring är delar som kan föras in i kulturen vid en kombination. Dessa 

delar är något som även finns i det agila manifestet, men enligt litteraturen blir ännu 

starkare vid en kombination. Lean har stort fokus på att leverera värde till kund, samtidigt 

genomsyras det agila manifestet av att tillfredsställa kunden, genom t.ex. principen” Vår 

högsta prioritet är att tillfredställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av 

värdefull programvara” (Beck m.fl 2001). 

När organisationen vet vad kunden anser är värde ska processerna som skapar värde 

effektiviseras, sådant som inte skapar värde anses vara slöseri i lean och ska därför i största 

möjliga mån elimineras. Litteraturen visade att en kombination av lean och agil fick färre 

antalet defekter ju längre projektet gick. Medan de agila teamen fick mer defekter ju längre 

projektet gick. Här kommer principen kontinuerlig förbättring och kontinuerligt lärande in, 

att en kultur som stoppar processen för att lösa problemen för att kvalitén ska bli rätt från 

början. Men även att det blir en lärande organisation som ständigt reflekterar och ständigt 

vill förbättras.  Ett annat exempel på detta är i Swaminathan och Jain (2012), när en defekt 

var identifierad förväntades utvecklarna avbryta det som de höll på med och fixa denna först. 

Det kan kopplas till principen ”skapa en kultur där processer stoppas för att lösa problem, 

för att kvalitén ska bli rätt ifrån början”. Detta kan vara en av anledningarna till att hybrid 

teamen i  Perera, Fernando och Lanka (2007) undersökning hade mindre defekter i slutet av 

projektet.  

Det agila manifestet däremot tar upp att fungerande programvara ska levereras ofta, att de 

välkomnar förändrade krav, att utvecklare och verksamhetskunniga ska arbeta tillsammans 

under projektet. Detta medför att genom agil, är det lättare att möta förändrade krav ifrån 

kund, och genom att leverera programvara ofta kan kunden ge feedback på förändringar.  

I denna undersökning har fler fördelar identifierats än utmaningar, det vissa har haft som 

utmaningar har andra haft som uppnådda fördelar. Utifrån detta och svaren från 

intervjuerna tas därför slutsatsen att genom kombinera lean och agil kan fördelar uppnås 

som inte dessa två var för sig kan ge. Varför vissa lyckas få fördelar där andra har 

utmaningar är något som bör undersökas mer, och inte något som har undersökts i denna 

undersökning. 

Med en kombination menas att ett visst antal principer ifrån lean ska kombineras med de 

redan befintliga principerna i det agila manifestet. Lean principerna kan ses som ett plugin 

som förstärker de agila principerna och bidrar med fördelar, men då gäller det att ha ett 
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holistiskt perspektiv och se helheten.  Genom tidiga leveranser av funktioner till kund som 

de agila principerna förespråkar, kan kund ge feedback på vad de vill ändra eller lägga till. 

Detta gör att företaget lär sig vad kund anser är värde. Sedan genom principer i lean som 

handlar om att ta bort slöseri och effektivisera processerna i utvecklingen, kan företaget 

försöka eliminera det som inte är värde. Genom en kombination kan ett företag uppnå 

fördelar som inte uppnås genom enbart de agila principerna.  

Principerna från lean som rekommenderas är ifrån lean thinking dvs., Pull, Flow, Value, 

Value stream, Perfection men även Respect people ifrån lean software development.  

I figur 6 visas de principer som enligt litteraturen varit lättare att kombinera med det agila, 

vilka som har varit mer utmanande och vilka som visat sig vara både lätta och utmanande. 

Att Perfection och Value stream hamnar i både lätt och utmanande, beror på att litteraturen 

tog upp både utmaningar och fördelar med dessa. Om vi tar perfection som exempel, där 

visade det sig att kontinuerligt förbättrande var lättare att uppnå. Men kontinuerligt lärande 

visade sig både vara en fördel och en utmaning. När det gäller Value stream visade det sig att 

slöseri gick lätt att identifiera men att det fanns svårigheter att utföra aktiviteter för att 

eliminera det.  

 

 

Lättare att införa Utmaning att införaBåde lätt och utmanande

Value

Respect people

Pull

Perfection

Value stream

Flow

 

Figur 6. Modell över redovisade fördelar och utmaningar för principer. 

Pull 

Med Pull menas att inget ska skapas som inte behövs, exempel på detta inom 

systemutveckling kan vara onödiga funktioner som inte bidrar med värde till kund. Här 

menar Liker (2004) genom principen: 
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 ”Använd ”Pull” system för att undvika överproduktion.” 

Att organisationen skall vara responsiva för dagliga förändringar ifrån kund. Detta tas även 

upp i de agila principerna: 

 ”Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar 

förändring till kundens konkurrensfördel.” 

Där de menar att agil utveckling inte är rädda för förändrade krav, utan det ses som en bra 

sak. Genom förändringar lär de sig vad som tillfredsställer kunden, dvs. vad kunden anser 

vara värde. Men även att detta är nödvändigt för att kundens behov och 

marknadsförhållande förändras över tid. Genom principen:  

 ”Vår högsta prioritet är att tillfredställa kunden genom tidig och kontinuerlig 

leverans av värdefull programvara.” 

Underlättar det för utvecklingsteamen att bemöta förändrade krav. Eftersom programvara 

levereras i tid med jämna mellanrum får de feedback på förändringar kund vill göra, och på 

så sätt vet de vad kund anser är värde. Detta bidrar också till att det som skapas är sådant 

som kund anser är värde och minskar risken för onödiga funktioner.  

Flow 

Med flöde menas att organisationen ska vara organiserad som ett kontinuerligt flöde för att 

eliminera sådant som anses vara slöseri. Liker (2004) tar i sin princip:  

 ”Skapa kontinuerligt processflöden för att föra upp problem till ytan”  

Att processer ska designas om för att uppnå ett högt förädlingsvärde, och att tid som 

projektet går på tomgång ska minskas ner. Detta kan vara att någon väntar på att 

programvara ska testas innan de kan arbeta vidare. Flöden ska skapas för att flytta 

information, länka processer för att problem ska upptäckas direkt.  

Flöde är en av de utmaningar som identifierats i litteraturen och har ofta varit en svårighet 

på grund av hur teamet eller projektet utformning har sett ut.  

Value 

Eftersom värde är allt som kunden betalar för, måste sådant som inte genererar värde 

försöka elimineras. Här gäller det att ha ett nära sammabete med sina kunder (interna, 

externa och slutkunder), vilket man får om man följer den agila principerna: 

 ”Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under 

hela projektet.” 

Genom att ha ett nära sammarbete och kontinuerligt integrera med kunden, skapas en 

förståelse på vad kunden anser är värdefullt. Detta kommer resultera i att slutprodukten är 

det som kunden anser är värdefullt. Genom att eliminera det som inte genererar värde, kan 

utvecklingsprocessen kortas ner och bidra till att kunden får leverans av funktioner oftare. 

Att eliminera aktiviteter som inte bidrar med värde för kund är något även de agila 

principerna tar upp:  
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 ”Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är 

grundläggande.” 

Vilket handlar om att det ska strävas efter att eliminera onödigt arbete, och minska sådant 

arbete som inte skapar mervärde. 

Value stream 

De samlade aktiviteter som sker ifrån att en kundorder kommer in till att systemet eller en 

funktion levereras till kund. Alla dessa aktiviteter ska bidra med värde och innebär att det 

som inte gör det ska elimineras eller minskas.  Genom att se över de processer som finns i 

utvecklingen och se hur dessa kan effektiviseras, kan det bidra till snabbare leverans av 

programfunktioner. Detta är något det agila manifestet tar upp i sina värderingar, där de 

menar att en dålig process kan göra ett team med starka individer ineffektiva. 

Perfection 

Att ständigt sträva efter att förbättras och aldrig sluta med att försöka förbättras är en stor 

del av lean. Exempel på detta är principerna ifrån Liker (2004): 

 ”Skapa en kultur där processer stoppas för att lösa problem, för att kvalitén ska bli 

rätt från början. ” 

 ”Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera (hansei) samt ständigt 

förbättra (kazien).”  

Programvara av högkvalitet är också något som tas upp i det agila principerna, där de säger 

att det är alla teammedlemmars ansvar att producera programvara av högkvalitet.  Men även 

att defekter som upptäcks ska fixas direkt och inte senare i processen. Genom att lägga till 

principerna ifrån lean stärks detta ytterligare. 

Respect people 

Eftersom utvecklarna är hjärtat i ett utvecklingsföretag, måste den miljö där de arbetar 

möjliggöra att de skapar ett förtroende för varandra.  För att de ska kunna ta tag i problem 

som uppstår måste de respektera varandra och kunna sammarbeta. Detta är även något som 

det agila manifestet tar upp genom:  

 ”Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de 

behöver, och lita på att de slutför jobbet.” 

Där de hävdar att motiverade individer känner ett större engagemang och bidrar till en mer 

produktiv arbetskraft. Därför ska de kontinuerligt utbildas för att ta fram deras styrkor, 

ledningen måste lita på att de utför arbetet och lyssna på deras åsikter. En individ som är 

motiverad känner egenmakt och kommer ta ansvar för sitt arbete. 

 

Genom att införa dessa principer ifrån lean ihop med de agila, se över och effektiviserar sina 

processer. Kan man minska tiden det tar att leverera programvara, skapa en kultur där de 

anställda hela kontinuerligt förbättras och lära sig.  
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Även om dessa principer har visat sig vara utmaningar att uppnå, verkar det vara varierande 

resultat beroende på organisation. Men att lösa problem direkt istället för senare i projektet 

är troligtvis både billigare och effektivare. Genom att reflektera över varför problem uppstår 

skapar ett lärande, och kan bidra att samma problem inte uppstår igen. Att respektera de 

personer som utvecklar produkten och skapa en miljö där de kan bygga upp ett förtroende 

för varandra och sammarbeta kommer lösa problem som uppstår snabbare.  
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7 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras val av insamlingsmetoder, analys, etik och resultat. 

7.1 Litteraturstudie 

I denna undersökning har litteraturstudien varit den huvudsakliga källan till information. 

En Systematisk litteraturstudie utfördes där all litteratur som togs fram utifrån de sökfraser 

och databaser som presenterats tidigare skulle kvalitetsgranskas. Denna process med 

kvalitetsgranskning var väldigt tidskrävande och tog längre tid än vad som var beräknat. 

Detta beror delvis på att det var svårt att utesluta vissa artiklar i mitten av denna process då 

en osäkerhet fanns om de kunde eller inte kunde bidra till att besvara frågeställningen. Detta 

i sig resulterade att ett flertal av artiklarna var kvar till sista steget i denna process och en 

fullskanning av dessa gjordes. Där resultatet blev att flertalet av dessa borde exkluderats 

tidigare. Efter sista steget av exkludering var det sju artiklar som ansågs kunna bidra till att 

besvara frågeställningen, en av dessa var en systematisk litteraturstudie och de andra var 

fallstudier.   

Sju artiklar kan anses lite om man ser till de 383 som sökningen resulterade i. Men många av 

de artiklar som sedan exkluderades i sista steget var artiklar som undersökte något i en agil 

och lean miljö, men handlade inte om hur denna kombination har skett eller fördelar eller 

nackdelar med denna kombination. En annan orsak är att alla erfarenhets rapporter har 

valts bort, då det anses att inte dessa är lika starka källor som en empirisk artikel. En 

empirisk artikel har en metod och processen kan tydligt följas, vilket skapar ett större 

förtroende för resultatet. Medan erfarenhetsrapporterna ofta beskriver hur det har skett på 

just det företaget, och ofta inte tar upp vilka komplikationer som uppstod. I Wang, Conboy 

och Cawley (2012) artikel har erfarenhetsrapporter analyserats, och den artikeln togs med i 

undersökningen för att få en bredare kunskap på i vilka syften lean och agil kan kombineras. 

En annan aspekt som upptäcktes i vid analys av litteraturen var att de olika artiklarna ofta 

refererade till flertalet olika uppsättningar av lean principer. Detta resulterade att två 

uppsättningar till av lean principer lades till i bakgrundskapitelet se kap 2.2.2. Det var inte 

heller många av artiklarna som alltid tog upp svårigheter med kombinationen vilket kan 

anses som en brist. Då ett antagande görs att det bör uppstå olika svårigheter vid införandet 

av ett nytt arbetstänk inom organisationerna. Det var inte heller alltid som fördelar som 

uppnåtts togs upp utan ofta beskrevs det hur dessa principer ifrån lean införts i företag som 

arbetar med agila metoder. Men detta i sig gjorde ju att det inte var helt lätt att analysera 

vilka svårigheterna med att kombinera dessa två uppsättningar av principer var. Frågan som 

ställdes då var ju om det inte fanns några svårigheter med kombinationen eller om detta 

bara har utelämnats i artiklarna. Flertalet av artiklarna som uteslutits har tagit upp hur 

verktyg ifrån lean har använts men inte principer, dessa har då i sista steget uteslutits från 

undersökningen då detta inte var vad som undersöks.  Litteraturstudien har gett en insyn på 

hur lean och agil kan kombineras på ett antal olika företag, samt tagit upp fördelar och till 

viss del utmaningar med kombination. 

7.2 Intervjuer  

Intervjuerna utfördes på två respondenter och bägge hade en bakgrund inom akademi. Att 

använda intervjuer som en andra insamlingskälla var något som diskuterades i tidigt skede 
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av arbetet, men bestämdes relativt sent i arbetet. Det skickades ut tre förfrågningar till 

lämpliga personer att intervjua och två av dessa svarade och ville ställa upp. Dessa intervjuer 

skedde i slutet av analysfasen i litteraturstudien och frågorna i intervjuguiden, baseras på 

frågeställningen samt mönster som identifierats i litteraturstudien. Från början var det tänkt 

att intervjuerna skulle påbörjas efter slutförd analys av litteraturstudie, men på grund av att 

kvalitetsgranskningen och analysen drog ut på tiden blev det inte som det var tänkt. 

Respondenterna som intervjuades var personer som hade kunskap av både agil och lean, 

vilket var nödvändigt för att kunna diskutera fördelar och nackdelar med en kombination. 

Dessa intervjuer spelades in med två stycken inspelningskällor, detta för att om det skulle 

hända något med den ena av dessa fanns det en backup. Transkriberingen av intervjuerna 

påbörjades dagen efter intervjun utförts, för att intervjun skulle vara så ”färsk” som möjligt.  

I efterhand hade det kanske varit bättre att utföra fler intervjuer för att få ett bredare 

perspektiv, samtidigt var litteraturstudien mer krävande än beräknat. Ett alternativ hade 

varit att ha en mindre litteraturstudie och sen utfört ett större antal intervjuer med personer 

som har kunskap, men även med personer som arbetar efter en kombination av lean och 

agil.  

7.3 Etik 

Det etiska som tagits upp i rapporten är gällande de intervjuer som har utförts, i detta fall 

har vetenskapsrådets huvudkrav följts. Genom att innan intervjuerna ta upp de nio punkter 

som presenteras i kap 4.3.2, anses de fyra huvudkrav som presenteras vara uppfyllda. 

Genom att informera om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helts, samt 

frågat om intervjun fick spelas in. Men även erbjudit respondenterna att få läsa igenom 

transkriberingen innan den används. Deras svar behandlas anonymt i denna rapport genom 

att använda Respondent 1 och Respondent 2. Innan intervjuerna togs även syftet med 

undersökningen, vilka som kan ta del av slutrapporten och vem som var ansvarig för 

undersökningen upp.  

Bägge respondenterna avböjde erbjudandet att ta del av transkriberingen och godkänna den 

innan den används i slutrapporten, men ville gärna ta del av slutrapporten när denna var 

klar.  

En annan etisk aspekt gäller de företag som inför en kombination av de principer som 

presenteras i denna undersökning. Vid en förändring av hur företaget arbetar kommer det 

troligtvis bli motsättningar av vissa anställda i företaget. Det finns alltid personer som anser 

att det sätt som de arbetar på är bra och inte vill ha förändringar. Genom att införa denna 

kombination av principer ifrån lean och agil, krävs det att ledning och anställda arbetar mot 

samma mål. Det går inte att halva teamet arbetar utifrån kombinationen medan andra 

halvan inte gör det. Hur företag ska hantera denna situation om den uppstår tar inte denna 

undersökning ställning till. Men detta kan vara något som ledningen i ett företag som inför 

denna kombination, kanske måste vara beredda att ta beslut om.  

7.4 Resultat 

Denna studie har fokuserat på principerna i lean och agil, vilket innebär att inga verktyg eller 

metoder ifrån de bägge har analyserats. Verktyg som kommer ifrån lean används redan i 

agila metoder och exempel på detta är kanban board. Resultatet bygger på en systematisk 

litteraturstudie som har kompletterats med intervjuer. Intervjuernas syfte var att ta upp 
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fördelar och nackdelar med en kombination, men även att diskutera vissa mönster som har 

identifierats i litteraturstudien. Ett exempel på detta är varför eliminera slöseri ofta 

implementeras vid en kombinaton. Vilket var tydligt i Wang, Conboy och Cawley (2012) 

undersökning, som analyserade ett flertal erfarenhetsrapporter. De andra artiklarna som har 

analyserats är fallstudier som utförts, och här har olika definitioner av leans principer 

presenterats. Detta har inneburit att själva analysen av litteraturen har blivit mer krävande 

då en syntes av dessa principer har varit nödvändig. Den syntes som används och 

presenterats i denna rapport har baserats på syntesen som presenteras i  Jonsson, Larsson 

och Punnekkat (2013) undersökning. 

Resultatet visar att en kombination av principer ifrån lean och agil ger fördelar som inte ges 

av enbart den agila uppsättningen av principer. Exempel på dessa fördelar är då ett 

kontinuerligt lärande vilket kan innebära att projekt kan slutföras fortare, mindre defekter i 

kod osv.  Denna undersökning ger även en liten insyn på vilka likheter som finns mellan lean 

och agila principer. Förhoppningen är att detta kan bidra till att utvecklingsföretag som 

funderar på att kombinera dessa två uppsättningar, ska kunna se sambandet mellan lean och 

agil. I denna undersökning presenterar ett förslag på vilka principer från lean som kan 

kombineras med de agila principerna, samt vilka fördelar och utmaningar som kan uppstå 

vid denna kombination. Lean bidrar med principer som handlar om att effektivisera 

processer genom att eliminera slöseri, dvs. det som inte bidrar med värde till kund eller lär 

företaget hur de kan skapa värde till kund. Medan agil genom sina principer gör att företaget 

tidigt kan få feedback från kund, på vad som kan ändras eller om de vill lägga till någon 

funktion. Detta gör att företaget lättare kan lära sig vad kund anser är värde. 

Detta kan ge företag som vill införa en kombination av lean och agil, ett förslag på hur denna 

kombination kan se ut. Men de ska även vara medvetna om att införandet av en kombination 

av dessa principer kommer kräva mycket arbete. Det kommer innebära att de som arbetar 

inom företaget måste ändra tankesätt. Detta är något som tar tid och måste få ta tid, då 

personer som arbetat på ett specifikt sätt innan nu måste tänka annorlunda. Men om 

ledningen stöttar och bidrar med de resurser som behövs för en förändring, som t.ex. 

utbildning av personal. Då kan denna kombination av lean och agil bidra till att företaget 

skapar en kultur, där anställda har en strävan att alltid förbättras och att alltid lära sig.  

Anställda som har en strävan efter att alltid förbättras och lära sig nya saker, kommer vara 

mer motiverade. När de anställda är motiverade och känner egenmakt tar de ansvar för sitt 

arbete (Moreira 2013), och kan ta beslut själva. 

Men för de som själva vill undersöka principerna ifrån lean finns det många uppsättningar 

att undersöka. Detta var något som identifierades under arbetet med denna undersökning, 

och resulterade i att två uppsättningar till av lean principer fick läggas till i 

bakgrundskapitelet. Denna rapport tar upp tre stycken uppsättningar, men det finns fler än 

dessa tre.   

7.5 Framtida forskning  

Något som hade varit intressant och som framtida forskning bör inrikta sig på är om det är 

några av de agila utvecklingsmetoderna som passar bättre ihop med lean. Är det någon 

skillnad beroende på vilken utvecklingsmetod som används. En annan sak är vilka skillnader 

och likheter lean och agil har, denna undersökning ger en kortare presentation av några av 

likheterna. Men en undersökning som gör en djupare analys och undersöker det här hade 
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kunnat bidra till varför lean kan ge fördelar ihop med agil. Men även varför en kombination 

krävs för att uppnå dessa fördelar. Är det något som saknas i det agila manifestet eller är det 

utvecklingsteamen som inte ser helheten i manifestet, och väljer ut de delar som de anser 

passa för deras utvecklingsmiljö. Till sist hade det varit intressant att se vilka skillnader det 

är mellan de olika uppsättningarna av lean principer som finns. Vid arbetet med denna 

undersökning presenteras tre av de uppsättningar som finns, men det finns fler än dessa.  En 

undersökning som jämför dessa uppsättningar hade kunnat bidra till en förståelse varför det 

finns flertalet olika uppsättningar av lean principer. 
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8 Slutsats  

Slutsatsen som tas utifrån undersökningen är att en kombination med principer ifrån lean 

och agil, bidrar till fördelar som inte uppnås genom enbart de agila principerna. Litteraturen 

visar att organisationerna har uppnått fördelar som kontinuerligt lärande, kontinuerlig 

förbättring, mindre defekter i ett senare skede av projektet, snabbare leverans av 

programvara med mera. Men samtidigt är det viktigt att ha ledningens stöd och engagemang 

vid införandet av lean, processen med att inför lean måste få ta tid. Det tar tid att ändra det 

arbetssätt och tankesätt som personer har då de har arbetet med detta en lång tid. Lean 

handlar om att skapa värde för kund, och då kan kund vara interna kunder, externa kunder 

och slutkunder. När de vet vad som är värde för kund ska de processer som levererar värde 

effektiviseras, och sådant som inte skapar värde ska elimineras.  

Men frågan som man kan ställa sig är varför lean behövs för att få de här fördelarna, för 

analyseras de agila principerna tar det upp mycket av det som lean handlar om. Att deras 

högsta priorietet är att tillfredsställa kunden, där har lean leverara värde till kund till 

exempel. Bägge uppsättningar av principer handlar om att tillfredsställa kunden, då är ju 

frågan varför fördelar uppnås genom att kombinera dessa. Har de metoder som är agila 

kommit ifrån grundprinciperna, dvs. har de inte ett holistiskt perspektiv. Har dessa metoder 

valt ut delar av manifestet vilket har bidragit till att syftet med helheten missas.  

En sak som skiljer sig mellan lean och agil vid analys av principerna, är att agil tar upp att de 

välkomnar förändrade krav. Genom att agil handlar om att leverera programvara tidigt i 

projekten, bidrar det till att kund kan ge feedback på sådant de vill ändra eller lägga till. 

Detta har inte lean tydligt i sina principer. Lean handlar om att identifiera vad värde är för 

kund, sedan se till att det som inte bidrar med värde eller lär företaget hur värde kan skapas 

ska elimineras. Kortfattat kan man säga att lean handlar om att effektivisera processer och ta 

bort det som inte bidrar med värde. Att eliminera slöseri är inte lika tydligt i de agila 

principerna. 

Denna undersökning har gått igenom litteraturen och utfört några intervjuer för samla in 

data, detta kan anses ganska begränsat. Undersökningen har avgränsat sig till principerna i 

agila i kombination med lean, och inte gått in på specifika metoder som arbetar utifrån agila 

principer.  
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 I 

Bilaga A - Intervjuguide 

Syfte 

Syftet med intervjuerna var att diskutera vad som var fördelar och utmaningar med att 

kombinera principer ifrån lean och agil i en systemutvecklingskontext. 

Inledning  

1. Vilken yrkesroll har eller har du haft tidigare? 

 

2. Vilka erfarenheter har du av principerna ifrån lean och agil? 

Allmänt  

3. Vilka är enligt dig de största skillnaderna på principerna i lean och agil? 

 

4. Är det något som de agila principerna inte täcker inom systemutveckling enligt dig? 

Kombination 

5. Är det några principer ifrån lean som du anser passar bäst att kombinera med de 

agila principerna? 

a. I så fall vad kan dessa bidra med som inte de agila principerna gör? 

 

6. Är det några principer som är svårare att kombinera med de agila principerna i en 

agil systemutvecklingsmiljö? 

a. I så fall varför är dessa svårare att kombinera? 

 

7. Ett mönster i litteraturstudien är att principen eliminera slöseri ofta införs vid en 

kombination av lean och agil, vad tror du att denna kan tillföra som inte de agila 

principerna gör? 

a. Det agila manifestet har ju också en princip som handlar om att eliminera 

onödigt arbete, men även att minska sådant arbete som inte skapar mervärde. 

Är inte den likvärdig eliminera slöseri principen? 

 

8. Tror du att systemutvecklingsprocessen skulle bli bättre genom en kombination av 

båda dessa uppsättningar principer?  

 


