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Sammanfattning 
 
I detta arbete har vi undersökt vilka faktorer som är viktiga för ett lyckat 
införande av CASE verktyg i en organisation. I arbetet har vi utgått ifrån de 
faktorer som teorin förespråkat och jämfört dessa med den empiri som vi har 
undersökt. De faktorer som vi har funnit i litteraturen har vi delat in i grupperna 
organisatoriska faktorer, utvecklingsfaktorer och stödjande faktorer. Vi har 
funnit att hanteringen av dessa faktorer i många fall skiljer sig mellan teori och 
empiri. Utifrån undersökningen har vi dragit slutsatsen att utvecklingsfaktorer 
har varit den grupp av faktorer som har påverkat införande mest i de undersökta 
företagen. 
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Abstract 
 
The focus of this thesis is to examine which factors are important to consider for 
the successful implementation of CASE tools. We have chosen the most 
common factors that the literature describes and compared these with the 
empirical results. The factors that we have found in the literature we have 
chosen to divide into organizational factors, application development factors 
and support factors. We have found that these factors in many cases have not 
been managed in the way that is described by the literature. The conclusion that 
we have come to is that the group of application development factors is the most 
influential group for a successful implementation in the participating 
organizations.  
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1. Inledning 
 
Tekniken för systemutveckling utvecklas snabbt och under det senaste två 
decennierna har användandet av verktyg som automatiserat arbetet för 
utvecklarna ökat. Dessa verktyg har under årens lopp blivit allt mer 
sofistikerade och är idag till hjälp under hela utvecklingsarbetet.    
 
1.1  Bakgrund 
 
När datasystem utvecklas förbises ofta viktiga specifikationskrav, systemen 
kostar för mycket, och levereras aldrig i tid. När de väl levereras är de antingen 
redan passé, eller så mötte de aldrig användarnas krav överhuvudtaget.(Bennet, 
2002) Enligt Fisher(1991) så uppstår hela 64 procent av felen i mjukvaran i 
analys och designfasen av mjukvaruutvecklingen, och när systemen äntligen 
kommer i drift kostar de stora pengar att förvalta.  
 
Begreppet mjukvarukris myntades i slutet av 60-talet när kostnaden för 
mjukvara ökade snabbare än den för hårdvara, och ända sedan dess har 
mjukvaruindustrin försökt ta itu med krisen. Detta har tagit sig uttryck i 
systemutvecklingsmodeller som JSD, Information Engineering, strukturerad 
design och så vidare. Med tiden växte sig CASE verktyg fram som hjälpmedel 
för att stödja de nya modellerna och som en hjälp för programvaruutvecklarna i 
arbetet med dessa. Tanken med CASE verktygen var att införa ingenjörs-
liknande discipliner in i mjukvaruutvecklingen. Med hjälp av CASE verktyg 
kan utvecklaren dra fördel av verktyg för att skapa diagram, kontrollera sin 
design och vara säker på att följa utvecklingsprocessen mer disciplinerat 
(Bergin, 1996). Trots alla dessa fördelar kan inte en organisation köpa in dessa 
verktyg och tro att de skall lösa organisationens problem.  
 
Att introducera CASE verktyg i en organisations utvecklingsprocess är i sig en 
stor förändring som måste hanteras. Om övergången till användningen av CASE 
verktyg inte hanteras på bästa sätt kommer efterföljande utvecklingsarbete som 
bygger på denna teknik att vara bristfällig.(Eaton, 1999) Många organisationer 
har insett svårigheten med att införa CASE i utvecklingsarbetet. Organisationer 
är ofta motståndare till förändring speciellt när den nya tekniken endast 
förespråkar ett nytt sätt att utföra en existerande arbetsuppgift, i detta fall 
mjukvaruutveckling. (Fisher, 1994) 
 
Det finns många faktorer som organisationen måste tänka på för att få ett lyckat 
genomförande. Dessa faktorer inkluderar ekonomi, organisationskultur, 
personalfaktorer och utvecklingsfaktorer vilka alla försvårar övergången. 
Svårigheter som kan uppstå vid införandet av CASE verktyg är höga kostnader, 
motstånd från utvecklarna och en brant inlärningskurva.(Bergin, 1996) Hur 
effektivt CASE verktyget kommer att bli inom en organisation beror till stor del 
på organisationens förmåga att hantera denna övergång och inte på de tekniska 
faktorerna kring verktyget. Organisationen måste kunna motivera skälet bakom 
införandet, förstå de förändringar som måste ske för att underlätta införandet 
samt skapa en kultur som är mottaglig för detta nya verktyg.(Eaton, 1999) 
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Denna rapport vänder sig till företag som funderar på att införa CASE verktyg i 
sin organisation. Även företag som idag använder CASE verktyg kan hitta 
faktorer som de kan förbättra för att få ut mer av sitt verktyg. Det är trots allt en 
betydande investering för företagen att skaffa dessa verktyg både i inköps och 
utbildnings avseende. Vi tror även att uppsatsen kan vara av intresse för 
framtida systemvetarstudenter. 
 
1 .2  Problem/forskningsfråga 
 
Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid införandet av CASE verktyg i en 
organisation? 
 
1.3   Syf te  
 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga vilka faktorer som är viktiga för att nå 
framgång vid införandet av CASE verktyg i en organisation. Vi kommer att 
undersöka vilken hänsyn organisationer har tagit till de faktorer som litteraturen 
anser är vikiga för ett lyckat införande. 
 
1.4  Avgränsningar  
  
Faktorer: Vi kommer att avgränsa oss till följande tre grupper av faktorer i vår 
undersökning: 
 
• Organisatoriska faktorer 
• Utvecklingsfaktorer 
• Stödjande faktorer 
 
Dessa grupper av faktorer har vi valt för att belysa problemet med införande av 
CASE ifrån olika perspektiv samt är relevanta för vår forskningsfråga. Denna 
uppdelning baseras på Bergin(1993) som även tar upp policyfaktorer och 
miljöfaktorer, då dessa faller utanför vår forskningsfråga har vi valt att avgränsa 
bort dessa. 
 
Modell: Vi väljer att fokusera vår undersökning på verktyg som stöder 
utvecklingsmodellen Rational Unified Process. 
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1.5  Def in i t ioner  
 
CASE: (computer aided software engineering), datorstödd programproduktion. 
Med CASE verktyg avses program avsedda att underlätta konstruktion, testning 
och underhåll av datorprogram (Nationalencyklopedin). 
 
Faktorer: Företeelser som påverkar införandet av CASE verktyget i 
organisationen. 

• Organisatoriska faktorer 
- Identifiering av behov och målsättningar. 
- Kommunikation av behov och målsättningar. 

 
• Utvecklings faktorer 

- Skillnad mot tidigare använd utvecklingsmodell. 
- Utbildning i ny modell och verktyg. 
- Genomförande av pilotprojekt. 

 
• Stödjande faktorer 

- Stöd från ledningen. 
- Projektgrupp för införande av CASE verktyget. 
- Produktsupport från leverantör. 

 
Användare: systemerare, systemutvecklare, person med särskild kompetens att 
delta i eller leda systemutveckling (Nationalencyklopedin). 
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2 Metod 
 
I detta kapitel ska vi redogöra för den vetenskapliga metod vi har valt att 
använda oss av i vår uppsats. Vi kommer att beskriva metodval, fallstudie, 
datainsamlingsmetod och metodproblem som kan förekomma. Syftet med detta 
kapitel är att ge läsaren en inblick i den vetenskapliga ansats som vi har använt 
oss av för att läsaren lättare ska kunna bedöma de resultat som vi har kommit 
fram till. 

 
2 .1  Forskningsansats 
 
I vårat arbete med uppsatsen har vi börjat med att genomföra en litteraturstudie 
för att på detta sätt sätta oss in i ämnet. Utifrån den studerade litteraturen har vi 
formulerat en frågeställning som under arbetets gång har korrigerats. Vi har 
därefter jämfört det studerade materialet mot empirin på de företag som vi valt 
att genomföra vår undersökning på. Denna ansats att utgå ifrån teorin och sedan 
jämföra den med verkligheten är enligt Wiedersheim-Paul, Eriksson(1991) 
deduktiv.  
 
Ansatsen kan vidare vara antingen kvantitativ eller kvalitativ. De kvantitativa 
och de kvalitativa metoderna utgör de samhällsvetenskapliga metodernas två 
huvudspår. Begreppet kvalitativa metoder, när det gäller tillämpad 
samhällsforskning, betraktas som en gemensam beteckning på sådana metoder 
som i första hand syftar till att beskriva ett fenomen och dess egenskaper så 
grundligt som möjligt, till skillnad från kvantitativa metoder som först och 
främst syftar till att beskriva fenomenets utbredning.(Jensen, 1995) Fördelen 
med en studie som använder kvalitativ metodik är att den tar hänsyn till 
helheten på ett sätt som inte är möjligt i en studie där man använder kvantitativ 
metodik (Gunnarson, 2002). Eftersom vår studie bygger på att skaffa sig en 
djupare förståelse av ett fåtal fall genom intervjuer kan vi ifrån ovanstående 
teori se att vår ansats är kvalitativ.  
 
För att analysera insamlad data kommer vi att sammanställa svaren från 
intervjuerna och därefter kommer vi att använda oss av så kallad 
mönstermatchning (Yin, 1994) för att hitta mönster, skillnader och likheter 
mellan insamlad data och teori. Denna analys resulterar i en slutsats som 
presenteras sist i rapporten. 
 
2.2  Fal lstudie  
 
Målet med en fallstudie är att belysa ett antal beslut, nämligen varför de togs, 
hur de implementerades och med vilket resultat. En fallstudie är en empirisk 
undersökning som undersöker samtida fenomen i deras verkliga sammanhang 
speciellt när gränserna mellan fenomenet och dess omgivning är oklara. 
Fallstudieundersökningen behandlar en specifik situation där det finns flera 
variabler av intresse utöver enskilda mätvärden.(Yin, 1994) Fallstudier innebär 
att man undersöker ett fåtal objekt i en mängd avseenden. I en statistisk studie 
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gör man ofta tvärt om, studerar få aspekter men många fall Wiedersheim-Paul, 
Eriksson(1991).  
 
Yin(1994) menar att fallstudier är lämpliga vid en undersökning som behandlar 
frågorna hur och varför, vilket innebär att undersökningen är beskrivande och 
förklarande. Denna typ av undersökning lämpar sig väl för vår forskningsfråga 
då vi avser att undersöka hur olika företag har infört CASE verktyg i sin 
organisation och beskriva hur detta tillvägagångssätt relaterar till den litteratur 
som skrivits inom detta område. 
 
2.3  Datainsamlingsmetod 
 
Enlig Yin(1994) finns det tre huvudprinciper för datainsamling. Dessa tre 
principer kan användas för att säkerställa fallstudiens validitet och reliabilitet. 
Enligt Yin så skall man använda sig av flera olika datakällor för sin 
undersökning. Det insamlade materialet skall sedan organiseras och 
dokumenteras för att tas med i det register som upprättas för fallstudien. Den 
tredje principen som bör följas för att öka reliabiliteten av den insamlade 
informationen är att upprätthålla en beviskedja. Detta för att läsaren skall kunna 
härleda uppgifterna ifrån den initiala forskningsfrågan till slutsatserna.  
 
De datakällor som kan användas som underlag för undersökningen delar Yin in 
i sex kategorier, nämligen befintlig dokumentation, arkivmaterial, intervjuer, 
direkta observationer, deltagande observationer och fysiska artefakter. Ett stort 
antal datakällor kan alltså användas som underlag och ingen enskild av dessa 
källor kan anses vara bättre än någon annan. Dessa källor får ses som 
komplement till varandra, och i en god fallstudie bör flera källor användas. 
(Yin, 1994) 

2.3.1 Litteratur 
 
Den litteratur vi har funnit och ansett relevant för området har vi hittat genom 
sökningar i universitetets databas Lucia samt den nationella databasen Libris. 
Litteraturen har omfattat teorier kring CASE verktyg, CASE verktyg i 
förhållande till traditionell systemutveckling samt faktorer som anses som 
viktiga vid ett införande av CASE verktyg. Litteraturen som vi har hittat inom 
området har i de flesta fall varit äldre än vi hade hoppats på. Vi har därför 
kompletterat litteraturen med nyare artiklar som vi har hittat i universitets 
databaser. Då frågeställningen inte behandlar de rent tekniska aspekterna av 
CASE verktyg så anser vi att litteraturen ändå varit relevant och inte påverkat 
vår teoretiska referensram negativt. Vi har i vår litteratur undersökning försökt 
få en god grund att stå på genom att hitta samstämmighet mellan flera 
författare. 
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2.3.2 Intervjuer 
 
Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer med en respondent 
på företag ett och två respondenter på företag två. Intervjun på företag två 
skedde över telefon och båda respondenterna på företaget medverkade vid detta 
tillfälle. Båda dessa intervjuer har spelats in på band för att öka arbetets 
validitet. Semistrukturerade intervjuer som vi använt oss av innebär att 
intervjun styrs av ett antal frågor eller frågeställningar som skall utforskas, 
frågorna är öppna och ger den intervjuade möjlighet att besvara frågorna med 
egna ord och formuleringar (Hague, 1993). Detta var lämpligt med tanke på att 
vi valt den kvalitativa ansatsen. Det kom också att visa sig lämpligt då våra 
respondenter hade stor erfarenhet och kunskap inom ämnet. Detta gjorde att vi 
fick ut mera information och åsikter ur intervjuerna än om vi hade använt oss 
av strukturerade intervjuer.  

2.3.3 Urval 
 
Då vi hade som syfte att undersöka faktorer som påverkat införandet av CASE 
verktyg inom organisationen så kom vi i första hand att vända oss till större 
företag och organisationer inom IT-konsultbranschen som vi trodde använde 
sig av dessa verktyg. Vi vände oss i första hand till företag och organisationer i 
vårat närområde då vi helst ville använda oss av personliga intervjuer. Efter en 
överblick av empirin blev det dock klart att användningen av dessa verktyg inte 
var så vanlig som vi hade trott. Detta gjorde att vi även fick söka oss utanför 
närområdet. Efter att vi kommit i kontakt med företag ett i Luleå inriktade vi 
oss på liknande företag för att kunna hålla en homogen undersökningsgrupp. 
Vår andra fallstudie höll vi med företag två i Östersund efter att ha blivit 
refererade till dem när vi var i kontakt med deras kontor i Luleå. I enlighet med 
vår avgränsning har de företag som vi har valt för våra fallstudier använt sig av 
CASE verktyg som stödjer utvecklingsmodellen RUP. 
 
De önskemål vi hade på våra respondenter var att dessa skulle vara erfarna 
systemutvecklare som varit delaktiga vid införandet av CASE verktyg inom 
respektive företag. Efter samråd med kontaktpersonerna på de två företagen då 
vi framförde dessa önskemål hänvisades vi till våra respondenter och tider för 
intervjuer fastslogs.  
 

2.3.4 Metodproblem 
 
Vid konstruktion av ett instrument för datainsamling, i vårt fall intervjufrågor 
kan vissa problem uppstå. Risk finns att man till exempel ställer fel frågor och 
inte får relevant information. Det är viktigt att vi undersöker det vi avser att 
undersöka, det vill säga att vi har god validitet. Dessutom måste vi veta att vi 
gör det på ett tillförlitligt sätt, det vill säga har god reliabilitet.  
 
Validiteten kan definieras som förmågan att mäta det som är avsett att mätas, 
enligt Yin(1994) kan bland annat följande göras för att öka validiteten. 
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•  Klargör vad som har studerats och hur studien gått till. Av vikt är att 
visa vilka metoder och instrument som använts så att senare forskning 
har möjligheten att göra om studien. 

 
•  Flera källor för fakta och bevisföring bör användas 
 
•  Var tydlig, referera till använda källor och ge intervjuade personer 

möjlighet att lämna feedback på de slutsatser du dragit från deras 
uttalanden. 

 
Reliabilitet mäter mätmetodens förmåga att motstå slumphändelser. En 
undersökning har alltså en hög reliabilitet då resultatet och mätvärdena vid ett 
upprepande genomförande är samma. Faktorer såsom oklarheter i 
mätinstrument, situationsbundna faktorer, respondentens egenskaper och 
slumphändelser kan leda till en låg reliabilitet.   
 
2.4  Metoddiskussion 
 
I detta stycke diskuteras den metod som vi har använt oss av i denna 
undersökning samt vad som kan ha påverkat resultatet. Skälet till detta är att 
läsaren lättare skall kunna värdera det material som presenteras i rapporten. Vi 
kommer i denna diskussion att utgå ifrån begreppen validitet och reliabilitet 
som vi har förklarat ovan. 

2.4.1 Validitet 
 
Som vi har beskrivit ovan så är validitet undersökningens förmåga att mäta det 
som avsågs att mäta. Vi anser att validiteten i undersökningen är god då de 
resultat som vi har kommit fram till speglar det syfte som vi har haft med 
uppsatsen. Detta då de frågor som vi ställt direkt utgår ifrån de faktorer som vi 
undersöker och den litteratur som vi studerat. Som nämndes under kapitlet 
intervjuer har samtliga intervjuer spelats in på band samt renskrivits direkt efter 
intervjuerna för ökad validitet. Det finns dock vissa faktorer som kan ha 
påverkat validiteten som läsaren bör ha kännedom om. I vår undersökning har vi 
inte haft möjlighet att genomföra någon pilotstudie. Detta kan ha påverkat 
validiteten i den mån att frågorna i några fall visade sig svårtolkade och i vissa 
fall gav svar som ej motsvarade syftet med frågan. I dessa fall fick vi genomföra 
kompletterande frågor. Vi har inte heller haft möjlighet att presentera frågorna 
för respondenterna innan genomförd intervju, detta kan ha haft en påverkan på 
intervjuns utfall. Vidare har det i ett av fallstudieföretagen medverkat en 
intervjuperson medan det i det andra fallet medverkade två personer. Detta kan 
ha påverkat intervjuresultatet på det sätt att två personer har möjligheten att ge 
ett mera uttömmande svar. 
 

2.4.2 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten beskriver mätmetodens förmåga att komma fram till samma 
resultat vid upprepat genomförande. Vi anser att reliabilitetskravet har blivit 
uppfyllt då vi har använt oss av liknade undersökningsenheter samt personer 
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med liknande bakgrund och erfarenheter. Det som kan ha haft en påverkan på 
reliabiliteten är att vi inte haft möjligheten att själva slumpmässigt välja ut de 
personer som valts för intervju. Detta kan ha gett företaget en möjlighet att 
välja personer lämpliga ur deras synvinkel. En av intervjuerna genomfördes 
också med hjälp av telefon vilket kan ha påverkat vår uppfattning av 
intervjupersonerna. Vidare har vi endast använt oss av två företag vilket utgör 
en liten undersökningsgrupp.  
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3. Inledning till utvecklingsmodeller  
 
I följande kapitel kommer vi att beskriva olika modeller för systemutveckling 
med CASE verktyg. Anledningen till att vi börjar med att beskriva de 
bakomliggande utvecklingsmodellerna som CASE verktygen bygger på, är för 
att visa att verktyget endast är precis vad det heter, ett verktyg. Detta innebär att 
verktyget i sig inte kan köpas in i en organisation och börja användas utan att 
organisationen först kontrollerar att verktyget passar deras utvecklingsmodell 
och beskrivningsteknik eller att de har en långsiktig plan för att förändra även 
sin utvecklingsmodell. Vi kommer i senare kapitel ta upp denna frågeställning 
som en av faktorerna för ett lyckat införande i organisationen. Syftet med 
kapitlet är inte att ge en fullständig beskrivning av varje modell utan endast ge 
läsaren en inblick i de skillnader som finns mellan olika modeller. Vi hoppas 
även att läsaren ska få en klarare bild av var inom systemutvecklingen de 
verktyg vi beskriver passar in. 
 
3.1  Utveckl ingsmodel ler  
 
Vad är då egentligen en utvecklingsmodell, Fisher(1994) definierar utvecklings-
modellen på följande sätt:  
 
”mjukvaruutvecklingsprocessen består av flera väl definierade steg, som om de 
följs noggrant leder till väl designad, underhållsvänlig mjukvara”.   
 
Andersen(1994) beskriver en modell på följande sätt: 
 
”En modell är en översikt över utvecklingsarbetet. Den beskriver i grova drag 
arbetet som måste utföras och  vem som bör utföra det. En modell kallas ibland 
ramverk. Eftersom en modell täcker ett omfattande arbete är den ofta uppbyggd 
av olika delar.” 
 
Så om vi sammanfattar dessa två författare kan vi säga att modellen beskriver 
hela arbetet med mjukvaran uppdelat på olika faser. Varje fas kräver sin egen 
specialkompetens, utvecklingsarbetet delas ofta upp efter vilken kompetens 
utvecklaren besitter. Olika modeller har olika benämningar på de olika faserna, 
man brukar använda en generell modell för att beskriva faserna, den så kallade 
livscykelmodellen. Bild 3.1 visar livscykelmodellen med tillhörande faser samt 
förhållandet mellan modell, metod, beskrivningsteknik och verktygen där vårat 
fokus ligger. Livscykelmodellen består av följande faser enligt Andersen(1994): 
 

1. Förändringsanalys: I förändringsanalysen undersöker man vilka 
förändringsbehov som finns inom verksamheten, och formulerar 
en plan för det fortsatta arbetet. 

 
2. Analys: Fasens syfte är att fastställa vad systemet skall göra för 

användarna. Detta skall göras tillsammans med användarna av 
systemet. Fasen skall utmynna i en kravspecifikation för 
systemet. 
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3. Utformning: Fasen fokuserar på hur kravspecifikationen skall 

uppfyllas. Fokus i utformningsfasen ligger på den tekniska 
lösningen. 

 
4. Realisering: Realisering innebär när vi talar om ADB system 

oftast programmering. Arbetet sker utifrån det material som 
tillkom i utformningsfasen 

 
5. Implementering: Driftstagning av det nya informations-

systemet. Detta arbete bör inkludera både utvecklare och 
användare för att minska de startproblem som ofta uppstår. 

 
6. Förvaltning och drift: Uppföljning av arbetet samt underhåll av 

systemet. Utvärdering sker av systemet huruvida det uppfyller 
användarnas krav. Mindre förändringar sker genom kontakt 
mellan programmerare och användare. Större förändringar kräver 
en mer omfattande procedur där man måste gå tillbaka till fas ett 
och börja om. 

 
7. Avveckling: Behandlar hur informationen skall hanteras i ett 

informationssystem som inte längre behövs i verksamheten. 
 

3.1.1 Metod 
 
En metod är en detaljerad beskrivning av sättet att lösa ett visst problem. En 
metod är långt mer detaljerad än en modell. En metod är ett strukturerat 
arbetssätt för att lösa olika problem som uppstår under utvecklingsarbetet, 
problemen som metoden löser kan återkomma under flera faser av 
utvecklingsarbetet, metoden kan då återkomma i dessa faser. Metoden kan 
hjälpa utvecklaren att tillsammans med användaren svara på vissa frågor som 
till exempel hur stort behov av information användarna har i framtiden. Enligt 
Andersen så måste en metod vara så pass tydligt beskriven att två användare 
som använder samma metod på samma problem ska komma fram till samma 
resultat.(Andersen, 1994) 

3.1.2 Beskrivningsteknik 
 
Andersen(1994) skriver följande om beskrivningsteknik: 
 
”En beskrivningsteknik är ett slags ”recept” på sättet att göra en beskrivning. 
Receptet består av en uppsättning regler som säger hur en del av verkligheten 
kan uttryckas i en beskrivning.” 
 
I en metod utnyttjas en eller flera beskrivningstekniker. En viss 
beskrivningsteknik kan dessutom användas i flera olika metoder. Det finns en 
mängd olika beskrivningstekniker och alla är inte lämpliga i en viss situation. 
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3.1.3 Verktyg 
 
Ett verktyg är ett fysiskt hjälpmedel. Detta verktyg kan vara allt ifrån penna och 
papper till datorstöd under systemeringen som underlättar beskrivningsarbetet. 
Det är på denna nivå vårat fokus ligger i uppsatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3.1 Bild över livscykelmodellen baserad på Andersen(1994) 
 
3.2 RUP 
 
Rational Unified Process (RUP) är en modell för mjukvaruutveckling. Modellen 
tillhandahåller ett strukturerat sätt att tilldela och hantera arbetsuppgifter och 
ansvar som förekommer inom mjukvaruutveckling. RUP är en produkt som har 
skapats av Rational Software som även har integrerat den i sin svit av verktyg. 
(Kruchten, 2001) 
 
Utvecklingsmodellen har vuxit starkt under 1990-talet och är idag en av de 
vanligaste systemutvecklingsmodellerna. Det finns även många verktyg som 
stödjer arbetet med RUP samt tillhörande beskrivningsteknik UML. RUP har 
utvecklats av samma grupp som har tagit fram UML. RUP påstås innehålla de 
egenskaper som idag anses behövas för en genomarbetad 
systemutveckling.(Bennet, 2001)  
 
RUP är: 

• Iterativ och inkrementell utveckling 
• Komponentbaserad utveckling 
• Kravdriven utveckling 
• Lätt att konfigurera 
• Arkitekturcentrerad 
• Visuell mjukvarumodellering 
 

 RUP följer inte den traditionella och sekventiella livscykeln som finns 
beskriven i bild 3.1 utan antar en iterativ ansats inom fyra faser se bild 3.2 
faserna beskriver vilka arbetsflöden som fokus skall ligga på. 
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Ett mjukvaruprojekt som bygger på RUP byggs upp av delar kallade inkrement, 
varje inkrement skapas under en iteration av arbetsflödena i RUP. Målet med 
varje iteration är att skapa en fungerande del av mjukvaran som kan presenteras 
för alla inblandade parter. Varje iteration representerar ett försök av varje 
medlem i projektgruppen att bygga en liten del av sitt delsystem och integrera 
dessa delar till ett fungerande system.(Booch, 1998) 
 
RUP beskrivs också som användningsfallsdrivet vilket innebär att en interaktion 
mellan användaren och det tänkta systemet, ett så kallat användningsfall, ligger 
till grund för realiseringen av systemet. Samtliga diagram kan senare härledas 
från användningsfallen, utvecklingen av systemet baseras därmed på 
användarnas funktionella krav.(Bennet, 2002)   
 
Arkitekturcentrerat innebär att man har systemets arkitektur som utgångspunkt 
när systemet realiseras. Systemarkitektur används i RUP som en primär artefakt 
för att förstå problemet, konstrueringen, ledningen och utvecklingen av systemet 
under framtagning. Arkitektur är ett komplext begrepp som bäst representeras 
av flera koordinerade vyer.(Kruchten, 2001)  
 
Starkt sammankopplad med utvecklingsmodellen RUP är beskrivningstekniken 
Unified Modelling Language (UML). UML är en standardiserad 
beskrivningsteknik för att specificera, visualisera, konstruera och dokumentera 
artefakterna i ett mjukvarusystem eller för affärsmodellering. UML använder 
sig framför allt av grafisk notation för att dokumentera mjukvarudesign. 
(Bennet, 2001) 
 
Modellen RUP kan stödjas av ett antal lämpliga CASE verktyg för att modellen 
skall bli riktigt effektiv. RUP stöds av ett stort antal verktyg som automatiserar 
stegen i många av de aktiviteter som utförs inom modellen. Verktygen ger ett 
stort stöd i arbetet med till exempel visuell modellering, programmering och 
test. (Kruchten, 2001) 

3.2.1 Faserna i RUP 
 
De fyra faserna i ett RUP projekt är: inception, elaboration, construction och 
transition. Dessa faser syftar till att betona olika aktiviteter i olika iterationer. 
Varje iteration har ett mönster som liknar vattenfallsmodellen med aktiviteterna 
kravinsamling, analys, design, implementation och test. Tonvikten på de olika 
aktiviteterna varierar mellan faserna se, bild 3.2.  

3.2.2 Inception 
 
Målet med iterationerna i den första fasen syftar till att hjälpa 
projektmedlemmarna att förstå vad systemet skall göra för verksamheten. 
Iterationerna kommer att exponera olika möjliga lösningar och olika 
arkitekturer.(Booch, 1998) 
 
Fasens primära mål är att fastställa projektets ramar och omfattning, vilket 
innefattar en fungerande idé och beskrivningar av vad som är tänkt att ingå eller 
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inte ingå i produkten. De viktigaste användningsfallen urskiljs och ett förslag på 
arkitektur tas fram. Även kostnaderna och tidsåtgången uppskattas när en plan 
för hela projektet fastställs. (Kruchten, 2001) 

3.2.3 Elaboration 
 
Syftet med denna fas är att befästa förståelsen för problemet som ska lösas, slå 
fast den grundläggande arkitekturen för mjukvaran, slå fast och stödja en 
detaljerad plan för framtida iterationer, förbättra processen ytterligare samt 
hantera de största riskerna.(Booch, 1998) 
 
Detta är den mest kritiska fasen och i slutet av denna fas anser man sig vara klar 
med ingenjörsarbetet och projektet står inför beslutet att gå vidare med arbetet. 
Man bygger en exekverbar prototyp i en eller flera iterationer beroende på 
projektets storlek. Denna prototyp bör täcka de mest kritiska användningsfallen 
då dessa oftast täcker de största riskerna med ett projekt. (Kruchten, 2001) 
 
Iterationerna som skapas i denna fas är mer konkreta än iterationerna i den 
föregående fasen. Varje iteration ska tillföra ny funktionalitet till mjukvaran. 
Under denna fas kan beställare och användare för varje iteration lättare se hur 
resultatet kommer att se ut.(Booch, 1998) 

3.2.4 Construction 
 
Iterationerna i denna fas liknar på många sätt iterationerna i föregående fas. 
Varje iteration tillför mer och mer funktionalitet. Funktionalitet som beställare 
och användare vill ha och som de ger synpunkter på. I fasen kan användarna 
delvis börja använda mjukvaran. Detta ger ännu en möjlighet att testa om 
mjukvaran uppfyller användarnas krav. (Booch, 1998) 
 
Man utvecklar de återstående komponenterna och egenskaperna som skall 
finnas med i den slutgiltiga produkten. Dessa komponenter integreras med det 
tidigare arbetet och detta testas även noggrant. Fasen är på ett sätt en 
tillverkningsprocess där man där man lägger tonvikten på att styra arbetet. 
Under denna fas försöker man minimera utvecklingskostnaderna genom att 
optimera resursanvändningen, uppnå en hög kvalitet med arbetet samt skapa 
användbara versioner så fort det är möjligt.  Resultatet av denna fas är en 
produkt som kan överlämnas till slutanvändarna, den består av produkten 
integrerad i en lämplig miljö, användarmanualer och en beskrivning av den 
aktuella utgåvan. (Kruchten, 2001) 

3.2.5 Transition 
 
Den sista fasen i utvecklingen fortsätter att förbättra systemet. Ett system som 
nu är i användning hos beställarna. Hur ofta systemet uppgraderas är en 
förhandlingsfråga mellan beställare och utvecklare. Fasen tillför inte några nya 
funktioner utan förbättrar endast existerande funktioner. (Booch, 1998)  
 
I den här fasen så inkluderas betatestning för att validera systemet och en 
parallell drift med det gamla systemet som skall ersättas. De databaser som är i 
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bruk av det gamla systemet skall också konverteras för att det nya systemet skall 
kunna arbeta mot dessa. Även användarna skall utbildas. Denna fas fokuserar på 
de aktiviteter som behövs för att sätta programvaran i händerna på användarna 
och man lägger ned ett betydande arbete på att utveckla användarorienterad 
dokumentation, utbildningen samt stödja användarna när programvaran tas i 
bruk. (Kruchten, 2001) 

3.2.6 Arbetsflödena i RUP 
 
De fyra faserna syftar som tidigare nämnts till att betona olika aktiviteter i de 
olika iterationerna. Varje iteration har ett mönster som liknar 
vattenfallsmodellen med aktiviteterna kravinsamling, analys, design, 
implementation och test. Vi kommer nu att närmare förklara dessa arbetsflöden 
och även beskriva hur CASE verktyg kan användas för att automatisera arbetet i 
dessa arbetsflöden. 

3.2.7 Kravinsamling 
 
Olika typer av tekniker används för att identifiera användarnas krav som senare 
dokumenteras med hjälp av så kallade användningsfall. Ett användningsfall 
beskriver en viss funktion som systemet är tänkt att stödja. Som tidigare nämnts 
så kan samtliga diagram senare härledas ur detta diagram. Användningsfallen 
modelleras såväl grafiskt som med hjälp av textbeskrivningar. (Bennet, 2002) 
För att på ett enkelt sätt kunna hantera alla krav och säkerställa deras spårbarhet 
så finns olika typer av verktygsstöd. Verktygen kan användas för både visuell 
och textbaserad beskrivning. De kan ge stöd vid identifieringen, 
dokumentationen och organiseringen av dessa krav. (Kruchten, 2000) 

3.2.8 Analys    
 
I grunden så beskriver ett användningsfall ett eller flera krav. Varje enskilt 
användningsfall analyseras enskilt för att identifiera de objekt som behövs för 
att stödja det, man ser även på dess förhållande till andra användningsfall och 
vilken interaktion som sker mellan dem. Interaktionen mellan objekten 
modelleras med hjälp av speciella diagram. (Bennet, 2002) För dessa 
arbetsuppgifter stöder CASE verktygen UML notationen som är vanlig för att 
dokumentera uppgifterna. Vissa av CASE verktygen kan även utifrån 
diagrammen generera kod, utöver detta är till stor hjälp då det gäller att 
kontrollera att den kod som skapas överensstämmer med modellerna. (Kruchten, 
2000)  

3.2.9 Design 
 
I detta arbetsflöde tas ett antal beslut kring designprocessen. Detta inkluderar 
beslut rörande specifikationen av systemets arkitektur. I arbetsflödet identifieras 
och dokumenteras även lämpliga standarder för den fortsatta utvecklingen av 
systemet och man använder man sig av lämpliga tekniker för att skapa de olika 
delarna av systemet. (Bennet, 2002) I detta arbetsflöde använder man sig av 
samma typ av verktygsstöd som i analysen. I detta arbetsflöde har utvecklarna 
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framförallt nytta av verktygens möjligheter att generera kod samt dess 
kontrollmöjligheter. Utöver dessa stöd kan CASE verktygen erbjuda funktioner 
för att direkt kunna exekvera design modellerna, samt skapandet av 
dokumentation. (Kruchten, 2000) 

3.2.10 Implementation 
 
Detta flöde innefattar installation av systemet hos användarna på de datorer som 
ska användas. Här måste man också hantera övergången från kundens gamla 
system till det nya. Detta innebär en noggrann riskhantering samt utbildning av 
användare. (Bennet, 2002) Tidigare har traditionella utvecklingsverktyg som till 
exempel kompilatorer och debuggers använts vid implementationen. Dessa 
verktyg som har gett stöd på en låg nivå är idag ersatta med integrerade 
utvecklingsmiljöer som stöd vid implementationen.(Kruchten, 2000) 

3.2.11 Test 
 
Innan systemet kan levereras till kunden måste det genomgå noggranna tester. 
Testfallen ska härledas ifrån beskrivningarna av användningsfallen som tidigare 
skapats i samråd med kunden. Testning bör utföras efter varje iteration där ett 
nytt inkrement har skapats.(Bennet, 2002) Då testning är en återkommande 
arbetsuppgift är verktygsstöd nödvändigt för att kunna utföra dessa tester tidigt 
och ofta i utvecklingsarbetet. Manuella metoder för test är inte tillräckligt 
effektiva för att testa dagens stora och komplexa system. (Kruchten, 2000) 
 

 
Bild 3.2 Modell över faserna i RUP baserad på Bennet(2002) 
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4. CASE Verktyg  
 
För utvecklingen av datorbaserade informationssystem existerar numera många 
olika typer av datorstöd. På senare tid har det skett en intensiv utveckling av 
olika verktyg som skall vara behjälpliga vid systemutvecklingen. Verktyg som 
stödjer systemutvecklingen benämns CASE verktyg som är en förkortning av 
Computer Aided Software Engineering. (Cronholm, 1994) 
 
Dessa verktyg blir allt bättre och användningen av dem ger en rad fördelar 
(Andersen, 1994). CASE verktygen erbjuder ett nytt förhållningssätt till 
livscykelkonceptet som baseras på automation(McClure, 1989). Verktygen ger 
ett stöd för mjukvaruutvecklare och projektledare vid alla steg med 
utvecklingsarbetet. De automatiserar projektstyrning, hanterar alla de 
arbetsprodukter som skapas under processens gång och stödjer utvecklaren i 
analys, design, implementation och testfaserna. (Pressman, 2000) 
 
CASE verktygen stödjer och används till stor del för att skapa och underhålla 
de grafiska notationerna som används vid de olika modellerna, ofta 
strukturerade sådana. Verktygen ger stöd vid editering av dessa diagram. Dock 
har verktygen oftast ytterligare funktionalitet som kan vara behjälplig. De flesta 
CASE verktyg har funktioner för att kontrollera de skapade diagrammens 
integritet och validitet. De kontrollerar också efterlevnaden av modellens 
påbjudna regler och styr på detta sätt utvecklaren till att hålla sig inom den 
valda modellen. Även möjligheter till automatisk kodgenerering utifrån 
designen kan tillhandahållas.(Drake, 1998) CASE verktyg införlivar denna 
filosofi om att den mjukvara som utvecklas modelleras, för att utifrån dessa 
modeller sedan analyseras och granskas för brister eller fel (Marciniak, 1994).  
 
4.1  Bakgrund 
 
Historien bakom CASE teknologin börjar under det tidiga åttiotalet då 
datorstöd introducerades vid produktionen av diagram och dokumentation. 
Dessa verktyg representerar de första PC baserade utvecklingsverktygen och de 
första försöken till att automatisera analys och designfaserna vid 
utvecklingsarbetet. (McClure, 1989) Den teknik som CASE bygger på är dock 
äldre än så och de flesta CASE verktyg som dök upp vid denna tidpunkt byggde 
på de strukturerade teknikerna som utvecklades under sextio- och sjuttiotalen. 
(Fisher, 1991)  
 
De strukturerade teknikerna utvecklades ifrån en metodologi endast rörande 
programmeringen till tekniker som även omfattade analys, design, test och 
projektstyrning inom utvecklingsarbetet. De strukturerade teknikerna var ett 
försök att ta sig ifrån det tidigare odisciplinerade tillvägagångssättet vid 
mjukvaruutvecklingen emot en mera ingenjörsmässig disciplin.(Martin & 
McClure, 1988) Detta nämndes även i föregående kapitel. 
 
De strukturerade teknikernas fördel och styrka kunde dock förbättras avsevärt 
med den nya teknologin. Dessa rigorösa modeller som teknikerna förespråkar 
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kan vara alltför besvärliga och långsamma för att utföras manuellt. (Martin & 
McClure, 1988) Under åttiotalet kom sedan de första CASE verktygen som 
stödde dessa strukturerade tekniker. Denna utveckling fortsatte och ökade i takt 
med att komplexiteten och storleken på mjukvaran gjorde det manuella 
utvecklingsarbetet allt mera orimligt. (Fisher, 1991) De implementerade 
modellerna i CASE verktygen bidrar till att modellföreskrifterna följs på ett 
bättre sätt vilket i sin tur skall leda till enklare systemförvaltning och ett mindre 
personberoende är det tänkt. (Cronholm, 1994) 
 
CASE verktygen gjorde arbetet med de strukturerade teknikerna praktiskt 
möjligt genom att automatisera mycket av det manuella arbetet med 
mjukvaruutvecklingen. (Rahim, 1997) De nya CASE verktygen som uppstod 
gjorde beskrivningsarbetet enklare och mindre arbetskrävande samtidigt som de 
tvingade utvecklaren till större disciplin i arbetet. De kontrollerade 
beskrivningarna och diagrammen automatiskt eller på begäran vilket ledde till 
färre fel. De såg även till att de formella reglerna som modellen förespråkade 
följdes och att arbetet på detta sätt utfördes korrekt. Verktyg av detta slag 
gjorde också att utvecklarna nu vågade ta på sig större projekt än de hade gjort 
tidigare. (Andersen, 1994) 
 
4.2  Utveckl ingen 
 
Som tidigare nämndes i bakgrunden växte tekniken kring CASE verktygen 
fram under åttiotalet då verktyg skapades för att stödja de strukturerade 
teknikerna som vuxit fram som svar på utvecklingen inom mjukvaruindustrin. 
Under det tidiga åttiotalet utvecklades mjukvara som stöd för de diagram och 
den dokumentation som dessa tekniker krävde. Dessa första verktyg var enkla 
självständiga verktyg vilka användes för att skapa t.ex. dataflödesdiagram. 
Deras syfte var utöver detta att automatiskt skapa den tillhörande 
dokumentationen. Olika CASE verktyg gav under denna tid stöd till olika 
utvecklingsmodeller som t.ex. Yourdon Structured Analysis and Design eller 
Jackson Structured Design. I mitten av åttiotalet kom dessa verktyg att utökas 
med två viktiga funktioner, nämligen automatiska kontroller av de strukturerade 
diagrammen samt möjligheten att spara dessa diagram i en databas, ett s.k. 
repository. Detta är en resurskatalog för gemensam lagring av strukturer och 
diagram. Diagrammen kontrolleras automatiskt gentemot den använda 
modellen för att säkerställa deras korrekthet innan de kan användas för en 
implementation, de sparas sedan i den gemensamma resurskatalogen för att 
minska redundansen. Väl lagrade här kan de lätt uppdateras, utnyttjas av 
samtliga projektdeltagare och senare även återanvändas i nya projekt. (McClure 
1989)  
 
Mot senare delen av åttiotalet togs nästa steg, nämligen sammanlänkningen av 
designfasen och implementeringen. Automatisk kodgenerering är verktygens 
förmåga att automatiskt generera kod utifrån designspecifikationen. Tanken 
bakom detta är att utvecklarens tid är bättre investerad i arbetet med analysen 
och designen än med arbetet med att programmera själva mjukvaran, CASE 
betonar analysarbetet i relation till implementeringen (Fisher, 1991) och CASE 
verktygen för därmed utvecklarens fokus ifrån implementeringen till 
analysarbetet (Eaton, 1999 & Drake, 1998). När denna teknik förbättrades 
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skedde en övergång ifrån automatiseringsarbetet av enskilda arbetsuppgifter till 
en ökad integrering av flera arbetsuppgifter. För att produktiviteten och 
kvaliteten inom industrin skulle kunna fortsätta att förbättras och öka krävdes 
förutom en högre grad av automatisering även en högre grad av integrering vad 
gällde den dåvarande utvecklingsmiljön. Detta steg gentemot en mera 
integrerad CASE miljö drevs fram av behovet att kunna hantera, använda och 
dela på den komplexa information som skapades vid stora mjukvaruprojekt där 
ett stort antal utvecklare och miljöer deltog. (Bergin, 1993) 
 
Under det tidiga nittiotalet utvecklades CASE verktyg för att stödja allt flera av 
de utvecklingsmodeller som uppstod, framväxten av det objektorienterade 
synsättet kom att påskynda denna utveckling då flertalet nya modeller och 
notationssätt kom att uppstå(Bennet, 2002). Under detta årtionde höjdes kraven 
på att CASE verktygen skulle kunna erbjuda en formell grund för arbetet med 
utvecklingen och underhållet av mjukvara. Det har även argumenterats för att 
det är av allt större vikt att verktygen skall kunna erbjuda ett flexibelt modell- 
och teknikstöd. Detta då CASE verktygen i design och analysfaserna har 
upplevts som stela och enkelspåriga. Denna situation har lett till utvecklingen 
av CASE skal, MetaCASE verktyg eller helt anpassningsbara CASE miljöer 
vilka skall kunna svara mot de krav som ställts på CASE verktygen och deras 
flexibilitet. Dessa tekniker innefattar möjligheten att definiera ett CASE 
verktyg för en godtycklig teknik eller teknikkedja. Det kan dock inte sägas att 
dessa tekniker än har mognat tillräckligt för att erbjuda tillfredsställande 
modifieringar även om antalet möjligheter till detta har ökat på senare tid. 
(Dahanayake, 2001) 
 
 

 
Bild 4.1 Utvecklingen av CASE 
 
4.3  Ol ika typer  av verktyg 
 
Det finns olika typer av CASE verktyg och olika författare har valt olika slags 
indelningsgrunder när de har uppdelat detta område och dessa typer av verktyg.  
 
Indelningen kan baseras på den kategori av system verktygen är tänkta att 
stödja utveckling för. Det är varken säkert eller troligt att ett verktyg som 
används för att utveckla administrativa program också kan användas för att ta 
fram realtidssystem (Cronholm, 1994). CASE verktyg kan också delas in i 
kategorier baserat på det slags stöd de ger vid utvecklingsarbetet, detta kan t.ex. 
röra sig om datorstöd vid användandet av en beskrivningsteknik, en 
systemeringsmodell eller stöd vid alla livscykel faser. (Andersen, 1994) 
Andersen delar in verktygen i följande fem kategorier: 
 
1. Stöd till teckning generellt 
 Används för att göra beskrivningar utan de fördefinierade 

symbolerna som ingår i beskrivningstekniken på förhand. 
2. Stöd till användning av en beskrivningsteknik 
 Program som skapats med tanke på en speciell beskrivningsteknik. 

Programmet levereras med färdiga symboler för 

1980 
Diagram & Dokumentationsstöd 1990 2000 

Kontrollfunktioner & Integration

Stöd för fler metoder 

Ökad flexibilitet 
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beskrivningstekniken. Programmen innehåller oftast en kontroll så 
att ritreglerna följs.  

 
3. Stöd till användning av en systemeringsmetod 
 I ovanstående kategori kontrolleras inte bara beskrivningstekniken 

utan även att en speciell utvecklingsmetod använder 
beskrivningstekniken på rätt sätt. Det är denna typ av verktyg som vi 
har valt att fokusera på i vår undersökning.  

 
4. Stöd till egen beskrivning av metod eller beskrivningsteknik 
 Programtypen är inte gjord för en speciell beskrivningsteknik utan 

användaren ges själv möjlighet att lägga in sin modell och sina 
metoder med tillhörande beskrivningsteknik.  

 
5. Stöd till en systemeringsmetod i analysfasen och automatisering 

av utformnings- och realiserings fasen 
 Den sista typen av program ger användarna stöd genom både analys 

design och realisering. 
 
Den vanligaste indelningsgrunden ser dock ut att vara uppdelningen av 
verktygen efter deras täckningsgrad av livscykeln.  
 
CASE verktyg kan kategoriseras på flera sätt efter de faser i livscykeln de är 
tänkta att användas. Upper-CASE verktyg erbjuder stöd för analys och 
designaktiviteterna medan lower-CASE verktyg erbjuder stöd för 
implementeringen och underhållet av mjukvara. Tillsammans stöder dessa två 
kategorier hela livscykeln. Tidiga CASE verktyg kunde tydligt kategoriseras 
som antingen upper eller lower-CASE men denna skillnad blir allt mindre 
synlig då CASE verktyg idag erbjuder stöd för många eller till och med alla av 
livscykelns faser. (Bennet, 2002) 

 

 
Bild 4.2 Kategorier av CASE verktyg baserad på Cronholm(1994) 
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4.4  För  och Nackdelar  
 
Under den tidigare presentationen av CASE verktyg har flera av de fördelas 
som förespråkarna framhåller framkommit. Nu kommer vi att belysa detta med 
en mera nyanserad bild av hur litteraturen i ämnet ser på CASE verktygens för- 
och nackdelar. Vi går igenom några av fördelarna som framhålls och ser på 
konsekvenserna av dessa, det finns nämligen viss kritik att finna.  
 
Som alla andra teknologier har CASE sina nackdelar, bland dessa finns 
begränsningar gällande flexibiliteten kring den dokumentation som verktygen 
kan framställa. Dock finns det numera i vissa verktyg funktioner för att utöka 
och specificera reglerna gällande dokumentationen. Den utvecklingsmodell 
som man väljer att arbeta med kan också komma att begränsas av verktyget för 
att dessa skall fungera tillsammans. (Bennet, 2002) 
 
Automatiseringen av utvecklingsarbetet medför alltså konsekvenser för hela 
utvecklingsmodellen. Modellanvändningen blir striktare och mera formaliserad. 
Tidigare hade man använt papper och penna eller fristående ritprogram som 
verktyg, dessa enklare hjälpmedel tillät en större grad av avvikelse ifrån 
modellen än vad CASE verktygen gör. Att modellerna används mera strikt är en 
av de positiva effekter som användningen leder till och som vi också har nämnt 
tidigare, men detta kan också vara negativt. Verktygen kan upplevas alltför 
styrande och bli en begränsning av utvecklarens handlingsutrymme. 
(Cronholm, 1994) Utöver att utvecklarens handlingsutrymme begränsas ser 
vissa författare också faran att datorstöd av detta slag hämmar den kreativa 
processen i utvecklingsarbetet (Andersen, 1994).  
 
Standardiseringen av utvecklingsarbetet innebär att man som utvecklare låser 
sig till ett fördefinierat mönster. Genom att likrikta sitt arbetssätt på detta sätt 
minskar man sitt handlingsutrymme. Syftet med att genomföra 
standardiseringarna är många. Genom att standardisera processen så uppnår 
man rationaliseringsvinster och ett mindre personberoende. (Cronholm, 1994) 
Genom att standardisera utvecklingsarbetet så inför man även en i större 
utsträckning ingenjörsmässig disciplin i arbetet (Bergin, 1993). Begreppet 
flexibilitet ger i sin tur helt motsatta signaler. Att vara flexibel är att kunna 
avvika ifrån normen och öka sin handlingsfrihet för att kunna svara mot 
verksamhetens föränderliga krav och möjligheter.(Cronholm, 1994)  
 
I och med verktygets förmåga att kontrollera det utförda arbetet mot det 
regelverk som den använda modellen påbjuder så finns även faran att 
utvecklaren gör det felaktiga antagandet att det arbete som gjorts är relevant för 
kundens kravspecifikation (Bennet, 2001). Verktygets förmåga att kontrollera 
arbetet kan även leda till att det som är möjligt att göra i verktyget utförs varvid 
man riskerar att glömma bort andra viktiga aspekter. Man kan komma att tro att 
man utfört alla arbetsmoment enligt modellens riktlinjer men på grund av att 
verktyget inte givit stöd för ett eller flera arbetsmoment så kommer dessa ej att 
utföras under utvecklingsarbetet. (Cronholm, 1994) Det är viktigt att förstå att 
dessa verktyg endast har kunskap kring den notation som används och inte kan 
bidra med förståelse av problemdomänen eller andra överväganden, liksom att 
god kvalitet skapas av goda designers, och inte av verktyg (Drake, 1998). 
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En av de tydligare nackdelarna med denna nya teknik är kostnaden, och det är 
inte endast inköpskostnaden som bekymrar författarna. Datorstödet kostar 
pengar och måste vägas mot dess fördelar (Andersen, 1994). Utöver 
inköpskostnaden för verktyget och tillhörande manualer, är det troligt att det 
kommer att uppstå betydliga kostnader då de tänkta användarna av verktyget 
skall utbildas (Bennet, 2002). Dessa gömda kostnader som uppstår i och med 
utbildningen och den efterföljande inlärningstiden kan komma att kosta mer än 
dubbelt den inköpskostnad som verktyget förde med sig (Henninger, 1996).  
 
Det finns även de författare som anser att man inom industrin har fel 
angreppssätt då man fortsätter att söka efter den sanna lösningen på ett problem 
som karaktäriseras av en sån komplexitet som det ändå rör sig om vid 
utvecklingen av mjukvara. (Henninger, 1996) När man handskas med alla 
utvecklingsaktiviteter som en helhet krävs det att särskild hänsyn tas till 
samarbetet och sammanhållningen mellan de olika personerna, aktiviteterna och 
arbetsprodukterna som skapas under arbetets gång. Enligt Bergin är det 
orealistiskt att denna integrationsuppgift kommer att underlättas genom att helt 
enkelt insistera att en modell, en metod och ett verktyg skulle användas i alla 
utvecklingssituationer.(Bergin, 1993)  
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5 Faktorer vid införande av CASE  
 
Syftet med detta kapitel är att beskriva olika författares syn på vilka faktorer 
organisationen bör ta hänsyn till vid införande av CASE verktyg. Vi kommer 
även att förklara varför vi har valt ut de faktorer som vi tittar på i 
undersökningen samt ge litteraturens syn på hur dessa faktorer bör hanteras. De 
olika faktorer som litteraturen tar upp är väldigt omfattande men det kommer i 
detta kapitel att framgå vilka faktorer som är återkommande. Vi har grupperat 
de olika faktorerna som vi har valt ut i tre övergripande områden vilka är: 
organisatoriska faktorer, utvecklingsfaktorer samt stödjande faktorer. 
 
Om CASE införandet ska fungera i en organisation beror detta främst på 
organisationens förmåga att hantera ett förändrat arbetssätt än förmågan att 
hantera de tekniska aspekterna. Organisationen måste veta varför CASE verktyg 
implementeras, förstå vilka förutsättningar som krävs för ett effektivt införande 
och etablera en kultur som främjar tanken om informationsutbyte som ligger till 
grund för CASE verktygen. (Eaton, 1999) 
 
5.1  Bakgrund 
 
Trots alla fördelar som vi tidigare har beskrivit med CASE så har många 
organisationer misslyckats med att införa CASE verktyg i organisationen. För 
att lyckas måste organisationen ta hänsyn till en mängd olika faktorer som 
påverkar övergången till CASE.(Bergin, 1993) 
 
Att introducera CASE verktyg i en utvecklingsmiljö är i sig en stor förändring 
som måste hanteras av organisationen. Det är uppenbart att om CASE 
introduktionen inte hanteras effektivt kommer det efterföljande användandet av 
verktyget inte vara optimalt.(Eaton, 1999) 
 
Man bör ta hänsyn till att organisationen i grund och botten är motståndare till 
förändring, speciellt med nya teknologier som CASE som förespråkar ett helt 
nytt sätt att utföra en existerande arbetsuppgift, mjukvaruutvecklingen. (Fisher, 
1991) 
 
För att hantera övergången till CASE verktyg finns det en mängd faktorer som 
litteraturen tar upp. Vi har i vår litteraturundersökning valt att välja ut de 
vanligast förekommande faktorerna som vi nedan kommer att beskriva närmare.  
 
5.2  Faktorer  v ikt iga v id införandet  av CASE 
 
Vi har valt att dela in de faktorer som vi undersöker i uppsatsen i tre olika 
grupper. De grupper vi har valt för denna indelning är organisatoriska faktorer, 
utvecklingsfaktorer och stödjande faktorer. Bergin (1993) har gjort en liknande 
uppdelning av sina faktorer. Han tar dock upp ytterligare två grupper som vi har 
valt att inte undersöka i vår undersökning på grund av att de inte är lika vanligt 
förekommande i litteraturen samt dessa faktorer inte är lika intressanta för vår 
undersökning. De två grupperna är policyfaktorer samt miljöfaktorer. 
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Anledningen till att vi har valt bort dessa faktorer är att miljöfaktorerna 
behandlar organisationens omgivning och dess påverkan, då detta inte är något 
som organisationen kan göra något åt är detta ej av intresse. Den andra faktorn 
som vi har valt bort är policyfaktorer som behandlar hur organisationskulturen 
ser ut, som till exempel hur riskvillig ledningen är, organisationens vilja att 
skaffa ny teknik samt organisationens berättigande av investeringar i ny teknik. 
Även detta ligger utanför vårat syfte i denna undersökning då dessa faktorer 
främst påverkar införskaffandet av CASE verktygen och därför faller utanför 
vår forskningsfråga. 
 
5.3  Organisator iska faktorer  
 
Med gruppen organisatoriska faktorer menar vi faktorer som innefattar 
begreppen kommunikation, ledarskap och beslutsfattande som enligt Steers 
(1991) alla har en viktig roll för att hålla samman en organisation och 
säkerställa dess produktivitet. Vi har valt att titta på två faktorer som är vanligt 
förekommande i litteraturen. Dessa två är att identifiera behoven och 
målsättningarna med CASE införandet samt kommunikationen av dessa behov 
och målsättningar till organisationen. Nedan kommer vi att redovisa 
litteraturens syn på hur organisationer bör identifiera sina behov och mål med 
CASE. Även kommunikationen av dessa behov och målsättningar kommer att 
belysas.  

5.3.1 Identifiera behov och målsättningar  
 
Enligt Fletcher(1993) är ett tydligt behov av CASE nödvändigt för att 
användarna ska engagera sig i införandet. Behovet ska fungera som en drivande 
kraft genom hela införandet som kan vara en lång och svår process.  
 
Fletcher tar upp ett exempel på hur många organisationer inför CASE i sin 
verksamhet utan ha en tydlig målsättning om hur CASE verktygen kan lösa 
organisationens behov. Detta menar han är ett stort hinder för att kunna skapa 
en god miljö där dessa verktyg kan komma till sin fulla nytta. Han anser att de 
flesta IT-organisationer är bra på att identifiera sina direkta behov och att 
uttrycka dessa i affärsmässiga termer. Efter att dessa behov har identifierats vill 
organisationerna ofta lösa dessa behov så snart som möjligt och hamnar snart i 
det nästan obligatoriska beslutet att anskaffa CASE verktyg för att lösa 
situationen. CASE verktyget väljs, används i ett pilotprojekt och implementeras 
i verksamheten för att efter detta utvärderas. Denna brådska att agera kan hindra 
en organisation från att optimera sin CASE miljö. Detta skapar en organisation 
med ett hopkok av verktyg och tekniker som inte uppnår en god samverkan. 
(Fletcher, 1993) 
 
Enligt McClure (1989) så bör en organisation börja med att definiera sina behov 
samt kartlägga sin nuvarande utvecklingsmiljö. När detta är gjort kan 
organisationen börja med att sätta upp kort- och långsiktiga mål för att möta 
dessa behov. När organisationen har en klar och detaljerad förståelse av deras 
mål kan man fatta ett beslut om och hur CASE verktyg kan hjälpa till att 
uppfylla dessa. Det finns många faktorer som man bör väga in innan 
organisationen beslutar att införa CASE, dessa kan till exempel vara 
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projektledning, tekniska faktorer samt hur personalen kommer att bemöta 
förändringen. 
 
Författarna har något olika syn på hur organisationer bör fastställa sina mål och 
behov, och mera om detta finns att finna i litteratur rörande detta ämne, det 
gemensamma är dock vikten av att ha tydliga behov och målsättningar vid ett 
införande. Det som de flesta författare också argumenterar för är vikten av att de 
anställda även känner till och delar denna uppfattning. För att uppnå denna 
förståelse måste ledningen alltså kommunicera de behov som finns i 
organisationen samt de målsättningar ledningen har (Bergin,1993). 
 

5.3.2 Kommunicera behov och målsättningar 
 
Uriwiler(1995) skriver om kommunikation av behov och målsättningar. Han 
menar att vanliga orsaker till misslyckade införanden beror på ledningens 
kortsiktighet och oförmåga att kommunicera sin vision till alla nivåer av 
organisationen. 
 
Enligt Fletcher(1993) så skapar långsiktiga målsättningar som kommuniceras 
till de anställda en förståelse för hur länge tekniker kommer att användas inom 
verksamheten. Denna kunskap kommer att skapa acceptans för den nya 
tekniken. Utan acceptans hos de anställda kan införandet försvåras och utan 
tydliga långsiktiga mål kommer vissa anställda att förespråka sina egna idéer 
och tekniker. 
 
Att införa CASE teknologin i en organisation kräver alltså mer än ett beslut om 
användandet för att bli framgångsrikt. Information om när och hur dessa verktyg 
skall användas för att lösa specifika problem måste kommuniceras till de 
anställda, då denna information i grunden är unik för varje organisation och 
påverkas av ett antal faktorer i den aktuella miljön. (Henninger, 1996) 
 
5.4  Utveckl ingsfaktorer  
 
Med utvecklingsfaktorer menar vi faktorer som påverkar arbetet med 
systemutvecklingen. Bergin anser att ett införande av CASE verktygen måste 
åtföljas av ett förändrat arbetssätt för att införandet skall fungera. Denna 
förändring måste beröra alla delar av utvecklingsarbetet för att införandet skall 
kunna bli effektivt. För att nå en fungerande miljö för CASE verktygen krävs en 
hängivenhet för att lära sig nya modeller för systemplanering, analys och design 
vilket kräver en omfattande utbildning av personalen. (Bergin, 1993) 
 
Vi har valt att se på de tre vanligast förekommande faktorerna inom detta 
område, dessa faktorer är övergång till, och skillnad mellan ny och gammal 
modell. Den utbildning som bör åtföljas av detta samt genomförandet av ett 
pilotprojekt, även detta är något som tas upp av flertalet författare.  
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5.4.1 Modell 
 
Organisationer som får ut den största nyttan av CASE teknologin använder sig 
av väl integrerade verktyg som automatiserar och stöder en integrerad 
utvecklingsmodell. Även om detta är målet kan det inte åstadkommas i ett enda 
steg. Då utvecklingsmodellen tillhandahåller det övergripande ramverket för att 
definiera och sammanlänka utvecklingsfaserna måste valet av modellen vara det 
första steget vid implementeringen av CASE verktyg och efter att modellen har 
införts kan verktyget tas in för att stödja denna. (McClure, 1989) En ordentlig 
modell är avgörande när en organisation försöker nå fördelar inom hela 
utvecklingsarbetet där flera verktyg är inblandade och ett stort antal personer 
berörs (Kaagan, 1999).  
 
En viktig lärdom av införandet av CASE verktyg är att ledningen skall etablera 
en standardiserad utvecklingsmodell innan valet av det lämpliga CASE 
verktyget som skall automatisera den valda modellen. Ett verktyg i sig är 
således inte en lösning på mjukvaruproblemen inom en organisation, ett 
kraftfullt CASE verktyg i händerna på oförberedda användare kommer att leda 
till negativa resultat och idén om automatiserad mjukvaruutveckling skulle 
raseras. (Rahim, 1997)   
 
Om skillnaden mellan den nya tekniken och organisationens tidigare arbetssätt 
skiljer sig kraftigt kan detta leda till stort motstånd bland personalen och många 
problem. Detta kommer i sin tur att leda till en period av ineffektivitet i 
organisationens arbete. (Fletcher, 1993)  

5.4.2 Utbildning 
 
Att lära sig CASE verktygens funktioner är oftast enkelt men att lära sig att 
använda sig av CASE verktyg i mjukvaruutveckling är oftast svårare. Under 
tiden som personalen lär sig verktyget kommer de att vara mindre effektiva och 
göra misstag i de första projekten som kan vara svåra att upptäcka, detta på 
grund av dålig kunskap i tekniker och modeller som verktyget hjälper till att 
automatisera. Dessa misstag kan ibland vara svåra att upptäcka och när de väl 
upptäckts kan de vara svåra att rätta till. (Bergin, 1993) 
    
En viktig faktor för att sprida ny teknik är att tekniken måste överensstämma 
med berörda personers åsikter, erfarenheter och värderingar. Effektiv införande 
av tekniken är beroende av de existerande kunskaperna som finns tillgänglig 
bland berörd personal. Organisationen som redan har kunskap i den modell som 
verktyget bygger på har en större möjlighet att ta till sig verktyget snabbare än 
organisationer utan dessa kunskaper. I organisationer utan dessa förkunskaper 
måste det vid övergången till de nya verktygen även skapas intern kunskap i den 
bakomliggande modellen. (Bergin, 1993) Vid ett införande av CASE verktyg 
bör alltså organisationen genomföra tillräcklig utbildning av personalen. Att 
försumma detta vid ett införande leder sällan till ett lyckat införande. (Rahim, 
1997) 
 
Fletcher (1993) tar upp att organisationer konstant utbildar och tränar de 
anställda för tidigt, för sent och ibland riktar sig utbildningen till och med till fel 
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anställda. Det räcker inte att bara ha en fullständig utbildningsplan, detta 
kommer inte att automatiskt leda till en effektiv utbildning av personalen. Oftast 
fokuserar organisationerna på att lära ut hur uppgifter genomförs mekaniskt. 
Tanken med detta är att om personalen utbildas i att producera synbara resultat 
kommer organisationen också att få dessa. Fletcher menar att utöver faktorer 
som generell datoranvändning, programmering samt kunskaper i 
utvecklingsmodell måste även andra faktorer ingå i utbildningsplanen som till 
exempel problemlösning, ledarskap och verbal kommunikation. Målet med 
utbildningsplanen bör vara mer än att lära ut enskilda kunskaper och istället bör 
organisationen försöka skapa professionella mjukvaruutvecklare som kan mer 
än enbart teknologin och verktygen. 
 
Fletcher (1993) anser att det största hindret vid utbildningen av professionella 
mjukvaruutvecklare är ett konstant fokus på att tekniskt lära sig verktygen 
istället för att förstå hur verktyg och modell hänger samman. Utvecklarna bör 
utbildas i hela det tankesätt som verktygen bygger på och inte bara i vilken 
ordning som de olika knapparna skall tryckas.  
  
Organisationen bör skapa en miljö som uppmuntrar de anställda till 
vidareutbildning på individnivå. Organisationen bör ge de anställda en 
individuell plan att följa för att sporra dessa i vidareutbildning av sig själva. 
Planen skall bygga på individens nuvarande kunskaper och erfarenheter samt de  
långsiktiga målen som den anställde har. De anställda bör också ha tillgång till 
mentorer under denna utbildning. Dessa kan säkerställa att individen använder 
tekniken, samt att den används på rätt sätt.(Fletcher, 1993) 
 
Organisationen kan istället för att använda interna mentorer ta hjälp av externa 
konsulter. Dessa konsulter kan hjälpa till med projektstyrning, projektplanering 
och utbildning av personal. En av de viktigast anledningarna till att använda 
externa konsulter är att minska tiden som  är nödvändig för att nå ett effektivt 
användande av verktygen samt att utbilda projektledarna i att planera 
användningen av de nya verktygen. Konsulter kan tillföra en mängd externa 
kunskaper som kan hjälpa införandet och öka sannolikheten för 
framgång.(Urwiler, 1995)             
  
En viktig strategi för att bygga en bred förståelse och uppskattning för CASE 
verktyg är att tillhandahålla en bred utbildning på hög nivå på 
systemutvecklingsprocessen och de bakomliggande grundtankarna. Detta innan 
organisationen tillhandahåller detaljerad träning på verktygen och teknikerna. 
När sedan verktygen används de första gångerna bör mentorer finnas 
tillgängliga för att hjälpa till med användningen. Dessa mentorer bör förstärka 
användarnas kunskaper som de har lärt sig under tidigare utbildning. Detta 
möjliggör också en integrering av utbildningen och organisationskulturen. 
(Fletcher, 1993)  

5.4.3 Pilotprojekt 
 
Traditionellt rekommenderas att införandet av någonting nytt speciellt då det är 
dyrt och riskfyllt startar med ett pilotprojekt. Försvaret till detta är att 
pilotprojekt kan misslyckas utan att göra någon större skada på organisationen. 
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Pilotprojekten tar endast en liten del av avdelningens resurser till förfogande 
vilket gör att de har en relativt låg kostnad och är lätta att hantera. Att använda 
sig av pilotprojekt är ett säkert sätt att genomföra ett införande. Om 
pilotprojektet är lyckat kommer acceptansen för CASE verktyget att öka vilket 
underlättar ett införande. (Bergin, 1993)   
   
McClure(1989) anser att de organisationer som stöter på motstånd mot CASE 
verktygen ska börja sitt införande med ett pilotprojekt för att bevisa att CASE 
kan underlätta arbetet för de anställda. Pilotprojektet bör vara verkligt men ej 
kritiskt för organisationen. Deltagare i pilotprojektet bör vara erfarna utvecklare 
som har en positiv inställning till användningen av CASE. Dessa utvecklare kan 
sedan användas i andra projekt där de kan fungerar som expertanvändare. 
 
Det första projektet som CASE verktygen används i bör vara väl utvalt för att 
införandet skall få den önskade effekten. Det finns ett antal punkter att tänka på 
när man väljer detta projekt, följande faktorer nämner Bergin(1993) och 
Fisher(1991). 
 
• Projektet skall vara skarpt och något som organisationen skulle ha utfört 

i vilket fall som helst. Resultatet av projektet skall vara av betydelse för 
organisationen och projektet skall inte vara konstruerat för införandet i 
sig. 

 
• Projektet bör ha kartlagts med hänsyn till dess storlek och förväntade 

tidsåtgång.. Projektets resultat skall kunna relateras till det som hade 
förväntats vid arbete utan användningen av CASE verktyg. 

 
• Projektet bör ha rätt storlek, det bör vara tillräckligt litet för att ge 

utrymme för utbildning av den oerfarna personalen och samtidigt bör det 
vara nog stort för att resultatet inte skall kunna avslås som trivialt. 

 
• Projektet bör ske inom ett område som är väl känt sedan tidigare för att 

minska den kunskap som gruppen måste ta till sig utöver det nya 
verktyget.  

 
• Projektet skall inte föra med sig ytterligare ny teknik och mjukvara som 

måste hanteras utöver CASE verktyget i sig. Även detta syftar till att 
minska antalet okända variabler som projektgruppen måste hantera.  

 
Utöver dessa fem faktorer som de båda författarna har gemensamt nämner 
Bergin (1993) följande faktor att ha i åtanke. 
 
• Om möjligt så bör projektet ge möjlighet till återanvändning av det 

arbete som utförs. De modeller som skapas under detta arbete bör kunna 
skapa mervärde för organisationen.       

 
Fisher (1994) har även han en faktor som inte delas av de båda, han anser också 
att det är viktig att det valda projektet 
 
• Säkerställer en hög användarmedverkan vid utvecklingen av mjukvaran.  
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Att genomföra ett införande av CASE verktyg har många hinder. Det största 
hindret skulle dock vara ett misslyckat pilotprojekt. Ett pilotprojekt bemannas 
ofta av de mest erfarna utvecklarna med stöd från leverantören och om projektet 
skulle misslyckas under dessa förhållanden uppstår frågan hur verktyget 
kommer att fungera under normala förhållanden. Misslyckanden vid pilotprojekt 
beror dock endast ej på tekniska faktorer utan även på till exempel 
samarbetssvårigheter inom projektgruppen, något som man bör ta hänsyn till vid 
utnämningen av denna grupp. Vid alla fall är det kanske inte att rekommendera 
att välja ut företagets mest framstående medarbetare för ett gemensamt 
deltagande i projektet. Oavsett om projektet är lyckat eller inte bör man förstå 
att man inte kan införa CASE för att rädda ett misslyckat projekt, detta brukar 
vara dömt att misslyckas. Detta beror på att användningen av CASE verktyg i 
ett pilotprojekt kommer att kräva mer tid och resurser än normalt. (Fletcher, 
1993) 
 
5.5  Stödjande faktorer  
 
Den tredje och sista gruppen av faktorer behandlar de stödfaktorer som är 
viktiga vid införandet. Vi tar upp ledningsstöd, verktygssupport samt 
användandet av en projektgrupp som stöd vid införandet. Stödjande faktorer av 
detta slag påpekas av flertalet författare som viktiga vid ett införande. 

5.5.1 Ledningsstöd 
 
Nästan alla publikationer som behandlar CASE talar om vikten av att ha 
ledningens stöd vid införandet av tekniken (Fletcher, 1993). I organisationer där 
ledningen är ovillig att stödja införandet av CASE på grund av osäkra resultat 
tenderar CASE införandet att dö ut. Bergin(1993) menar att ledningen skall vara 
aktiv och fortlöpande involverad i införandet. Införande av CASE är av 
strategisk betydelse vilket kräver tillräcklig planering och förberedelse. 
Införandet framtvingar viktiga organisatoriska förändringar och påverkar 
förbrukningen av organisationens resurser. Beslutet kan därmed inte delegeras 
så vida ledningen inte är väl insatta i teknologin och därmed kan övervaka 
införandet slumpmässigt och fortlöpande.  
 
Ledningens åtagande kräver även att de har en djupare förståelse för den nya 
tekniken. Denna djupare förståelse omfattar ledningens engagemang, förståelse 
och ledarskap. Engagemang för mjukvaruutveckling och CASE, en förståelse 
för koncepten och teknologin samt ledarskap för att fullfölja införandet. Om inte 
ledningen har en djupare förståelse finns risken att engagemanget kommer att 
försvinna om införandet stöter på problem och en ny idé presenteras. (Fletcher, 
1993) 
 
Även Urwiler(1995) och McLure(1989) anser att ledningsstöd är en viktig 
faktor för ett effektivt införande av CASE.  Vidare anser Urwiler att bland de 
vanligaste orsakerna till ett misslyckande finns ledningens kortsiktighet, en 
otillräcklig finansiell support samt ledningens oförmåga att kommunicera sin 
idé och vision, med införandet, genom hela organisationen.  
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Ledningens stöd bör vara aktivt, inte bara i ord, utan även i handling, ledningens 
åtagande bör alltså vara synligt, av betydelse och genuint. Det räcker inte att 
genomföra och presentera idén då de anställda allt för ofta har sett månadens idé 
komma och gå. De anställda kommer att reagera positivt då de ser ledningen ta 
ett aktivt deltagande vid införandet, detta kan uppnås genom till exempel att 
ledningen tar eget initiativ att lära sig om dessa nya tekniker. (Fletcher, 1993) 

5.5.2 Projektgrupp vid införande 
 
Uppgiften att implementera CASE är ofta tilldelad en speciell grupp av 
mjukvaruutvecklare. Vissa organisationer har redan expertgrupper inom olika 
områden som kan användas som projektgrupp vid införandet av CASE. Om inte 
en sådan grupp finns så bör en skapas för detta ändamål. Till ansvarsområdena 
för denna grupp hör att undersöka marknaden för dessa verktyg, skapa en plan 
för att implementera lämpliga nya tekniker och införa verktygen med lämpliga 
standarder och procedurer samt tillhandahålla löpande expertkunskaper. 
(McClure, 1989) 
 
För en lyckad införing av tekniska innovationer så krävs enligt Bergin(1993) en 
hög grad av integration mellan avdelningar och nivåer inom ett företag. När det 
gäller övergången till CASE verktyg så behövs samverkan mellan användare, 
utvecklare och ledning för att sammanlänka IT-avdelningens mål med 
organisationens övergripande målsättningar. Även Fletcher(1993) anser att en 
av de viktigaste faktorerna för att skapa acceptants för tekniken är 
användarmedverkan. Det bästa vore om alla utvecklare kunde vara med vid 
planeringen av införandet, men detta är naturligtvis omöjligt. Detta för att varje 
ny medlem i denna grupp medför en exponentiell ökning av den tid nödvändig 
för att förstå problemen och ta ett beslut. Därför bör alltså gruppstorleken vara 
balanserad mellan den tid som kommer att krävas och antalet personer i 
projektgruppen. Personerna i projektgruppen bör vara representativa för 
organisationen.    
 
Flertalet författare talar inte om projektgrupper utan om enskilda utvecklare som 
tar denna roll som den ansvarige för införandet av CASE i en verksamhet. 
Fisher(1991) skriver om hur en person, gärna inom ledningen, kommer att 
stärka chanserna för ett införande. Denna person skall också som den 
projektgrupp vi tidigare nämnt agera mentor och expertanvändare för de andra 
utvecklarna, samtidigt som denna person säkerställer att nödvändiga resurser i 
form av budget och personal tilldelas införandet. Även Bergin(1993) anser att 
enskilda individer kan spela en avgörande roll vid införandet och att denna 
persons positiva roll är direkt relaterad till ett lyckat införande av den nya 
tekniken.  
 
5.5.3 Leverantörssupport 
 
En viktig stödjande faktor som organisationen bör tänka på är vilken support 
leverantören tillhandahåller. På en marknad som kännetecknas av leverantörer 
som kommer och går är stabilitet hos vald leverantör av stor betydelse. 
Organisationen måste försöka välja en leverantör som inte bara kan 
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tillhandahålla bra produkter, hänsyn måste också tas till vilken form av 
utbildning och support de kan erbjuda. (Bergin, 1993)  
 
Så vida organisationen inte har en lång erfarenhet av att jobba med verktyg och 
inte kan modellen som de nya verktygen bygger på kommer de att behöva 
support från leverantören. Att få en knuff i rätt riktning av leverantörens 
experter kan minska risken i det första projektet som genomförs. Även i fortsatt 
utveckling kan experthjälp behövas. Fisher(1994) tar också upp de olika 
nivåerna av support som leverantörer kan tillhandahålla, supporten kan omfatta 
allt från produkt till utvecklingssupport. Även McClure(1989) anser att valet av 
CASE verktyg bör påverkas av vilken form av support och underhåll 
leverantören kan erbjuda. 
 
Enligt Cronholms(1994) undersökning är leverantörens stabilitet ett centralt 
kriterium vid val av CASE verktyg. Denna undersökning baseras på sex 
fallstudier på sex större företag inom Sverige. Med stabilitet menar han att 
leverantören har ett gott rykte och har verkat flera år i branschen. Leverantören 
skall också kunna erbjuda support och helst vara lokaliserad i Sverige. Detta 
kriterium har ofta bedömts lika viktigt, eller till och med viktigare, än ett 
renodlat produktval.  
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6 Empiri 
 
Syftet med detta kapitel är att beskriva den empiri som vi har använt oss av i 
vår undersökning för att läsaren bättre skall kunna bedöma de svar och 
slutsatser som vi presenterar. De intervjuer som vi har genomfört har baserats 
på vår intervjumall (se bilaga A) som täcker de faktorer som vi har valt att 
fokusera på i denna undersökning. Vi kommer att börja med att presentera de 
två företagen samt våra respondenter och fortsätter sedan med det resultat som 
dessa intervjuer gav. 
 
6.1  Företag 
 
De företag som vi valde att undersöka i våra fallstudier är konsultföretag inom 
IT-branchen med liknande utbud av tjänster. Kontoren där undersökningen har 
genomförts har också varit i samma storleksklass.  

6.1.1 Fallföretag ett 
 
Företag ett är ett börsnoterat IT-konsultföretag med fokus på konsulttjänster 
inom verksamhets- och systemutveckling, utbildning, dokumenthantering, 
elektronisk handel och Internet/Intranet-lösningar. Företag ett finns 
representerade på åtta orter i Sverige. Kontoret i Luleå har 65 anställda och 
totalt uppgår antalet anställda i Sverige till cirka 500.  
 
Företag ett i Luleå har använt sig av RUP sedan mitten av 90-talet och har byggt 
på modellen med hjälp av stödjande verktyg. Det verktyg vi har tittat på är ett 
verktyg för test av mjukvara som har använts sedan 2000.  

6.1.2 Fallföretag två  
 
Företag två är ett IT-företag med ca 6 500 anställda och  kontoret i Östersund 
har cirka 40 anställda. Företag två tillhandahåller ett brett utbud av design- och 
IT-relaterade tjänster.  
 
Företag två i Östersund där vi genomförde fallstudien har tagit till sig RUP 
under sena 90-talet. Verktygsstöd som stöd för RUP infördes ungefär samtidigt 
men Östersundskontoret har haft erfarenhet av datorstödd systemutveckling 
sedan början på 90-talet.  
 
6.2  Intervjupersoner  
 
Intervjupersonerna har valts i samråd med vår kontaktperson på respektive 
företag och de önskemål vi har haft har varit att respondenterna skall ha varit 
systemutvecklare med delaktighet vid införandet av CASE verktyg på 
respektive företag.  
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6.2.1 Intervjuperson Företag ett 
 
Respondent  A är i 40 års  åldern och arbetar med test och systemdokumentation 
samt utredningar inom IT för externa kunder med mera. Han har elva års 
yrkeserfarenhet och har varit ansvarig för införandet av CASE verktyget för 
mjukvarutestning inom organisationen, han ansvarar i dag för användningen av 
detta verktyg.  
 

6.2.2 Intervjupersoner Företag två 
 
Båda respondenterna på företag två är män i 35 till 40 års åldern, båda arbetar 
som systemutvecklare och har 14 respektive nio års yrkeserfarenhet. 
Respondenterna har ledande roller i sina arbetsuppgifter. Respondent B har varit 
ansvarig för införandet av RUP samt tillhörande verktyg. Respondent C har det 
nuvarande ansvaret för enhetens anpassning och efterlevnad av 
systemutvecklingsprocessen RUP samt tillhörande verktyg. Båda respon-
denterna deltog vid samma intervjutillfälle. 
 
6.3  Sammanstäl lda svar  
 
Vi har följt samma uppdelning på frågor och svar som i bilaga A baserat på de 
tre grupper som vi har valt att använda oss av. För att lättare överblicka de 
sammanställda faktorerna se tabell 1 på sidan 37.  

6.3.1 Användning i verksamheten 
 
1. Används verktyget konsekvent i de projekt det lämpar sig för? 
Företag ett: Rose är verktyget som gäller. Det finns även en del andra men det 
är bara om kunden verkligen vill detta. 

 
Företag två: Ingår man i ett projekt där det finns befintliga verktyg och metoder 
så är det ju det som gäller. I de fall man får föreslå eller i de fall vi får styra 
över projektet och leda det då har vi sagt att då kör vi vår anpassning av RUP. 
 
2. Tycker du att ditt eller projektgruppens arbete har blivit effektivare på 
grund av verktyget, på vilket sätt? 
Företag ett: Det rör sig om 100h manuell testning. Vid dessa test skulle jag 
kunna tänka mig att man utan större fel skulle kunna köra detta på 20-25h, det 
är ganska betydande. Man kan även släpps lös verktyget på natten. 

 
Företag två: Ja det första är ju dokumentation så klart det är ju väldigt viktigt. 
Om man tänker rätt och modellerar rätt och har en korrekt arkitektur så kan 
man rationalisera bort vissa banala programmeringsuppgifter genom att 
generera koden istället. Att däremot banta resurserna vet jag inte om man har 
lyckats med man kan väl säga att man jobbar lite mera effektivt. 
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6.3.2 Organisatoriska faktorer 
 
3. Hur fattades beslutet av att införa CASE (Centralt, Lokalt)? 
Företag ett: Egentligen är det ju så att i och med att vi fick ett beslut om att vi 
skulle använda oss av RUP, det kom uppifrån, det officiella beslutet. Och 
behöver man verktygsstöd, säger metoden oss att använda oss av 
automatiserade verktyg så är det bara så. 
 
Företag två: Vi är ju kontorsspecifikt. Företag två har ju gått ut med 
rekommendationer men sen är det ju upp till varje kontor att bestämma hur man 
jobbar. De centrala satsningarna har tonats ner lite man har sagt att det 
enskilda bolaget/enheten som tycker sig ha råd att göra satsningen får gör 
detta. 
 
4. Har företaget ett långsiktigt uttalat mål med införandet av CASE som du 
känner till? 
Företag ett: Motiven till detta införande var väl att det var en etablerad 
utvecklingsmetodik. 
 
Företag två: Våra drivkraft är att vi har en tradition att jobba med 
objektorienterade verktyg och språk. Vi har byggt den typen av system då har 
det fallit sig ganska naturligt att man måste jobba med bra verktyg för att göra 
klass diagram och så vidare. Sedan försöker vi på vår enhet att jobba mera 
ingenjörsmässigt, lite mer strukturerat mer uppstyrt inte så mycket add-hoc. 
 
5. Fanns ett tydligt uttalat behov av att införa CASE som du känner till? 
Företag ett: Egentligen är det ju så att i och med att vi fick ett beslut om att vi 
skulle använda oss av RUP, det kom uppifrån, det officiella beslutet. Och 
behöver man verktygsstöd, säger metoden oss att använda oss av 
automatiserade verktyg så är det bara så. 
 
Företag två: Det faller sig ganska naturligt att om man nyttjar RUP så väljer 
man ett bra modelleringsverktyg som till exempel Rose eftersom de stödjer 
varandra rätt bra. 
 
6. Hur har dessa mål och behov förmedlats till anställda? 
Företag ett: Vi har haft mycket byte i ledningen och det har ställt till det. Varje 
ledningsbyte har inneburit att man har haft en informationskampanj. 
 
Företag två: Startat, planerat och löpande följt upp satsningen. 
 
7. Tycker du att kommunikationen från ledningen var viktig vid 
införandet? 
Företag ett: Till en viss del. Ledningen måste kunna tala om för sin organisation 
vad den ska göra, och hur mycket det får kosta ur resurs och ekonomisk 
synpunkt. Den verktygsansvarige väljer utifrån denna information en, som han 
tycker, lämplig verktygsuppsättning. 
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Företag två: Det krävs det ett klimat där det är högt till tak både mellan kollegor 
och chefer. Det ska tillåtas att man får säga emot och ifrågasätta. 
 
8. Har införandet av verktygen lett till förändringar av projektgrupper 
som du har deltagit i? 
Företag ett: Ja testgruppen har blivit mindre ca 2/3 av tidigare grupp. 
Grupperna är också mer dynamiska så till vida att personer kommer in i 
gruppen en kort stund för att sedan gå till något annat projekt. 
 
Företag två: I och med att du jobbar mera modell baserat och generera kod 
utifrån dessa kan man tänka sig att man inte behöver ha lika många 
programmerare som sitter och skottar grus. De kan antingen ägna sig åt något 
mer vettigt eller så kan man kicka några stycken. Att däremot banta resurserna 
vet jag inte om man har lyckats med man kan väl säga att man jobbar lite mera 
effektivt. 
 

6.3.3 Utvecklingsfaktorer 
 
9. Vilken modell använde ni innan införandet? 
Företag ett: RUP började användas i mitten av 90-talet 
 
Företag två: Innan hade vi något som kallades för Objectory. 
 
10. Vilken modell bygger dagens verktyget på? 
Företag ett: RUP 

 
Företag två: I slutet på 90-talet så bestämde vi oss att nu satsar vi på RUP och 
så köper vi in lite verktyg knutna till metoden. 
 
11. Infördes modellen innan själva verktyget togs i bruk? 
Företag ett: RUP började användas i mitten av 90-talet. Vi köper produkten, får 
den installerad och skall börja använda den, detta är i mitten på 2000. 

 
Företag två: Nej 
 
12. Tycker du att det är viktigt att behålla den gamla modellen eller att 
föra in modellen innan själva verktyget? 
Företag ett: Ja, Det skapar en grundläggande förståelse för metoden innan man 
bygger på med verktyg. 

 
Företag två: Nej. Eftersom Rose är ett modelleringsverktyg och vi är vana att 
sitta och rita modeller i UML notation så blotta faktum att rulla in Rose i sig, 
kanske inte var så kontroversiellt då. 
 
13. Vilken form av utbildning i modellen har användarna fått och i vilken 
omfattning? 
Företag ett: Alla användare av RUP har gått en grundkurs i metoden. 
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Företag två: Vi utbildar lite här och där. Det är olika för enskilda individer 
vilka satsningar vi har gjort. 
 
14. Vilken form av utbildning i verktyget har användarna fått och i vilken 
omfattning? 
Företag ett: Det har inte varit någon form av allmän utbildning detta beroende 
på att utbildningarna är väldigt dyra. 

 
Företag två: Ja vi har haft lite utbildningar. Både interna och externa. Externa 
via Rational. 
 
15. Tycker du att användarna har fått tillräcklig utbildning för att kunna 
använda verktyget fullt ut? 
Företag ett: Nej, mycket dock på grund av att alla verktygsansvariga resurser 
var allokerade i uppdrag vid tillfället. 

 
Företag två: Ja 
 
16. Har samtliga användare fått liknande utbildning eller har någon slag 
expertgrupp skapats? 
Företag ett: Vissa personer har fått en mer avancerad utbildning tanken är att 
dessa personer ska vidareutbilda och hjälpa övriga medarbetare. 

 
Företag två: Ja vi jobbar aktivt med det. Det funkar inte rent ekonomiskt att 
skicka folk på kurser. Man kan göra det emellanåt men man får försöka peka ut 
några personer som får bli lite duktigare än de andra. De får i sin tur köra lite 
internutbildningar för sina kolleger. 
 
17. Genomfördes ett pilotprojekt vid införandet, tycker du i så fall att detta 
var viktigt för införandet? 
Företag ett: Nej verktyget började användas i ett skarpt projekt. 

 
Företag två: Ja det har vi haft 
 

6.3.4 Stödjande faktorer 
 
18. Har ledningen försökt påverka och stötta införandet och användningen 
som du känner till? 
Företag ett: Vi har haft mycket byte i ledningen och det har ställt till det. Varje 
ledningsbyte har inneburit att man har haft en informationskampanj. De är bra 
på att kontrollera hur verksamheten fungerar men de är lite svaga på att gå före 
och ställa frågor om det finns några andra bra sätt. 

 
Företag två: Bara den lokala ledningen. Från centralt håll är det bara 
rekommendationer. Den lokala ledningen har startat, planerat och löpande följt 
upp satsningen. 
 
19. Om så har detta stöd varit tydligt (positivt & märkbart) 
Företag ett: Ja! Att ledningen sedan tyckte att det var dyrt är en annan sak. 
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Företag två: Ja 
 
20. Har detta stöd varit viktigt för införandet? 
Företag ett: Ja! Om ledningen ger sitt OK, så MÅSTE ledningen stå bakom 
beslutet hela vägen (åtminstone så länge kostnaden 
ligger inom det estimerade, eller tills företagets inriktning ändras så mycket att 
verktyget förlorar sin betydelse). 

 
Företag två: Ja 
 
21. Utsågs en projektgrupp ansvariga för införandet? 
Företag ett: Jag ansvarar för Rationals testverktyg och införandet av det 

 
Företag två: Jag (Respondent B) fick ta fram en plan för hur vi skulle göra detta 
under ett halvår. Sedan tillsatte vi en grupp som jag ledde under ett år ungefär, 
sedan har vi fortsatt och underhåller detta löpande. Vi har inte fört in allt på en 
gång utan jag har specialiserat mig på analys och design området sedan har vi 
tillfört projektlednings biten. Nu pratar vi alltså processen RUP och inte så 
mycket verktygen. Det är ju så att verktygen finns där men de är inga 
självändamål utan de finns för att stötta någon typ av verksamhet. 
Verksamheten styrs upp av processen RUP. 
 
22. Vilken typ av personer ingick i den gruppen? 
Företag ett: Respondenten. 

 
Företag två: Respondenten 
 
23. Har detta varit viktigt för införandet? 
Företag ett: Man måste ha en utpekad organisation som ska hålla i det här 
verktyget. 

 
Företag två: Vi provade tidigare med flera personer i gruppen. Det blev för 
många viljor och för många tolkningar av den relativt komplexa metoden RUP. 
 
24. Har ni tillgång till support för verktygen ifrån leverantör? 
Företag ett: Ja 

 
Företag två: Vi har haft det men i år så tog vi det faktiskt inte. 
 
25. Vilken form av support? 
Företag ett: Vi har tillgång till telefon, mail och automatiska uppdateringar 

 
Företag två: Telefon, mail och automatiska uppdateringar 
 
26. Används denna support, har den varit viktig för införandet? 
Företag ett: I det första projektet där verktyget användes var en ganska 
smärtsam process. Där kom det in en bra grej med verktyget och det var att vi 
hade köpt in support som gjorde att vi relativt snabbt kom igen med detta. 
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Företag två: Till och från vi höll på med J2EE ett tag då var det mycket support 
därför att det inte funkade med kodgenereringen i Rose. I övrigt är det inte så 
mycket. 

6.3.5 Övrigt 
 
27. Uppstod det några svårigheter vid själva införandet?  
Företag ett: I det första projektet där verktyget användes var det en ganska 
smärtsam process. Att få upp verktyg på plats dels, tog det tid att kunna 
använda det på ett effektivt sätt. Och i detta fall small det med 
kommunikationsprinciperna. Det var rent tekniska problem. 

 
Företag två: Som jag sa tidigare så är RUP så stort att man måste göra en 
anpassning, och det har varit det svåra. 
 
28. Har det blivit några försämringar sedan verktyget infördes? 
Företag ett: Det som kan vara negativt kring dessa, det är ekonomin, men det 
bryr jag mig inte om. Det är ekonomins problem. 

 
Företag två: Lite svordomar p.g.a. att Rose liksom de flesta verktyg inte är 
fullständigt utan har lite buggar och begränsningar. 
 
29. Övriga synpunkter/faktorer som du tycker att organisationen bör tänka 
på vid införandet av dessa verktyg? 
Företag ett: Det man skall tänka på vid införandet av ett verktyg initialt är att 
det är en väldigt stor kostnad. Att t.ex. införa ett verktyg för att rädda ett projekt 
som man han hamnat i är dömt att misslyckas, det förvärrar situationen. 
Verktygen är inte lösningen på allt. Det är mycket organisatoriskt, 
processmässigt, rutinmässigt, såna saker ska man tänka på när det gäller dessa 
verktyg. Det är underhållskostnader inblandade, det är inte en 
engångsinvestering. Man måste ha ett strukturerat införande, man måste 
avsätta tider på kurser, sen så måste man ha en utpekad organisation som ska 
hålla i det här verktyget. Jag tycket att ledningen har ett väldigt stort ansvar, 
man skall följa upp det här under första året, både aktivitetsmässigt och 
kostnadsmässigt. Det skall sättas upp klara mål för den här organisationen att i 
slutet av den här perioden skall vi ha ett, två pilotfall genomförda. Vi ska ha tre 
personer utbildade i metoderna. Vi ska ha använt det i ett skarpt fall. Man skall 
kunna säga hur mycket verktyget har kostat och hur mycket man har tjänat på 
det. 
 
Företag två: För det första måste det finnas ledningens stöd annars kan det bli 
så att det inte blir någonting av det hela. Sedan måste det finnas engagemang 
bland berörda individer. Det måste finnas erfarenhet hos de som driver själva 
införandet av verktyget metoden eller systemet Man måste inse att det kostar tid 
ingenting du gör från en dag till en annan. Måste inse att det kommer att krävas 
utbildning både att du skickar iväg folk och att du avsätter lite tid att utbilda 
internt. Sedan pratar vi om uppdragsinvesteringar och det innebär att du inför 
de här sakerna för att du vill bli effektivare på sikt och vassare i dina uppdrag 
du utför. Då måste du inse att första och andra systemet kommer att ta lite 
längre tid du måste investera i det uppdraget du tror att du kan tjäna en miljon 
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kronor men man får kanske inse att det kommer att gå plus minus noll eller med 
förlust på grund av att man måste offra lite mera tid att ta till oss metoden. Det 
handlar i slutändan om ordning och reda och förbättra kvalitén, det är inget 
självändamål att skaffa detta. Gör man det här och det inte blir ordning och 
reda eller bättre kvalitet, då har man lite grann misslyckats. 

6.3.1 Sammanställning av faktorer 
 
Nedan gör vi en kortfattad presentation av huruvida våra fallstudieföretag har 
tagit hänsyn till de faktorer som vi har valt att undersöka, baserat på den 
litteraturstudie som gjordes innan intervjuerna. Vi har kommenterat flera av 
dessa svar och läsaren bör även se de sammanställda svaren för att få en 
utförligare förklarning av dessa tolkningar.     
 
Tabell 1 Sammanställning av faktorer 

Faktor Företag ett Företag två 
Fanns en klar vision och 
målsättning med införandet? 

Nej 1 Nej 1 

Kommunicerades dessa till 
användarna? 

Nej 1 Nej 1 
 

Skillnaden mot tidigare 
utvecklingsmodell 

Liten Liten  

Genomförande av utbildning i 
ny modell  

Ja  
 

Ja 

Genomförande av utbildning i 
verktyg 

Nej Ja 

Genomförande av pilotprojekt Nej Ja 
Stöd ifrån ledningen Ja2 Ja 
Projektgrupp vid införandet av 
CASE verktyget 

Ja 3 Ja 2 

Produktsupport ifrån 
leverantören 

Ja 
 

Ja 3 

 
 
Kommentarer till ovanstående tabell 
 
Företag ett 

1) De mål och behov som har funnits och kommunicerats har gällt 
arbetssätt och utvecklingsmodell, med detta följer anskaffningen av 
CASE verktyg.  Se fråga fyra, fem och sex. 

2) Ledningsbyten har ej påverkat ledningsstödet negativt enligt 
respondenten. Se frågorna 18, 19 och 20. 

3) Endast respondenten. Se frågorna 21, 22 och 23. 
 
 
Företag två 

1) De mål och behov som har förmedlats ifrån ledningen har gällt arbetssätt 
och utvecklingsmodell, och som resultat av detta har anskaffning av 
CASE verktyg skett. Se frågor fyra , fem och sex. 

2) Endast respondenten. Se frågor 21, 22 och 23. 
3) Företaget har i dagsläget sagt upp supporten. Se frågor 24, 25  och 26.  
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7 Analys 
 
Syftet med detta kapitel är att presentera den analys som vi har gjort utifrån det 
empiriska materialet. Analysen delas in i tre delar och följer uppdelningen i 
teoriavsnittet. Här i analysen har vi ställt det empiriska materialet mot vad 
teorin föreskriver och presenterar detta för läsaren. 
 
7.1  Organisator iska faktorer  
 
Gruppen organisatoriska faktorer omfattar underrubrikerna nedan och vi har i 
våra fallstudier undersökt om dessa faktorer har uppfyllts i empirin, dessa två 
faktorer nämns av flertalet författare som viktiga för ett lyckat införande av 
CASE verktyg. 

7.1.1 Identifiera behov och målsättningar 
 
De undersökta fallföretagen har svarat liknande när det gäller vilka behov som 
fanns vid införskaffandet av CASE verktygen. Båda anser att det är modellen 
som de använder vid systemutvecklingen som har styrt dem till anskaffningen 
av de aktuella verktygen. Det har inte heller funnits några separata 
målsättningar för verktygen, utan målen som har funnits har återigen gällt det 
övergripande arbetssättet och drivkraften har varit att arbeta mera strukturerat 
och modellbaserat. Företag två uttryckte sig väldigt tydligt vad gäller vilka 
målsättningar man har haft och vad som har påverkat dessa. De har haft en 
tradition av att arbeta med objektorienterade verktyg och språk samt att de har 
haft målet att arbeta mera ingenjörsmässigt och strukturerat. Detta har lett till 
valet att använda en utvecklingsmodell som stödjer dessa målsättningar. Utifrån 
denna modell har sedan valet av att använda sig av det aktuella CASE 
verktygen fallit sig naturligt. Detta då leverantören av använd modell också 
tillhandahåller tillhörande verktyg.  
 
Det vi har noterat är att företagens syn på CASE verktyg och införandet av 
dessa skiljer sig ifrån den teori som vi har studerat. Att identifiera behov och 
sätta upp klara mål för verktygen har i de fallföretag vi undersökt inte 
prioriterats i lika hög grad som litteraturen förespråkar utan det har fallit sig 
mera naturliga att införa verktygen som en del av arbetssättet. Fletcher(1993) 
och McClure(1989) talar om nödvändigheten av att identifiera behov samt 
utifrån dessa behov sätta upp målsättningar för hur det specifika verktyget kan 
möta dessa. Då de fallstudieföretagen vi har undersökt använt sig av en 
leverantör som tillhandahåller både modell samt en svit av verktyg som stöd för 
denna modell så har detta troligtvis förenklat valet av verktyg. Detta har lett till 
att fallföretagen inte har sett det som nödvändigt att identifiera behov och 
målsättningar för det enskilda verktyget. Detta förfarande liknar det som 
Fletcher(1993) tar upp när han påpekar företagens brådska att agera som kan 
hindra företaget att använda verktygen så effektivt som möjligt. Detta har dock 
endast påverkat ett av fallföretagens införande negativt. Värt att notera är att vi 
inte fick flera kommentarer under intervjuerna som uttryckte målen i mera 
affärsmässiga termer. Den enda kommentaren av detta slag gavs ifrån 
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respondent A som påpekade att man bör ha dessa verktyg för att kunna visa 
möjliga kunder att man har de verktyg som behövs för att utföra arbetet. 

7.1.2 Kommunicera behov och målsättningar 
 
På Företag ett har flera ledningsbyten skapat vissa problem i kommunikationen. 
Vid varje byte har ledningen gått ut med en informationskampanj till de 
anställda. Respondenten anser vidare att kommunikationen från ledningen är av 
en viss betydelse. Ledningen måste kunna förmedla vilka resurser som står till 
förfogande för införandet och vad de förväntar sig av detta. Respondenterna på 
företag två betonar vikten av en tvåvägs kommunikation inom företaget för att 
förenkla införandet av CASE verktyg. De anser att det bör finnas ett klimat som 
gör det möjligt att föra konstruktiva diskussioner mellan både kollegor och 
chefer. 
 
De flesta författare är även överens om att de mål och behov som organisationen 
har måste kommuniceras till de anställda för att uppnå en förståelse hos 
dessa(Bergin, 1993). Kommunikation från ledningens sida krävs för att det ska 
finnas någon möjlighet att målen skall bli uppfyllda. Utan att kommunicera 
uppställda mål finns en risk att verktyget ses som ett försök att rädda ett 
misslyckat projekt. Detta resonemang stödjer även Fletcher(1993) som anser att 
långsiktiga målsättningar som kommuniceras till de anställda skapar en större 
acceptans för tekniken. Om inte detta görs kan det leda till att man tappar 
engagemanget från användarna av verktyget. Vi har också noterat att respondent 
A inte var fullt nöjd med det sätt som införandet hade hanterats på grund av 
många ledningsbyten och nya informationskampanjer. Flera på varandra 
följande informationskampanjer av detta slag gör att man tappar kontinuiteten i 
det som kommuniceras och på detta sätt skapar en osäkerhet bland personalen. 
Detta stöds av både Uriwiler(1995) och Fletcher(1993).  
 
7.2  Utveckl ingsfaktorer  
 
Gruppen utvecklingsfaktorer omfattar underrubrikerna nedan. Vi har i våra 
fallstudier undersökt vilken hänsyn som har tagits till dessa faktorer i de 
aktuella företagen. Även dessa tre faktorer nämns återkommande av författare 
som viktiga vid ett införande av CASE verktyg. 

7.2.1 Modell 
 
En av de viktigaste faktorerna för ett lyckat införande av CASE i en verksamhet 
är att ta hänsyn till den modell som verktyget stödjer. Författarna är ense om att 
modellen måste ligga till grund för val av verktyg. Modellen som verktyget 
stödjer bör vara väl inarbetad innan verktyget anskaffas.  
 
De undersökta företagen har båda haft som utgångspunkt att modellen måste 
ligga till grund för val av verktyg. Företagens åsikter skiljer sig dock i frågan 
om modellen bör införas innan verktyget, respondenten på Företag ett anser att 
man bör göra detta för att skapa en grundläggande förståelse för modellen först, 
medan respondenterna på företag två inte ser detta behov. Detta på grund av att 
steget från företagets tidigare utvecklingsmiljö till nuvarande inte var så stort. 



 Analys 
 

 
41 

När det gäller denna faktor så överensstämmer vår empiri med vald teori. 
Införanden av CASE verktyg bör bygga på en väl inarbetad modell. Att göra på 
detta sätt anses vara av betydelse av bland annat Kaagan(1999) och  
Fletcher(1993). Vid införandet av en ny modell bör organisationen hantera 
införandet stegvis och på detta sätt förbereda de anställda för det nya 
arbetssättet, vilket även McClure(1989) beskriver. Detta behov minskar givetvis 
då det nya verktyget inte skiljer sig nämnvärt ifrån tidigare arbetssätt vilket 
fallet var hos företag två. Huvudregeln bör dock vara att inte skapa allt för stor 
förändring i ett slag och på detta sätt belasta de anställda, vilket Fletcher(1993) 
skriver om. Han tar även upp att perioder av ineffektivitet kan uppstå om stora 
skillnader mot tidigare arbetssätt införs.  

7.2.2  Utbildning i ny modell och verktyg 
 
Företag ett har utbildat alla sina användare i modellen men har däremot inte 
genomfört någon allmän utbildning i verktyget. Detta berodde enligt 
respondenten på de höga kostnaderna i samband med utbildning. Respondenten 
ansåg vidare att satsningen på utbildning inte varit tillräcklig. Enligt 
respondenten var bristen på utbildning en bidragande faktor till att det första 
projektet misslyckades. Företaget har dock som mål att skapa expertanvändare 
som kan internutbilda övriga användare. Företag två har genomfört utbildningar 
i både modell och verktyg. Utbildningarna är individuella och skiljer sig från 
person till person. Respondenterna på företag två tycker dock att 
utbildningsinsatsen har varit tillräcklig för att hantera införandet. Även företag 
två jobbar aktivt med expertanvändare. Vi har noterat att båda företagen tar upp 
kostnaderna som utbildningarna innebär. Dessa kostnader innefattar inte bara 
ren utbildningskostnad utan även det inkomstbortfall som uppstår när en person 
skickas iväg på utbildning. Detta är den främsta anledningen till att företagen 
har valt att utbilda expertanvändare.     
 
Att lära sig ett CASE verktygs funktioner är oftast enkelt men att lära sig 
använda sig av CASE verktyg i mjukvaruutveckling är oftast svårare. Därmed 
är vikten av utbildning i både modell och verktyg av betydelse vilket också 
stöds av Bergin(1993). Respondenterna på företag två är mer tillfredställda med 
den genomförda utbildningen. Detta tycks bero på att företag två har utbildat 
både i modell och verktyg vilket anses viktigt av bland annat Bergin(1993) samt 
att deras tidigare arbetssätt och verktyg har stora likheter med de införda 
verktygen som han även anser är viktigt. Att fokusera för mycket på 
kostnaderna i samband med utbildning och därigenom minska 
utbildningsinsatsen kan enligt Rahim(1997) leda till att företagen gör sig själva 
en björntjänst då detta i sin tur kan leda till försenade projekt, högre kostnader 
och ett minskat kundunderlag. 

7.2.3 Genomförande av pilotprojekt 
 
Av våra fallstudieföretag så har företag två använt sig av pilotprojekt medan 
företag ett valde att använda CASE verktyget i ett skarpt projekt som var i 
behov av hjälp. Respondent A på företag ett ansåg att detta förfarande inte var 
lämpligt och att man inte kan rädda ett misslyckat projekt genom införandet av 
ett nytt CASE verktyg. Han anser vidare att pilotprojekt är något som man bör 
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använda sig av vid införandet. I företag tvås fall däremot användes verktyget i 
tre skarpa pilotprojekt som följdes upp för utvärdering.  
 
Här kan man tydligt se flera skillnader mellan de undersökta företagen. 
Införandet i företag ett var en följd av ett projekt i behov av stöd. Som 
respondent A på företag ett uttryckte sig och som också Fletcher(1993) stödjer 
att detta är mindre lämpligt. Införandet i företag tvås fall var mera planenligt 
och använde sig av pilotprojekt som alltså teorin förespråkar. Att använda sig av 
pilotprojekt vid införande av CASE verktyg är väl förankrad i litteraturen och 
ses som ett sätt förbättra möjligheterna till ett lyckat införande. Stöd för detta 
finns bland annat hos Bergin(1993), McClure(1989) och Fisher(1993). 
Införandet i företag tvås fall gick också smidigare även om detta till en viss del 
även beror på att omställningen till den införskaffade verktyget var mindre, se 
stycke 7.2.1. I de första projekten som använder sig av de nya CASE verktygen 
bör organisationen enligt Fletcher(1993) räkna med en viss inlärningstid som 
kan komma att påverka de ekonomiska utfallen av projektet. Detta är 
anledningen till att man bör välja pilotprojekt som inte innebär så stora risker 
för organisationen.    
 
7.3  Stödjande faktorer  
 
Gruppen stödjande faktorer omfattar de tre underrubrikerna nedan. Vi har i våra 
fallstudier undersökt hur dessa faktorer har hanterats i empirin, dessa tre 
faktorer nämns av flertalet författare som viktiga för ett lyckat införande av 
CASE verktyg. 

7.3.1 Stöd från ledning 
 
Samtliga respondenter anser att ledningen har stöttat införandet av CASE 
verktygen i respektive företag. Som tidigare har nämnts har många 
ledningsbyten på företag ett negativt påverkat kontinuiteten av detta stöd. 
Samtliga respondenter anser att ledningsstöd är en viktig faktor för ett lyckat 
införande och respondent A på företag ett poängterade att ledningen efter sitt 
godkännande måste stå bakom sitt beslut hela vägen. Företag två anser att deras 
ledning  har stöttat införandet på lokal nivå genom att ha startat, planerat och 
löpande följt upp satsningen. Detta medan det endast har funnits 
rekommendationer ifrån centralt håll. 
 
Ledningsstöd tas också upp av nästan alla publikationer som behandlar CASE. 
Ledningen bör ta ett aktivt ansvar vid införandet av verktygen och följa upp 
satsningar, ledningens aktiva roll vid införandet kommer också att ha en positiv 
effekt på de anställda och deras inställning till de nya verktygen vilket påpekas 
av Bergin(1993) och Fletcher(1993). Värt att notera är att samtliga respondenter 
på de två fallföretagen är positivt inställda till det stöd de har haft ifrån 
ledningen. Detta även då det i företag ett:s fall har varit viss turbulens i 
ledningen som borde ha  påverkat detta ledningsstöd negativt. Fletcher(1993) 
anser att ledningens stöd skall baseras på en djupare förståelse av tekniken och 
engagemang som kan ha varit svårt att uppnå vid de här förhållandena. Det 
verkar dock inte ha påverkat stödet i detta fall. 
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7.3.2 Projektgrupp för införandet 
 
På företag två hade man till en början en utpekad projektgrupp med ansvar för 
införandet men detta visade sig i deras fall vara för många personer, vilket 
gjorde att de tog beslutet att ge en person hela ansvaret för införandet. Denna 
person fick sedan en grupp under sig. Införandet i företag tvås fall rörde mer än 
endast verktyget då även den underliggande modellen togs i bruk vid samma 
tillfälle. Detta gör att införandet påverkar arbetet i hela verksamheten. På 
företag ett hade respondenten ensam ansvaret för införandet. Verktyget på 
företag ett hade dock mindre bäring på hela verksamheten vilket förklarar detta.  
 
Samtliga respondenter är överens om att det finns ett behov av en utpekad 
organisation för införandet. Detta finns också stöd för i litteraturen där 
författarna dock har något skilda uppfattningar om vem eller vilka som bör 
tilldelas detta ansvar. Författarna är dock alla ense om att det behövs en utpekad 
ansvarig grupp eller person för detta. Projektgruppens storlek har i vårat 
fallföretag naturligt nog anpassats efter den påverkan som införandet har fört 
med sig på verksamheten. Den projektgrupp som används kan vara en befintlig 
expertgrupp inom organisationen som tilldelas detta ansvar som McClure(1989) 
påpekar. Detta var fallet på företag ett där respondenten hade lång erfarenhet av 
testverksamhet.  
 
Vi anser att ett införande som har så här stor påverkan måste förankras på alla 
de avdelningar som berörs, detta åstadkoms genom en projektgrupp som har de 
representanter som krävs. Detta påstående finner vi också stöd för hos 
Bergin(1993). Trots gruppens storlek så är dock ett tydligt ledarskap av stor 
vikt, detta nämner även Fisher(1991).  

7.3.3 Produktsupport från leverantör  
 
Båda företagen har haft support från leverantören vid införandet av verktygen. 
Denna support har varit liknande för båda företagen och de har båda även 
använt sig av denna support i någon mån. I företag etts fall hade supporten 
betydelse vid själva införandet då det uppstod ett antal tekniska problem. 
Supporten gjorde i detta fall att de relativt snabbt kom igång med arbetet igen. 
Supporten hade ingen avgörande betydelse vid införandet i företag tvås fall, de 
har för övrigt sagt upp supporten från och med i år. 
 
Anledningen till skillnaden mellan företagen i detta fall beror på att företag två 
hade en starkare tradition av verktyg av detta slag samt ett mera kontrollerat 
införande. Detta påstående finner vi stöd hos Fisher(1991) som menar att 
organisationens behov av support är beroende av tidigare erfarenheter i liknande 
modeller och verktyg. Företag ett förde in verktyget i ett skarpt projekt med 
avsikt att rädda detta utan att ha tid att utbilda användarna ordentligt. Detta har 
naturligtvis påverkat användningen av support vid införandet. Behovet av 
experthjälp, och att med hjälp av denna minska riskerna vid de första projekten 
tas även detta upp av Fisher(1991). Vid stora skillnader från tidigare arbetssätt 
så har det i dessa företag visat sig att behovet av support ökar.
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8 Diskussion med slutsatser  
 
Syftet med detta kapitel är att föra en diskussion kring studiens resultat och 
presentera slutsatser från analysen av det empiriska materialet, utifrån vilka 
uppsatsens syfte kommer att besvaras. Utöver att diskutera studiens resultat 
kommer vi även att föra en diskussion kring den modell som vi har använt oss 
av. Vi kommer även att ge förslag till fortsatt forskning inom området.  
 
8.1  Diskussion 
 
Vid arbetets början hade vi en bild av att CASE verktyg var betydligt vanligare 
än vad det har visat sig vara efter vår undersökning av empirin och de kontakter 
som vi har haft med företag inom IT-branschen. Verktygens priser har i de 
flesta av fallen varit orsaken till denna brist av intresse då det gäller de företag 
vi har varit i kontakt med. 
 
Den största skillnaden vi har sett när vi jämfört undersökt empiri med vald teori 
är det fokus på ekonomi och tid som har haft en central betydelse vid 
företagens införande av CASE verktygen. Den litteratur som vi har undersökt 
har tagit en mer långsiktig syn på införandet och bortsett ifrån den ekonomiska 
press som de undersökta företagen lever under. Då våra två fallföretag verkar i 
konsultbranschen har detta troligtvis haft en än större betydelse. Eftersom vi 
har använt oss av den deduktiva ansatsen i vår undersökning har vi dock utgått 
ifrån de faktor som vi har kunna finna stöd för i litteraturen, och detta förklarar 
varför vi inte har tagit upp ekonomin som en separat grupp av faktorer i denna 
undersökning. 
 
Det faktum att vi inte har tagit upp ekonomiska faktorer i undersökningen har 
begränsat vår undersökning ifrån faktorer som har visat sig spel en stor roll 
inom konsultbranschen. Vi anser dock att detta hade varit ett för brett område 
för vår undersökning och för de faktorer där ekonomin har spelat en stor roll 
har vi nämnt detta i uppsatsen. 
 
Då vi har använt oss av två fallstudieföretag som båda är stora konsultföretag i 
Sverige och de lokalkontor som vi har vänt oss till också har varit i liknande 
storlek samt använt sig av samma utvecklingsmodell så kan våra slutsatser som 
redovisas nedan komma att begränsas i sin allmängiltighet. Detta då 
konsultbranschen lever under skilda förutsättningar än övrig IT-industri samt 
den påverkan som den aktuella utvecklingsmodellen har haft på 
undersökningen. 
 
De två kontoren har använt sig av utvecklingsmodellen RUP som är en 
affärsprodukt som tillhandahålls av företaget Rational Software. Företaget 
Rational erbjuder även en svit av verktyg för att automatisera utvecklings-
modellen. Detta gör att kopplingen mellan modell och verktyg blir väldigt stark 
och detta har påverkat fallföretagen på flera sätt. Kopplingen gör att företagen 
har sett automatiseringen som självklar och därmed har företagen inte haft 
någon större anledning att sätta upp specifika mål eller identifiera behov vad 
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gäller verktygen. Införandet har förenklats då verktygen har kommit att bli 
något av en de facto standard. Detta har gjort att allt ifrån val av verktyg till att 
få stöd bland användarna har förenklats och vikten av främst de organisatoriska 
faktorerna har minskat. 
 
8.2  Slutsats 
 
Utifrån analysen som vi har gjort har vi funnit stöd för att de faktorer som ingår 
i gruppen utvecklingsfaktorer är viktiga att ta hänsyn till vid ett införande av 
CASE verktyg i en organisation. När det gäller gruppen stödjande faktorer har 
vi funnit ett visst stöd medan de organisatoriska faktorerna inte har haft den 
betydelse som litteraturen beskriver. Nedan kommer vi närmare att förklara 
varför vi har dragit dessa slutsatser, detta resonemang följer den uppdelning av 
faktorerna som vi har använt oss av i uppsatsen. 
 
När det gäller de organisatoriska faktorerna drar vi slutsatsen att identifieringen 
av mål och behov samt kommunikationen av dessa inte är viktig när det gäller 
de enskilda verktygen. Företagens fokus bör inte vara att identifiera sina behov 
och utifrån dessa sätta upp målsättningar för de specifika verktygen. 
Organisationens fokus bör istället ligga på att sätta upp målsättningar för de 
modeller som skall tillämpas vid mjukvaruutvecklingen. Den valda modellen 
kommer ofta i sig att ställa krav på automatisering vilket skapar ett naturligt 
behov bland användarna. Det samma gäller kommunikationen ifrån ledningens 
sida vid själva införandet, ledningens kommunikation skall vara klar och tydlig 
vad gäller vilka resurser som finns till förfogande vid införandet men bör inte 
ha ett fokus som ligger på det specifika verktyget då det är den underliggande 
modellen och arbetssättet som bör vara i fokus.  
 
När det gäller utvecklingsfaktorerna drar vi slutsatsen att samtliga faktorer 
inom gruppen är viktiga att ta hänsyn till vid ett införande av CASE i 
organisationen. Den modell som verktyget tillämpar bör föras in i 
verksamheten innan verktygen om modellen skiljer sig kraftigt ifrån tidigare 
använd modell. Detta kommer att skapa en grundläggande förståelse för det 
arbetssätt som verktyget bygger på. Utbildning av personalen i både modell och 
verktyg är viktig för att kunna genomföra ett lyckat införandet av CASE 
verktygen, den utbildning som genomförs bör göras ifrån den tidigare 
erfarenhet och kunskap som användaren besitter. Även pilotprojekt är en viktig 
faktor vid införandet. Pilotprojektet minskar risken vid införandet för 
organisationen. Projektet kan vara skarpt, dock bör det inte vara kritiskt för 
organisationen eftersom det nya verktyget kommer att kräva mer tid och 
resurser än normalt. 
 
Gruppen stödjande faktorer har en viss betydelse, dock inte i den form som 
teorin beskriver. I den mening som teorin beskriver dessa faktorer har vi endast 
funnit stöd för att produktsupport har varit viktigt i ett av våra fallstudieföretag. 
Som teorin beskriver har betydelsen av denna faktor visat sig vara beroende av 
tidigare erfarenheter och kunskaper. Ledningsstödet har i undersökningen visat 
sig vara av viss betydelse vid införandet. Stödet ifrån ledningshåll bör omfatta 
tilldelningen av resurser till det införande som sker. Ett stöd utöver detta i form 
av ledningens involvering i de praktiska detaljerna kan vi ej finna stöd för. En 
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projektgrupp ansvarig för ett CASE införande har inte heller visat sig 
nödvändigt, dock bör det finnas en utpekad ansvarig person med denna uppgift. 
Användandet av en grupp har till och med visat sig försvåra införandet i ett av 
företagen då det har medfört att för många viljor kom till tals. Avsaknaden av 
en grupp har i fallföretagen inte visat sig minska engagemanget hos berörda 
användare. Produktsupport vid anskaffningen av CASE verktygen verkar i 
fallföretagens fall hänga ihop med den tidigare kunskap och erfarenhet som 
finns, samt den utbildning som har genomförts på respektive företag. Är denna 
kunskap och erfarenhet bristfällig så är vikten av support ytterst viktig.  
 
8.3  Fortsat t  forskning  
 
Här följer några förslag på fortsatt forskning som kan vara intressant att se 
närmare på, detta baserar vi på saker  som vi har upptäckt under vårat arbete 
med denna uppsats men inte kunnat undersöka på grund av den begränsade 
tiden som vi har haft till vårat förfogande.  
 
CASE verktyg ur ett kundperspektiv, hur fungerar användarmedverkan vid 
utvecklingen av mjukvaran. Har den förbättrats eller försämrats? 
 
Hur påverkas utvecklingsarbetet inom  IT-konsult branschen av den tids samt 
ekonomiska press som de arbetar under.  
 
Kriterier vid val av utvecklingsmodell, på vilka grunder väljer företag de 
modeller de använder och vad driver dem till att byta modell. 
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Intervjumall 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga vilka faktorer som bör 
uppmärksammas vid införandet av CASE-verktyg i organisationen. Vi 
kommer att undersöka vilka av de vanligast förekommande faktorer i 
litteraturen som organisationen har genomfört, samt hur. Vi har valt ut ett 
antal faktorer utifrån litteratur om CASE som vi tittar på i våran 
undersökning. Dessa faktorer har vi valt att gruppera i tre olika grupper.  

 
Användning i verksamheten 
 
Denna grupp av frågor syftar till att ge en bild av hur väl användningen av 
verktygen fungerar i organisationens arbete. Tanken är att vi skall kunna 
koppla resterande grupper till företagets användning av vektyget. 
 

- Hur påverkar kunderna erat val av att använda eller inte använda er 
av datorstöd vid utvecklingen? 

- Används verktyget konsekvent i de projekt det lämpar sig för? 
- Skulle verktyget kunna användas i fler projekt och arbetsuppgifter? 
- Tycker du att ditt/projektgruppens arbete har blivit effektivare på 

grund av verktyget, på vilket sätt? 
 
Organisatoriska faktorer 
 
Denna grupp av frågor ställer vi för att få en bild av hur organisationen och 
dess ledning har agerat vid införandet av verktygen och hur detta har 
uppfattats av användarna. 
  

- Hur fattades beslutet av att införa CASE (Centralt, Lokalt)? 
- Har företaget ett långsiktigt uttalat mål med införandet av CASE 

som du känner till? 
- Fanns ett tydligt uttalat behov av att införa CASE som du känner 

till? 
- Hur har dessa mål och behov förmedlats till anställda? 
- Tycker du att kommunikationen från ledningen var viktig vid 

införandet?  
- Har införandet av verktygen lett till förändringar av projektgrupper 

som du har deltagit i? 
- Storlek på projektgrupp, befattningar inom projektgrupp, ledning 

av projektet, samarbete inom gruppen, (övrigt)? 
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Utvecklingsfaktorer 
 
Dessa frågor ställer vi för att få en bild av hur införandet av verktyget har 
skett i samband med utvecklingsarbetet och hur det påverkades av detta. 
 

- Vilken modell använde ni innan införandet? 
- Vilken modell bygger dagens verktyget på? 
- Infördes modellen innan själva verktyget togs i bruk? 
- Tycker du att det är viktigt att behålla den gamla modellen eller att 

föra in modellen innan själva verktyget? 
- Vilken form av utbildning i modellen har du fått och i vilken 

omfattning? 
- Vilken form av utbildning i verktyget har du fått och i vilken 

omfattning? 
- Tycker du att du har fått tillräcklig utbildning för att kunna 

använda verktyget fullt ut? 
- Har samtliga användare fått liknande utbildning eller har någon 

slag expertgrupp skapats? 
- Genomfördes ett pilotprojekt vid införandet, tycker du i så fall att 

detta var viktigt för införandet? 
- Vilken typ av projekt rörde det sig om? Var det ett skarpt projekt, 

internt, stort eller litet. 
 
Stödjande faktorer 
 
Här ställer vi frågor för att få användarnas syn på ledningens stöd och 
engagemang för verktyget och införandet av det. Även rent användarstöd 
som support är av intresse.   
 

- Har ledningen försökt påverka och stötta införandet/användningen 
som du känner till? 

- Om så har detta stöd varit tydligt (positivt &märkbart)? 
- Har detta stöd varit viktigt för införandet? 
- Utsågs en projektgrupp ansvariga för införandet? 
- Vilken typ av personer ingick i den gruppen? 
- Har detta varit viktigt för införandet? 
- Har ni tillgång till support för verktygen ifrån leverantör? 
- Vilken form av support? 

Används denna support, har den varit viktig för införandet? 
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Övrigt 
 

- Uppstod det några svårigheter vid själva införandet? 
- Har det blivit några försämringar sedan verktyget infördes? 
- Övriga synpunkter/faktorer som du tycker att organisationen bör tänka 

på vid införandet av dessa verktyg? 
- Vilka två faktorer av de vi har diskuterat tycker du är viktigast vid 

införande av CASE?  
(Vision och målsättning, tydligt fastställda behov, skillnad mot 
tidigare modell, utbildning i modell och verktyg, pilotprojekt, 
ledningsstöd, projektgrupp för införande av CASE, support från 
leverantör) 

 
 


