
EXAMENSARBETE

HENRIK NYBERG
ANDERS SUNDSTRÖM

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Systemvetenskap

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ
Informatik och Systemvetenskap

Vetenskaplig handledare:  Birgitta Bervall-Kåreborn

2004:241 • ISSN: 1404 - 5508 • ISRN: LTU - SHU - EX - - 04/241 - - SE

2004:241 SHU

Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

Användarmedverkan i
Rational Unifi ed Process



SAMMANFATTNING 
 

Sammanfattning 
Utvecklingen av informationssystem har de senaste åren gått framåt med stora steg. Trots 
detta utvecklas massvis med informationssystem som inte fungerar i verksamheten där de 
ska användas. Detta tillsammans med ökningen av användandet har gjort att kraven på 
systemens utformning har stigit. Många författare anser att lösningen på detta är att 
engagera användarna i större omfattning än vad som görs i dagens utvecklingsmetoder. 
 
En av de mest använda metoderna för systemutveckling idag är Rational Unified Process 
(RUP). På senare tid har dock kritik kommit fram mot att RUP avklarar användarnas 
medverkan i tidiga faser av systemutvecklingen för att sedan helt koncentrera sig på 
systemlösningen.  
 
Syftet med denna studie är att studera hur systemutvecklare praktiskt arbetar med 
användarmedverkan i RUP-projekt samt i vilken omfattning de upplever att RUP stödjer 
användarmedverkan.  
 
Resultatet visar att utvecklarna upplever att RUP ger ett bra stöd för användarmedverkan. 
I de delar av RUP där kritikerna menar att användarna inte involveras tillräckligt, främst i 
konstruktionsfasen, har vi genom denna studie sett att utvecklarna inte upplever det så. 
Utvecklarna anser att användarna involveras hela tiden under utvecklingen, men på olika 
sätt. Ytterligare en slutsats vi kunnat dra av studien är att utvecklarna upplever att 
användarnas inställning och möjlighet till medverkan har en stor påverkan på  vilken grad 
av användarmedverkan som kan tillämpas. 
 
Sökord:  
Rational Unified Process, RUP, användarmedverkan, användare, användbarhet, 
systemutveckling, systemutvecklingsmetod, användarcentrerad systemdesign, kritik. 
 
 



ABSTRACT 
 

Abstract 
Developing information systems has progressed with rapid strides during the last few 
years. In spite of this fact loads of information systems are developed, that will not work 
in the sector they are meant for. This fact and the increase of using have raised the 
standards for the design of the systems. Many writers feel that a solution to this is to 
involve the users to a greater extent than what is being done in the process of 
development of today. 
  
One method of system development that has come into use today is Rational Unified 
Process (RUP). Yet criticism has lately come to hand against the fact that RUP copes 
with the user’s participation in early phases of the system development in order to totally 
concentrate on the system solution later on. 
  
The purpose of this study is to find out how developers in practical life work with user 
involvement in RUP-projects and to what extent system developers experience the 
support from RUP to user’s involvement. 
  
The result shows that developers find the RUP gives a good support to user’s 
participation. In those parts of RUP where critics think that the users are not enough 
involved, mainly in construction phase, we have found out by this study that this is not 
the developers opinion. They think that the users are participating all the time during the 
process, in different ways. Another conclusion we have found from the study, is that the 
developers meet with the user’s attitudes and opportunity for participation has a great 
influence on to what extent user involvement can be applied. 
 
Search words:  
Rational Unified Process, RUP, user involvement, participatory design, user, usefulness, 
system development, system development method, usercentred system design, criticism. 
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1 Inledning 
Detta kapitel beskriver arbetets bakgrund, forskningsfråga, syfte samt avslutningsvis en 
disposition över arbetet. 

1.1 Bakgrund 
Trots att utvecklingen av informationssystem de senaste åren har gått framåt med stora 
steg utvecklas än idag mängder med informationssystem som inte fungerar i den 
verksamhet där de ska användas (Ottersten & Berndtsson, 2002). Enligt Karlander (2001) 
slösas varje år över 10 miljarder kronor i misslyckade projekt, och det bara i Sverige. I 
Chaos Report (The Standish Group International Inc, 1994) skrivs det att ungefär 175 000 
IT-projekt pågick i USA under 1994 och utav dessa så lades hela 31.1% ner innan de var 
färdiga, och mer än hälften visade sig i slutändan kosta dubbelt så mycket som det var 
planerat. Trots att denna rapport är tio år gammal visar siffror från december 2000, enligt 
Gulliksen och Göransson (2002), att människor som använde datorer i sitt yrke lade ned 
10 minuter varje vecka på att kämpa med dåligt utformade systemlösningar. Författarna 
menar att om dessa 10 minuter togs bort skulle 10 miljoner arbetsdagar sparas in på 
dåvarande 4.2 miljoner datoranvändare. Användandet av och tillgången på dator både 
privat och proffesionellt har under samma tid ökat enormt enligt Marklund (2001). Nära 
90 procent av samtliga kontorsanställda i Sverige arbetade med dator 1997, i jämförelse 
med 1989 då denna siffra var 60 procent. 
 
Denna ökning av användandet har också ökat kraven på utformningen av systemen som 
används eftersom dessa artefakter också formar människans vardag och liv (Löwgren & 
Stolterman, 1998). Utifrån den litteratur vi har studerat (Gulliksen & Göransson, 2002; 
Ottersten & Berndtsson, 2002) kan man också se att under de senaste två decennierna har 
det bland annat forskats och studerats mycket om både systemutvecklingsmetoder och 
användbarhet. Enligt Löwgren (1993) är ett system användbart då det verkligen används i 
praktiken utan tvång. Med det menar han när systemet används frivilligt utan att 
användaren är tvungen på grund av avsaknaden av bättre alternativ. För att kunna lyckas 
med att utveckla en användbar produkt menar flera författare att användarna måste 
involveras genom aktiv användarmedverkan i systemutvecklingen (Gulliksen & 
Göransson, 2002; Ottersten & Berndtsson, 2002; Preece, Rogers, Sharp, 2002; Dix, 
Finlay, Abowd, Beale, 1998). 
 
Att det fortfarande satsas stora summor på system som slutanvändarna inte kan använda 
fullt ut och som ger ett dåligt stöd i arbetet eller inte ens blir färdiga, beror enligt 
Gulliksen och Göransson (2002) på att användarcentrerad systemdesign inte tillämpas. 
Användarcentrerad systemdesign innebär att användarna involveras i större utsträckning 
än i traditionella systemutvecklingsmodeller och metoder vilka främst fokuserar på att 
bygga produkten rätt. Vidare menar de att för att slutprodukten ska bli användbar och 
användarvänlig måste användarna engageras i större omfattning än vad de gör idag under 
hela utvecklingen för att undvika undermåliga produkter. Mer konkret innebär 
användarcentrerad systemutveckling att användarna aktivt involveras i hela 
systemutvecklingen som en fullvärdig projektmedlem (Gulliksen & Göransson, 2002). 
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En av de för närvarande mest populära och använda utvecklingsmetoderna är Rational 
Unified Process, RUP. RUP är en processmetod för systemutveckling som kommer från 
det objektorienterade synsättet (Lunell, 2003) och har starkt fokus på systemarkitekturen 
(Gulliksen & Göransson, 2002). Många större företag har gått över, eller är på väg att gå 
över till användandet av RUP (Lunell, 2003) och exempel på stora företag som redan 
använder metoden är Volvo, Metria, WM-data och Tullverket. Enligt Gulliksen och 
Göransson (2002) innehåller inte RUP stöd för att bedriva användarcentrerad 
systemdesign. Användbarheten, användargränssnittet och användarnas inverkan på 
systemets funktionalitet och utformning hanteras i tidiga faser av utvecklingen, för att 
sedan anses vara avklarade (Gulliksen & Göransson, 2002). Detta och att fokus på 
användarna och deras arbetsuppgifter tidigt flyttas över till ett fokus på själva 
systemlösningen anser Gulliksen och Göransson (2002) vara ett stort problem med RUP i 
den teoretiska studie som de har utfört. Med tanke på att deras studie enbart är teoretisk 
anser vi att det är av vikt att också studera hur det ser ut praktiskt.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera hur systemutvecklare praktiskt arbetar med 
användarmedverkan i RUP-projekt samt i vilken omfattning de upplever att RUP stödjer 
användarmedverkan. 
 

1.3 Disposition 
Inledningen följs av ett metodkapitel där vi redogör för hur vi har arbetat i de olika del-
arna i arbetet. Metodkapitlet innefattar förutom studiens angreppssätt och metodarbete en 
beskrivning av den datainsamlingsmetod vi har valt och en beskrivning av den 
analysmetod vi använt oss av. Därefter följer ett teorikapitel där vi redogör för de teorier 
vi anser vara relevanta för vår uppsats och som vi har använt oss av. Teorierna i 
teorikapitlet inleds med, Användarmedverkan, som behandlar användare, användar-
medverkan, användbarhet och användarcentrerar systemdesign. Teorikapitlet avslutas av 
en introduktion till vad RUP är och står för tillsammans med en kritisk teorianalys. Efter 
teorikapitlet följer empirikapitlet där vi sammanfattar den empiriska undersökningen vi 
utfört. Det empiriska materialet ligger sen till grund tillsammans med teorin för studiens 
analys och diskussionskapitel som följs av våra slutsatser där vi utifrån analysen skriver 
vad vi har kommit fram till och ger förslag på fortsatt forskning 
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2 Metod 
Inledningsvis i detta avsnitt ger vi en förklaring av angreppssättet i denna studie följt av 
en förklaring av vårt metodarbete. Efter detta kommer en mer djupgående beskrivning av 
hur vi gått tillväga i vårt arbete med teori, empiri samt analys. Avslutningsvis kommer 
vår kritiska reflektion kring metodarbetet i denna studie. 

2.1 Angreppssätt 
Positivism och hermeneutik är två olika empiriska kunskapsteorier. Kännetecknande för 
positivism är att utövaren kan bryta ned alla problem i små beståndsdelar som sedan kan 
studeras var för sig i en yttre relation till forskningsobjektet. Det hermeneutiska synsättet 
däremot ser på forskningsobjektet subjektivt och utifrån dess helhet för att på så sätt få en 
så bra förståelse för problemet som möjligt. (Patel & Davidsson, 1994)  
 
Den positivistiska och den hermeneutiska synsättet illustreras i fig.1 nedan. I den vänstra 
delen av figuren placeras individen som en åskådare av en objektiv omvärld, detta är det 
positivistiska perspektivet. I den högra figuren ingår istället individen i omvärlden och är 
en subjektiv del av denna, det vill säga det hermeneutiska perspektivet som också är vårt 
synsätt i denna studie. 

  
I denna studie har vi valt ett hermeneutiskt angreppssätt vilket innebär att vi har sett på 
forskningsobjektet med ett öppet och subjektivt synsätt. Detta angreppssätt anser vi har 
hjälpt att undersöka hur systemutvecklare praktiskt arbetar med användarmedverkan i 
RUP projekt. Skälet till detta val var att vi med ett hermeneutiskt angreppssätt ansåg oss 
bättre kunna tolka delarna för att förstå och skapa en helhet. Valet av angreppssätt har 
hjälpt oss på så sätt att vi har varit medvetna om att människors beteende och handlande i 
olika situationer påverkas av varje människas idévärld och bakgrund vilket vi tagit 
hänsyn till i denna studie genom att försöka vara så subjektiva och öppna som möjligt. 
Genom att vi har varit medvetna om att både vi och våra respondenter varit påverkade av 
de erfarenheter och kunskaper vi innehar, har vi försökt analysera hur detta påverkat våra 
tolkningar. Tillsammans med det hermeneutiska angreppssättet har vi valt att utföra en 
kvalitativ studie med en kvalitativ metod för att på så sätt få en djupare förståelse av det 
problem vi studerar och samtidigt kunna tolka och beskriva helheten som detta 
sammanhang omfattas av. Detta är vad Holme och Solvang (1997) anser vara det centrala 
och viktiga i den kvalitativa metoden. 

 
 

Omvärld 
 
 
 

 Individ 

 
 

            Omvärld 

 
 
 

 Individ 

Positivistiska  Perspektivet Hermeneutiska  Perspektivet 

Fig.1 Det Positivistiska och det Hermeneutiska perspektivet 
(Efter Backman, 1998; sid. 47) 
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Målen med en kvalitativ studie respektive en kvalitativ metod är att en kvalitativ studie 
ska ge en helhetssyn på problemområdet och en kvalitativ metod ska ge riklig 
information om få undersökningsenheter (Repstad, 1993). I vårt fall har 
undersökningsenheterna utgjorts av de systemutvecklare vi intervjuat. Repstad menar 
vidare att med detta handlingssätt går forskaren in på djupet för att åstadkomma en bra 
förståelse om något specifikt. Det kvalitativa tillvägagångssättet ansåg vi skulle ge ett bra 
stöd i arbetet med att undersöka ett mindre antal undersökningsenheter där vi verkligen 
gick in på djupet. Detta för att ha möjlighet att ta reda på hur de utvalda individerna 
tolkar och formar verkligheten utifrån ett subjektivt synsätt på omgivningen, som är 
innebörden med det kvalitativa perspektivet (Backman, 1998). Föregående beskrivning 
stämmer väl överens med hur vi har arbetat i denna studie då vi har undersökt hur 
utvecklare upplever graden av användarmedverkan i RUP samtidigt som vi varit 
medvetna om deras påverkan från bakgrund och tolkning parallellt som vi har vår 
idévärld utifrån vår bakgrund. 

2.2 Metodarbete 
Enligt Hartman (1998) kan det kvalitativa undersökningsarbetet upplevas ostrukturerat. 
Samtidigt menar Hartman (1998) att det kvalitativa arbetssättet har alla arbetssteg som 
ska avverkas för att undersökningen ska anses tillförlitlig ur ett vetenskapligt synsätt men 
de görs inte alltid görs i en strukturerad ordningsföljd. Backman (1998) beskriver det 
kvalitativa arbetssättet med flexibilitet och dynamik som dominerande faktorer. 
Innebörden av detta är att det kvalitativa arbetssättet kan uppfattas som ostrukturerat men 
ändå innehållande alla delar, där forskaren kan utföra de olika delarna i varierande 
ordning. Med bakgrund till detta valde vi att skapa våran egen metod för denna studie för 
att åstadkomma vår egen dynamiska och flexibla struktur för arbetet. För att förtydliga 
hur vi har arbetat i vår metod har vi valt att illustrera detta med en figur (se fig.2). 
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Fig.2 Bild på litteraturstudiens olika delar samt arbetsordningen i denna studie 
 
Studiens fundament tillika ram är den litteraturstudie vi genomfört samt den metod vi 
använt oss utav. Ramen symboliseras med den streckade linjen som omfamnar arbetet. 
Efter att vi formulerat ett problem och ett syfte, ruta 1, gick vi vidare med att arbeta 
parallellt med teorin (2), och empirin (3), eftersom teorin och empirin påverkar varandras 
utformning. Empirin innehållandes material från intervjuerna illustreras med 
”intervjurutan” i ruta 3. I nästa steg, analys och diskussion (4), analyserade vi materialet 
från empirin och jämförde detta med teorierna samt diskuterade kring likheter och 
skillnader. Analysen resulterade i slutsatserna (5), där vi sammanställde de slutsatser vi 
kommit fram till för att sedan jämföra och kontrollera dessa mot vår problemformulering 
och vårt syfte med denna studie. 

2.3 Teori 
I vår teori, som är en del av litteraturstudien, fördjupade vi vår kunskap om ämnena: 
användare, användarmedverkan, användarcentrerad systemdesign och RUP. I vår teori 
har vi utforskat litteratur rörande ämnena samt ställt användarcentrerad systemdesign och 
RUP mot varandra för att på så sätt erhålla kunskap om valda delar. Detta ansåg vi även 
skulle skapa en bra grund för vår empiri. Detta gjorde vi genom att vi samlade litteratur 
kring områdena utifrån sökningar av litteratur på Luleå Tekniska Universitets (LTU) 
biblioteks databaser. I sökningarna använde vi oss av de sökord vi ansåg var relaterade 
till de specifika områdena vi var ute efter, till exempel Rational Unified Process, 
användarmedverkan och användarcentrerad systemdesign. De träffar som vi fann 
intressanta sökte vi fram på biblioteket för att sedan sortera bort den litteratur som inte 
ansåg var relevant för oss, t.ex. litteratur rörande användarmedverkan som inte hade med 

Problemformulering 
och syfte 

 

Teori 
 

Empiri 

 

Analys & 
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systemutveckling att göra. Litteraturen vi var ute efter och som vi också använde oss av 
handlade om RUP-metoden samt om användare, användbarhet, användarmedverkan och 
användarcentrerad systemdesign. Litteraturen lånade vi på LTU:s bibliotek. I den mån det 
var möjligt använde vi oss utav två författare kring samma teoriområde för att på så sätt 
studera två olika synsätt. Vi anser att detta tillvägagångssätt hjälpte oss att skapa ett bra 
teorikapitel rörande användarmedverkan och RUP för att kunna besvara frågeställningen 
och uppnå syftet med vår studie. Vi läste även in oss på ett antal artiklar, främst rörande 
misslyckade IT-projekt, som användes för studiens bakgrundstäckning. 

2.4 Empiri 
För att kunna bedriva datainsamlingen valde vi att göra en fallstudie. En fallstudie har 
den fördelen att man i första hand är ute efter att studera vad som inträffar under verkliga 
förhållanden (Wallén, 1996). En fallstudie innebär också att undersökningen kan omfatta 
en eller flera undersökningsenheter (Patel & Davidsson, 1994), vilka i vårt fall var fyra 
stycken systemutvecklare. Svenning (2003) beskriver att i en fallstudie kan flera olika 
typer av datainsamlingar användas, bland dessa har vi valt intervjuer. Patel och 
Davidsson (1994) menar att en fallstudie vanligen innehåller frågor om hur och varför, 
vilket stämmer överens med vårt förfarande då vi genom intervjuer studerade och ville ta 
reda på hur systemutvecklare praktiskt arbetar med användarmedverkan i RUP-projekt 
samt att undersöka i vilken omfattning de upplever att RUP stödjer användarmedverkan. 
Nedan följer hur vi har gick tillväga i urvalet av respondenter samt hur vi förberedde och 
genomförde intervjuerna. 
 
Urval av respondenter 
Innan vi tog kontakt med lämpliga företag att intervjua utgick vi ifrån av oss utvalda 
kriterier som de skulle uppfylla för att kontaktas, vilket är generellt för kvalitativa 
undersökningar där urvalet ofta baseras på att forskaren väljer ut respondenter som kan 
ge efterfrågad information (Hartman, 1998). Det första och andra kriteriet var att 
företaget skulle ha erfarenhet av RUP samt använda RUP i sina projekt för tillfället. Det 
tredje och sista kriteriet var att företaget skulle ligga i närområdet för att personliga 
intervjuer, som vi ansåg skulle ge mer än att utföra intervjuerna per telefon, skulle kunna 
utföras. För att lyckas komma i kontakt med företag som uppfyllde våra uppsatta kriterier 
började vi med att söka information på Internet om företag i närområdet som använde 
RUP som utvecklingsmetod. De företag som klarade de uppsatta kriterier kontaktade vi 
med en förfrågan om att få komma och intervjua dem samt en kort bakgrund om vår 
studie. Sammanlagt kontaktade vi sju företag. Av dessa sju föll fyra bort av olika orsaker, 
till exempel på grund av att de inte hade tid och/eller att de inte ansåg sig vara nog 
kompetenta. De tre positiva svar vi fick innehöll varsin kontaktperson som vi skulle få 
träffa för intervju och som vi senare även bokade tid med för att kunna utföra intervjun. 
Av de tre slutgiltiga företagen var två av dem större statliga företag och det tredje ett 
mindre privat konsultföretag. Den kvalitativa studien går bland annat ut på att tolka 
helheten genom observationer av ett mindre antal undersökningsobjekt (Wallén, 1996). 
Vi valde därför att begränsa vår undersökning till dessa tre företag eftersom vi ansåg att 
de skulle ge oss en tillräckligt heltäckande bild av problemområdet för att kunna se 
mönster och samband. Vi ansåg också att fler företag skulle riskera att göra vårt material 
oöverskådligt och svårhanterligt på den begränsade tiden som denna studie omfattade. 
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Förberedelser av intervjuer 
För att vi skulle kunna skapa en bra uppfattning om våra respondenters uppfattningar och 
finna svaren på det vi hade för avsikt att undersöka använde vi oss av kvalitativa 
intervjuer. Deras styrka ligger i att intervjun bedrivs som ett vanligt samtal och vi som 
forskare styr intervjun så lite som möjligt (Holme & Solvang, 1997). Med det menar vi 
att målsättningen var att respondenten skulle få styra utvecklingen på intervjun och våran 
uppgift var att ge de tematiska ramarna för att på så sätt hålla samtalet inom 
undersökningsområdet. För att enkelt ha möjlighet att kunna kontrollera ifall 
intervjusamtalet var på rätt väg samt kontrollera att vi fått med allt, konstruerade vi i 
förväg en intervjuguide (se bilaga A). En intervjuguids avsikt är att alla respondenter ska 
få giltiga och likartade frågor kring samma områden (Jacobsen, 1993). Utformningen på 
intervjuguidens frågor baserade vi på teoriavsnittets olika delar inom kategorierna 
användare, användarmedverkan, arbete i RUP:s olika faser samt syn på kritiken mot 
RUP. För att på så sätt fråga om hur människor föreställer sig och förstår världen vilket är 
typiskt för frågor inom de kvalitativa undersökningarna (Hartman, 1998). 
 
Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplats där vi båda deltog vid 
intervjutillfället och intervjuerna spelades i sin helhet in på band. Respondenterna fick i 
förväg tillhandahålla våra frågor som också innehöll en kortare beskrivning av vår studies 
syfte för att ge respondenterna chans att förbereda sig på ett bra sätt innan intervjun. 
Hartman (1998) menar att just detta är viktigt för att få respondenten i rätt sinnes-
stämning. Efter att ha kontrollerat att respondenten godkände bandinspelning, 
presenterade vi oss samt berättade kortfattat om studiens bakgrund och syfte. Därefter 
gick vi över till frågorna om respektive respondents arbetsuppgifter för att få en bra bild 
om vad respondenten arbetar med. Efter detta ställde vi övergripande frågor om vårt 
undersökningsområde och där vi kände att vi behövde veta mer ställdes följdfrågor. 
Följdfrågor är möjligt eftersom vi valde att ha en ostrukturerad och icke standardiserad 
intervju med en så kallad tratteknik. Denna teknik används i kvalitativa undersökningar 
där den intervjuade till stor del styr samtalet och forskaren har en intervjuguide till sin 
hjälp med övergripande frågor i inledningen (Hartman, 1998). Vår intervjuguide 
användes som en slags checklista för att vi enkelt skulle kunna kontrollera att vi fått med 
allt. Innan varje intervju var färdig gav vi respondenten tillfälle att komma med 
eventuella egna tillägg. Våra tre intervjuer transkriberades i sin helhet för att minimera 
risken att något skulle försummas. Dokumenteringen av intervjuerna underlättade sedan 
bearbetningen av underlaget som sammanställdes i empiriavsnittet. Empirimaterialet låg 
sedan tillsammans med teorin och vårt syfte som grund till analysavsnittet. 

2.5 Analys 
I analysen grupperade vi det material vi fått utifrån empirin för att kunna skapa en 
helhetssyn med jämförelse till teorin för att på så sätt söka svaret till studiens 
frågeställning. Ett utmärkande drag i den kvalitativa analysen är att man betraktar 
analysen som ett cykliskt förlopp där materialet hela tiden läses om och om igen för att 
nya infallsvinklar ska kunna uppstå (Svenning, 2003). Detta har vi tillämpat i analys-
arbetet genom att till vår hjälp i arbete med empirimaterialet arbetat i tre olika stadier, 
öppen kodning, axiell kodning och selektiv kodning. Dessa tre olika stadierna utgör 
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tillvägagångssättet i successiv approximation (Svenning, 2003) som är den analysmetod 
vi använt oss av. 
 
Det första stadiet, öppen kodning, innebär att man läser igenom sitt material rakt upp och 
ned samt för en del anteckningar som forskaren anser viktiga för studiens syfte och som 
forskaren också kan sätta etiketter på. Axiell kodning, det andra steget, innebär att 
forskaren försöker gå ännu djupare i empirimaterialet för att kunna urskilja början på och 
samband till kategorier som hör ihop i materialet för att sedan kunna gå vidare till steg 
tre, selektiv kodning. Steg 3 innebär att forskaren selektivt försöker hitta detaljer och 
exempel som är kopplade till kategorierna som sedan kan plockas ut till slutsatserna. Med 
detta tillvägagångssätt i analysen har forskaren en stor chans att lyckas finna mönster och 
relationer som kan kopplas samman för att se om några slutsatser kan dras av det 
insamlade materialet. (Svenning, 2003) 
 
Det dokumenterade intervjumaterialet läste vi igenom ett antal gånger samtidigt som vi 
förde en del anteckningar kring det som rörde syn på användare, användandet av RUP, 
användarmedverkan i de olika RUP-faserna samt vad respondenterna tyckte om kritiken 
mot RUP. Nästa steg var att vi utifrån anteckningarna såg vad respondenterna svarade 
inom ovan nämnda områden för att se om några samband kunde dras eller inte samt att vi 
mer tydligt började sammanställa vad de svarat. Här kunde vi se tydliga samband i flera 
av svaren från respondenterna. I det sista skedet kopplade vi ihop områdena som vi 
selektivt hittat i empirimaterialet, för att på så sätt kunna se vilka slutsatser vi kunde dra 
av det. Analysarbetet gjorde vi i iterationer ända fram tills vi kände oss nöjda och inte 
kunde urskilja fler slutsatser. 

2.6 Kritisk reflektion 
Enligt Backman (1998) så kan en kvalitativ studie bli påverkad av oss människor med 
tolkningar som anses subjektiva. Genom att vara medvetna om vår subjektivitet inom 
området tillsammans med en vilja att hela tiden arbeta noggrant försökte vi framställa 
studien så saklig som möjlig utifrån vår syn. För att lyckas med detta försökte vi i teorin 
skapa en så bred bild som möjligt kring de olika teorierna. Backman (1998) menar också 
att forskaren, i inledningsskedet av en litteraturstudie av detta slag, ska vara så neutral 
och nollställd som möjligt, vilket vi försökte vara genom att kliva in i arbetet med öppna 
ögon utan några förutfattade meningar kring resultatet av studien, vilket vi ansåg oss 
göra. 
 
Materialet från intervjuerna av respondenterna har vi spelat in och transkriberat i sin 
helhet för att ha möjlighet att kontrollera våra uppgifter och på ett trovärdigt sätt kunna 
hänvisa till intervjuerna. Vårat val av antalet respondenter (4 stycken på tre olika företag) 
kan tyckas låta som litet för att kunna lyckas skapa sig en överblick från många olika 
synvinklar. Svenning (2003) anser också att ett litet urval av respondenter är en del av 
kritiken mot kvalitativa analyser. Men detta anser vi trots allt att vi har lyckas motverka 
på ett bra sätt eftersom typen av företag vi har valt ut är av så pass stor variation i form av 
verksamhet och arbetssätt, vilket har givit oss olika synsätt utifrån få respondenter. 
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Risken med att skicka ut intervjuguiden i förväg, ansåg vi, var att vi kunde gå miste om 
respondentens spontana synpunkter och svar. Argumenten till att vi ändå skickade ut 
intervjuguiden i förväg var att vi ville höja säkerheten för att vi skulle få träffa rätt och 
väl förberedda respondenter och vi ansåg att de argumenten övervann riskerna med vad 
vi kunde gå miste om. I och med att vi skickade ut intervjuguiden i förväg fick 
respondenterna chansen att inse om han/hon var lämplig att bli intervjuad inom området. 
Om respondenten i sin tur ansåg sig vara lämplig fick han/hon tid på sig att förbereda sig 
på frågorna så att de på ett ungefär visste vad intervjun skulle komma att handla om 
vilket vi anser ledde till att svaren hela tiden var väl genomtänkta. Samtidigt som 
intervjuguidens utformning var av det slaget att vi som intervjuare hela tiden hade 
möjligheten styra intervjun i rätt riktning och samtidigt ha möjlighet att ställa följdfrågor 
av mer spontan karaktär. Detta innebar att vi kände att vi hade stor möjlighet att lyckas 
kunna skapa en djup och bra förståelse utifrån våra intervjuer, vilket är meningen med en 
kvalitativ studie enligt (Repstad, 1993). 
 
Vid två av intervjutillfällena var respondenten ensam vilket innebar att han/hon kunde 
känna sig i underläge mot oss eftersom vi är två. Denna risk ansåg vi var av mindre 
betydelse eftersom respondenterna borde inneha så pass mycket kunskap kring området 
och vara så pass säkra i sitt förhållningssätt samt att vi kom dit i egenskap av studenter 
vilket innebar att vi inte hade samma specialkunskap som respektive respondent. 
Tillsammans med att intervjuerna utfördes på deras arbetsplatser där de känner sig 
”hemma”. 
 
Förutom kritik mot få respondenter i den kvalitativa analysen finns även kritik mot att 
materialet i analysen kan tolkas och återkopplas på ett felaktigt sätt (Svenning, 2003). 
Den risken har vi i denna studie försökt minimera genom vårat arbetssätt i analysen där vi 
arbetat igenom materialet inte bara många gånger utan även uppdelat mellan oss två. Det 
vill säga att vi har analyserat samma material var för sig utan att se varandras 
anteckningar och slutsatser. Detta arbetssätt anser vi även har ökat trovärdigheten för vår 
analys genom att vi båda har skapat varsin uppfattning och på så sätt minimerat risken för 
att vi ska tolka någonting felaktigt. 
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3 Teori 
För att få en bra grund innan vi beskriver teorin om användarcentrerad systemdesign 
inleds detta avsnitt med teoribeskrivningar om vad användarmedverkan innebär, vår 
syn på användare samt definitionen för användbarhet. Teoriavsnitt fortsätter med att 
vi utifrån tre författare översiktligt förklarar vad RUP innebär samt visar på den 
kritik som finns mot metoden. Inom beskrivningar av RUP-processen är vi medvetna 
om att det finns olika svenska översättningar på de engelska original termerna. 
Därför har vi på några ställen valt att använda den engelska termen för att minimera 
risken för att använda oss av en mindre bra översättning. Stycken inom RUP 
beskrivningen där inga direkta referenser anges är en sammanfattande beskrivning 
hämtat från Kruchten (2000), Lunell (2003) och Strand (2001). Avsnittet avslutas 
med en kritisk teorianalys där vi ställer den användarcentrerade systemdesignen mot 
RUP för att på så sätt ge vår syn på likheter och olikheter utifrån teorin. 

3.1 Användarmedverkan 
Användarmedverkan är grundat i Skandinavien i slutet på 1960-talet och början av 
1970-talet. På engelska benämns användarmedverkan participatory design och 
innebär att användarna verkar aktivt i en systemutvecklingsprocess alla delar (Preece 
et al, 2002). Det betyder att användaren ska uppfattas som en fullvärdig medlem i 
utvecklingsteamet under hela utvecklingstiden. Dix et al (1998) menar att ett av de 
största skälen till att användarna bör tillhöra utvecklingsteamet är att användaren är 
den enda som är expert på kontexten, vilket betyder miljön och omgivningen som 
systemet ska verka i. En sådan kunskap måste involveras i utvecklingen om man ska 
lyckas med produkten (Dix et al, 1998). Andersen (1994) anser att det finns tre olika 
typer av strategier för hur utvecklarna och användare ska bedriva utvecklingen av ett 
system: expertdominerad-, användarledd-, samarbets- strategi. Varken expert-
dominerad, där utvecklarna i princip utför arbete helt utan användarnas inverkan, eller 
användarledd systemutveckling, vilket innebär att det är användarna själva som 
bedriver systemutvecklingen, fungerar om man vill bedriva en utveckling med 
användarmedverkan. Däremot den tredje typen av strategi, som kallas 
samarbetsstrategi, fungerar att använda om man vill involvera användarna i 
utvecklingen. Strategin går ut på att utvecklarna och användarna samarbetar under 
hela utvecklingsprocessen. Denna strategi kan vi till viss del likställa med Gulliksen 
och Göranssons (2002) användarcentrerad systemdesign där användarna involveras i 
hela utvecklingsprocessen. Samarbetesstrategi är också den strategi som vi i egenskap 
av författare av denna studie menar när vi pratar om användarmedverkan, där 
användarna tillsammans med utvecklarna bedriver systemutveckling och inte var för 
sig. 

3.1.1 Användare 
Ett systems yttre och inre egenskaper är två olika men mycket viktiga aspekter som 
en systemutvecklare måste ta hänsyn till i utvecklingen av ett system (Andersen, 
1994). Den yttre egenskapen innebär det som syns utåt för användaren av systemet, 
till exempel tiden som det tar för en dator att koppla upp sig mot Internet. Men hur 
det går till, det vill säga hur processerna i datorn arbetar för att lyckas koppla upp sig 
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mot Internet är systemets inre egenskaper som inte är synligt för användaren 
överhuvudtaget. Med det menar Andersen (1994) att det är de inre egenskaperna som 
möjliggör de yttre egenskaperna. Ett systems yttre egenskaper är också det som är 
intressant för användaren av systemet vilket kan skilja från användare till användare 
beroende på dess behov (Andersen, 1994). Att kunna ta reda på de yttre 
egenskaperna, som han menar är väsentliga för det system som ska utvecklas, innebär 
att man tar reda på behoven från korrekt användare. För att lyckas med detta anser vi 
att ISO-definitionen (ISO 9241-10: 1996) för användare ger den korrekta begrepps-
förklaringen på vem som är användare av ett system. ISO-standarden definierar 
användare som en individuell integrering med ett system vilket innebär att den/de 
personer som använder ett system för att utföra specifika uppgifter i sitt arbete eller 
dylikt är de som kallas användare eller slutanvändare (Gulliksen & Göransson, 2002). 
Vår åsikt om användare är att deras behov gällande systemets yttre egenskaper är 
ytterst viktiga att ta hänsyn till i utvecklingen av ett system eftersom användarnas 
behov inför ett informationssystem är avgörande om systemet i slutänden ska kunna 
bli användbart för användaren av det. 

3.1.2 Användbarhet 
Med användbarhet menar vi att systemlösningen måste anpassas till de användare 
som ska använda systemet, den situation som systemet ska verka i och användarnas 
mål med systemet, det vill säga vad användarna vill uppnå med systemet. 
 
ISO-definitionen (ISO 9241-11: 1998) för användbarhet lyder:  
 

Usability is the extent to which a product can be used by specified users to achive 
specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context 
of use. 
(ISO 9241-11: 1998, International Organization for Standardization) 

 
Denna ISO-definition har sin tyngdpunkt i målgruppernas behov för att systemet ska 
anses vara användbar (Ottersten & Berndtsson, 2002). Författarna menar här att det är 
viktigt att komma ihåg att målgruppen inte bara innefattas av användarna av systemet 
utan även av beställarna. För att produkten i slutänden ska kunna bli användbar för 
alla användare måste även beställarens behov tillgodoses (Andersen, 1994; Ottersten 
& Berndtsson, 2002; Gulliksen & Göransson, 2002). Detta anser författarna är viktigt 
därför att beställarens behov oftast ligger på en högre företagsnivå där syftet med 
informationssystemet till exempel kan vara att göra så att företaget ökar och 
effektiviserar sin försäljning för att vinna marknadsandelar. För att kunna kontrollera 
om en produkt är användbar tar Preece et al (2002) upp sex stycken mål som bör 
uppfyllas för att lyckas med en användbar produkt för användarna. Målen innebär att 
produkten ska vara effektfull-, effektiv- och säker att använda. Vidare ska produkten 
ge ett bra stöd, vara lätt att lära sig och vara lätt att komma ihåg hur den fungerar 
mellan gångerna som den används. Användbarhet kan också benämnas som ett 
resultat av anpassning, acceptans, effektivt och lärbarhet (Löwgren, 1993). Där 
anpassning står för hur bra systemet stödjer användarnas behov och acceptans står för 
hur användarna känner för systemet. Effektivitet och lärbarhet står i sin tur för hur 
effektivt användarna kan utföra sina uppgifter med hjälp av systemet samt hur lätt det 
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är att lära sig och komma ihåg hur systemet fungerar. Dessa fyra benämningar är även 
de utifrån användarnas perspektiv, där systemutvecklarens uppgift bland annat ligger 
i att involvera användarna så att de kan klargöra sina önskemål om de yttre 
egenskaperna som systemet ska uppfylla (Andersen, 1994). Han menar även att 
ansvaret inte bara ligger på utvecklaren, som ska göra det möjligt för användaren att 
kunna ta ställning om de yttre egenskaperna, utan även hos användaren som har ett 
ansvar för att avgöra vilka de yttre egenskaperna är. Närmare bestämt, utvecklaren 
måste nyttja korrekt användare i utvecklingen för att kunna uppfylla kraven på de 
yttre egenskaperna. Samtidigt har användarna ett ansvar att hjälpa utvecklarna att 
finna dessa. Vilket vi anser kan uträttas på ett enkelt och effektivt sätt genom att 
tillämpa tankesättet inom användarcentrerad systemdesign och samarbetsstrategin i en 
utveckling av ett system. 

3.1.3 Användarcentrerad systemdesign 
Att utveckla ett system genom att tillämpa användarcentrerad systemdesign är en 
attityd och filosofi som Gulliksen och Göransson (2002) förespråkar. För att lyckas 
med att utveckla en produkt som är användbar för användarna anser Gulliksen och 
Göransson (2002) att användarna ska medverka aktivt under hela 
utvecklingsprocessen, vilket är centralt inom användarcentrerad systemdesign. 
 
Användarcentrerad systemdesign grundades 1986 då D A Norman och S W Draper 
släppte boken ”User Centered System Design” vilket innebar ett nytt synsätt vid den 
tidpunkten på systemutveckling (Gulliksen & Göransson, 2002). I litteratur som vi 
studerat har vi hittat teorier (Löwgren, 1993; Preece et al, 2002; Dix et al, 1998) som 
vi anser stödjer och tar upp användarcentrerad systemdesign och dess definition. 
Bland annat några punkter som Löwgren (1993) beskriver och som kan sammanfattas 
med att utvecklaren inte har de kunskaper som användarna har om det arbete systemet 
ska stödja och inte heller om den miljö i vilken systemet ska verka i. För att kunna få 
med denna kunskap och ha med den under hela utvecklingen anser författarna 
(Löwgren 1993; Preece et al 2002; Dix et al 1998), att det är viktigt att involvera 
användarna så mycket som möjligt under utvecklingen av ett system och som de 
också för stöd av inom användarcentrerad systemdesign. 
 
Gulliksen och Göransson (2002) skriver att användarcentrerad systemdesign har sin 
grund i Människa Dator Interaktion, MDI, som tillkom i mitten av 1980-talet för att 
representera ett eget forsknings- och ämnesområde (Gulliksen & Göransson, 2002). 
MDI anser de numera omfattar allt inom interaktionen mellan människan och datorn. 
Enkelt förklarat innebär MDI-området som också benämns Human Computer 
Interaction, HCI, forskning om människans och datorns samspel och hur de påverkar 
varandra för att användaren i slutändan ska ha så stor nytta som möjligt av produkten, 
(Dix et al 1998). Användaren i detta fall innebär inte bara en individ utan kan 
representeras av en grupp användare av samma system/produkt (Dix et al, 1998) 
vilket kan jämföras med vår syn på användare, (se 3.1.1). Med dator menar 
författarna vilken sorts dator som helst från en liten persondator till ett större nätverk 
och med interaktion kommunikationen mellan användare och datorn för att lösa 
någon form av uppgift. Dessa grundläggande MDI-värderingar ligger till grund för 
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Gulliksens och Göranssons (2002) användarcentrerade systemdesign. Deras definition 
för användarcentrerad systemdesign lyder på följande sätt: 
 

Användarcentrerad systemdesign är en process som fokuserar på användare och 
användbarhet genom hela utvecklingsprocessen och vidare genom hela livscykeln. 
(Gulliksen & Göransson, 2002, s.110) 

 
Nyckelprinciper 
Nedanstående nyckelprinciper som Gulliksen och Göransson (2002) grundar sin 
definition på anser vi tillsammans med Andersens (1994) samarbetsstrategi borgar för 
en korrekt och lämplig användarmedverkan i utvecklingsprojekt. Nedan följer 
nyckelprinciperna i sin korthet: 
 

• Användarfokus – tidigt i utvecklingen ska verksamhetens mål förstås av alla 
inblandade i projektet. Detta tillsammans med användarnas situation samt 
varför och hur de utför sina arbetsuppgifter med mera. Redan i detta skede 
läggs tyngdpunkten på användarnas behov istället för på den tekniska delen. 

• Aktiv användarmedverkan i utvecklingen – rätt användare ska medverka 
aktivt och kontinuerligt vid rätt tidpunkt och då i dess miljö som de utför sina 
uppgifter. 

• Evolutionär utveckling – hela utvecklingsprocessen ska bedrivas iterativt och 
inkrementellt. Regelbundna testningar av designlösningar med användarna där 
slutprodukten produceras och levereras i mindre delar, inkrement, som hela 
tiden också testas tills det att målen uppfylls. 

• Gemensam och delad förståelse – allt ska dokumenteras så att både parter har 
full förståelse om vad som har gjorts och vad som ska göras. Det vill säga 
terminologin ska vara på den nivån att användarna har förståelse men även 
utvecklarna ska känna att den är tydlig och effektiv. 

• Prototyping – på så låg nivå och så tidigt som möjligt i utvecklingen ska 
prototyper testas med användarna i deras arbetsmiljö. Detta ska sedan 
kontinuerligt fortsätta genom hela arbetet. 

• Utvärdera verklig användning – all design ska utvärderas mot de tidigare 
uppsatta användbarhetsmålen, för att hela tiden kontrollera att man är på rätt 
väg. 

• Explicita och uttalade designaktiviteter – all design av gränssnitt av olika slag 
ska utföras medvetet, strukturerat och med hjälp av användarna. 

• Tvärdisciplinära team – de ihop satta utvecklingsteamen ska inneha en bred 
kompetens samt utföra alla uppgifter på ett effektivt sätt. 

• Användbarhetsförespråkare –personer med starka använbarhetskunskaper bör 
fungera som motor i projektet för att förespråka användarna och systemets 
användbarhet. 

• Integrerad systemdesign – alla de delar som på något sätt påverkar 
användbarheten skall integreras med varandra för att kunna bedriva en bra 
systemdesign. 

• Lokalanpassa processerna – den användarcentrerade processen som projektet 
använder bör dokumenteras lokalt i den organisation som projektet bedrivs i. 
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Till hjälp kan vara att göra detta tillsammans med redan inarbetade modeller 
hos organisationen. 

• En användarcentrerad attityd – projektet ska hålla en hög ambitions nivå som 
tidigt har lärts in hos användarna och utvecklarna där grund inställningen är: 
användarcentrerad utveckling. Det är denna princip som det enligt författarna 
oftast slarvas med och som också är den mest avgörande för hela projektet att 
inneha. 

 
Gulliksen och Göransson (2002) menar att dessa nyckelprinciper inte är en modell för 
hur en utveckling går till utan en process och ett tankesätt som utvecklaren har till sin 
hjälp i en tidigare befintlig utvecklingsmodell.  
 
Även ISO-standarden ”Human-centered design process for interactive systems” (ISO 
13407: 1999) stödjer och verkar för användarcentrerad systemdesign på ett bra sätt 
och definieras med hjälp av följande fyra punkter. 
 

• Aktiv involvering av användarna och en tydlig förståelse av användarnas och 
uppgiftens krav. 

• En lämplig allokering av funktion mellan användare och teknik. 
• Iterering av designlösningarna. 
• Tvärdisciplinär design. 

 
Iterativa processen 
Gulliksen och Göransson (2002) anser att lösningen för att ha en stor chans att lyckas 
uppfylla ISO-standarden 13407 (1999) är att bedriva en iterativ process under hela 
utvecklingen. Denna process kan förklaras genom att arbetet inleds med att identifiera 
behovet av användarcentrerad design. Det vill säga om valet för utvecklingsmodell 
ska vara användarcentrerad eller inte. Nästa steg är att ta reda på användargruppernas 
olika mål med systemet samt vilken miljö systemet ska användas i. Tredje steget, som 
kan jämföras med kravinsamlingen i en systemutveckling, innebär inte bara att de 
funktionella kraven undersöks utan tyngdpunkten läggs även på användbarhetskraven 
från användarna. Dessa användbarhetskrav ska så långt som möjligt utformas i 
mätbara mål. Konkreta och förståeliga designlösningar ska i nästa steg kunna 
presenteras och testas av användarna, till exempel i form av enkla simuleringar i så 
realistiska uppgifter som möjligt. Dessa steg, designaktiviteter, itereras fram tills att 
designlösningen uppnår det tidigare förutbestämda användarkraven och 
organisationskraven som kontrolleras i det sista steget. Att jobba iterativt menar 
Gulliksen och Göransson tar större hänsyn till användarmedverkan, ökar 
möjligheterna för testning för användarna, tar vara på användarna och dess uppgifter 
för att på så sätt skapa en kreativ process samt medger användarna att komma med 
synpunkter om deras behov och önskemål. Vilket vi också kan jämställa med 
samarbetsstrategin som är en av Andersens (1994) tre olika strategier för hur 
utvecklare och användare kan bedriva systemutveckling. 
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3.1.4 Vår syn på användarmedverkan 
Strävan under utvecklingen av ett system tycker vi ska vara att man arbetar för att 
utveckla en så användbar produkt som möjligt för användaren. Detta anser vi att man 
kan åstadkomma på ett bra sätt genom att ta till sig tankesättet i teorierna kring 
användarcentrerad systemutveckling, vilket i sin korthet innebär att man involverar 
användarna på lämplig nivå i alla steg i systemutvecklingen, det vill säga aktiv 
användarmedverkan gällande de yttre egenskaperna hos systemet. Vår syn på 
användaren innebär att användaren är den person som i slutändan ska använda 
systemet, alltså slutanvändaren. 
 
Den metod som för närvarande är den mest tillämpade inom systemutveckling är 
RUP (Gulliksen & Göransson, 2002). Denna metod förklaras i nästkommande avsnitt. 

3.2 RUP 
1987 skapade Ivar Jacobsson något som hette Objectory Process. Hans företag 
Objectory AB slog sig 1995 samman med Rational Software Corporation och bildade 
tillsammans Rational Objectory Process. Första versionen av Rational Unified 
Process kom 1998. (Kruchten, 2000). Den aktuella versionen av RUP heter RUP 
2002 och används eller är på väg att börja användas av flertalet stora organisationer. 
(Lunell, 2003). 
 
Idag är Rational Unified Process - RUP en välkänd och en etablerad 
utvecklingsprocess bland dem som arbetar med programvarukonstruktion inom 
systemutveckling. RUP som kommer ifrån det objektorienterade programmerings-
paradigmet är en generell process för systemutveckling. Utvecklingsprocessen är 
populär och används mycket främst därför att den är en heltäckande process som tar 
upp alla delar i en modern systemutvecklingsprocess.  Det är en kommersiell produkt 
som marknadsförs och är utvecklad av Rational Software Corporation. (Lunell, 2003; 
Kruchten, 2000)  

3.2.1 Best practice 
Grundtanken i RUP är man ska tillvara gammal erfarenhet, alltså inte uppfinna hjulet 
två gånger. Denna erfarenhet har under årens lopp hämtats in från andra håll och 
utkristalliserats till något som RUP benämner som ”Best practice”. Det är alltså 
metoder, och principer som visats sig vara viktiga och framgångsrika i andra projekt. 
(Lunell, 2003). Använder man dessa metoder och principer i kombination med 
varandra så ska man förhoppningsvis undvika de flesta problemen (Kruchten, 2000). I 
RUP:s dokumentation pekar man ut sex sådana viktiga metoder och principer. En 
kortare beskrivning av dessa sex ”best practice” följer nedan. 
 
1 Iterativ utveckling 
Enligt Kruchten (2000) så följer klassisk systemutveckling vattenfallssynsättet, där 
utvecklingen sker steg för steg från början till slut. Han menar att faran med den är att 
man hela tiden skjuter problemen framför sig och på så sätt riskerar att få gå tillbaka 
och göra kostsamma förändringar om fel uppstår. Han menar vidare att vattenfalls-
synsättet har en viss tendens att maskera och gömma undan problemen tills man till 
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slut kommer till en punkt då det inte går att rätta till dem. Alternativet till detta 
synsätt är det iterativa. Där man försöker hitta riskerna så tidigt i livscykeln som 
möjligt, då det är möjligt att attackera och rätta till dem. Varje fas i RUP går därför 
igenom ett antal iterationer så att man verkligen ser till att hitta så många problem det 
bara går. 
 
2 Kravhantering 
Under ett systemutvecklingprojekt ändras oundvikligen kraven under utvecklingens 
gång. För att klara av och få bukt med denna situation måste rutiner finnas för hur 
detta ska hanteras. RUP processen anser därför att en systematisk kravhantering ska 
genomsyra hela utvecklingen. Denna aktiva kravhantering omfattar tre aktiviteter: 
Frambringa-, organisera-och dokumentera- krav. Genom att låta dessa aktiviteter 
sätta sin prägel på projektet så erbjuds man en hel del fördelar. Bland dessa fördelar 
kan nämnas:  
 
– Kommunikationen är baserad på definitiva krav 
– Krav kan bli prioriterade, filtrerade och spårade 
– Inkonsistens upptäcks lättare 
 
3 Komponentbaserad utveckling 
Precis som vi skrev tidigare så arbetar RUP iterativt. Varje sån iteration producerar en 
exekveringsbar komponent som kan testas, mätas och utvärderas gentemot systemets 
krav. Angreppssättet möjliggör för utvecklingsteamet att genomgående attackera de 
största riskerna i projektet. Den iterativa arbetsgången möjliggör även för utvecklarna 
att fortskridande identifiera vilka komponenter som behövs och bestämma vilka de 
ska utveckla, vilka de ska återanvända och vilka de ska köpa in. 
 
4 Visuell modellering 
En modell är en beskrivning av verkligheten som beskriver ett system från ett visst 
perspektiv. Modellering är viktigt för utvecklingsteamet då de vill få hjälp med att 
visualisera, konstruera, specificera och dokumentera någon del av systemet. Det gör 
även så att teamet lättare ska kunna kommunicera och koordinera arbetet. Det 
modelleringsverktyg som används i RUP är Unified Modeling Language – UML. 
Som sammanfattning kan man säga att visuell modellering hjälper utvecklingsteamet 
att utveckla sin förmåga att hantera komplexiteten i systemutvecklingen. 
 
5 Upprepad kvalitetsverifiering 
Enligt Kruchten (2000) så är problem upp till 1000 gånger dyrare att hitta och 
reparera efter att systemet och programmen spridits än om man gör det före. Därför är 
det viktigt att fortlöpande bedöma kvalitén i systemet för att kontrollera pålitligheten, 
systemets prestanda och ifall man möter de krav som ställts på systemet. 
 
6 Konfigurations- och ändringshantering 
I ett projekt där man arbetar iterativt så kommer det hela tiden att skapas nya 
artefakter och nya versioner. Det är då viktigt för dem som är involverade i 
utvecklingen att hela tiden ha koll på vilken version som är den nyaste och vilka 
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versioner som innehåller vad. För att komma till rätta med det problemet så finns 
konfigurations och ändringshanteringen till. Denna disciplins omfattning och 
betydelse växer under projektets gång allt eftersom att antal artefakter och versioner 
ökar i antal. 
 
Utifrån denna beskrivning av de ”best practice” som RUP grundar sig på 

3.2.2 Faser 
RUP består av fyra faser och nio arbetsflöden. Varje fas innehåller i sin tur ett flertal 
iterationer (se fig.3). RUP arbetar i något som heter cykler, där varje cykel går 
igenom de fyra faserna. 
 

 
  (Fig.3 RUP:s fyra faser och nio arbetsflöden ; www.rational.com) 
    
Som fig.3 visar innefattar utveckling i RUP fyra olika faser. Från vänster till höger 
heter faserna Inception, Elaboration, Construction och Transition. Fritt översatt till 
svenska blir dessa faser Förberedelse, Etablering, Konstruktion och Överlämning. 
Varje fas genomgår även ett antal iterationer där antalet är beroende av projektets 
storlek och behov. Varje fas avslutas med en större beslutspunkt, i RUP benämnd 
som Major Milestone, där fasen utvärderas och beslut om vidare arbete tas (Lunell, 
2003). Nedan följer en utförligare beskrivning över varje enskild fas. 
 
Inception 
Främsta syftet med den första fasen är att de som är inblandade i projektet, 
utvecklingsteamet, (utvecklare, användare, beställare osv.) ska komma överens om 
vad som ska utvecklas och vad som inte ska utvecklas. De ska tillsammans skapa sig 
en gemensam uppfattning om vad syftet och målet är genom att skapa 



TEORI 

18 

användningsfall. Med de inblandade menas alla som har något intresse av projektet, 
ända upp ifrån projektledningen och arkitekterna ner till slutanvändarna som är de 
som ska använda systemet i slutändan. Den första fasen omfattar i huvudsak tre 
aspekter. Att finna huvudkrav, att prova ut idéer samt att planera projektet. I denna 
fas utvecklas även en eller flera prototyper på ett eller flera av användningsfallen som 
användare och beställare får testa av för att kunna ta ställning till om projektet är på 
rätt spår. Milstolpen i denna fas heter Lifecycle objective.  
 
Elaboration 
I den andra fasen ska utvecklingsteamet fortsätta att fastställa och göra kraven på 
systemet mer detaljerade och precisa. Teamet fortsätter även att testa ut arkitekturen, 
ofta genom att utveckla en exekverbar prototyp. Även den planerade projektplanen 
byggs ut och förbättras. Denna fas är ofta en av de mest kritiska av de fyra faserna, ett 
felaktigt beslut här och hela projektet kan vara i fara. Det är därför förnuftigt att låta 
denna fas ta den tid den behöver. Milstolpen i denna fas heter Lifecycle Architecture. 
 
Construction 
Här i konstruktionsfasen görs den största arbetsinsatsen. Fler personer än förut från 
utvecklingssidan blir inblandade och arbetet sker ofta i flera parallella utvecklings-
spår. Fasen går ut på att utveckla och infoga fler komponenter i den framtagna 
strukturen. Milstolpen i denna fas heter Initial Operational Capability.  
 
Transition 
I den sista fasen i RUP sker övergången mellan den slutförda implementationen till en 
levererbar produkt. För att komma in i denna fas krävs att alla krav är 
implementerade och viss testning har skett. Fasen delas upp i två parallella arbetsspår. 
Det ena går ut på att testa och rätta till fel och se till att systemet fungerar som det 
ska. Det andra spåret handlar mer om att användarna får testa systemet och lära sig 
hur det fungerar. Ofta med det gamla systemet i bakgrunden samtidigt som man 
konverterar över databaser. Milstolpen i denna fas heter Product Release. 

3.2.3 Arbetsflöden 
I RUP finns det nio stycken arbetsflöden, core workflows, (se fig.3 ovan). 
Arbetsflödena är indelade i två grupper. Gruppen med de första sex kallas 
Engineering workflows och gruppen med de tre sista heter Supporting workflows. 
 
Det första arbetsflödet, Business modelling workflow, är ett sorts förarbete innan 
själva utvecklingen börjar. Målet med arbetsflödet är att man ska skapa förståelse för 
organisationen i vilket systemet ska verka i. Man ska även förstå de nuvarande 
problem som finns och försöka se hur dessa kan lösas på ett bra sätt. Arbetsflödet ska 
även göra så att kunden och utvecklarna har en gemensam syn på problemet. 
 
Det andra arbetsflödet, Requirements workflow, går ut på att man ska komma överens 
med kunden vad systemet ska kunna göra. Man ska alltså hitta de krav på systemet 
som är grunden för att det alls ska utvecklas. Här bestäms även vart gränsen för vad 



TEORI 

19 

som systemet ska kunna göra går. Efter detta arbetsflöde ska även en första grund för 
tid och kostnad kunna beräknas. 
 
Syftet med det tredje arbetsflödet, Analysis and design, är att översätta kraven från 
föregående nivå till en specifikation över hur man ska implementera systemet. Här 
bestäms den arkitektur som systemet ska utvecklas i. Viktiga saker att tänka på här är 
att systemet ska vara lätt att förstå, utveckla och uppdatera. 
 
Det fjärde arbetsflödet, Implementation, handlar om den skrivna koden och de 
utvecklade komponenterna. Här sker testning av de olika komponenterna som 
helheter och här sätts komponenter från de olika utvecklingsteamen ihop till en 
exekverbar helhet. 
 
Arbetsflödet Test handlar precis som det låter om testning, testning för att försäkra sig 
om produktens kvalitet. Här ska verifiering ske för att se om komponenterna 
interagerar med varandra på ett riktigt sätt, att alla kraven har blivit implementerade 
och att de fel som upptäckts åtgärdats före en första version av programmet släpps. 
 
Det sista arbetsflödet bland engineering workflows heter Deployment, som fritt 
översatt till svenska kan benämnas som utplaceringen eller spridning. Detta 
arbetsflöde handlar om att mjukvaran paketeras för leverans och att man överlämnar 
den till kunden. Väl hos kunden installeras mjukvaran i den miljö det ska verka i och 
användarna tränas i att använda det. Till sist sker även (om nödvändigt) en 
konvertering och överföring från föregående mjukvara och databasar. 
 
Det första arbetsflödet bland supporting workflows är project management. Detta 
arbetsflöde stödjer och ger råd om hur projektet ska planeras, bemannas och 
genomföras. Det hjälper även till att skapa en grund för hur arbetet med 
riskhanteringen ska genomföras.  
 
Detta arbetsflöde, Configuration and change management, täcker tre av varandra 
beroende funktioner. Den första funktionen har att göra med identifiering av olika 
versioner av komponenter och vilka komponenter som är beroende av varandra. Den 
andra funktionen handlar om önskade förändringar som antingen någon i eller utanför 
utvecklingsteamet kommit på och vilka effekter dessa skulle generera, dels under 
själva förändringen men även efter förändring. Den tredje och sista funktionen 
handhar det som har att göra med vilken status, kvalité och tendens en produkt har. 
Men även om vad som har gjorts med produkten och vad som återstår att göra. 
Funktionen tar även hand om vilka problemområden som behöver extra 
uppmärksamhet. 
 
Det sista arbetsflödet, Environment, har som syfte att stödja utvecklingsteamet med 
båda verktyg och processer. Dels handhar arbetsflödet vilka verktyg som behövs och 
hur man ska anskaffa dessa. Arbetsflödet sköter även de stöd som IT kan ge, till 
exempel administrationskonton, infrastruktur och säkerhetskopiering. 
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3.2.4 Användningsfall 
Enligt Lunell (2003) så spelar användningsfallen en sådan central roll i RUP att de 
kan betraktas som den drivande kraften i utvecklingen, med anledning av detta så 
brukar det sägas att utvecklingen är av typen användningsfallsdriven utveckling. Han 
menar vidare att man kan betrakta användningsfallen som det nav som alla andra 
aktiviteter cirkulerar kring. De är alltså själva kärnan vilket allt det övriga arbetet 
kretsar kring i utvecklingsarbetet. 
 
Enligt Strand (2001) är den formella definitionen av ett användningsfall följande: 
 

En beskrivning av en sekvens av händelser i ett datorstött system, som ska utmynna 
i ett mätbart resultat för användaren. 
(Strand, 2001, s.264) 

 
Genom att använda användningsfall och skriva dessa väl så underlättas dels arbetet 
med kravinsamling och kravhantering, men även vid utveckling, testplanering och 
användardokumentation (Strand, 2001). Utvecklarna kan alltså nyttja användnings-
fallen för att fånga det användarna vill att systemet ska göra, användarnas krav.  
Detta genom att tillsammans med användarna arbeta fram och få grepp om vad de vill 
att systemet ska göra. Utvecklarna har även nytta av användningsfallen när han 
kommer in i designfasen, lite beroende på hur utvecklingen går till och hur stort 
system det är fråga om, kan utvecklarna dela upp användningsfallen emellan sig och 
på så sätt utveckla var för sig. När utvecklarna kommer till testfasen kan de använda 
användningsfallen dels för att kontrollera att de har utvecklat det som skulle utvecklas 
men även planera testningen utifrån användningsfallen. T.ex. kan utvecklarna 
gruppera användningsfall och testa större delar av systemet på en gång. Strand (2001) 
skriver vidare att det är viktigt att komma ihåg att ett användningsfall aldrig ska 
berätta hur ett system gör något, utan bara vad. Med detta menas att den tekniska 
aspekten, hur något ska göras, inte är intressant, utan det som är intressant här är vad 
som ska göras. Ett användningsfall kan därför ses som en beteckning av ett eller flera 
typiska sätt att använda ett system (Lunell, 2003). 

3.2.5 Kritik mot RUP 
En av de mest grundläggande egenskaperna hos RUP är att det är en generell 
utvecklingsprocess för programvara, denna generalitet ger dock konsekvenser för 
utvecklaren. En av de större konsekvenserna som detta för med sig är att RUP är 
mycket rik på information på grund av att processen ska kunna användas till många 
antal olika projekt. Till exempel information om utveckling av realtidssystem, 
databasknutna produkter, e-handelssystem och så vidare. Detta gör att utvecklaren 
kan få problem med att se vilken information som är väsentligt för honom i ett visst 
projekt. (Lunell, 2003). Vidare skriver Lunell (2003) att för att kunna välja ut dessa 
väsentliga delar ur den stora mängd information och kunskap som finns inom RUP så 
kräver det att utvecklaren har god kunskap och erfarenhet av RUP för att kunna göra 
detta urval. Just detta pratar även Strand (2001) om. Hon menar att RUP i sig inte är 
någon mirakelmedicin, som på egen hand löser något, utan ett ramverk där ansvariga 
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måste ha förmågan att plocka ut och sätta ihop en process som passar i ett det 
sammanhang där man befinner sig. 
 
Gulliksen och Göransson (2002) förespråkar ett tankesätt som heter 
Användarcentrerad Systemdesign. Författarna menar att RUP inte innehåller något 
uttalat stöd för att bedriva användarcentrerad systemdesign. I deras kritik mot RUP 
menar de att användbarheten, användargränssnittet och användarens inverkan på 
systemets funktionalitet och utformning hanteras i tidiga faser av utvecklingen, för att 
sedan anses vara avklarade utan. Detta och att fokus på användarna och deras 
arbetsuppgifter tidigt flyttas över till fokus på själva systemlösningen anser Gulliksen 
och Göransson (2002) vara ett stort problem för RUP. Lösningen på denna kritik 
anser författarna skulle kunna vara att införa ett nytt arbetsflöde, usability design, i 
RUP dock utan att redogöra i detalj hur detta skall ske. Därtill menar de även att 
övriga arbetsflöden måste anpassas efter detta för att lyckas men inte heller här går 
författarna in djupare på hur detta ska göras. 

3.3 Kritisk teorianalys 
För att ge vår syn på hur användarmedverkan ser ut i RUP utifrån teorin har vi i detta 
stycke jämfört faserna i RUP med filosofierna i användarcentrerad systemdesign. 
 
Syftet med den första fasen i RUP, Inception, tycker vi stämmer väl överens med 
tankesättet inom användarcentrerad systemdesign. Inception fasens tyngdpunkt och 
mål ligger i att de inblandade, utvecklingsteamet, ska komma överens om vad som 
ska utvecklas och på vilket sätt projektet ska bedrivas. Detta kan jämföras med hur 
den användarcentrerade filosofin vill att ett projekt ska bedrivas inledningsvis där 
fokus ligger på att identifiera användarkraven med hjälp av användarna. 
 
Inte heller i den andra fasen i RUP, Elaboration, ser vi några direkta olikheter 
gentemot den användarcentrerade systemdesignens arbetssätt. Fasen fortsätter att 
fastställa kraven på systemet och gör dessa mer detaljerade och lättförståeliga för 
användarna genom att tillsammans med dem arbeta med användningsfallen. Genom 
att utveckla prototyper och låta användarna testa dessa säkerställer man att 
användarnas krav har uppfattats rätt. De utvecklade prototyperna testas alltså av 
användarna tills att målen är uppfyllda, vilket den användarcentrerade filosofin anser 
vara av stor vikt i detta skede av utvecklingen. 
 
Den tredje fasen i RUP, Construction, går enkelt sagt ut på att utveckla fler 
komponenter till den bestämda strukturen. Här minskar den aktiva 
användarmedverkan och användarnas uppgift blir mer av typen att testköra de 
utvecklade prototyperna allt eftersom dessa utvecklas. Detta tycker vi stämmer bra 
överens med den användarcentrerade systemdesignens tankar kring hur de olika 
delarna ska itereras fram och med jämna mellanrum testas av användarna tills de 
förutbestämda användarkraven nås. Däremot ser vi utifrån teorin att RUP här talar 
mer om ren utveckling och konstruktion av komponenter än om vilken användarnas 
aktiva roll är. Detta påverkar hur man ser på användningen av RUP beroende på 
vilken bakgrund utvecklarna har. Om utvecklarna har kunskap om användarkrav samt 



TEORI 

22 

strävar efter att uppnå dem i ett utvecklingsprojekt ökar chanserna till att användarnas 
förutbestämda krav uppnås i detta skede. Om varken kunskapen eller strävan efter att 
uppnå användarkraven finns, förekommer det inget i denna del av RUP som säger att 
utvecklarna måste göra det, vilket stämmer väl överens på hur kritikerna ser på RUP. 
 
I den fjärde och sista fasen i RUP, Transition, sker övergången till en levererbar 
produkt. Denna fas nämns inte i den användarcentrerade systemdesignen vilket gör att 
det inte direkt går att jämföra. Vi anser att detta inte påverkar varken RUP eller 
användarcentrerad systemdesign i denna jämförelse. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att det inte finns några direkta hinder för att bedriva 
användarcentrerade filosofin inom RUP metoden i de olika faserna och arbetsstegen 
om utvecklarna besitter kunskapen om användarmedverkan. Trots att 
användarmedverkan och användare inte uttalas i så stor utsträckning i RUP metoden, 
anser vi att utformningen på arbetssättet stödjer och möjliggör för utvecklarna, om de 
har kunskapen och strävar efter det, att involvera användarna på den lämpliga nivå 
som ISO-13407 (1999) beskriver för användarcentrerad systemdesign. För oss 
innebär det att användarna ska involveras i de fall utvecklingen rör de yttre 
egenskaperna. Detta ser vi främst möjliggörs i framställningen och användningen av 
användningsfallen i RUP som kan jämföras med hur användarna ska involveras 
utifrån punkterna i användarcentrerad systemdesign. Gulliksen och Göransson (2002) 
anser däremot i sin kritik mot RUP att när användarkraven är fångade övergår fokus 
från användarna till systemlösningen i utvecklingen. Vi håller med om detta i den 
mening att användarnas medverkan minskas och typen av medverkan ändras efter det 
att kraven är fångade. Att fokus helt och hållet sedan ligger på systemlösningen utan 
användarna involvering anser vi inte stämmer, eftersom RUP i dess teoretiska 
beskrivning pratar om att användarna ska vara med och testa alla färdiga prototyper 
tills det att kraven på systemet är uppnådda. 
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4 Empiri 
Det här kapitlet börjar med att vi ger en introduktion till hur vi har valt att redovisa det 
empiriska arbetet. Efter detta så kommer en sammanfattning av de tre intervjuer vi gjort 
med de utvecklare vi har varit i kontakt med på tre företag i närområdet. Varje 
sammanställning inleds med en presentation av företaget och respondenten-
/respondenterna. Presentationerna baserar dels på material från intervjuerna men även 
på information från respektive företags hemsida. Därefter kommer en sammanställning 
utifrån temafrågorna: Användning av RUP, Syn på användare, Användarmedverkan i 
RUP:s olika faser, RUP:s stöd för användarmedverkan och slutligen Syn på RUP 
kritiken, dvs. utifrån vår intervjuguide (se bilaga A). 

4.1 Introduktion 
Den struktur vi har valt för empirin är att redogöra företag för företag. Detta därför att vi 
kände att det blir en mer lättläst struktur där man lättare kan hålla reda på vilket företag 
texten handlar om. Alternativet till detta upplägg är att gruppera och skriva svar för svar 
för respektive företag, men det anser vi blir för ostrukturerat och tungläst. I och med att vi 
även valt att hålla företagen och respondenterna anonyma (genom att ge respondenterna 
fingerade namn och prata om företagen som företag A, företag B osv.), på grund av att 
det inte tillför någonting att veta vilka dessa är, så skulle det även bli svårt att hålla reda 
på Företag A, Företag B och så vidare i en löpande text. De temafrågor vi valt att skriva 
kring under varje företag har vi kommit fram till utifrån vår intervjuguide (se bilaga A). 

4.2 Företag A 
Företag A som är IT-avdelning till ett större statligt företag startade 1989 då 
moderbolaget beslutade sig för att effektivisera verksamheten genom att bygga upp IT-
stöd. 40 personer arbetade då med utveckling, drift och förvaltning. Idag arbetar ca 110 
personer som levererar infrastruktur, IT-kompetens tillsammans med systemförvaltning 
och drift av moderbolagets system samt IT-utveckling. Mottagare av tjänsterna är 
tjänstemän i operativt arbete, företag och allmänhet, olika enheter inom EU samt andra 
myndigheter. 
 
Respondent A, Birgitta, läste systemvetenskaplig linje 1986-89 och arbetade därefter med 
utveckling av datorbaserade utbildningsprogram. 1993 började hon arbeta på Företag A. 
Till en början arbetade Birgitta mycket med olika metodfrågor, intranät/Internet, 
information, diverse uppdrag, projekt och utredningar. 2002 blev Birgitta teamledare för 
Team Metod med utpekat ansvar för metodfrågor och samordning av dessa, och samtidigt 
projektledare för ett RUP-införandeprojekt med syfte att införa RUP som ny 
systemutvecklingsmetod. Hon innehar också rollen processingenjör (metodansvarig) i 
projekt samt arbetar för nuvarande med kravinsamling och kravhantering i projekt. 
 
Respondent B, Anna, gick ut systemvetenskapligt program i juni år 2000 och började 
arbeta på Företag A i september samma år. Hon har hittills arbetat i olika projekt som 
tagit fram nya system för såväl interna som externa användare. I de projekt Anna 
medverkat i har hon haft rollen som ansvarig kravfångare och webbutvecklare. I rollen 
som kravfångare har hon tillsammans med kravställare tagit fram detaljerade krav för de 
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nya systemen med hjälp av modeller och användningsfall. I samma roll har också 
ansvaret för säkerhetsställande av att systemet uppfyller de krav som ställs av olika 
intressenter ingått. 
 
Användning av RUP  
2002 togs ett beslut att Företag A skulle börja jobba efter och anpassa verksamheten helt 
efter RUP. Detta främst därför att deras dåvarande metod inte uppfyllde de kriterier som 
Företag A hade på en bra utvecklingsmetod men samtidigt därför att RUP var en metod 
på stark frammarsch, och den var allmänt vedertagen. Men på grund att diverse faktorer 
som t.ex. tid och pengar så är det först senaste tiden de har jobbat med RUP i skarpa 
projekt. Tiden innan har främst gått åt till förberedelsearbete där de kört utbildningar 
m.m. Företag A menar att tills de har sett motsatsen så köper de RUP-tankesättet helt och 
hållet. Precis som de flesta andra så väljer de dock att plocka bitar här och där. Vilka 
delar man ser att man behöver är väldigt olika från projekt till projekt. Men de bitar 
Företag A väljer bort i ett projekt, kan komma tillbaka i ett annat projekt. De menar alltså 
att den delen inte för alltid är ute. Anna och Birgitta tror att ingen använder hela RUP 
idag eftersom den helt enkelt är för stor och omfattande för att användas i sin helhet. 
Storleken på Företag A:s projekt är väldigt olika. Datanex-projektet är ett exempel på vad 
de kallar ett litet projekt, där startade de kravarbetet i december och nu i slutet av maj ska 
en pilotversion vara klar. Ett exempel på ett större projekt är Tiger-projektet (IT-stöd för 
brottsbekämpning) som Företag A arbetar med nu, där det enligt beräkningarna kommer 
att röra sig om c:a 30 000 arbetstimmar (enligt våra beräkningar tar detta projekt c:a 1 år 
för 15 personer om de arbetar 40 h i veckan med projektet). Antalet inblandade i Företag 
A:s projekt är alltså väldigt olika. Anna och Birgitta har varit inblandade i projekt där de 
varit allt ifrån 3-4 st. till 10-15 st. utvecklare. Det beror helt och hållet på projektets 
storlek och hur många utvecklare de har att tillgå. De anser att eftersom de ”bara” är ca 
40 utvecklare på Företag A är nog den övre gränsen för storleken på ett projekt ca 15 st. 
utvecklare. Detta för att de nästan alltid har flera projekt igång samtidigt. 
 
Syn på användare 
När Anna och Birgitta använder ordet användare så är det lite olika vem de menar. Ibland 
kan det vara slutanvändare, ibland en representant från slutanvändarna och ibland är det 
någon från huvudkontoret. Främst när det handlar om utveckling av externa system så 
kan de inte använda slutanvändarna utan istället någon från huvudkontoret. Detta på 
grund av att slutanvändarna inte kan kommas åt i utvecklingen. Då känner 
respondenterna att de blir en sorts mellanhand och det är ett problem anser de. Det är inte 
det bästa sättet att fånga användarnas krav. 
 
Användarmedverkan i RUP:s olika faser 
På Företag A finns ett projektkontor som initierar alla projekt. De tillsätter resurser till 
förstudien från verksamhetssidan och plockar in folk från IT-sidan till själva projektet. 
Det som händer sedan är att verksamhetsfolket först bedriver förstudien och sedan 
övergår projektet till att bli ett IT-projekt och en projektledare från IT-sidan tillsätts. 
Redan i denna förstudiefas kommer användarna in. Ofta kommer användarna med i 
projektet före IT-folket, detta för att det är användarna som kan verksamheten och det är 
de som förstudien ska göras tillsammans med. 



EMPIRI 

25 

När projektet sedan har börjat flyta på försöker utvecklarna hos Företag A lyssna av 
användarnas nuläge och befintliga rutiner alltså hur de går tillväga i dagsläget för att lösa 
de uppgifter som det nya systemet ska hjälpa dem med. Sedan övergår utvecklarna till att 
se vilka krav användarna har på det nya systemet och hur de vill arbeta med det. Utifrån 
dessa krav så börjar de första användningsfallen byggas, detta för att finna och täcka alla 
behov som finns. I vilken utsträckning användarna är med i arbetet med 
användningsfallen är lite olika. Ibland säger de ifrån sig all inblandning, dom vill inte 
vara med alls. I sådana fall får utvecklaren intervjua och försöka lyssna av kraven för att 
kunna bygga användningsfallen själva. Användningsfallen lämnas sedan över till 
användarna som får stämma av och komma med förändringar. I andra projekt sitter 
användarna med mycket mer i användningsfallsarbetet och hjälper till att skriva dem. 
Både Birgitta och Anna anser att det andra fallet är att föredra. Alltså att användarna är 
med aktivt i arbetet med att bygga användningsfallen. Denna åsikt bygger på att det är 
användarna som har detaljkunskapen i hur deras arbeta fungerar, dom kan alla små 
detaljer. Respondenterna menar att: ”Vårat jobb som systemutvecklare är att fånga dessa 
krav och omsätta dem till ett system.” Birgitta och Anna anser även att det är viktigt att 
IT-folket och användarna ser sig själva som en enhetlig grupp som tillsammans ska ta 
fram ett system. Det ska inte vara som förut att användarna beställer något och 
utvecklarna bygger det. I längden tjänar man på att arbeta tillsammans med användarna. 
 
I nästa fas, övergår arbetet över till design och analys. Anna och Birgitta anser då att 
användarnas medverkan minskar. De säger att användarnas medverkan då istället mer 
handlar om avstämningar, de kontaktar användarna när de inte förstår någon viss detalj 
eller saknar något. Kontakt finns dock hela tiden, men i betydligt mindre omfattning än i 
kravarbetet. Både Anna och Birgitta tycker att deras typ av användarmedverkan i 
konstruktionsfasen är fullt tillräcklig. De anser att om användarna ska vara mer 
inblandade behöver användarna lära sig design-delen, vilket bara skulle resultera i extra 
jobb för dem. Respondenterna anser att de som utvecklare inte heller kan kräva att 
användarna kan det, dom ska bara finnas till hands om vi behöver hjälp anser Birgitta och 
Anna. Användarna arbetar alltså inte aktivt med i denna del. Anna och Birgitta anser 
vidare att ifall användarna skulle vara mer involverade i konstruktionsarbetet så skulle det 
finnas risk att man blev styrd. De anser att användarna ofta har en egen ”bild” på hur 
systemet ska se ut, och eftersom de inte kan tekniken eller vet vilka möjligheter som finns 
så skulle användarna försöka få med bitar som inte är väsentliga. Vidare tycker Birgitta 
och Anna att det de vill ha från användarna är kraven och att de är med och kontrollerar 
dessa allt eftersom de utvecklas. Användarna ska inte behöva kunna systemutveckling, de 
har fullt upp med annat. Kontakten med användarna sker istället i punktinsatser. Anna 
och Birgitta berättar att det dock är helt olika från projekt till projekt till vilken grad 
användarna är inblandade. I ett av deras exempel, ett större projekt, utvecklades mindre 
delar som användarna fick testa av eftersom. I ett annat exempel, ett mindre projekt, så 
fanns det inte tid för detta. Istället så utvecklades hela systemet utifrån användningsfallen 
och användarna fick en fullständig version att testa. 
 
I den sista fasen av RUP, testfasen, så anser Birgitta och Anna att användarnas 
involvering ökar igen. Här är användarmedverkan mer intensiv och utvecklarna 
användarna testar av systemet och kommer med förslag på förändringar och justeringar. 
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RUP:s stöd för användarmedverkan 
Birgitta och Anna anser att RUP inte pratar så mycket om användarmedverkan. Istället 
handlar mycket om vilka roller man ger. I deras fall så brukar de ge användarna rollen 
som kravspecifierare eller intressenter. Dom anser vidare att RUP istället för att prata om 
användarmedverkan ger utvecklaren möjligheten att dela ut dessa roller till användaren. 
Men Birgitta och Anna anser även att RUP bygger mycket på att man testar av 
användbarheten på användarna och detta får till konsekvens att mycket kommunikation 
sker mellan utvecklare och användare. Precis som Birgitta och Anna sagt förut så är 
användarnas inställning till att arbeta med i projektet helt olika från projekt till projekt. 
Ibland avsäger sig användarna all inblandning i projektet förutom att komma med krav, 
och ibland så är användarna aktivt involverade genom hela projektet. Anna och Birgitta 
tror även att användare till en början kan tycka att det är lite jobbigt att få en roll i 
utvecklingen, och bidra med saker och ting. Men de tror att efter det att användarna har 
kommit över den tröskeln så kommer de att tycka det är lättare jämfört med förut. 
 
Syn på RUP kritiken 
Kritiken mot RUP är att användarna är delaktiga i början av projektet för att sedan falla 
bort helt när man når konstruktionsarbetet. Birgitta anser att detta speglar arbetsgången i 
ett utvecklingsprojekt. En användare ska inte behöva vara med och avsätta tid från sitt 
vanliga arbete, de har ju fullt upp med sitt. Anna anser att trots att användarna inte är med 
så mycket är det trots de inte helt bortkopplade. Användarna involveras med jämna 
mellanrum och används för att bolla idéer med. Detta håller Birgitta med om, användarna 
informeras kontinuerligt och på så sätt är de med hela tiden. Vidare säger hon att vid 
själva designen och programmeringen sitter inte användarna med utan dom får istället se 
resultatet och komma med synpunkter, men det är något hon inte anser vara negativt. 
Birgitta och Anna tycker att hittills har de inte upptäckt några negativa saker med RUP 
och de säger att de kommer att fortsätta arbeta med RUP tills de upptäcker motsatsen. 

4.3 Företag B 
Företag B grundades 1993 och är ett leverantörsoberoende IT-företag som tillhandahåller 
upphandlings-, systemutvecklings- och applikations förvaltningstjänster. Företaget är ett 
av Norrlands större IT-konsultföretag med ett 90-tal konsulter med 4 kontor spridda över 
Sverige. 
 
Respondent Lars har efter sin examen från Systemvetenskapliga programmet vid ett 
universitet 1991 varit verksam i IT-branschen i 13 år, varav de två senaste som IT-
konsult på Företag B. Före sin anställning på Företag B har Lars arbetat på WM-data, 
Försvarsdata och Cap Gemini. De senast 5 åren har han haft projektledarinriktning och 
varit ansvarig för systemutvecklingsprojekt i varierande storlek, teknik och metodik. Före 
det har han varit systemutvecklare, kvalitetsansvarig och konsultchef främst inom IT och 
telekomsektorn, men även inom försvarsmakten, banksektorn och hälso- & 
sjukvårdssektorn. Förutom sin akademiska utbildning har han även ett flertal utbildningar 
inom ledarskap och systemutveckling i bagaget. 
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Användning av RUP 
Företag B:s kunder är allt från statliga myndigheter till olika telekombolag. I 
utvecklingsprojekten har det handlat om att utveckla ny teknik. Företag B plockar ut de 
godbitar från RUP som de anser sig behöva i sina projekt. De driver för tillfället bland 
annat ett projekt där 6-7 systemutvecklare är inblandade som ska utveckla en produkt till 
en kund. Denna typ av projekt görs endast en gång per år och då använder de RUP. Detta 
eftersom deras huvudverksamhet innebär konsultarbete i olika former inom 
systemutveckling. Anledningen till att Företag B använder och är vana med RUP är att de 
flesta kunderna använder RUP, vilket leder till att deras konsulter måste kunna RUP. 
Företag B gör om RUP på det sättet att de bantar den till en något mindre variant. 
Moderbolaget är de som har tagit fram denna mindre version från början som benämns 
K-RUP. De anser att deras projekt är så pass små att de behöver en mindre version av de 
delar som de behöver för att kunna använda RUP på ett bra sätt. Företag B jobbar i 
mindre projekt där fem personer, max tio stycken är inblandade och tidsperioden är allt 
mellan ett halvt år upp till ett år. Att sätta in sig i hela RUP för ett sådant projekt är inte 
möjligt, det blir för omfattande anser Lars. Han anser att de jobbar efter ett antal 
minimikrav som de ska uppfylla i projekten under de olika faserna genom att tillämpa 
RUP. I deras tillämpning av metoden går det inte emot tankesättet, inom RUP, 
någonstans för att på så sätt höja lägsta nivån på alla deras projekt. För att bli expert på 
metoden anser Lars att man måste sätta in sig mer än deras tillvägagångssätt i RUP. 
 
Syn på användare 
Som användare betraktar Lars de som kommer att använda sig av produkten. Ibland kan 
de ha god kunskap om utveckling, vilket underlättar en systemutveckling. 
 
Användarmedverkan i RUP:s olika faser 
Tillvägagångssättet inledningsvis i ett projekt är väldigt olika eftersom kundtypen är 
olika från projekt till projekt. Ibland är det väldigt styrt från kunden om det rör sig om en 
offentlig upphandling åt ett statligt verk. I denna typ av projekt beskrivs arbetssättet som 
de måste följa och det är i 99 procent av fallen RUP som är arbetsmodellen. I bästa fall 
finns en kravspecifikation av något slag från kunden där det framgår vad de vill ha byggt. 
Men det kan lika gärna handla om en vision som kunden berättar för dem vilket innebär 
att de måste jobba riktigt hårt med kravfångsten för det projektet. 
 
De första de gör i ett projekt är att definiera vad projektet ska innebära, vad de ska göra 
för kunden. Det innebär att de i stora drag bestämmer vad de ska göra i de olika faserna 
och vad de i slutänden ska leverera. Efter detta sätter de igång med förberedelsefasen, 
Inception, där det handlar om att fånga kraven. I de fall när en kravspecifikation kommer 
direkt från kunden är den sällan fullständig vilket leder till att kravfångsten måste utföras 
i större omfattning än om kravspecifikationen är fullständig. Det är i detta skede som 
användningsfallen utvecklas för att underlätta möjligheten till att fånga kraven från 
kunden/användare. Vid framställningen av användningsfallen så förs en intensiv dialog 
med användarna, detta är väl använd tid menar Lars. Han menar att man sparar tid ju 
tidigare man fångar kraven. 
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Lars erfarenhet av denna fas är att användarna uppskattar att de får vara med och utveckla 
kraven i form av användningsfall, vilket leder till att de känner sig delaktiga. Men det 
finns motsatser då användarna inte har tid utan tycker att de har gjort sitt. För att undvika 
detta gäller det att tidigt sälja in arbetssättet hos användarna och förklara noggrant varför 
de behöver hjälp. Användningsfallen, som är viktiga för hela projektet, gäller att lära ut 
till användarna i början för att kunna utveckla dem på ett bra sätt tillsammans. Företag B 
utbildar dem om de behövs på det. Här gäller det, menar Lars, att ta på sig 
”användarkepsen” så att man ligger på samma nivå som dem. Det är lätt att hålla sig på 
en högre teknisk nivå än vad användarna gör. Användningsfallen är oerhört viktiga, de 
ska visa för utvecklarna vad som ska göras vilket är det primära. Hur man gör det är 
enkelt men det är vad som ska styra det och är på så sätt i fokus. 
 
I detta skede är användarna med i olika utsträckning. Lars inställning är att de ska vara 
med så mycket som möjligt här, eftersom allt hamnar på rätt plats mycket snabbare då. 
Känslan på vad kunden vill ha infinner sig snabbare också. Men problemet är att vissa 
kunder inte vill vara med här. Kunden anser att efter de har lämnat över en 
kravspecifikation så har de gjort sitt och är av den inställningen att de väntar på att få 
något levererat till sig. Detta förlopp mynnar ut i en riktigt bra produkt men den täcker 
sällan kundens alla behov, dålig användbarhet. För att undvika detta försöker Företag B 
förmå användarna att vara med i utvecklingen genom att få till en 
användarrepresentantgrupp att jobba med. Men det kan också vara så att användarna vill 
vara med för mycket och då måste de be dem att backa undan ibland för att utvecklarna 
ska kunna arbeta effektivt och få så kallad arbetsro i vissa delar av utvecklingen, som 
Lars uttrycker det. 
 
I den inledande fasen vill Lars ha med användarna från start och i hög grad för att kunna 
fånga in kraven på ett snabbt och bra sätt. Användarmedverkan i den inledande fasen 
handlar om många och täta kontakter. Men en viktig aspekt är att det gäller att inte hålla 
på för länge med denna fas, vilket är lätt hänt enligt Lars. Det gäller att avsluta arbetet i 
denna fas när båda parter är nöjda för att kunna gå vidare i utvecklingen. 
 
Användarna är enligt Lars med hela tiden under resans gång i ett projekt. Han anser att ju 
mer man förankrar idéer hos användarna ju större chans är det att lyckas i slutändan. Här 
menar Lars att fördelen till det iterativa arbetet, som ger möjlighet att ändra saker under 
utvecklingen, är att man aldrig lämnar något helt utan att allt växer fram med tiden. När 
man lämnat förberedelsefasen så börjar man bygga och det är här som Lars menar att de 
behöver arbetsro när de ska konstruera, såvida inte användarna har kunskap som de kan 
ha nytta av i konstruktionen. När användarna är för engagerade i detta skede av 
utvecklingen ber utvecklarna dem att backa undan så att arkitekterna kan fundera på hur 
de ska konstruera. Det är här som utvecklarnas kompetens kommer in och användarna 
kan inte bidra till så mycket här, enligt Lars. Men det gäller att man meddelar kunden att 
konstruktionsdelen ska inledas och när en lösning kommer att presentera för dem, för att 
användarna ska känna att de är med hela tiden. Lars menar att hur man bygger ett system 
är inte intressant för användarna däremot hur de ser ut när det är färdigt vilket vi 
regelbundet visar kunden och användarna. 
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I konstruktionsfasen minskas användarmedverkan något men så fort tankearbetet är över 
och de första skärmbilderna är färdiga kommer användarna in i bilden igen, då 
utvecklarna visar förslag som kunden får tycka till om. Användarmedverkan kommer 
verkligen in i bilden här, de kan komma med idéer som de enkelt kan ändra i 
skärmbilderna och liknande vilket itereras tills alla är nöjda. Alla mindre dellösningar 
jämförs också med användningsfallen för att kontrollera med användare att kraven från 
kravinsamlingen är uppfyllda för just denna del.  
 
I det iterativa arbetet arbetar de på så sätt att en mindre del inledningsvis byggs upp och 
testas av utvecklarna så att det fungerar som det ska innan användarna ska testa. I första 
skedet är det grovhuggna lösningar som tas fram utifrån de viktigaste användningsfallen. 
På detta sätt bygger de upp del för del som användarna får testa vilket innebär att 
användarna trots allt är med ganska mycket även i denna fas, testningen. 
 
I denna sista fas, överlämning, testar första utvecklarna själva den färdiga 
systemlösningen innan användarna får testa och återigen komma med synpunkter så att 
allt till slut kan sys ihop till en komplett lösning. Acceptanstestet gör sedan användarna i 
sin egen miljö helt utan utvecklarnas medverkan. Lars anser att även här involveras 
användarna mycket men att förslag på stora ändringar är svåra att genomföra i detta skede 
beroende på kostnad och tid. 
 
RUP:s stöd för användarmedverkan 
RUP ger ett bra stöd för ordning och struktur tycker Lars, han anser att RUP är det mest 
vedertagna och kända verktyg på marknaden för systemutveckling. Han anser det som 
viktigt att få kläm på RUP-processen. Har man det så har man en enorm ”verktygslåda” 
att ösa ur till sina projekt. Men han fortsätter med att säga att det är omöjligt att ta med 
allt från RUP, den är för omfattande för mindre företag. Men för större företag/projekt 
kan det vara mer lämpligt att följa RUP mer noggrant. 
 
Tack vare RUP har Lars insett vikten av användarmedverkan samtidigt som det är en 
erfarenhet som vuxit fram för att få en bra accept hos användarna. Vilket man lyckas med 
om användarna får vara med i utvecklingen regelbundet och aktivt. Vill de inte vara med 
gäller det att göra kunden och användarna medveten om vikten med att vara med i 
utvecklingen. Men Lars menar att de inte heller kan tvinga användarna att vara med utan 
det gäller då att jobba efter det som finns och dyker det upp nya krav när systemet är 
färdigt kostar det extra för kunden, vilket sällan är populärt eller möjligt för kunden att 
betala.  
 
Lars anser att RUP är den enda utvecklingsmodellen i dagsläget som täcker alla steg i en 
systemutveckling på ett bra sätt samtidigt som den ger ett bra stöd för 
användarmedverkan. Han kan inte heller se några brister i RUP. Att använda sig av 
användarmedverkan är heller inte alltid möjlig eftersom kunden inte alltid ”finns” 
tillgänglig. När Företag B till exempel har ett telekombolag som kund går projektet ofta 
ut på att utveckla en produkt till telekombolagets kunder. Vilket innebär att kunderna inte 
är användare. Detta försvårar självklart det hela men måste accepteras. 
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Syn på RUP kritiken 
Lars kan förstå kritiken till en viss del, samtidigt som han anser att användarna inte kan 
vara med när man konstruerar något. Användarna vet vad som ska byggas och 
utvecklarna vet hur man bygger det, vilket inte går att ändra. Skulle användarna sitta med 
kunskap om konstruktions delar, vilket är sällsynt, skulle detta självklart utnyttjas. Det 
handlar också mycket om tid och resurser för användarna som ofta har fullt upp med sitt. 
Men det gäller att inte släppa taget om användarna eftersom risken för acceptans för 
systemet minskar då. Känslan ska vara att det är vi tillsammans som utvecklar systemet. 
För att lyckas med detta handlar det om att informera användarna i början om hur man 
kommer att lägga upp arbetet. Användarna är med mycket till en början, lite mindre i 
mitten för att vara med mer i slutet i testningen. 

4.4 Företag C 
Veronica har arbetat på Företag C sedan sin systemvetenskapliga examen från 
universitetet 2002. Hennes roll hos Företag C är kravinsamlare, hon träffar kunder och 
skriver användningsfall men utför även vissa andra arbetsuppgifter som att skriva 
manualer och sköta lite testning. 
 
Företag C bedriver konsultverksamhet och dataförmedling inom området geografisk 
informationsteknik – både i Sverige och utomlands. Företag C:s kunder finns både inom 
kommun och annan offentlig verksamhet, näringslivet, förlag, bokhandel och 
allmänheten. Företag C har ca 420 anställda på 40 kontor runt om i Sverige. 
 
RUP användning 
Företag C har använt RUP sedan 1999 då de använde delar av RUP för första gången i ett 
pilotprojekt. I dagsläget använder de alla delar av RUP i alla projekt inom Företag C 
såvida inte kunden eller uppgiften kräver något annat. Företag C har plockat ut de delar 
av RUP som de behöver använda i sitt arbete med vissa tillägg som rör karthantering 
eftersom deras verksamhet baseras mycket på det. Dessa tillägg handlar om vissa typer av 
funktionalitet och databaser. För att hålla metoden levande arbetar Företag C förutom 
med systemutveckling även en del med metodutveckling. 
 
Företag C har stora projekt som pågår under lång tid, till exempel ett som pågått i snart 
fyra år. I det projektet är över 20 personer med i utvecklingsgruppen. De har även en del 
mindre projekt där en till två utvecklare är inblandade. 
 
Syn på användare 
Användarna är slutanvändare men Veronica anser att en beslutsbehörig person bör vara 
med i utvecklingen av användningsfall för att arbetet ska kunna flyta på ett bra sätt. Hon 
anser även att det gäller att få en bra mix med både slutanvändare och beslutsfattare. 
 
Användarmedverkan i RUP:s olika faser 
Efter att en säljare har sålt in ett jobb samlas kravinsamlarna tillsammans med några 
användare eller beslutsfattare och bildar en kravgrupp. Kravgruppens uppgift är att 
fastställa vad projektet handlar om samt utveckla användningsfallen som ska ingå. Denna 
så kallade workshop pågår under två tre dagar då ett intensivt arbete ska mynna ut i 
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aktörer och användningsfall. Att utveckla användningsfallen ser Veronica som en stor 
fördel till hur de arbetade innan, då tjocka kravdokument togs fram som sedan lämnades 
över till utvecklarna vilket ledde till att de kunde bli vad som helst i slutänden. Tiden de 
lägger ned på ett användningsfall varierar mycket till. Ibland kan det ta upp till flera 
veckor innan alla är nöjda. 
 
När de tillsammans med kunden har tagit fram kraven i form av användningsfall som de i 
sin tur går igenom med utvecklarna så kommer de in i nästa fas. Nu blir kravinsamlarna 
ett så kallat bollplank till utvecklarna där små delar utvecklas vilka visas för kunden hela 
tiden så de känner att de är med och så att utvecklarna vet att de är på rätt väg. 
Användarna är med lite mindre men får kontinuerligt se vad som händer och utvecklas. 
Veronica menar att användarnas medverkan är intensiv i kravinsamlingen för att minska 
något i framställningen. För att sedan återkomma mer intensivt igen i testningen som sker 
efter det att vi själva först testat. I detta skede återkommer användarmedverkan mer 
intensivt igen. 
 
RUP:s stöd för användarmedverkan 
Användarnas inställning varierar, en del vill och kan vara med mycket. Andra användare 
har varken tid eller lust att vara med. Företaget som ska köpa in systemet måste enligt 
Veronicas åsikt sälja in systemet till användarna så att dessa vill vara med i utvecklingen 
och tycker att det är roligt. De ska inse att de kommer att ha nytta av det.  
 
Med RUP anser Veronica att man kommer närmare kunden än med tidigare arbetssätt. 
Hela utvecklingsprojektet görs tillsammans med kunden där produkten blir som kunden 
hade tänkt sig. Företag C:s projekt är oftast både stora och omfattande samt tidskrävande 
vilket leder till att de utvecklar ett bra arbetssätt med kunden under tiden. Till exempel så 
arbetar Veronica med ett projekt som de hållit på med sedan år 2000 där delprojekt och 
nya funktioner tillkommer hela tiden. 
 
Användarmedverkan i RUP anser Veronica ligger på en bra nivå för att man ska kunna 
lyckas med en bra produkt. Vidare menar hon att det hela tiden är olika beroende på 
användarnas möjligheter och inställning till projektet. 
 
Tankesättet i RUP ger Veronica ett bra stöd för användarmedverkan. Hon menar att 
användningsfallen i RUP som tagits fram med användarna är de som ligger till grund för 
att hela projektet ska drivas framåt i rätt riktning. Detta tillsammans med det iterativa 
tankesättet är det som gör RUP bra anser Veronica. 
 
Syn på RUP kritiken 
Den brist som Veronica kan se i RUP är att den är så pass omfattande att det ibland kan 
vara svårt att veta vilka delar man ska välja ut att arbeta med. Detta främst i början om 
man är en ovan RUP användare. 
 
På det sätt som Företag C jobbar på menar Veronica att användarna inte kopplas bort helt 
någon gång under en utveckling. De är med hela tiden då de får se vad som utvecklas och 
funderingar bollas hela tiden med dem. Men att användarna ska vara med i 
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konstruktionsdelen ser Veronica inte som möjligt. Hon menar att den tekniska 
diskussionen inte ska läggas på användarna såvida de inte de har den kunskapen, vilket är 
ovanligt. 
 
Veronica tycker att RUP är en bra metod att arbeta efter. De eventuella brister som hon 
kan se ligger på processtyrningen. Detta anser hon många löser genom att företag har en 
process modell som de arbetar efter istället. 
 
Ju färre antal personer som arbetar i ett projekt desto mindre RUP-användande blir det. 
Detta anser Veronica beror på att om man är fler utvecklare inblandade i ett projekt är 
man i större behov av en metod än om man är färre. Att man plockar ut det man behöver 
beroende på situation och storlek på projektet ser hon som en stor fördel med RUP. 
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5 Analys och Diskussion 
Här presenterar vi utifrån materialet i empirin de sammanställda kategorierna som vi 
har funnit. Utifrån sammanställningarna relaterar vi det till teorierna från teoriavsnittet 
som vi sedan diskuterar i slutet av varje kategori. 

5.1 Utvecklarnas användning av RUP 
Generellt för de tre företagens verksamheter är att de brukar RUP genomgående i sina 
projekt så långt det är möjligt såvida inte kunden kräver något annat. Detta märks främst i 
Företag B:s fall där arbetet är på konsultbasis och kunden oftast är den som bestämmer 
val av arbetsmetod. Respondenten för företaget säger dock att trots detta, är kundens val 
av arbetsmetod i nio fall av tio ändå RUP. Detta stämmer väl överens med teorin om 
RUP:s utbredning gällande användning inom systemutveckling. RUP är den mest 
uppskattade och dominerande systemutvecklingsprocess för närvarande (Gulliksen & 
Göransson, 2002). Vi anser att detta kan påverka mångas val gällande system-
utvecklingsmetoder idag eftersom den dels är välkänd och etablerad men även på grund 
av att RUP passar till alla typer av projekt tack vare dess generalitet. Vilket vi också kan 
se i variationen på de projekt som våra respondenter talat om. I de tre olika företagen vi 
ha varit i kontakt med i denna studie ser vi att spridningen av RUP-användandet varierar 
från två års tid till fem års tid. Skillnaden i storlek och tid för företagens projekt ligger i 
allt från 1-2 personer inblandade under ett par månader upp till över 20 personer som 
arbetar med ett projekt i över fyra års tid. Just detta att RUP går att applicera på många 
olika storlekar och varianter på projekt är någonting som stöds av Lunell (2003). Han 
anser att RUP är så pass generell att den kan användas till många olika sorters projekt 
oavsett omfattning och tidsram. 
 
I sin användning av RUP plockar respondenterna ut de delar av metoden som de anser 
passar just den specifika uppgift de står inför, de ser alltså RUP som ett ramverk där det 
är upp till utvecklaren att välja de delar som passar. Strand (2001) är även han inne på 
linjen om att RUP är ett ramverk. Strand menar vidare att de inblandade måste ha 
förmågan att välja och plocka ut de delar som är väsentliga och använda det som behövs 
för just det specifika tillfället. I användandet rörande företag C sker vissa tillägg på grund 
av deras specifika verksamhet (Geografisk IT). Utifrån empirin kan vi se att vid mindre 
projekt plockas mindre bitar från RUP i en utveckling, till skillnad mot större och mer 
omfattande projekt där respondenterna anser att RUP följs mer slaviskt. Detta anser vi 
beror på att behovet av struktur och ordning ökar ju mer människor som är inblandade i 
ett projekt. Detta stöds även av Strand (2001) som anser att RUP, främst tack vare 
användningsfallen, minimerar risken för missförstånd dels utvecklare emellan men även 
mellan utvecklare och kund. 
 
Sammanfattningsvis anser de fyra respondenterna att ingen kan nyttja RUP i sin helhet 
eftersom den är alldeles för omfattande, men den fungerar utomordentligt när man 
plockar ut de delar de behöver. Detta stöds av Lunell (2003) och Strand (2001) som anser 
att på grund av RUP:s generalitet så är metoden för omfattande för att användas i sin 
helhet utan användning ska ske genom att välja ut de delar man anser sig ha behov och 
hjälp av. Utifrån detta kan vi se att det inte finns någon direkt skillnad i det praktiska och 
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teoretiska förfarandet gällande användningen av RUP. Detta anser vi beror på att 
eftersom RUP är så pass generell som den är så väljer utvecklarna ut de delar som de 
anser passar projektet och som de själva anser sig behärska. Systemutvecklarna behöver 
alltså inte behärska metoden i sin helhet för att kunna använda den. 

5.2 Utvecklarnas syn på användare 
Gemensamt för de fyra respondenterna var att de alla ansåg att det är slutanvändaren som 
är den som vet mest om vilka behov som måste uppfyllas för att systemet ska fungera på 
ett tillfredsställande och bra sätt. Detta är i enlighet med Ottersten och Berndtsson (2002) 
som anser att utvecklarna måste ta hänsyn till slutanvändarnas behov för att systemet ska 
anses användbart för användaren samt Andersens (1994) teorier om användarnas 
kunskaper om systemets yttre egenskaper vilka endast användarna är experter på. 
Ottersten och Berndtsson (2002) menar dessutom att det är lika viktigt att tillgodose 
beställarens behov som slutanvändarens. Detta är något som respondenterna är överens 
om men som speciellt Företag C anser vara mycket viktigt. Deras argument för detta är 
att utan beställare eller beslutsfattare inblandade i utvecklingen kan beslutsprocessen i ett 
projekt bli långdragen och allt för arbetsam. En andra sak som våra respondenter har 
gemensamt är synen på definitionen av en användare. Den användare som de syftar på är 
slutanvändaren, vilket är i enlighet med ISO definitionen för användare (ISO 9241-10) 
vilken innebär att personer som är de blivande användarna av systemet är de som kallas 
slutanvändare. 
 
Alla respondenter tar upp problemet kring användarnas vilja och möjlighet till att 
medverka i utvecklingar vilket varken Lunell (2003), Strand (2001) eller Gulliksen och 
Göransson (2002) nämner i kritiken mot RUP. Respondenterna menar att användarna 
oftast är positivt inställda till att medverka i systemutvecklingen men det är inte så alla 
gånger. Ibland har användarna inställningen att de inte överhuvudtaget vill vara med efter 
det att de har lämnat över en kravspecifikation. Detta tror respondenterna leder till en 
mindre bra produkt. Ett annat vanligt scenarium, som teorierna kring RUP kritiken 
(Lunell, 2003, Strand, 2001, Gulliksen & Göransson, 2002) inte tar upp, är att enligt 
respondenterna så har användarna inte heller alltid möjlighet att avsätta tillräckligt med 
tid för att kunna medverka tillräckligt i utvecklingen. Vilket till exempel respondent B 
försöker motverka genom att försöka kräva att det finns någon form av användargrupp 
under utvecklingstiden. En annan sak som kom fram under intervjuerna är att 
respondenterna, främst för företag B och C, ibland anser det vara ett problem att de inte 
kommer åt slutanvändarna och därför inte kan nyttja dem. Ett tydligt exempel på detta är 
när utvecklingen sker för tredje part, det vill säga när slutanvändarna är kund till kunden 
som utvecklarna har kontakt med. Båda företagen är medvetna om att detta är ett problem 
där de idag inte kan hitta en bra lösning. Vidare ser vi också att RUP inte ger något direkt 
stöd för dessa problem utan här finns det en brist som varken RUP-teorierna eller 
teorierna som kritiserar RUP tar upp någon lösning på. Däremot jobbar respondenterna 
hela tiden för att användarna ska var med vilket vi ser som positivt och som också 
överensstämmer med Andersens (1994) teorier om användarnas skyldighet om de yttre 
egenskaperna som de är experter på. 
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Respondenternas inställning till användarnas betydelse ser vi stämmer väl överens med 
teorin. Enligt Preece et al (2002) ska användarna uppfattas som en fullvärdig 
projektmedlem under hela utvecklingstiden. Detta för att användarna är de enda som är 
experter på miljön som systemet ska verka i, vilket Dix et al (1998) menar är a och o om 
man ska lyckas utveckla en bra produkt för slutanvändarna. Sammantaget kan vi säga att 
respondenterna i ett utvecklingsprojekt hela tiden arbetar för att involvera användarna så 
pass mycket som möjligt, detta arbetssätt har de fått dels genom tankesättet i RUP men 
även från tidigare erfarenheter. Tillsammans med användarna arbetar respondenterna 
fram ett arbetssätt med dem, vilket endast är möjligt om användarna vill och har 
möjlighet att medverka maximalt. Om användarna är av den inställningen att de 
överhuvudtaget inte vill medverka efter att ha lämnat över en kravspecifikation, vilken 
kan vara av skiftande kvalitet dessutom, anser respondenterna att slutprodukten sällan blir 
lyckad. För att undvika detta anser de att det inledningsvis i ett projekt gäller att förklara 
för användarna om deras betydelse samt hur de som utvecklarna tänkt lägga upp arbetet. 
Här ser vi överensstämmelser med teorin om vad som händer ifall man lyckas få med 
användarna i utvecklingen. Då ökar även chanserna att lyckas utveckla bra 
användningsfall som illustrerar användarnas krav på systemet, vilka sedan ligger till 
grund under för hela utvecklingen att sedan i testningen även jämförs mot prototyperna 
(Strand, 2001; Kruchten, 2000). 

5.3 Utvecklarnas syn på användarmedverkan i RUP:s olika faser 
Gemensamt för respondenterna gällande de två inledande faserna av RUP är att arbetet 
alltid inleds med att ta reda på vad projektet ska handla om samt att utvecklingen av 
kravinsamlingen, som mynnar ut i användningsfallen, alltid utförs tillsammans med 
användarna så långt det är möjligt. Detta ser vi stämmer väl överens med teorierna om 
hur RUP (Kruchten, 2000; Lunell, 2003; Strand, 2001) ska användas. 
 

Huvudsyftet med den första fasen är enkelt att alla parter som är involverade i 
projektet ska enas om vad som ska utvecklas. 
(Lunell, 2003; s.35)  

 
Det stämmer även väl överens med hur Gulliksen och Göransson (2002) ser på hur 
användarcentrerad systemdesign ska tillämpas där användarna tidigt ska involveras. Här 
ser vi också överensstämmelser med Andersens (1994) teorier om användarnas kunskaper 
om de yttre egenskaperna. Respondenterna trycker verkligen, som teorierna, på vikten av 
att användarna engageras eftersom de vet bäst vad som behövs i det tänkta systemet. Om 
inte engagerandet av användare utförs på ett bra sätt leder det ofta till en dålig produkt i 
slutänden, menar respondenterna,. Innan de inledande faserna är färdiga kontrolleras 
alltid användningsfallen med användarna så att allt har kommit med vilket ytterligare 
förstärker hur mycket respondenterna vill nyttja användarna i den inledande fasen. Detta, 
att användarna hela tiden ska informeras om hur utvecklingen framstrider, anser även 
Gulliksen och Göransson (2002) är viktigt. Allmänt ser alla respondenter att 
användningsfallen ska utvecklas tillsammans med användarna och att användningsfallen 
är de som hela tiden under utvecklingen ligger till grund för att det i slutänden ska kunna 
kontrolleras att det blev som det var tänkt från början och att användarnas krav uppfyllts. 
I de två inledande faserna ser vi att användarmedverkan är mycket intensiv i de fall där 
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användarna vill, kan eller har tid att vara med. När utvecklingen sedan kommer till 
konstruktionsfasen minskar användarmedverkan något enligt respondenterna, vilket de 
menar beror på att användarna inte har den specifika kunskap om systemutveckling som 
behövs. Respondenterna menar att utvecklarna tillsammans med användarna nu kommit 
till den punkten att utvecklarna vet vad användarna vill ha. De menar att nu, när de sätter 
sig och konstruerar det användarna vill ha, kommer deras verkliga kunskaper fram 
Kontakten mot användarna, menar respondenterna, blir mer som en avstämning och 
kontroll vid olika tidpunkter. Detta ser vi stämmer väl överens med hur Kruchten (2000), 
Lunell (2003) och Strand (2001) beskriver hur konstruktionsfasen ska gå till. Deras 
beskrivning går kortfattat ut på att så fort en mindre delprototyp är utvecklad ska den 
visas och utvärderas med hjälp av användarna. Detta tycker respondenterna är möjligt 
tack vare det iterativa tankesättet inom RUP som gör det möjligt att efter varje mindre 
iteration kunna visa upp något konkret för användare och kund. Respondenterna vill 
också i denna fas vara tydliga med användarna och kunden så att de känner att de är med 
i utvecklingen och inte kopplas bort någon gång. Här ser vi både likheter och olikheter i 
teorierna som förespråkar användarcentrerad systemdesign. I kritiken mot RUP, som vi 
nämner i bakgrunden, menar kritkerna att användarna kopplas bort från utvecklingen när 
kraven är fastställda. Gulliksen och Göransson (2002) menar att fokus snabbt flyttas över 
till systemlösningen där användarnas medverkan tas bort. Respondenternas syn på 
konstruktionsfasen är att användarna inte har kunskapen att vara med här men så fort 
något är utvecklat visas det för användaren för att se om något måste ändras. Av vilket vi 
kan dra slutledningen att användarnas medverkan minskas men aldrig kopplas bort helt 
och hållet. Respondenternas synsätt på användarmedverkan i denna fas stämmer väl 
överens med ISO-definitionen (ISO 13407) på användarcentrerad systemdesign. I 
definitionen behandlar en av punkterna att användarnas involvering ska ske på lämplig 
nivå. Användarna ska inte behöva vara med och konstruera något såvida de inte har den 
kunskapen som behövs. Alla respondenterna anser att användaren, såvida de inte har 
kunskapen om konstruktion och design, inte behöver eller kan vara med i 
konstruktionsdelen. Det är i detta skede som utvecklarnas kompetens ska träda fram som, 
respondenten på Företag B utryckte det. Av detta kan vi se att användarmedverkan 
minskas på så sätt att de inte är med aktivt och producerar något men användarna får hela 
tiden se vad som händer och komma med synpunkter till utvecklarna. Det krav däremot 
som utvecklarna har på användarna är att de ska finnas till hands vid behov under denna 
fas av utvecklingen. Detta kan vi ta stöd av från Andersens (1994) teori om användarnas 
skyldighet att förklara vad de vill med de yttre egenskaperna. Tack vare det iterativa 
arbetet i RUP blir det också möjligt för användarna att hela tiden vara med på resans gång 
och se hur projektet utvecklar sig i denna fas. Gällande kritiken mot RUP håller vi med 
om att det inte ordagrant talas om användarmedverkan efter inception-fasen. Men de vi 
kan se utifrån empirin är att utvecklare, tack vare tankesättet respondenterna fått genom 
RUP och det iterativa arbetet i RUP, hela tiden vill ha med användarna även i 
konstruktionsdelen. Användarna deltar inte lika aktivt utan mer som ett bollplank, där de 
hela tiden ska finnas till hands vid funderingar kring de yttre egenskaperna. Däremot 
kring de inre egenskaperna, som gör de yttre egenskaperna möjliga (Andersen, 1994), 
innehar utvecklarna så pass stor kunskap att de, förutom i undantagsfall, inte kan få 
någon direkt hjälp av användarna. 
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Enligt respondenterna intensifieras användarmedverkan i testningsfasen när användarna 
ska testa prototyper. Här är det igen upp till användarna att komma med synpunkter och 
förslag samt att slutlig kontroll mot användningsfallen sker. Detta kan vi återigen ta stöd 
av från Andersen (1994) som i sina teorier skriver om användarnas skyldigheter om de 
yttre egenskaper som användarna är experter på. Respondenterna menar att användarna 
till och med detta skede har möjlighet att kunna påverka och förändra utvecklingen, vilket 
respondenterna ser som positivt. Detta säger också emot kritiken mot RUP som rör 
användarnas involvering och möjlighet till att påverka efter kravinsamlingen. Att 
utvecklarna efter kravinsamlingen helt och hållet fokuserar på systemlösningen istället 
för användarna (Gulliksen & Göransson, 2002) ser vi inte stämmer helt med det som 
respondenterna säger. Av detta kan vi igen se att användarna aldrig kopplas bort helt och 
hållet utan involveras på en lämplig nivå under hela projekttiden. 

5.4 Utvecklarnas syn på stödet för användarmedverkan i RUP 
Sammantaget anser respondenterna att RUP ger ett bra stöd för en bra struktur med en 
tydlig rollindelning som möjliggör ett arbetssätt och tankesätt som innebär att användarna 
involveras på ett bra sätt genom hela utvecklingen. Med det menar respondenterna att 
RUP ger ett bra stöd för användarmedverkan men mycket hänger samtidigt på 
användarnas inställning och om det är möjligt att komma åt användarna. Att vara 
medveten om vikten av användningsfall, vilka fungerar som ett nav under hela 
utvecklingen och som utvecklas med hjälp av användarna, möjliggör att användarnas 
behov uppfylls (Kruchten, 2000; Lunell, 2003; Strand, 2001). Av detta kan vi se att 
användarnas medverkan i RUP sträcker sig längre än kravinsamlingen även om den inte 
innebär att användarna är med och utvecklar. Vi kan också se att användarnas inställning 
påverkar möjligheten till användarmedverkan vilket inte Gulliksen och Göransson (2002) 
tar upp i sin kritik mot RUP. Men däremot så poängterar Andersen (1994) vikten av 
användarnas skyldighet till att förmedla kraven på de yttre egenskaperna för att kunna 
uppfylla de inre egenskaperna. 

5.5 Utvecklarnas syn på RUP kritiken 
Gulliksen och Göransson (2002) menar att tankesättet inom användarcentrerad 
systemdesign inte går att applicera på RUP eftersom användarna endast involveras i 
början av ett projekt för att sedan vara helt avklarat. Detta anser ingen av respondenterna 
stämmer, de menar istället att användarna är med mycket till en början och i slutet av en 
utveckling och även där emellan fast inte lika intensivt och mer i form som bollplank. 
Respondenterna anser att främsta skälet till att de inte är med lika intensivt i 
konstruktionsfasen beror på att användarna inte har kunskapen som krävs samt att 
användarna inte heller ska behöva vara med i konstruktionen eftersom det är här som 
utvecklarnas konstruktionskunskaper ska träda fram. Detta kan vi också se stämmer med 
ISO-definitionen om användarcentrerad systemdesign som bland annat säger att 
användarna ska involveras på lämplig nivå i alla faser (ISO 13407: 1999). Detta innebär 
att utvecklarna tar hjälp av användarna i de områden som användarna behärskar bättre än 
utvecklarna. Till exempel användarna är experter på verksamheten vilken utvecklarna tar 
reda på tillsammans med användarna i framställningen av användningsfall. När ett 
användningsfall ska realiseras i form av en prototyp konstruerar utvecklaren prototypen 
utan användarens involvering eftersom användaren inte vet hur man går tillväga. Detta 
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kan vi återigen koppla till teorierna om de yttre och inre egenskaperna. Användarna är 
experter på de yttre egenskaperna och utvecklarna på de inre egenskaperna, som gör de 
yttre möjliga (Andersen, 1994). Vi kan dock lägga till att om en användare förfogar över 
specialkunskap av något slag till exempel databas byggande som kan nyttjas i 
konstruktionen, menar respondenterna att de självklart tas med eftersom de underlättar 
arbetet men detta är mycket sällsynt. 
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6 Slutsatser 
I det här kapitlet presenteras de slutsatser vi har kommit fram till i den här studien. 
Avslutningsvis ger vi även förslag på vidare forskning som vi anser skulle vara 
intressant.  
 
I teoridelen i denna studie om användarmedverkan i RUP såg vi att användarcentrerad 
systemdesign går att använda sig av i ett utvecklingsprojekt som använder sig av RUP. 
Detta kunde vi se eftersom vi upptäckte att RUP:s utformning gör det möjligt för att 
utvecklarna att involvera användarna om utvecklarna besitter kunskapen att göra det. 
Vidare utifrån vår empiri och analys kunde vi se att de utvecklare som vi har varit i 
kontakt med tog in användarna i utvecklingen där både utvecklarna men även användarna 
kände att det var meningsfullt. Utvecklarna höll således inte heller med kritiken mot RUP 
utan tyckte att RUP var bra utifrån användarmedverkan. 
 
Syftet med denna uppsats är att studera hur systemutvecklare praktiskt arbetar med 
användarmedverkan i RUP-projekt genom att undersöka i vilken omfattning de upplever 
att RUP stödjer användarmedverkan. 
 
För att få förståelse och kunskap om detta intervjuade vi systemutvecklare som arbetade 
med RUP i sina utvecklingsprojekt.  
 

� Systemutvecklarna upplever att användarna aldrig kopplas bort helt och hållet i ett 
utvecklingsprojekt där RUP tillämpas. Däremot så visade sig graden och typen av 
användarmedverkan att se olika i ut projektens faser. 

 
o Inledningsvis, fram till konstruktionsfasen, i ett projekt är graden av 

användarmedverkan hög och användarna tar tillsammans med utvecklarna 
fram de användningsfall som beskrev systemets yttre egenskaper, vilka 
användarna är experter på. 

 
o I konstruktionsfasen upplever utvecklarna att graden av 

användarmedverkan minskar och typen av användarmedverkan övergår 
från att ha varit aktivt inblandning till att istället bli av typen bollplank. 
Detta innebär att utvecklarna vid behov tar hjälp av användarna vilka i sin 
tur hela tiden ska finnas tillhands. Systemutvecklarna anser att hur 
systemet ska utföra någonting, till skillnad mot vad, är något som 
användarnas kompetens inte räcker till för. 

 
o När arbetet övergår till den sista fasen av RUP ser vi att graden av 

användarmedverkan både ökar och förändras. Användarnas medverkan 
blir återigen aktiv på så sätt att de ges möjlighet att genom testning 
kontrollera att kraven (användningsfallen) har blivit implementerade i 
systemet. 
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o De tre ovanstående punkterna, som beskriver hur systemutvecklarna 
arbetar i RUP, anser vi uppfyller den nivå av användarmedverkan som 
ISO-definitionen för användarcentrerad systemdesign förespråkar.  

 

� Utvecklarna upplever att RUP ger ett bra stöd för användarmedverkan främst tack 
vare arbetssättet som användningsfallen möjliggör. 

 

� Utvecklarna upplever att användarnas olika inställning och möjlighet till att 
medverka aktivt under ett utvecklingsarbete är ett problem. I flera fall har 
användarna varken viljan eller möjligheten att medverka i systemutvecklingen på 
ett tillfredställande sätt för utvecklarna. 

 
Utifrån dessa slutsatser anser vi att RUP ger ett bra stöd för användarmedverkan och 
möjliggör för utvecklarna att involvera användarna på en tillräcklig nivå. De 
systemutvecklare som vi har varit i kontakt med anser inte heller att användarna kan 
medverka i den höga grad som kritikerna mot RUP och tillika förespråkarna för 
användarcentrerad systemdesign anser att de ska göra i konstruktionsfasen. Detta 
eftersom att användarna inte besitter de nödvändiga kunskaper som krävs och därmed 
inte skulle tillföra något till systemutvecklingen i denna fas. 

6.1 Fortsatt forskning 
Eftersom denna studie är ur systemutvecklarens synvinkel så skulle det istället vara 
intressant att undersöka hur användarmedverkan i RUP upplevs ur användarnas 
synvinkel. 
 
Under denna studie har det framkommit att utvecklarna upplever att användarna inte 
alltid är så positivt inställda till att medverka i ett systemutvecklingsprojekt. En annan 
intressant ide till vidare forskning skulle därför vara att undersöka hur en utvecklare på 
bästa sätt kan få användarna positivt inställda till att medverka i systemutvecklingen. 
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BILAGOR 

 

Bilaga A 
Ett tillägg om företags- och respondentpresentation har tillkommit efter intervjuerna. 
Dels efter mailkontakt och dels information från empirin och deras respektive hemsida. 
 
Intervjuguide för C-uppsats – Användarmedverkan i RUP 
Målet med denna intervju är att vi önskar få en förståelse om hur ni inom er organisation 
jobbar med RUP (Rational Unified Process), på en övergripande nivå, med fokus på hur 
användarna involveras i projekt. Materialet från intervjun kommer att ligga till grund för 
analysen i vår C-uppsats där inga namn kommer att nämnas om så önskas. Intervjuerna 
kommer att transkriberas och skrivas ner i sin helhet för att sparas, men vi kommer inte 
att bifoga dessa som bilagor i studien. 
 

• Dina arbetsuppgifter? 
o Kopplat till RUP? 

 
• Gör ni om RUP på något sätt utifrån teorin, egen metod? 

o Om, vilka konsekvenser blir det för användarna? 
 

• I ett projekt vad är de första ni gör? 
o På vilket sätt involveras användarna? 

 
• Förklara hur användarna involveras i de olika faserna och arbetsflödena i RUP? 

o Anser du att ni får den hjälp ni behöver av användarna när de blandas in i 
utvecklingen? 

o Tycker du att man kan sätta in användarna mer eller mindre någonstans i 
ett projekt? 

o Om inte, varför då? 
o Om, var och varför? 
o Vad är användarnas uppfattning, tycker de att det är med tillräckligt eller 

vill de involveras mer? 
o Om tillräckligt, varför tror du det? 
o Om mer, varför tror du det?  
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