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SAMMANFATTNING 
 
När ett IT-företag ska utveckla ett system behöver de en systemutvecklingsmetod. Denna 
metod används för att de personer som arbetar i ett projekt ska ha en mall för hur de ska 
utföra sitt arbete. Vad som enligt litteratur verkar vara ett problem idag är att företagen 
har en metod men använder den inte på ett bra sätt eller inte alls. Detta leder till 
ostrukturerade projekt utan sammanhang. Om någon slutar i projektet är det svårt för 
någon ny att sätta sig in i det arbete som gjorts. 
 
Det som saknas inom systemutvecklingen idag är en etablerad metod. Rational Unified 
Process är en beskrivning av hur ett systemutvecklingsprojekt bedrivs. Den fokuserar 
både på processen och på produkten. Att företag idag främst koncentrerar sig på 
produktens kvalitet och inte på processens kvalitet gav oss en idé att i vår uppsats 
undersöka om användningen av Rational Unified Process leder till ökad processkvalitet i 
systemutvecklingsprojekt. Vi har gjort vår fallstudie i ett antal IT-företag som använder 
sig av metoden när de arbetar i projektform och ska utveckla ett system. Enligt 
intervjuerna på dessa företag har vi kunnat utläsa att processkvaliteten ökar i ett system-
utvecklingsprojekt vid användning av Rational Unified Process.  



     
   

 

ABSTRACT 
 
When an IT-business company is going to develop a system they need a system 
development method. This method is used by the persons who work in a project so they 
know how they should do their work. The problem today according to literature is that 
the companies have a method but they don’t use it in a proper way or they don’t use it at 
all. This leads to unstructured projects without cohesion. If somebody quits it is difficult 
for someone new to know how the work has been done.  
 
The missing part in system development today is an established method. Rational Unified 
Process is a description of how a system development project runs. It focuses both on the 
process and the product. The fact that companies today focus on product quality and not 
on process quality gave us the idea to examine if the use of Rational Unified Process 
leads to higher process quality in system development projects. Our case study has been 
done in a number of IT-companies who use the method when they work in projects and 
develop systems. According to the interviews on these companies we have understood 
that the process quality increases when you use Rational Unified Process in a system 
development project. 



     
   

 

FÖRORD 
 
Vår uppsats är ett examensarbete på 10 poäng som avslutar vårt tredje år på Data- och 
Systemvetenskapliga utbildningen vid Luleå Tekniska Universitet. 
 
Vi vill tacka vår handledare Lars Furberg som inspirerat oss och gett oss konstruktiv 
kritik. Vi vill även tacka Stig Nilsson som förde in oss på rätt spår.  
 
Ett tack också till företagsrepresentanterna som deltog i vår fallstudie:  
Thomas Andersson, Frontec 
Tomas Hedenström, Frontec 
Per Hannlöv, Sema 
Marie Sandegren, WM-data 
Carin Wadman, Volvo-IT 
 
Avslutningsvis vill vi tillägna uppsatsen till Niklas Olsson som inte fick vara med och se 
slutresultatet. Han har varit med från början och sett fram emot en färdig uppsats och 
sommaren. Tyvärr fick han inte vara med om något av dessa men vi hoppas att han har 
det bra där han är nu.  
 
 
 
Luleå den 21 maj 2001  
 
 
 
 
 
Anna Johansson    Christina Olsson 



     
   

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
    
   SAMMANFATTNING 
    ABSTRACT 
    FÖRORD 
     
1. INLEDNING.................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund & problembeskrivning.............................................................................. 1 
1.2 Syfte .......................................................................................................................... 1 
1.3 Hypotes...................................................................................................................... 2 
1.4 Variabler.................................................................................................................... 2 

1.4.1 Oberoendevariabel ............................................................................................. 2 
1.4.2 Beroendevariabel................................................................................................ 3 
1.4.3 Omgivningsvariabler.......................................................................................... 3 

1.5 Avgränsning .............................................................................................................. 3 
2.  METOD......................................................................................................................... 4 

2.1 Datainsamlingsmetod och databearbetning............................................................... 4 
2.2 Verifiering av hypotes............................................................................................... 5 
2.3 Fallstudiens företag ................................................................................................... 5 

3. TEORIBAKGRUND..................................................................................................... 7 
3.1 Historik bakom Rational Unified Process................................................................. 7 
3.2 The Rational Unified Process.................................................................................... 7 

3.2.1  Hur RUP används praktiskt............................................................................... 8 
3.2.2 Processens statiska struktur.............................................................................. 10 
3.2.3 Faser och milstolpar ......................................................................................... 11 
3.2.4 Arbetsflöden ..................................................................................................... 13 
3.2.5 Att beakta vid användandet av RUP ................................................................ 15 

3.3 Kvalitet .................................................................................................................... 15 
3.3.1 Intern kvalitet ................................................................................................... 17 

3.4 Process..................................................................................................................... 17 
3.4.1 Processkvalitet.................................................................................................. 18 

4. EMPIRI ........................................................................................................................ 20 
4.1 Beskrivning av informanterna................................................................................. 20 
4.2 Förklaring av matriser ............................................................................................. 21 
4.3 Frontec..................................................................................................................... 22 
4.4 Sema........................................................................................................................ 23 
4.5 Volvo IT .................................................................................................................. 24 
4.6 VM-data .................................................................................................................. 25 
4.7 Analys...................................................................................................................... 26 
4.8 Attribut för processkvalitet...................................................................................... 26 

4.8.1 Förståelig.......................................................................................................... 26 
4.8.2 Synlig ............................................................................................................... 26 
4.8.3 Stödjande.......................................................................................................... 27 
4.8.4 Pålitlig .............................................................................................................. 27 
4.8.5 Reliabilitet ........................................................................................................ 27 



     
   

 
4.8.6 Robusthet.......................................................................................................... 27 
4.8.7 Varaktig............................................................................................................ 28 
4.8.8 Snabbhet ........................................................................................................... 28 

5. DISKUSSION & SLUTSATS .................................................................................... 29 
5.1  Metoddiskussion..................................................................................................... 29 

5.1.1 Validitet & reliabilitet ...................................................................................... 29 
5.2 Egen diskussion....................................................................................................... 29 
5.3 Slutsats .................................................................................................................... 31 
5.4 Förslag till vidare arbete.......................................................................................... 32 

6. REFERENSER............................................................................................................ 33 
 
 
    BILAGOR 
      Bilaga 1: Temafrågor  
      Bilaga 2: Intervjusvar Frontec 
      Bilaga 3: Intervjusvar Sema      
      Bilaga 4: Intervjusvar Volvo-IT 
      Bilaga 5: Intervjusvar WM-data 



     
   
       

  1

1. INLEDNING 
I detta avsnitt ringar vi in problemområdet och beskriver hur det kom sig att vi blev 
intresserade av det. Vi beskriver också varför det är angeläget att en undersökning 
genomförs och på vilket sätt vår undersökning kan komma till nytta. Avsnittet beskriver 
även syftet med vår uppsats och den hypotes vi vill verifiera. De variabler som vi 
använder för att testa hypotesen finns också beskrivna i detta kapitel. Slutligen beskriver 
vi de avgränsningar vi gjort i arbetet. 

1.1 Bakgrund & problembeskrivning 
Inom IT-branschen är det vanligt att arbeta i projektform1 under systemutvecklingen2. Att 
utveckla en produkt i ett systemutvecklingsprojekt innebär att genomgå en process. I 
dagens systemutvecklingsprojekt ligger fokus på produktens kvalitet och processens 
kvalitet glöms bort. Men vägen fram till den färdiga produkten är också viktig, d v s 
processen fram till slutmålet. Processen har ofta en utvecklingsmetod som styrmedel. 
Utvecklingsmetoden konfigureras och anpassas för det aktuella projektet och ska på så 
sätt skapa ett effektivt arbetssätt, pålitliga tidplaner och resultatleverans som har rätt tid 
och budget. En fungerande process ska dokumenteras för återanvändning och upprepning 
i kommande projekt. Problem under processen kan vara att vald metod används fel och 
då kan projektet börja använda en egen informell metod eller så övergår projektet i ett 
”okontrollerbart kaos”. Problemet med många organisationer är alltså att de inte 
använder någon speciell systemutvecklingsmetod utan låter var och en i projektet arbeta 
på sitt eget sätt. Detta leder till ostrukturerade projekt utan sammanhang [ERI96].  
 
Enligt Eriksson & Penker saknas det etablerade systemutvecklingsmetoder. Vidare 
skriver de att om en objektorienterad metod används istället för en traditionell metod 
betyder det att man ändrar den tidigare uppdelningen i data och funktioner till en enhetlig 
modell i objekt, relationer mellan objekt och samarbete mellan objekt. På så sätt är det 
lättare att återanvända de delar som återkommer i kommande projekt. Tidigare har fokus 
legat på antingen systemets funktioner eller systemets data men med objektorientering 
ses objekten som en kombination av data och funktioner och kan användas i alla faser i 
systemutvecklingen [ERI96]. Rational Unified Process (RUP) är en objektorienterad 
systemutvecklingsmetod som är framtagen av Ivar Jacobson, Grady Booch och James 
Rumbough. Processen är en beskrivning av hur ett systemutvecklingsprojekt bedrivs och 
fokuserar på kvalitet både på processen och på produkten [KRU00]. Härmed uppstår 
frågan om användandet av RUP kan öka processkvaliteten i systemutvecklingsprojekt? 

1.2 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka om användandet av Rational Unified Process skapar 
processkvalitet i systemutvecklingsprojekt. 

                                                 
1 ”Ett projekt är en tidsbegränsad och från övrig verksamhet unik och avgränsad aktivitet som genom 
styrning av resurser ska nå ett bestämt mål” [MAR99]. 
 
2 Med systemutveckling menas själva utvecklingsprocessen av informationssystemet. [ERI96]. 
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1.3 Hypotes  
Om Rational Unified Process används i systemutvecklingsprojekt så uppnås hög 
processkvalitet. 
 

1.4 Variabler 
Modellen nedan visar de olika sambanden i vår frågeställning ”Användandet av Rational 
Unified Process – ett steg mot ökad processkvalitet?”. Oberoendevariabeln är den input 
som på något sätt påverkar beroendevariabeln som är vår output. De faktorer som kan 
tänkas störa denna process är omgivningsvariablerna. Vår variabelmodell ser ut enligt 
följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

1.4.1 Oberoendevariabel 
Oberoendevariabeln avser när ett systemutvecklingsprojekt utförs med hjälp av den 
objektorienterade systemutvecklingsmetoden Rational Unified Process. Attributen som 
beskriver oberoendevariabeln är generella egenskaper för en systemutvecklingsmetod. 
Dessa fyra är: 
 

• Målformulering – vilka mål har projektet.  
• Aktiviteter – vilka aktiviteter ingår i projektet. 
• Tidsplanering – stöd för tidsplanering. 
• Arbetsfördelning – projektets resurser. 

  

 
Black box 

Oberoende -
variabel 

Beroende -
variabel 

Omgivningsvariabler 
 
Gruppdynamik 
Metodkompetens  
 

- Förståelig 
- Synlig 
- Stödjande 
- Pålitlig 
- Reliabilitet 
- Robusthet 
- Varaktig 
- Snabbhet 

 

- Målformulering 
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- Tidsplanering 
- Arbetsfördelning 

 
       RUP 
 
 

Processkvalitet 

Figur 1. Variabelmodell: Egen källa 
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1.4.2 Beroendevariabel 
Beroendevariabeln är de attribut vi använder för att värdera processkvaliteten när vi gör 
vår analys. När vi värderar om processkvaliteten ökar utgår vi från följande attribut enligt 
Sommerville [SOM97]: 
 

• Förståelig – Processens förmåga att förklara begrepp. 
• Synlig – Processens synliga resultat. 
• Stödjande – Stödjande av processaktiviteter med verktyg och tekniker. 
• Pålitlig – Grad av acceptans hos individer. 
• Reliabilitet – Processens tillförlitlighet. 
• Robust – Processens hållbarhet. 
• Varaktig – Utveckling av processen. 
• Snabbhet – Processens effektivitet. 

 
Sommerville skriver att det inte är möjligt att optimera alla processattribut samtidigt. Han 
skriver vidare att om en snabb process är önskvärd är det inte möjligt att även göra den 
synlig [SOM95]. Någon annan viktning av attributen har vi inte funnit och därför 
kommer vi att behandla attributen likvärdigt i vår undersökning.  
 

1.4.3 Omgivningsvariabler  
Omgivningsvariabler är de störningar som kan tänkas inverka på beroendevariablernas 
utfall.  Dessa är: 

• Gruppdynamik – hur väl gruppen fungerar tillsammans. 
• Metodkompetens –  kunskap om metoden. 
 

1.5 Avgränsning 
Vi kommer att avgränsa oss till att inom området systemutveckling beskriva metoden 
Rational Unified Process. Processen kommer att beskrivas ur ett generellt perspektiv 
eftersom den är så omfattande. När vi diskuterar kvalitet kommer vi att fokusera oss på 
processkvalitet. Vi har valt att inte behandla produktkvalitet eftersom det är ett område 
som redan avhandlats i många uppsatser.  
 
Vår fallstudie kommer att basera sig på fyra företag. Vi har valt att göra denna 
avgränsning för att uppnå bra kvalitet på vår intervjusammanställning. De personer vi ska 
intervjua bör ha god kunskap om Rational Unified Process.  



     
   
       

  4

2.  METOD 
I metodkapitlet beskriver vi det som har att göra med undersökningens genomförande. 
Syftet med metodbeskrivningen är att göra det möjligt för läsaren att på egen hand 
bedöma våra resultat och tolkningars rimlighet. Den information som finns beskriven 
nedan är den teknik vi ska använda oss av för att samla in information och hur vi ska gå 
till väga. I kapitlet framgår det även hur vi gör för att falsifiera eller verifiera vår hypotes 
samt vilka företag vi använt i vår fallstudie. 
 

2.1 Datainsamlingsmetod och databearbetning  
Vår undersökning bedrivs enligt Patel [PAT94] som den hypotetisk-deduktiva modellen 
då vi utgår från teorin och deduktivt härleder vår hypotes. Vi har delat upp helheten i ett 
antal delar och studerat delarna var för sig för att komma fram till lösningen. Genom att 
dela upp kvalitet i ett antal attribut och undersöka dessa var för sig ska vi analysera om 
processkvaliteten ökar när Rational Unified Process (RUP) används i ett 
systemutvecklingsprojekt. Vi kommer i vår undersökning att utgå från RUP vilket 
innebär att det som påverkar att processkvaliteten ökar eller minskar är egenskaper som 
finns hos RUP. 
 
Vår undersökningsansats är i form av en fallstudie som enligt Patel [PAT94] innebär att 
vi gör en undersökning på en mindre avgränsad grupp. Vi har valt att studera fyra stycken 
organisationer. När vi utför intervjuerna utgår vi från ett helhetsperspektiv av 
processkvalitet för att få så täckande information som möjligt. Undersökningens upplägg 
som är i form av en fallstudie passar väl in när man ”vill studera processer och 
förändringar”. Ett alternativ till fallstudie är att göra en ”survey” på en större avgränsad 
grupp med hjälp av ett frågeformulär. Vi anser inte detta vara lämpligt i vårt fall eftersom 
vårt syfte, vilket även Patel skriver, ”är att skaffa en annan och djupare kunskap än den 
fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder kvantitativa metoder” 
[PAT94].  
 
Två av företagens informanter kommer att intervjuas på plats och de andra två genom 
telefon eftersom deras arbetsplats ligger på ett längre avstånd. Vi kommer vid 
datainsamlingen använda oss av bandspelare men även ta egna anteckningar. 
 
För att pröva vår datainsamlingsmetod startar undersökningen med ett pilotfall på en av 
informanterna. Metoden, i form av intervjuer, kommer att utföras som tema. Genom att 
använda oss av temafrågor styr vi in informanten på ett område där han/hon sedan kan 
tala fritt. Detta för att vi inte ska vara ledande i våra frågor. Temat är indelat i åtta delar, 
som beskrivs i kapitel 1.4. De olika delarna ger tillsammans karaktären av en process. 
Processens kvalitet kan bli hög eller låg beroende på vilka oberoendevariabler som är 
input i processen. Vi kommer under vår fallstudie att diskutera tema för tema med 
informanterna. När vi samlat in vår information ska vi bearbeta den kvalitativt för att 
försöka förstå och analysera helheten. Det insamlade materialet kommer att 
sammanställas textuellt samt i analysmatriser för att vi på ett överskådligt sätt ska kunna 
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utläsa resultaten. Dessa resultat kommer att analyseras för att i slutsatsen verifieras eller 
falsifieras utifrån vår hypotes.  
 
I figuren nedan visar vi vår arbetsgång genom hela uppsatsen: 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

2.2 Verifiering av hypotes 
För att vår hypotes ska kunna verifieras måste fem av de åtta karaktärsdragen, dvs. 
processens attribut, ha ökat. En ökning innebär att informanterna har upplevt en 
förbättring jämfört med tidigare arbetssätt. Vi har valt fem attribut, vilket motsvarar  
60 %, därför att RUP är en relativt ny metod och vi anser att en högre procent inte ger ett 
rättvist resultat.  
 

2.3 Fallstudiens företag  
Eftersom vår uppsats berör ämnet systemutveckling i allmänhet och RUP i synnerhet, så 
avsåg vi att ta kontakt med företag som använder RUP vid sin systemutveckling. 
Metoden är relativt ny och det betyder att det är få företag i Norrbotten som har metoden 
etablerad. Efter att vi slumpvis ringt runt till IT-företag i Norrbotten och frågat om de 
använder sig av RUP fick vi kontakt med två intressanta företag, Sema och Frontec Norr.  
Efter vår kontakt med Frontec Norr fick vi tips om att Volvo IT i Göteborg använder sig 
av RUP därför kontaktade vi även dem.  
 
Efter en IT-mässa på Arcushallen i Luleå fick vi veta att WM-data har RUP som sin 
officiella systemutvecklingsmetod och därför tog vi kontakt med dem här i Luleå. Tyvärr 
så visade det sig att de inte använder sig av RUP så vi blev hänvisade till Gävle. Vi har 
inte haft möjlighet att fullt ut bestämma vilka företag som ska delta i vår fallstudie 
eftersom vi haft svårighet att överhuvudtaget hitta intresserade företag. De företag vi har 
med i fallstudien är: 
 

• Frontec Norr AB 
• Sema 
• Volvo IT 
• WM-data 

Fallstudie 
- intervjuer 

Bearbetning  
av resultat 

 
 

Slutsats 
Litteratur 
studier 

 
Analys 

Figur 2. Metodmodell: Egen källa 
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Frontec är ett konsultföretag inom IT, management, produkt- och programvaru- 
utveckling. De levererar lösningar som kortar ledtider i deras kunders verksamhet och 
projekt. Kärnverksamheten i företaget är eBusiness. Teknikdelen finns i eget bolag under 
namnet BlueLabs [FRO00]. 
 
Semas affärsidé är att vara ett fullsortimentsföretag på IT-marknaden som utvecklar, 
marknadsför, säljer och producerar IT-helhetslösningar åt stora och medelstora företag 
inom Norden. Främst inom telekom, finans, industri och transport och logistik samt åt 
offentlig verksamhet [SEM01]. 
 
WM-data är en av Nordens största fullserviceleverantörer på IT marknaden med  
8 250 medarbetare. Koncernen har under den senaste femårsperioden haft en mycket 
kraftig tillväxt och ökat sin omsättning med 303 procent. WM-data är ett värderingsdrivet 
företag med stark kultur. Kärnvärderingarna är kompetens, närhet, trygghet, långsiktighet 
och resultat [WMD01].   
 
Volvo Information Technology är Volvo gruppens resurs och expertiscenter för IT-
system. De är också en aktiv och dominerande leverantör till Volvo bilar. De gör globala 
IT system som genererar kundvärde eftersom de förstår affärsomgivningen och 
användbarhet som en integrerad del av affärsoperationer. Utvecklingen av färdighet och 
expertis när det gäller system för mobil service, telematik och IT i fordon är några 
exempel som visar varför Volvo kommer att vara en konkurrerande part även i framtiden. 
Volvo IT har 2500 medarbetare i olika delar av världen som arbetar med olika områden 
inom IT [VOL01]. 
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3. TEORIBAKGRUND 
Detta kapitel innehåller en sammanfattning av den kunskap som finns inom vårt 
problemområde. Vi har grupperat ihop kunskapen kring de olika områdena som är 
centrala för vårt problem.  
 

3.1 Historik bakom Rational Unified Process 
Som ett resultat av många års experimenterande på Ericsson AB, skapades Objectory 
Process av Ivar Jacobson i Sverige 1987. Objectory Process fokuserade på 
användningsfall3 och objektorienterad design och vann snabbt intresse inom 
mjukvaruindustrin. 1995 slog sig Rational Software Corporation och Objectory AB ihop 
och skapade Rational Objectory Process. Rational Unified Process är efterträdaren som 
kom första gången 1998 och har sedan dess utvecklas och heter idag Rational Unified 
Process 2000 [KRU00]. 
 

3.2 The Rational Unified Process 
Rational Unified Process är en mjukvaruutvecklingsprocess som är utvecklad och 
framtagen av Rational Software. Processen är en beskrivning av hur projektarbete ska 
bedrivas. RUP är generell och innehåller många av finesserna som finns i modern 
systemutveckling och passar därför in i många olika projekt och organisationer. Det finns 
ingen bok som beskriver RUP i sin helhet eftersom den är så omfattande. De 
organisationer som bestämt sig för att arbeta med RUP kan få tillgång till RUP´s 
kunskapsbas, som är en Onlineversion och köps på licens [KRU00]. 
 
RUP är designad, utvecklad, levererad och underhållen som vilket mjukvaruverktyg som 
helst och delar därför många likheter med andra mjukvaruprodukter, såsom [KRU00]: 
 

• Att upphovsmakaren släpper uppgraderingar av produkten kontinuerligt. 
• Att den levereras Online med hjälp av Webbteknologi, så den finns alltid till 

hands för utvecklarna. 
• Att den kan anpassas så att den passar en specifik organisation. 
• Att den är integrerad med många andra mjukvaruutvecklingsverktyg som 

upphovsmakaren tillhandahåller och kan därför guida utvecklarna i det verktyg de 
använder. 

 
RUP används i projekt världen över, i både stora och små organisationer såsom Ericsson, 
Xerox, Volvo och Intel. Det sätt som dessa organisationer använder RUP på varierar, 
vissa har utvecklat sin egen företagsprocess ur RUP och andra använder RUP som en 
elektronisk uppslagsbok som guidar dem genom systemutvecklingsprocessen [KRU00]. 

                                                 
3 Ett användningsfall (use-case) är en mall för en sekvens av interaktioner mellan en användare (aktör) och 
ett system [ERI96]. 
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3.2.1  Hur RUP används praktiskt 
RUP innehåller sex punkter för hur den används praktiskt [RUP98]: 
 

1. Iterativ utveckling av mjukvara. 
2. Förvaltning av behov. 
3. Användning av komponentbaserad arkitektur. 
4. Visuell mjukvarumodellering. 
5. Verifiering av mjukvarukvalitet. 
6. Kontroll av ändringar i mjukvaran. 

 
Iterativ utveckling av mjukvara 
Den iterativa utvecklingen av mjukvara är överlägsen linjär eller vattenfallsliknande 
utveckling därför att den tillåter förändringar under projektets gång. Tidigare har problem 
uppstått när kunder velat göra förändringar under projektets gång, vilket har lett till sena 
leveranser och frustrerade kunder. I RUP är inte integreringen en stor ”Big bang” i slutet 
av arbetet utan elementen integreras allt eftersom de är färdiga. Detta iterativa arbetssätt 
är en process av kontinuerlig integration. Den iterativa lösningen gör att projektet hittar 
risker tidigare eftersom det annars är vid integrationen som man hittar riskerna. RUP gör 
att organisationen kan utföra taktiska ändringar på produkten redan tidigt i utvecklingen 
för att till exempel konkurrera med redan existerande produkter eller släppa produkten 
tidigare med begränsade funktioner för att överraska konkurrenterna. Designändringar 
som görs i de tidiga iterationerna gör att utvecklarna kan hitta återanvändbara delar som 
kan användas senare i projektet. Utvecklingsprocessen kan förfinas under projektets 
gång. Detta resulterar i en mycket robust arkitektur eftersom projektet kan rätta fel i varje 
iteration istället för i en massiv testfas i slutet av projektet. Flaskhalsar hittas och kan 
korrigeras i god tid innan systemet ska levereras. På detta sätt slipper projektet 
panikrättning av systemet vid leveransdags. Utvecklarna lär sig under projektets gång och 
deras specialkompetens kan utnyttjas till fullo under hela livscykeln. I ett icke iterativt 
projekt med en metod som vattenfallsmodellen måste de olika projektmedlemmarna 
vänta på sin tur eftersom en ny fas inte kan påbörjas innan en gammal är färdig.  
 
Projektledare ser ofta det iterativa arbetssättet som något ändlöst och okontrollerat 
hackande och vill inte använda det. I RUP är den iterativa användningen kontrollerad, 
iterationerna är numrerade, har en varaktighet och en målsättning. Uppgifter och 
ansvarsområden hos de olika projektmedlemmarna är fördefinierade.  
  
Förvaltning av behov 
Förvaltning av behov är ett systematiskt sätt att åstadkomma, organisera, kommunicera 
och dokumentera efterfrågad funktionalitet och beslut. Användandet av användningsfall 
och scenarion är ett bra sätt att fånga upp funktionalitet och försäkra sig om att dessa 
driver designen, implementationen och testningen av mjukvaran. Då är det också mer 
troligt att det färdiga systemet uppfyller användarnas krav.  
 
 
 



     
   
       

  9

Den innehåller följande fördelar: 
 

• Bättre kontroll av komplexa projekt eftersom alla deltagarna får en helhetsbild av 
projektet. 

• Högre mjukvarukvalitet och nöjda kunder eftersom mätbarheten hos ett system 
ligger i om det gör vad som förväntas av det. Detta kan göras eftersom alla 
systemintressenter är insatta i vad som ska byggas och testas. 

• Minskade projektkostnader och förseningar eftersom projektgruppen kan avstyra 
felaktigheter redan tidigt i projektet. 

• Högre kommunikation i projektgruppen. Användarna engageras tidigt i processen 
för att hjälpa utvecklarna att möta deras behov. 

 
Användning av komponentbaserad arkitektur 
Användningsfall driver RUP genom hela projektlivscykeln men designaktiviteterna är 
fokuserade på arkitektur, som då antingen är systemarkitektur eller mjukvaruarkitektur. 
Att producera en mjukvaruarkitektur i de tidiga iterationerna i ett projekt är viktigt. 
Arkitekturen tar form av en arkitekturprototyp i den första utvecklingscykeln och blir 
sedan gradvis det färdiga systemet ju fler iterationer som projektet går igenom. RUP 
erbjuder ett metodisk och systematiskt sätt att designa och utveckla en arkitektur. Den 
tillhandahåller mallar som beskriver en arkitektur baserad på konceptet av flerfaldiga 
arkitekturiska vyer. Designprocessens komponenter innehåller specifika aktiviteter som 
identifierar arkitekturiska riktlinjer, element och vägvisare som beskriver hur 
arkitekturiska val görs. En mjukvarukomponent kan beskrivas som en bit mjukvara, 
modul eller ett subsystem som uppfyller en funktion, har en klar gräns och kan integreras 
i en väldefinierad arkitektur. Den kan ses som den fysiska implementationen av en 
abstraktion i designen.  
 
Visuell mjukvarumodellering 
RUP handlar till stor del om utveckling och bevarandet av modeller av systemet under 
utvecklingen eftersom dessa kan hjälpa oss att förstå och justera både problemet och dess 
lösning. Med hjälp av modeller som en avbild av verkligheten kan projektet förstå ett 
komplext system som är svårt att greppa i sin helhet. För att visualisera och specificera, 
konstruera och dokumentera artefakterna i ett mjukvarusystem finns det ett grafiskt språk 
som heter Unified Modeling Language (UML). UML ger oss en ritning över systemet 
genom att förklara de olika modellerna men språket beskriver inte hur mjukvara 
utvecklas. UML beskriver vokabulären men inte hur boken ska skrivas, därför har 
Rational utvecklat RUP som ett komplement till UML. RUP visar hur UML ska 
användas, vilka modeller som behövs, varför de behövs och hur de tillverkas. 
 
Verifiering av mjukvarukvalitet 
I RUP finns det ingen roll som har hand om kvalitet och det beror på att alla projekt-
medlemmarna har ett eget kvalitetsansvar. Mjukvaruutveckling fokuserar på två sorters 
kvalitet nämligen produkt- och processkvalitet. Produktkvalitet är kvaliteten på produkten 
som produceras och alla beståndsdelar som den berör såsom komponenter, subsystem och 
arkitektur. Processkvalitet berörs närmare i avsnitt 3.4.1. RUP fokuserar på att bedöma 
om produkten möter den förväntade nivån på kvaliteten. 
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Kontroll av ändringar i mjukvaran 
RUP beskriver hur ändringar kan kontrolleras och upptäckas för att möjliggöra god 
iterativ utveckling. Den visar också hur säkerhet för varje utvecklare upprättas genom att 
isolera utvecklaren från ändringar som görs i ett annat arbetsområde. Den täcker också 
uppkomsten av fel, missförstånd och projektengagemang. RUP svetsar samman projektet 
till en helhet genom sin beskrivning av hur automatisering av integration och uppbyggnad 
av ledningen ska göras. 
 

3.2.2 Processens statiska struktur 
Processen beskriver vem som gör vad, hur, och när. Rational Unified Process använder 
fyra primära modelleringselement [KRU00]: 
 

• Arbetsroller, ”vem” som gör vad. 
• Aktiviteter, ”hur” man arbetar. 
• Artefakter, ”vad” man arbetar med. 
• Arbetsflöden, ”när” man utför en arbetsuppgift. 

 
Arbetsroller 
Varje person som arbetar tillsammans i ett team, kan anta en roll i form av en arbetsroll. 
Den talar om vilket ansvar och beteende individen ska ha. En arbetsroll kan ses som en 
hatt som individerna i teamet kan bära under projektets gång. En individ kan ha olika 
hattar under projektet. Det är viktigt att vara medveten om betydelsen av arbetsroll för det 
är annars lätt att tro att det är en benämning på de enskilda individerna i teamet. Arbets-
roller har olika ansvarsområden som att utföra vissa aktiviteter och att vara ägare av 
artefakter. 
 
Aktiviteter 
En arbetsroll har vissa tillhörande aktiviteter som individen som just då har den rollen ska 
utföra. Aktiviteter som ska utföras kan innebära att skapa eller uppdatera artefakter, som 
exempelvis en plan, en modell eller en klass. En aktivitet kan ta allt från några timmar till 
ett par dagar och oftast är en arbetsroll inblandad. Aktiviteter kan upprepas under 
utvecklingens gång och ska då ha samma arbetsroll men nödvändigtvis inte samma 
individ. 
 
Exempel på aktiviteter: 
• Iterationsplanering, för arbetsrollen: Projektledare 
• Hitta användningsfall och användare, för arbetsrollen: Systemanalytiker 
• Ändra designen, för arbetsrollen: Designgranskare 
 
Artefakter 
En mängd information som produceras, modifieras eller används av processen kallas för 
artefakter. Dessa skapas under projektets gång och kan ses som det påtagliga och 
konkreta arbetet, det som visar hur projektmedlemmarna löser uppgiften steg för steg. 
Arbetsroller använder artefakter som indata för att utföra en specifik aktivitet, utdata från 
aktiviteten är en förfining av artefakter eller en helt ny mängd information.  
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Artefakter kan se ut på olika sätt: 
 
• En modell, användningsfallsmodell eller designmodell. 
• Ett modell element, klass, användningsfall eller ett subsystem. 
• Källkod. 
• Exekverbart program.  
 
Arbetsflöden 
Genom att visa hur arbetsroller integrerar och hur sekvenser av aktiviteter producerar 
värdefulla resultat får vi fram arbetsflöden. Det räcker inte att bara ha arbetsroller, 
aktiviteter och artefakter för att utgöra en process. I UML-termer kan ett arbetsflöde 
beskrivas med hjälp av olika diagram. Alla beroenden mellan aktiviteter är inte alltid 
praktiskt eller möjligt att visa. När två aktiviteter involverar samma arbetsroll eller 
individ blir aktiviteter mer sammanvävda än vad bilden visar. Arbetsflöden kan inte 
tolkas ordagrant som ett program av projektmedlemmarna och följas mekaniskt och 
exakt. 
 

3.2.3 Faser och milstolpar 
För att projektledningen ska kunna följa processen från idé till färdig produkt måste det 
finnas ett sätt att se att projektet gör framsteg och inte bara går från iteration till iteration 
utan något resultat. Att arbeta med milstolpar är ett bra sätt att stämma av att projektet 
faktiskt arbetar framåt. Vid dessa milstolpar kan man ta beslut om att fortsätta, avsluta 
eller helt byta kurs. Framsteg mäts i antal färdiga användningsfall, antal provade testfall, 
riskelimineringar och hur många krav som uppfyllts hittills. Den iterativa processen i 
RUP är uppdelad i fyra faser och har brutits ner i små livscyklar. Efter varje livscykel 
sker en evaluering och en förnyelse av krav. Varje iteration är en hel utvecklingsprocess 
som slutar med att en delprodukt introduceras. Varje fas har en speciell avsikt [KRU00]. 
 
 
De fyra faserna och milstolparna är [RUP98]:  
 
Inledningsfasen  
Inledningsfasen fokuserar på mål och övergripande krav. I fasen identifieras intressenter, 
mål, risker och hur ett bra resultat ska uppnås. I denna fas beskrivs vilka användningsfall 
som ska användas och sen skapas en plan med milstolpar och vilken tid dessa ska infalla. 
I inledningsfasen värderas också vilka resurser som kan behövas i projektet. Resultatet av 
inledningsfasen är bland annat: 
 

• Ett dokument som visar visionen över projektets behov, anletsdrag och tvång. 
• En början på en användningsfallsmodell, ca 10 % färdig. 
• En begynnande projektöversikt (domänmodell). 
• En projektplan som visar faser och iterationer. 
• En initial bedömning av risker med projektet. 
• En eller flera prototyper. 
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Milstolpe: Livscykel målsättning 
Efter inledningsfasen kommer den första milstolpen. Här ska kostnader, förståelse av 
användningsfall, risker och utvecklingsprocess utvärderas. Projektet kan i denna fas 
avslutas eller omarbetas. 
 
Beredningsfasen  
Beredningsfasen fokuserar på krav. I fasen analyseras problemdomänen och högrisk 
faktorer kan elimineras. Här utvecklas en projektplan och arkitekturella beslut testas. 
Detta anses vara den mest kritiska av de fyra faserna eftersom det här beslutas om fortsatt 
arbete. I denna fas går projektet från en lågrisk till en högrisk ansats. Resultatet av 
beredningsfasen är: 
 

• En användningsfallsmodell, ca 80 % färdig, där alla användningsfall och aktörer 
har identifierats och de flesta användningsfallsbeskrivningar är färdiga. 

• En beskrivning på mjukvaruarkitektur.  
• En färdig arkitekturprototyp. 
• En granskad risklista. 
• En utvecklingsplan för hela projektet. 
• En preliminär användarmanual. 

 
Milstolpe: Livscykelarkitektur 
När projektet passerat beredningsfasen kommer den andra milstolpen. Här redovisas det 
detaljerade systemet, val av arkitektur och beslutet över de största riskerna. Projektet kan 
här avvecklas eller omarbetas. 
 
Konstruktionsfasen  
I konstruktionsfasen ligger fokus på design och implementering. Här ska finesserna på 
alla komponenter och applikationer vara utvecklade, integrerade och testade med 
produkten. Konstruktionsfasen är en tillverkningsprocess som ombesörjer resurser och 
kontrollerar att kostnader är optimerade. I denna fas ska produkten bli färdig och redo för 
sina slutanvändare. Resultatet av konstruktionsfasen är:  
 

• En mjukvaruprodukt som är integrerad på lämplig plattform. 
• Användarmanualer. 

 
Milstolpe: Begynnande operationell kompetens 
Efter konstruktionsfasen kommer den tredje milstolpen. Här beslutas om mjukvaran och 
användarna är redo att bli operationella utan att utsätta projektet för risker. Denna 
frigivning av produkten kallas ofta för en prototyp. Om projektet inte når denna milstolpe 
kan övergångsfasen skjutas upp till en senare presentation. 
 
Införandefasen  
Denna fas fokuserar på kvalitetssäkring av produkten. Under denna fas införs produkten i 
företaget, och ofta måste produkten efter implementering vidareutvecklas efter krav från 
kunden. Detta innebär att fasen innehåller många iterationer innan kunden slutligen är 
nöjd. I slutet av fasen tas ett beslut om en ny utvecklingscykel skall startas eller om 
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produkten är tillräckligt bra. Detta kallas evolutionär utveckling. Fasen kan öka i omfång 
från att ha varit enkel till mycket komplex beroende på typ av produkt. T ex en ny 
presentation av en redan existerande mjukvara kan vara enkel medan det är mer 
komplicerat att byta ut en hel nations lufttrafikkontrollsystem.  
 
Milstolpe: Produktrelease  
Efter införandefasen kommer den fjärde milstolpen. Vid denna punkt bestäms om 
målsättningen med projektet har uppnåtts och om en ny utvecklingscykel ska startas. 
Denna fas kan sammanfalla med startfasen i nästa cykel. Här ska vi ställa oss frågorna 
om användaren är nöjd och om aktuell resursförbrukning vs planerad resursförbrukning 
fortfarande är acceptabel. 
 
Iterationer 
Det är viktigt att veta att varje fas i RUP kan brytas ner i iterationer. Iterationer är en 
komplett utvecklingsloop som resulterar i en presentation (intern eller extern) av en 
färdig produkt. Denna produkt är en delmängd av den slutliga produkten under 
utveckling och den växer inkrementellt iteration efter iteration för att till slut bli den 
färdiga produkten. Om den iterativa processen jämförs med den traditionella 
vattenfallsprocessen, har den iterativa processen fördelar som [KRU00]:  
 

• Risker med projektet upptäcks tidigt. 
• Det är lättare att göra förändringar. 
• Högre nivå av återanvändning. 
• Projektgruppen lär sig under tiden de arbetar. 
• Den totala kvaliteten blir bättre.  

 
3.2.4 Arbetsflöden 
Rational Unified Process innehåller nio huvudarbetsflöden. De representerar en 
uppdelning av aktiviteter och arbetsroller i logiska grupper.  De nio flödena är indelade i 
två grupper, processarbetsflöden och hjälparbetsflöden [RUP98]: 
 

Processarbetsflöden: 
 

• Affärsmodellering  
• Behörighetskrav  
• Analys & Design  
• Implementation  
• Test 
• Gruppering 

 

Hjälparbetsflöden: 
 

• Konfigurationsstyrning 
• Projektledning 
• Projektmiljö 

Affärsmodellering 
Den här typen av modellering finns för att försäkra sig om att kunder, utvecklare och 
användare har ett gemensamt sätt att kommunicera. Om det inte finns ett gemensamt 
uttryckssätt kan det leda till att utdata från affärsutvecklingen inte används korrekt som 
indata till mjukvaruutvecklingen och vice- versa. Genom användningsfallsmodellering av 
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organisationen skapas en gemensam förståelse och en minskning av missförstånd. De 
systemkrav som behövs för att stödja organisationen blir här tydliggjorda. 
 
Behörighetskrav  
Krav är till för att beskriva vad systemet bör göra och ge systemutvecklaren bättre 
förståelse av kraven på systemet. Kraven ska även ge en definition på funktionalitet av 
systemet och en beskrivning av användargränssnittet. Krav kan ses som en bas för 
planering av det tekniska innehållet i iterationer och en bas för utvärdering av kostnad 
och tid för utveckling av systemet. Med hjälp av användningsfall representeras de 
beteenden hos systemet som motsvarar användarens behov. 
 
Analys & design  
Analys & design innebär att transformera kraven till en specifikation som beskriver hur 
implementeringen ska göras. Målet är att bygga ett system som är robust och uppfyller 
kundens önskemål. Resultatet av detta arbetsflöde är en designmodell och eventuellt en 
analysmodell. Designmodellen kan ses som en avbildning av källkoden, en slags ritning 
över hur källkoden är skriven och strukturerad. Klasser strukturerade till designpaket och 
subsystem med väldefinierade gränssnitt, representerar vad som kommer att bli 
komponenter i implementationen. Designmodellen innehåller även en beskrivning över 
hur objekt i designklasserna interagerar för att utföra användningsfall.  
 
Implementation  
Målet är att förfina organisationen av kod till implementeringsbara klasser och objekt i 
termer av komponenter. Dessa ska testas och utvecklas som enheter och slutligen 
integreras i ett exekverbart system. Rational Unified Process beskriver hur åter-
användning av existerande komponenter eller implementation av nya komponenter går 
till. RUP förenklar möjligheten till återanvändning. 
 
Test  
Detta arbetsflöde finns för att verifiera interaktionen mellan objekt och komponenter 
samt verifiera integrationen mellan alla komponenter av mjukvaran. Testflödet ska även 
se till att alla krav har blivit korrekt implementerade och slutligen identifiera och 
garantera att alla fel som upptäcks adresseras före grupperingen av mjukvaran. 
 
Gruppering 
Release av mjukvaran samt leverans till slutanvändarna är avsikten med detta arbetsflöde. 
Det täcker ett stort område av aktiviteter som packning och distribuering och installering 
av mjukvaran. Här finns även möjlighet för slutanvändaren att få hjälp och assistans. 
 
Konfigurationsstyrning  
Detta flöde beskriver hur det hålls kontroll över alla artefakter som produceras i projektet. 
Flödet hjälper till att hitta och bevara integriteten av projektets mål och ser till att 
projektmedlemmarna följer projektvägen som tidigare valts.  
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Projektledning 
Målet är att vara ett ramverk för att hantera mjukvaruintensiva projekt, att praktiskt guida 
planering, anställda, utförande och kontrollerande av projekt. Flödet är inte en 
beskrivning av framgång utan det presenterar hur projektet kan styras för att lyckas med 
en robust mjukvara. Det visar också hur produkten kan möta behoven hos både kunder 
och användare. Det faktum att så få projekt går igenom utan problem visar svårigheterna 
med detta flöde. 
 
Projektmiljö 
Flödet fokuserar på aktiviteter som konfigurerar processen i ett projektsammanhang och 
aktiviteter som behövs vid utveckling av riktlinjer för att hjälpa projektet framåt. En steg 
för steg procedur behövs som beskriver hur en process implementeras i en organisation. 
Målet är att ge rätt support för utveckling av en organisation med hjälp av verktyg, 
metoder, och processer. Detta flöde innehåller därför support för val av verktyg, 
verktygsanpassning till organisation, processkonfiguration, processförbättring, träning 
och teknisk service. 
 

3.2.5 Att beakta vid användandet av RUP 
• Det systematiska arbetssättet som RUP förespråkar används inte alltid som det är 

tänkt. 
• Ibland lyckas projekt med återanvändning av delar av processen, men det är inget 

projektgruppen kan räkna med. Det tar lång tid och ofta misslyckas projekt innan 
återanvändning kan ske. 

• Det är viktigt att ha effektiv kontroll på övergången till användandet av processen. 
Misslyckande som ett resultat av brist på kontroll är svår att reparera [JAC99] . 

 

3.3 Kvalitet 
Ordet kvalitet kommer från latinets ”Qualitas”, som betyder ”av vad”. En av många 
definitioner av kvalitet är ”Alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en 
företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade och underförstådda behov”. 
En annan utökad definition av begreppet kvalitet är, enligt Bergman, ”Kvalitet på en 
produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga att tillfredsställa, eller helst överträffa, 
kundernas behov och förväntningar”. Begreppet kvalitet kan betyda olika saker för olika 
personer eftersom tyngdpunkten ofta läggs på olika saker när man talar om kvalitet. ”I 
regel är kvaliteten inte så påtaglig när den är hög, men den är betydligt mer utmärkande 
när den saknas.” Man kan säga att kvalitet är svårt att definiera, omöjligt att mäta men 
enkelt att känna igen [BER95]. 
 
Den absoluta kvaliteten finns inte, varje situation är unik och ger därefter kvalitet olika 
betydelser beroende på situationen. Kvalitet kan påverkas av många olika faktorer och 
dessa kan på olika sätt vara beroende av varandra. Vissa faktorer går att mäta medan 
andra kan vara förknippade med känslor eller personliga värderingar. En stark koppling 
till kvalitet är begränsningar och kompromisser. Kostnader är en vanlig begränsning när 
man talar om kvalitet. För att kunna höja kvaliteten på både produkten och arbetet i 
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företaget krävs att ledningen i organisationen är engagerade i förbättringsprocessen både 
ekonomiskt och moraliskt. Det finns ett samband mellan kvaliteten på slutprodukten och 
kvaliteten på organisationens arbetssätt. Håller inte organisationen och arbetet hög 
kvalitet så blir även produktens kvalitet låg [BER95].  
 
Överensstämmelsen mellan den produkt man tar fram och en preciserad utgångspunkt 
kan definieras som kvalitet. Inom systemutvecklingsområdet tycker Andersen att kvalitet 
är överensstämmelsen mellan det färdiga informationssystemet och användarnas 
förväntningar på systemet. Bra överensstämmelse betyder bra kvalitet och dålig 
överensstämmelse betyder dålig kvalitet [AND94].   
 
Kvalitet är ett begrepp som är svårt att förklara och består av dels av mätbara egenskaper 
dels av värderingar som är subjektiva. Det viktigast målet i systemutvecklings-
sammanhang är att systemet som utvecklas ska levereras i tid, att systemets kvalitet är 
hög samt att budgeten hålls. [FAG95].  
 
Hög kvalitet är inte en egenskap som uppkommer av sig själv utan ett projekt måste 
styras mot bra kvalitet. Projektkulturen är också en viktig del för att uppnå ökad kvalitet. 
En åtgärd för att förbättra kvaliteten i ett projekt är att ”skapa” bättre projektdeltagare. 
Undervisning av deltagarna är ett sätt att göra denna förbättring. De flesta projekt-
deltagare är dock oftast välmotiverade och istället för undervisning kan undanröjande av 
hinder vara en väg mot kvalitetsförbättring. Genom att välja att satsa på det senaste och 
mest omtalade utvecklingsverktyget görs en enkel satsning som kan ses som en 
kvalitetshöjande åtgärd. Kvalitet är starkt kopplat till Weinbergs citat ”There are 
typically three problems in any software projects: people, people and people” [FAG95]. 
 
Ett stort antal faktorer påverkar kvaliteten hos systemet som skall utvecklas. Vissa 
faktorer går att identifiera medan andra effekter är näst intill omöjliga att uppskatta. Det 
är nödvändigt att vara medveten om de viktigaste faktorerna och att tidigt i projektet 
avgöra hur de påverkar den slutgiltiga produkten. Spårbarhet är ett av de centrala 
begreppen inom kvalitetssäkringsområdet, det vill säga förmågan att kunna spåra det 
arbete som görs i ett antal arbetssteg och kontrollera att det bygger på resultatet från 
föregående steg. I ett systemutvecklingsprojekt vore idealfallet att alla händelser som på 
något sätt påverkar projektets status skulle registreras. Genom spårbarhet skulle det vara 
möjligt att när som helst härleda projektets tillstånd från alla de händelser som påverkat 
arbetet. Spårbarhet är väldigt svårt att uppnå och i vissa fall omöjligt [GUN99]. 
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3.3.1 Intern kvalitet 
Det finns både externa och interna kunder i en organisation. De externa kunderna är de 
som beställt produkten och det är deras behov och önskemål som står i centrum för 
organisationen. Varje medarbetare har även en intern kund som kan ses som nästa kugge 
i framtagningsprocessen, inom företaget. Det är viktigt att de interna kundernas behov 
och förväntningar uppfylls för att de ska kunna göra ett bra arbete. Om de interna 
kunderna i förlängningen glöms bort, leder detta automatiskt till missnöjda externa 
kunder. En låg intern kvalitet inom företaget gör det svårt att få en hög extern kvalitet. 
[BER95].  
 
 
 

 

 

 
3.4 Process 
Begreppet process kommer från latinets ”processus” och kan enligt Bergman översättas 
till ”går framåt”. En process kan definieras som ”en serie aktiviteter som upprepas i 
tiden. Den transformerar vissa resurser till resultat som ska tillfredsställa processens 
kunder med så liten resursåtgång som möjligt” [BER95].  
 
En organiserad verksamhet kan ses som en process. Processen är uppbyggd av en serie 
aktiviteter som upprepas i tiden. Målet för processen är att producera varor eller tjänster 
som tillfredsställer kundernas behov. Processen genererar data som visar på vilket sätt 
kundernas behov blir tillfredsställt. Historik och framtid knyts samman genom processen. 
En organisation som består av människor, relationer och olika hjälpmedel stödjer 
processen [BER95]. Utformningen av en process är beroende av vilket sammanhang den 
ska användas i. Olika problemsituationer kräver olika processer [HÄG95]. Inom 
systemutvecklingsområdet styrs processen normalt av en systemutvecklingsmetod. 
Metoden är ofta anpassad och konfigurerad för det aktuella projektet. 
 
 Processens mål är att skapa ett effektivt arbetssätt, pålitliga tidsplaner, tidsenliga 
leveranser och en budget som hålls inom satta gränser. En fungerande process ska 
dessutom dokumenteras så att det är möjligt att på ett lätt sätt upprepa och återanvända 
processen i andra projekt. Vanligt förekommande problem med avseende på processen är 
att metoden som valts inte används på rätt sätt. Det kan ofta bero på att den inte anpassats 
och konfigureras för det aktuella projektet. Detta brukar leda till att en informell metod 
används med egna aktiviteter och milstolpar, alternativt övergår projektet i ett 
okontrollerat kaos [ERI96]. Processförbättringar ska alltid ses som en aktivitet som är 
specifik för en organisation eller en del av en organisation. Processförbättringar är ett 
långtidsprojekt med många iterationer [SOM95]. 

Interna kunder Externa kunder 

Figur 3. Kundmodell: [BER95]. 
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Kvalitetskontroll på en process involverar en serie av inspektioner, genomgångar och 
tester genom hela mjukvaruprocessen. Detta för att försäkra sig om att varje delresultat 
möter de förväntningar som ställts på dem. Kvalitetskontrollen inkluderar en återkoppling 
till processen som har skapat de olika delresultaten. Genom att både mäta och återkoppla 
processen har projektdeltagarna möjlighet att förändra processen där delresultaten 
misslyckats. Ett nyckelkoncept för kvalitetskontroll är att alla delresultat är definierade på 
ett sätt som gör det möjlig att mäta dem och jämföra dem med resultatet från varje 
iteration [PRE01].  
 

3.4.1 Processkvalitet 
Processkvalitet handlar om hur processen bör utformas och hur standardisering och 
dokumentering bör utföras. Dokumentation av en standardiserad process eller metod 
anses enligt kvalitetsstandarderna automatiskt garantera hög produktkvalitet. Kvalitets-
säkring av processer koncentrerar sig idag främst på beskrivning av processen och inte en 
värdering av den [HÄG95]. Det finns ett starkt samband mellan kvaliteten på systemet 
som utvecklas och själva systemutvecklingsprocessen som används för att ta fram 
systemet. Genom att försäkra sig om att kvaliteten på utvecklingsprocessen är hög borde 
även det utvecklade systemet få hög kvalitet. Ett underliggande antagande i kvalitets-
direktioner är att kvaliteten på utvecklingsprocessen direkt påverkar kvaliteten på 
produkten som levereras. Processkvalitet är speciellt viktig i systemutvecklings-
sammanhang. Relationen mellan systemutvecklingsprocessen och mjukvaruprodukten är 
komplex. Att ändra på processen leder inte alltid till förbättrad produktkvalitet. En 
systemutvecklingsprocess är en kreativ process, influenser av mänskliga egenskaper och 
erfarenhet är viktiga. Externa faktorer som pressen att så tidigt som möjligt ha en produkt 
”release” kan innebära att kvaliteten på produkten minskar trots att processens kvalitet är 
hög. Mjukvarukvalitet är beroende av en designprocess där de mänskliga faktorerna är av 
stor vikt. Vid utveckling av vissa produkter är processen som används av stor betydelse, 
om produktens kvalitet ska bli tillfredsställande. När det gäller innovativa applikationer 
är det individerna involverade i processen som är viktigast, inte processens kvalitet 
[SOM95]. 
 
Idag finns det en stor mängd systemutvecklingsmetoder för utveckling av mjukvaru-
produkter och mängden ökas på hela tiden. Metoder används inte i särskild stor 
utsträckning idag även om företagen hävdar att de har en systemutvecklingsmetod. Detta 
kan bero på att metoderna inte uppfyller metodanvändarnas behov och att 
systemdesigners hellre vill uppfinna än att analysera och diskutera. Det kan även bero på 
att metoderna är ”skrivbordsprodukter” som inte testats i riktiga projekt eller att 
användning av en metod inte alltid ger bättre resultat än utan en metod. En metods 
användning är alltså ingen garanti för att processkvaliteten skall bli hög. Det är många 
saker som påverkar kvaliteten, t ex organisationen och projektgruppen samt att 
metodvalet görs med hänsyn till projektgruppens sammansättning [HÄG95]. 
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Processens höga kvalitet handlar enligt Hägerfors om: 

• Att välja en metod och teknik för arbetet som överensstämmer med situationen, 
t.ex. personal och organisation. 

• Att metod och teknik används på ett riktigt sätt. 

• Att arbetsfördelningen görs på ett sätt som tar hänsyn till tillgängliga personer. 

• Att kompetens finns inom räckhåll. 

• Att personerna både kan arbeta och trivas tillsammans. 
 
Hög processkvalitet kan enligt Hägerfors uppnås genom att arbeta med lokala metoder i 
systemutvecklingsprojekt. En lokal metod är en metod som anpassats just för den 
projektgruppen och som består av ett antal tekniker som de i projektet har valt ut. 
Processkvaliteten påverkas också av socioemotionella aspekter såsom vantrivsel och bråk 
i projektgruppen. Därför är det också viktigt med ett bra gruppklimat [HÄG95]. 
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4. EMPIRI 
Inledningsvis i detta kapitel beskriver vi den grupp som ingått i vår fallstudie utifrån 
individkaraktäristika. I metodbeskrivningen angav vi vilken grupp vi avsåg att vända oss 
till och här ger vi en bild av hur den grupp som ingår i undersökningen ser ut. För att 
tydliggöra vår analys i kapitel 5 presenterar vi här vårt resultat från fallstudien i form av 
matriser. Vi har även en bilaga där resultatet visas textuellt för den som vill ha en 
utförligare beskrivning av våra intervjusvar. 
 

4.1 Beskrivning av informanterna 
Individerna som deltog i intervjuerna var fem till antalet. Den första intervjun var vårt 
pilotfall och tas därför inte med här. De resterande fyra intervjuerna var fördelade på två 
kvinnor och två män. Åldersmässigt var spridningen stor eftersom informanterna var från 
28 år till 48 år. Informanternas utbildning var fördelade på två med akademisk examen 
och två utan. De olika tjänsteställningarna på informanterna var projektledare, 
systemdesigner, systemutvecklare och metodansvarig. Samtliga informanter har ett eller 
flera års erfarenhet av systemutvecklingsmetoder, både traditionella och 
objektorienterade.  
 
Resultaten från intervjuerna ska hjälpa oss att verifiera eller falsifiera vår hypotes ”Om 
Rational Unified Process används i systemutvecklingsprojekt så uppnås hög 
processkvalitet”. Vi har valt att spegla vårt intervjuresultat i form av matriser. 
Sammanställning av intervjuerna finns att läsa som bilagor för den som vill fördjupa sig 
ytterligare. 
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4.2 Förklaring av matriser 
Matriserna består av oberoende- och beroendevariablernas attribut, se avsnitt 1.4. De åtta 
attributen tillhör beroendevariabeln processkvalitet. Den oberoende variabeln 
representerar de generella attributen för systemutvecklingsmetoden RUP.  
 
Eftersom vi utfört våra intervjuer på fyra företag så är resultaten presenterade företagsvis 
i fyra matriser. I matriserna har vi fyllt i orsakerna, enligt informanterna, till varför varje 
beroendevariabel ökat eller inte. Dessa orsaker kan påverka RUP´s processkvalitet 
positivt eller negativt. De negativa orsakerna, vilka inte var många till antalet i vår 
undersökning, är i cellerna kursiverade.  
 

 
  OBEROENDE VARIABEL 

 BEROENDE 
VARIABEL 

Målformulering Aktiviteter Tidsplanering Arbetsfördelning 

1. Förståelig     
2. Synlig     
3. Stödjande     
4. Pålitlig     
5. Reliabilitet     
6. Robusthet  iterativ   
7. Varaktig     
8. Snabbhet     

 

 
I matrisexemplet ovan syns processens attribut till vänster (markerade med siffrorna 1-8). 
I matrisen har robustheten ökat och orsaken till detta är det iterativa arbetssättet. Det 
iterativa arbetssättet tillhör det generella attributet aktiviteter, se kapitel 1.4.1. De åtta 
attributen som representerar processkvalitet kan påverkas av flera av oberoendevariabelns 
attribut samtidigt. Detta kan ses genom att flera av cellerna på samma rad är ifyllda.  

 

Figur 4. Förklaring av matris: Egen 
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4.3 Frontec 
I matrisen nedan visar vi intervjuresultatet vi fick från informanten på Frontec Norr AB.  
 
 
 OBEROENDE VARIABEL 
BEROENDE 
VARIABEL 

Målformulering Aktiviteter Tidsplanering 
 

Arbetsfördelning 
resurser 

Förståelig 
Processens förmåga att 
förklara begrepp. 
 

- nyttan - användningsfall 
- artefakter 
- prototyp 
- iterativ 
 

- begreppsförståelse 
 

- roller 

Synlig 
Synliga resultat 

 
 
 
 

- snabba resultat 
- riskfokusering 
- delleveranser 
 

- användningsfall 
- faser 
- iterativt 
- inkrement 
- prototyp 
- artefakter 
 

- kravhantering  

Stödjande 
Stödjande av 
processaktiviteter med 
verktyg, tekniker  
 

 - bra verktyg ger 
  spårbarhet 
 
 

 - komponenter  
tillgängliga för alla 

Pålitlig 
Grad av acceptans hos 
individer 

 

- accepterad 
- ”de facto” 
 

- artefakter 
 
 

 - konfigureras 
- mentor 

Reliabilitet 
Processens 
tillförlitlighet 

 

- tillförlitlig 
- konfigureras 

- iterativ 
- kravhantering 
- artefakter 

 - arbetsordning 

Robusthet 
Processens hållbarhet 
 
 

 - riskhantering 
- iterativ 
- prototyp 
 

  

Varaktig 
Utveckling av 
processen 

 

- levande process   - konfigureras 
- mentor 

Snabbhet 
Processens effektivitet  

 

 - riskhantering - utbildning - roller 

 



     
   
       

  23

4.4 Sema 
I matrisen nedan visar vi intervjuresultatet vi fick från informanten på Sema. 
 
 
 OBEROENDE VARIABEL 
BEROENDE 
VARIABEL 

Målformulering Aktiviteter Tidsplanering Arbetsfördelning/ 
resurser 

Förståelig 
Processens förmåga att 
förklara begrepp. 

 
 

 - iterativ 
- artefakter  
- faser 
- inkrement 

- komplex 
 

- roller 

Synlig 
Synliga resultat 

 
 
 
 

- snabba resultat 
 

- faser 
- användningsfall 
- prototyp 
- riskhantering 
- inkrement 
- top down 

- kravhantering  

Stödjande 
Stödjande av 
processaktiviteter med 
verktyg, tekniker  
 

 - bra verktyg 
 

  

Pålitlig 
Grad av acceptans hos 
individer 

 

- de facto? 
- kvalitetsstämpel 
 

- artefakter 
 

- komplex - konfigureras 

Reliabilitet 
Processens 
tillförlitlighet 

 
 

- tillförlitlig - riskhantering 
- kravhantering 
- faser 

 - arbetsordning 

Robusthet 
Processens hållbarhet 
 
 

- tillförlitlig - riskhantering 
- kravhantering 
- faser 

 - arbetsordning 

Varaktig 
Utveckling av 
processen 

 

- levande process  - komplex - återanvändning 

Snabbhet 
Processens effektivitet  

 

- dokumentation - inkrement  - ej förvaltning 
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4.5 Volvo IT 
I matrisen nedan visar vi intervjuresultatet vi fick från informanten på Volvo IT. 
 
 
 OBEROENDE VARIABEL 
BEROENDE 
VARIABEL 

Målformulering Aktiviteter 
 

Tidsplanering 
 

Arbetsfördelning 

Förståelig 
Processens förmåga att 
förklara begrepp. 

 

- visionsdokument - användningsfall 
- kravhantering 
 

- komplex 
 

- roller 

Synlig 
Synliga resultat 

 
 
 

- snabba resultat 
 

- faser 
- artefakter 
- iterativt 
- verifiering 
- granskning 
 

  

Stödjande 
Stödjande av 
processaktiviteter med 
verktyg, tekniker  
 

 - bra verktyg ger 
  spårbarhet 
 

- svåra verktyg  

Pålitlig 
Grad av acceptans hos 
individer 

 

- accepterad 
 

- artefakter 
 

  

Reliabilitet 
Processens 
tillförlitlighet 

 

 - iterativ 
- kravhantering 

  

Robusthet 
Processens hållbarhet 
 

 - riskhantering 
- iterativ 
 

  

Varaktig 
Utveckling av 
processen 

 

   - konfigurering 
- development case 

Snabbhet 
Processens effektivitet  

 

 - iterativ - tidsplanering mha 
projektlednin s-
modell 

- ej styrgrupp 
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4.6 VM-data 
I matrisen nedan visar vi intervjuresultatet vi fick från informanten på VM-data. 
 
 OBEROENDE VARIABEL 
BEROENDE 
VARIABEL 

Målformulering Aktiviteter Tidsplanering 
 

Arbetsfördelning 
resurser 

Förståelig 
Processens förmåga att 
förklara begrepp. 

 
 

 - användningsfall 
- faser 
- milstolpar 
 
 

- komplex 
 
 

- roller 

Synlig 
Synliga resultat 

 

- klara resultat 
 

- användningsfall 
- faser 
- iterativt 
- prototyp 
 
 

- kravhantering  

Stödjande 
Stödjande av 
processaktiviteter med 
verktyg, tekniker  
 

- underlättar  
processen 

- användningsfall 
- diagram 
 
 

- svåra verktyg - komponenter  
tillgängliga för alla 

Pålitlig 
Grad av acceptans hos 
individer 

 

- accepterad 
 
 

- användningsfall 
 
 

  

Reliabilitet 
Processens 
tillförlitlighet 

 

- tillförlitlig 
- konfigureras 

- riskhantering 
 

 - arbetsordning 

Robusthet 
Processens hållbarhet 
 
 

- slutrapport  
- granskning 

   

Varaktig 
Utveckling av 
processen 

 

- levande process 
- dokumenteras 

  - konfigureras 
- mentor 
- mallar 
- guidelines 

Snabbhet 
Processens effektivitet  

 

  - tidsplanering mha 
projektlednings-
modell 
- faser 
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4.7 Analys 
Vi har tidigare i detta kapitel redovisat resultatet vi fick efter att ha intervjuat 
informanterna. Genom att utgå från vår hypotes ”Om Rational Unified Process används i 
systemutvecklingsprojekt så uppnås hög processkvalitet” ska vi här diskutera och 
analysera oss fram till varför vi fick detta resultat. Nedan redovisar vi vår analys. 
Analysen är uppdelad i åtta delkapitel, där varje kapitel motsvarar ett attribut för 
processkvalitet. Utifrån varje attribut har vi diskuterat oss fram till om attributen, enligt 
informanterna, är positivt, det vill säga har ökat. 
 

4.8 Attribut för processkvalitet 

4.8.1 Förståelig 
Enligt alla informanter bör tidigare erfarenhet av systemutveckling finnas för att förstå 
processens begrepp. Anledningen till detta är att många begrepp känns igen från andra 
metoder. Detta gör att de med erfarenhet av systemutveckling lättare tar till sig RUP. En 
annan anledning kan vara, vilket även Kruchten [KRU00] säger, att de tre 
upphovsmännen till RUP under många år innan de enades och tog fram RUP tillfört 
mycket på systemutvecklingsområdet. Deras sätt att definiera olika begrepp återkommer 
av naturliga skäl i deras gemensamma metod, RUP. Informanternas svar visar att de är 
medvetna om att det finns en tröskel som alla måste ta sig över innan ”nyttan” med RUP 
visar sig. Men trots svårigheter som kan dyka upp i början av metodanvändandet så är 
alla överens att det är värt all möda att ta sig över tröskeln.  
 
I och med RUP´s införande har kundens förståelse och medverkan i systemutvecklings-
projekten blivit mer påtaglig. En av informanterna säger att ”kundförståelsen är mycket 
bra i RUP, kunden anammar RUP på grund av dess användningsfall, faser och 
milstolpar”. Vi ser ett klart mönster i informanternas svar, där användningsfallen är den 
största anledningen till kundens förståelse. Trots att ”nyttan” med RUP är stor och att 
kunden fått bättre förståelse för systemutvecklarnas arbete anser tre av informanterna att 
RUP är komplex. I och med detta tolkar vi att RUP inte är en process med god 
förklaringsförmåga över begrepp. 
 

4.8.2 Synlig 
RUP visar tydliga resultat genom hela utvecklingsprocessen. En informant säger att 
”uppdelningen i små etapper och visuella användningsfall i RUP gör att kunden kan se 
resultat tidigt och därför vara med och påverka”. I Kruchtens bok [KRU00] nämns det 
iterativa och inkrementella utvecklingssättet som en av anledningarna till synliggörandet 
för kunden. Kontinuerliga integrationer gör att kunden ser hur systemet byggs upp bit för 
bit. Vi kan utifrån informanternas svar utläsa att spårbarheten i ett utvecklingsprojekt som 
styrs av RUP är mycket tydlig. De olika diagram och dokument som produceras för att 
förklara utvecklingsprocessen ger en röd tråd. Användningsfallen som följer med genom 
hela processen är en av de avgörande faktorerna för tydliggörandet av resultatet. 
Informanternas svar säger oss att RUP ger synliga resultat genom hela utvecklings-
processen. 
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4.8.3 Stödjande 
RUP kan stödjas av många olika verktyg. Vill man inte använda sig av Rationals verktyg 
så finns möjlighet till stöd från andra verktygsleverantörer. En av informanterna säger att 
”Rational har dyra verktyg så de används bara i stora projekt”. Vidare säger hon ”Vi 
använder Visio under hela processen och där kan vi bl.a. göra användningsfall och de 
olika diagrammen som finns i RUP”. Det finns alltså valmöjlighet när det gäller 
användandet av verktyg. Vidare säger hon att ”Visio är lätt men verktygen från Rational 
kräver utbildning”. Två av informanter tycker att Rationals verktyg är svåra och att det 
krävs utbildning för att använda dem. De andra två tycker att verktygen är ganska lätta att 
använda. Slutligen vill vi påstå att stödet från olika verktyg och tekniker är 
tillfredsställande. Detta till en följd av att företagen inte är bundna till ett specifikt 
verktyg utan har valfrihet. 
 

4.8.4 Pålitlig 
Enligt Sommerville [SOM95] handlar processens pålitlighet om i vilken grad den 
accepteras hos individer. ”Processen är accepterad och användbar för de som 
programmerar eftersom klassbeskrivningar och sekvensdiagram ger dem en bra bild på 
hur de ska arbeta.”  Det här citatet från en av informanterna är väldigt talande för vad 
majoriteten av informanterna anser. Acceptansen av processen anser vi är en följd av det 
goda underlag som genereras från fas till fas. I och med att alla måste dokumentera och 
precisera hur de tagit fram sina artefakter ges automatiskt ett kvalitativt förarbete. Enligt 
Kruchten [KRU00] kan artefakter ses som indata för att utföra en specifik aktivitet. Det 
kan även ses som utdata från aktiviteten, det vill säga en förfining av artefakter eller en 
helt ny mängd information. En informant som är av annorlunda åsikt säger att ”RUP är 
också väldigt omfattande och det tar tid att lära sig processen.”. Informanten tror att 
argument för vad processen kan underlätta och förbättra skulle kunna skapa intresse hos 
fler. Det behövs helt enkelt bättre marknadsföring av processen internt i företaget. Endast 
av informanterna ansåg att RUP´s komplexitet påverkar pålitligheten, därför utläser vi att 
individer som arbetar med RUP har god acceptans av processen. Detta tack vare den 
organiserade dokumentationen av artefakter. 
 

4.8.5 Reliabilitet 
Kruchten [KRU00] nämner i sin bok en risklista som tidigt tas fram i ett RUP projekt. En 
av informanterna säger i vår intervju att ”Processen kan ta hand om krav p.g.a. dess 
riskhantering tidigt i projektet, man går igenom det som känns svårast i ett tidigt skede”. 
Vi kan med stöd från både litteraturen och informanterna påstå att RUP är riskfokuserad, 
med RUP används inte ”skygglappar” utan problem och risker tas fram. Processen är 
tillförlitlig främst tack vare riskfokuseringen. 
 

4.8.6 Robusthet 
Vi ser en tydlig koppling mellan orsakerna till processens reliabilitet och robusthet. Även 
när det gäller robusthet tar informanterna upp riskhanteringen som en av orsakerna till 
detta. Vi kan se en likhet i citatet från informanten i avsnittet om reliabilitet med det här 
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som handlar om processens robusthet, ”Risker tas om hand tidigt i processen och tas upp 
under hela utvecklingstiden tack vare det iterativa arbetssättet”. Det som verkar stå i 
centrum när det gäller processens robusthet är det iterativa arbetssättet. Kruchten 
[KRU00] skriver i sin bok att ”det iterativa arbetssättet resulterar i en mycket robust 
arkitektur eftersom projektet kan rätta fel i varje iteration istället för i en massiv testfas i 
slutet av projektet”. Vi anser med stöd av detta att Rational Unified Process är av en 
robust karaktär. 
 

4.8.7 Varaktig 
RUP är väldigt omfattande och komplex vilket tidigare har framkommit i kapitel 4.8.1. 
Den stora omfattningen av RUP ger företag som driver stora projekt möjlighet att 
använda RUP på djupet. Företagen har även möjlighet att anpassa och konfigurera RUP 
efter företagets eller de enskilda projektens behov. Genomgripande säger alla 
informanterna att de har valt att göra en anpassning som passar deras företag bäst. Detta 
kan uttryckas bäst genom att citera en av informanterna som deltog i intervjuerna, 
”Genom att konfigurera RUP skapar vi en variant som passar oss. Den kan förändras 
och förfinas allt eftersom”.  RUP kan ses som en levande process som kan återföras och 
förbättras i kommande projekt. Anledningen till detta är att mallar i form av diagramtyper 
kan ändras och förbättras. RUP är en process som är anpassningsbar vilket innebär att 
processen kan utvecklas och ändras internt i företaget. 
 

4.8.8 Snabbhet 
Sommerville [SOM95] skriver att det inte är möjligt att optimera alla processattribut 
samtidigt. Han skriver vidare att om en snabb process är önskvärd är det inte möjligt att 
även göra den synlig. Att göra en process synlig innebär att producera dokument 
regelbundet. Detta saktar ner processen. 
 
Enligt Kruchten [KRU00] så tas en mängd artefakter fram som modifieras och används 
av processen. Dessa skapas under projektets gång och kan ses som det påtagliga och 
konkreta arbetet, det som visar hur projektmedlemmarna löser uppgiften steg för steg. Vi 
har både i litteraturen och i intervjuerna fått bilden av RUP som en synlig process med 
god spårbarhet, d v s en röd tråd följer med genom processen. I och med detta kan inte 
RUP i enlighet med vad Sommerville säger också vara snabb. Det är inte möjligt att 
optimera alla processattribut samtidigt. Med RUP som systemutvecklingsmetod säger en 
informant att, ”Kvaliteten på systemet som utvecklas blir bättre men det går inte 
snabbare att ta fram systemet”. I och med detta utläser vi att RUP inte är en snabb 
process. 
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5. DISKUSSION & SLUTSATS 
Vi avslutar vår uppsats med att diskutera och reflektera över vår egen undersökning. Det 
betyder i stort sett att vi gör en värdering av vårt eget arbete utifrån hur det fungerade. 
Sedan fortsätter vi med att beskriva vårt resultat och drar en slutsats utifrån detta. 
Avslutningsvis ger vi ett förslag till vidare arbete inom vårt område. 
 

5.1  Metoddiskussion 

5.1.1 Validitet & reliabilitet  
Enligt Lekvall [LEK94] är definitionen på validitet ”huruvida mätmetoden verkligen 
mäter den egenskap man avser att mäta”. När en vetenskaplig undersökning görs är det 
alltså viktigt att undersökningen verkligen undersöker det som är tänkt att undersökas 
[PAT94]. I vårt fall har informanterna i intervjuerna svarat så att vi erhöll ett bra material 
som speglar syfte och hypotes. Detta tack vare att vi formade våra temafrågor utifrån 
attributen på processkvalitet. Att vi använde oss av ett pilotfall har gett oss möjlighet att 
testa våra frågor vilket gjorde att validiteten blev högre på intervjuerna. Vi anser att vår 
undersökning har undersökt det vi från början tänkt undersöka. 
 
Enligt Lekvall [LEK93] är definitionen på reliabilitet ”den andra aspekten på säkerhet i 
en mätning och har att göra med mätmetodens förmåga att motstå slumpinflytande”. Man 
måste alltså vara säker på att undersökningen görs på rätt sätt [PAT94]. Patel säger vidare 
att om man är två observatörer vid intervjutillfället ökar reliabiliteten. För att uppnå hög 
reliabilitet på våra intervjuer antecknade vi båda två och turades om att diskutera temat 
med informanten. Vi sammanställde intervjuerna direkt efteråt och kompletterade 
varandras svar, detta gjorde att vi fick en bättre uppfattning av intervjutillfället. 
Inspelning av intervjuerna som vi avsåg att utföra tog vi bort efter vårt pilotfall eftersom 
vi upplevde det som ett störningsmoment Det som kan ha varit negativt i under-
sökningens reliabilitet kan vara att de vi intervjuade är ”RUP-frälsta”.  De anammar 
metoden och anser den vara framtidens melodi, detta gör att vi fick likartade svar på de 
frågor vi ställde och uppsatsen kan anses vara styrd av detta. 
 

5.2 Egen diskussion 
Det har varit svårt att hitta kritik mot Rational Unified Process därför att processen är 
relativt ny och ingen objektiv utvärdering av användandet av metoden har gjorts. Vi har 
letat både i litteratur och på Internet utan att hitta kritik mot RUP. Trots detta förstår vi att 
det finns svagheter med metoden men vi har inte funnit belägg för detta. I de 
tidningsartiklar vi läst om misslyckade projekt där RUP använts går det inte att utläsa om 
RUP varit orsaken till misslyckandet. Det är många faktorer som kan påverka hur ett 
systemutvecklingsprojekt lyckas, gruppdynamik, metodkompetens, projektkultur med 
mera. På grund av detta ansåg vi inte att det var relevant att ta med dessa artiklar i vår 
uppsats som kritik mot RUP. 
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Enligt Sommerville finns det ingen rätt eller fel systemutvecklingsprocess. Olika 
organisationer använder sig av olika processer för att ta fram samma produkt. Olika typer 
av produkter kan tas fram av en organisation som använder sig av olika processer. Men 
en del processer är mer passande än andra när det gäller att ta fram vissa typer av 
mjukvara [SOM95].  
 
Enligt intervjuerna med informanterna kan vi utläsa att tidigare erfarenhet av system-
utveckling bör finnas för att förstå RUP´s begrepp. Majoriteten av informanterna anser att 
RUP är komplex och omfattande vilket leder till att det tar lång till att lära sig processen. 
Eftersom RUP lägger fokus på synlighet både för utvecklaren och för kunden så brister 
RUP i snabbhet. Sommerville [SOM95] skriver att en process inte både kan vara synlig 
och snabb samtidigt. Att göra en process synlig innebär att producera dokument 
regelbundet och detta saktar ner processen. Vi förstår att RUP är bra på många sätt men 
fler nackdelar kommer med all sannolikhet att visa sig i framtiden. 
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5.3 Slutsats 
Vår hypotes lyder enligt följande, ”Om Rational Unified Process används i 
systemutvecklingsprojekt så uppnås hög processkvalitet”.  
 
För att kunna verifiera eller falsifiera denna hypotes måste vi dra en slutsats utifrån vår 
analys. I vår metod i kapitel 2.2 skriver vi att vår hypotes blir verifierad om fem av de 
åtta karaktärsdragen, det vill säga processens attribut, har ökat.  
 
För att på ett enkelt och överskådligt sätt visa hur vi tolkat resultaten och hur vi kommit 
fram till vår slutsats har återigen en matris används.  
 
 
Processattribut Företag 
 Frontec Norr WM- data Volvo IT Sema 
Förståelig 
Processens förmåga att 
förklara begrepp 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

Synlig 
Synliga resultat 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Stödjande 
Stödjande av 
processaktiviteter med 
verktyg, tekniker  
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Pålitlig 
Grad av acceptans hos 
individer 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
X 

Reliabilitet 
Processens 
tillförlitlighet 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Robusthet 
Processens hållbarhet 
 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Varaktig 
Utveckling av processen 
 

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

Snabbhet 
Processens effektivitet  
 

    

På första raden i matrisen står namnen på de olika företag där vi utfört våra intervjuer. Matrisens första kolumn 
innehåller processens olika attribut. Om personen på företaget anser att processen är förståelig, synlig, stödjande etc. 
finns det ett kryss i rutan under företagets namn i höjd med det aktuella attributet. De attribut som kan utläsas som 
positiva, det vill säga har ökat, är markerade med fet text.  

 
Matrisen visar att vi i vår analys i kapitel 5 har kommit fram till att sex av åtta attribut är 
positiva. Vi anser härmed vår hypotes vara icke falsifierad. Detta innebär i det här fallet 
att om RUP används så kommer processkvaliteten i ett systemutvecklingsprojekt 
successivt att öka. I och med detta ser vi en tendens till att användandet av RUP kan 
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medföra ökad processkvalitet. Därmed har vi uppnått syftet med uppsatsen, nämligen att 
visa att användandet av RUP ger ökad processkvalitet i systemutvecklingsprojekt. 
 
Vad som är viktigt att tänka på när ett företag inför RUP är dock, som alltid när man inför 
en ny metod, att det finns en viss inkörningsperiod. Under denna inkörningsperiod 
kommer projekten i företaget att få handskas med nya begrepp och utbildning. När 
perioden är passerad kan företaget luta sig tillbaka med en metod som ger processkvalitet 
och dessutom används av många andra företag världen över.  
 

5.4 Förslag till vidare arbete 
Efter våra litteraturstudier har det framkommit att systemutvecklingsmetoden som 
företaget använder bör anpassas efter företagets arbetssätt eller för ett specifikt projekt. 
Detta gav oss förslag till vidare arbete, nämligen att göra en anpassning av RUP och i en 
uppsats diskutera huruvida en anpassning kan ge fördelar för företaget.  
 
”RUP täcker inte styrgrupp och projektledningsbiten. RUP bör sättas samman med en 
projektledningsmodell för att ge stöd för tidsplanering” säger en av våra informanter. 
Detta är ett annat förslag till att gå vidare med ämnet, nämligen att praktiskt anpassa och 
konfigurera Rational Unified Process tillsammans med en projektstyrningsmetod.  
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Temafrågor – RUP och kvalitet  

Understandability - Förståelig: 
Processens förmåga att förklara begrepp.  

• Förståelse av processbegrepp. 
• Återkommande begrepp från tidigare metoder, fördelar/nackdelar. 
• Förbättringar/förenklingar p.g.a. nya begrepp. 
• Kundförståelse/kommunikation. 

Visibility - Synlig: 
Synliga resultat. 

• Processens aktiviteter – klara resultat – synliga för kund. 
• Klar bild av slutprodukten. 
• Kundpåverkan under utvecklingstiden. 
• Röd tråd genom projektet. 

Supportability - Stödjande: 
Stödjande av processaktiviteter med verktyg och tekniker. 

• Processaktivitet och verktygsstöd. 
• Förbättringar mha verktyget. 
• Lätt/svårt verktyg. 

Acceptability - Pålitlig: 
Grad av acceptans hos individer. 

• Process accepterad och användbar för produktionsansvariga. 
• Process accepterad av ledningen. 
• Process accepterad av kunderna. 
• Processen accepterad av systemutvecklarna. 

Reliability – Reliabilitet: 
Processens tillförlitlighet. 

• Krav och produktfel. 
• Tillförlitlig/ej tillförlitlig process. 

Robustness - Robusthet: 
Processens hållbarhet. 

• Processen och nya problem. 
• Problem under processen. 
• Lösning av problem. 
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Maintainability - Varaktig:  
Utveckling av processen. 

• Förbättring av processen. 
• Förändringar i organisationen  – utveckling av processen. 
• Dokumentation av processen. 
• Bevaring av processen.  
• Dokumentationsansvarig av processen. 
• Tillfälle för dokumentation av processen. 
• En levande process som kan återföras och förbättras i kommande projekt. 

Rapidity - Snabbhet: 
Processens effektivitet. 

• Möjlighet att utveckla ett system från en specifikation. 
• Tidsplanering. 

 
 
 

Tack för din medverkan. 
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Frontec Norr AB  
Kön: Man       Ålder: 30 år 
Arbetsområde: Designer   Utbildning: Systemvetare  
 

Förståelig: Processens förmåga att förklara begrepp 
Om individen som ska arbeta med processen har erfarenhet från tidigare system-
utvecklingsmetoder är det enkelt att förstå begreppen i RUP. Många av de begrepp som 
finns i RUP är återkommande från tidigare metoder. När en person känner igen 
begreppen sedan tidigare är det lättare att komma igång och arbeta eftersom 
omställningen inte blir så stor. Kunden kan lättare förstå hur systemet kommer att se ut 
tack vare användningsfallen. UML-notation gör att kunden lätt får en överblick. Roller i 
RUP gör att kunden lättare förstår hur systemutvecklarna arbetar. Processen uppmuntrar 
kommunikation med kunden pga. dess användningsfall och gränssnittsprototyp. 
  

Synlig: Synliga resultat 
Uppdelningen i små etapper och visuella användningsfall i RUP gör att kunden kan se 
resultat tidigt och därför vara med och påverka. I början av ett RUP projekt utförs de 
svåraste momenten, vilket ger en klar bild av hur projektet kommer att fortskrida.  
Med hjälp av delleveranser får kunden en klar bild av slutprodukten redan tidigt i 
projektet. En röd tråd eller spårbarhet får man i RUP genom de olika diagrammen som 
genereras under utvecklingstiden. 
 

Stödjande: Stödjande av processaktiviteter med verktyg och tekniker 
Processaktiviteterna i RUP har stöd i form av verktyg. Alla resultat från projektet finns 
samlade i ett verktyg vilket ger bra spårbarhet och gör att alla medlemmarna kan ta del av 
arbetet som utförts. Det finns många ganska enkla verktyg.  
 

Pålitlig: Grad av acceptans hos individer 
Processen är accepterad och användbar för de som programmerar eftersom 
klassbeskrivningar och sekvensdiagram ger dem en bra bild på hur de ska arbeta. 
Komponentbeskrivning ger även programmerarna en tydlig bild av vad de ska ta fram för 
resultat i projektet. 
Processen är accepterad av ledningen eftersom det är de som har tagit beslutet att införa 
RUP hos oss. Processen accepteras av kunderna när de förstått dess användbarhet. 
Processen accepteras av systemutvecklarna eftersom den är anpassningsbar, d v s 
beroende på projektets karaktär kan valda delar ur RUP användas, vilket ger fördelar och 
möjligheter. 
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Reliabilitet: Processens tillförlitlighet 
RUP är tillförlitlig eftersom man får en klar bild av vilka resultat som ska tas fram pga. 
den förutbestämda arbetsordningen. Dokumentationen är noggrann och innehåller 
iterationer med flera etapper som gör att man inte slarvar. Projektet kan tack vare 
iterationerna stanna upp och korrigera fel och ta hand om kunders krav och åsikter redan 
tidigt i projektet. 
 

Robusthet: Processens hållbarhet 
Processen kan hitta problem eftersom en arkitekturprototyp tas fram. Prototypen är ett 
litet färdigt program som gör det möjligt att tidigt hitta risker och tidigt förändra dem.. 
Problem under processen går bra att lösa eftersom RUP är iterativ. 
 

Varaktig: Utveckling av processen 
Processen kan förbättras genom att man integrerar en projektstyrningsmetod med RUP. 
Vi har jämkat ihop RUP med PROPS så att de passar vårt arbetssätt. RUP går att 
konfigurera efter behov. Dokumentation av processen sker m h a vårt Intranät och där 
finns mallar för hur vi ska arbeta samt exempel från riktiga projekt. Personer med 
erfarenhet får vara mentorer åt de andra i projektet. Alla får ha sin åsikt. RUP ses som en 
levande process som kan återföras och förbättras i kommande projekt eftersom våra 
mallar kan förändras. Alla resultat från tidigare projekt är samlade i samma verktyg så det 
är lätt att titta tillbaka på dem.  
 

Snabbhet: Processens effektivitet. 
RUP ska gå snabbare än andra metoder men det är svårt att jämföra. En anledning till att 
vi inte ännu sett resultat kan vara att mycket tid går åt till utbildning och information om 
RUP. Riskeliminering som ingår i RUP är en faktor som i framtiden kan göra att vi sparar 
tid. Genom att tidigt eliminera risker som finns i projektet undviks fördröjning av slut-
leverans. Det framgår tydligt vad som ska göras och resultaten är enkla att förstå. Att 
arbeta objektorienterat och komponentbaserat gör att det är lätt att dela upp arbetet och att 
arbeta parallellt med olika arbetsuppgifter samtidigt. RUP är svårt att tidsplanera 
eftersom antal iterationer varierar.  
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Sema 
Kön: Man     Ålder: 36 år 
Arbetsområde: Systemutveckling Utbildning: Systemering/programmering 

(Centekutbildning) 

Förståelig: Processens förmåga att förklara begrepp. 
Förståelse av processbegrepp är olika beroende på om man är nybörjare eller van 
systemutvecklare. RUP har både nya begrepp och begrepp som känns igen från tidigare 
metoder och det är alltid svårt att lära sig nya begrepp. RUP´s stora omfattning gör att 
metoden blir komplex. De tre gurus, Jacobsen, Booch, Rumbaughs idéer inom 
systemutveckling används i RUP och deras begrepp känns därför igen. Deras samlade 
erfarenheter kommer igen i RUP. De begrepp som jag tidigare kommit i kontakt med 
kändes bra och RUP är trots allt tre gamla metoder i en. Det som är nytt i RUP är bla. 
faser, artifacts mm. Faserna är den del som gör RUP så bra. Begreppen i sig är inte någon 
förbättring eller försämring. Nya ord har satts på gamla begrepp. Faser och inkrement gör 
att människor med olika kompetens har arbete under hela projektet. Projektmedlemmarna 
i de olika faserna har olika bakgrund och erfarenhet och trots detta kan de leverera 
resultat från en aktivitet till en annan. De som tar emot resultatet i den andra fasen kan 
lätt förstå resultatet tack vare RUP och dess gemensamma begreppssfär. RUP är iterativ 
så det finns alltså stöd för kundens behov. RUP uppmuntrar kommunikation med kunden.  
 

Synlig: Synliga resultat. 
Med RUP ser man snabbt resultat eftersom man i ”elloborationsfasen” identifierar de 
mest signifikanta användningsfallen. I ”inceptionfasen” sätter man systemgränser och 
bestämmer vilket ansvar systemet ska ha i verksamheten. Med hjälp av en prototyp på 
systemet i ett tidigt skede kan olika idéer och tankar ”bollas” med kunden. En tidig bild 
av systemets gränssnitt i form av en prototyp ger kravställaren möjlighet att påverka 
gränssnittets utformning. RUP är riskdriven och de som använder RUP fokuserar på 
risker. Genom att testa kritiska delar av arkitekturen tidigt så får man en bra bild om hur 
resten av projektet ska gå. Kundpåverkan under utvecklingstiden är möjlig tack vare 
RUP´s inkrement. Under hela utvecklingstiden uppfylls fler och fler krav. Nya krav kan 
även tas om hand om tack vare det iterativa och inkrementella arbetssättet. 
Användningsfallen förenklar kommunikation med kunden och ger ett gemensamt språk. 
En röd tråd finns genom hela projektet pga. ”top-down” arbetssättet. Användningsfallen 
gör att kraven kan läggas upp objektorienterat.  
 

Stödjande: Stödjande av processaktiviteter med verktyg och tekniker. 
Det finns ett bra stöd i många verktyg med varierande kvalitet. Väljer man att arbeta med 
Rationals verktyg får man ett bra stöd eftersom samma begrepp används i metod och 
verktyg. Vid analysfasen kan man använda verktyg från andra leverantörer. De verktyg 
som är framtagna för att stödja RUP är bra men det krävs att man känner till RUP och de 
tillhörande begreppen.  
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Pålitlig: Grad av acceptans hos individer. 
Problem med RUP är att det kan vara svårt att få acceptans för processen hos t.ex. 
programmerarna. Det kan bero på att det är en stor omställning från funktionellt synsätt 
till objektorienterat tänkande. Tolkningsproblem på hur faser ska utföras kan uppstå för 
att de olika medarbetarna har olika förkunskaper och detta kan skapa problem. Har 
längtat efter en standard, vilket RUP ser ut att bli. Anledningen till varför den kan bli en 
de facto standard är att den är utvecklad av tre gurus på systemutvecklingsområdet. 
 
Jacobsen – användningsfall med Objectory. 
Rumbaughs – objektorienterad analys med OMT 
Booch – Designfasen. 
 
När det gäller ledningens acceptans av metoden handlar det om en metod som fungerar, 
vilken är mindre viktigt. RUP är detaljerad och kan därför anpassas för varje enskilt 
projekt. Vanligast är det att använda användningsfall, sekvensdiagram och samarbets-
diagram. Man följer RUP´s faser som det är beskrivet även när man gjort vissa 
anpassningar av metoden. Ju större projekten är desto djupare ner i RUP kan man dyka. 
Kravställare eller de så kallade kunderna till systemet som har kunskap om system-
utvecklingsmetoder ser ofta RUP som en kvalitetsstämpel. 
 

Reliabilitet: Processens tillförlitlighet. 
Återkoppling sker m h a kravhantering, så kallad ”change request”. Tillförlitligheten till 
processen är stor för att den är riskfokuserad. Faserna gör att alla delar i utvecklingen 
hänger ihop på ett bra sätt. De tre systemutvecklingsgurus som tagit fram metoden ger 
den tillförlitlighet. 
 

Robusthet: Processens hållbarhet. 
Processen är hållbar pga. den är iterativ, detta gör att problem kan hittas tidigt i processen 
och åtgärdas. 
 

Varaktig: Utveckling av processen. 
Olika detaljeringsnivåer av RUP skulle vara önskvärd för att minska dess komplexitet. 
Saker kan göras på olika sätt trots den detaljerade beskrivningen man får av RUP. RUP 
finns på nätet och är dokumenterad och förklarad i böcker. Vi har en egen anpassning av 
RUP på vårt intranät med olika diagramtyper och verktyg vi använder. Vi har personer 
som ansvarar för RUP´s dokumentation och anpassning. RUP kan ses som en levande 
process som kan återföras och förbättras i kommande projekt. Arkitektuella regler 
återförs (stor del av jobbet) på kommande projekt. Tidigare var företagen dåliga på att 
använda metoder vilket ledde till att återförande av kunskap var svårare. RUP tar upp allt 
för lite vad det gäller rutiner för återförande av kunskap. 
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Snabbhet: Processens effektivitet. 
Även om man är en erfaren systemutvecklare så tar det längre tid att utveckla system med 
RUP pga. all dokumentation. Man får kvalitet på det man bygger och kunden får det de 
vill ha. Men RUP säger ingenting om det som levereras fungerar imorgon. Efter slut-
leverans till kunden ska systemet förvaltas, RUP säger inget om detta. Det RUP säger är 
att man bör använda design patterns som förenklar och skapar ett flexibelt system som är 
lättare att förvalta. De inkrementella delarna gör att det går att tidsplanera. Bestämd tid 
och innehåll för varje inkrement gör att gränser sätts vilket möjliggör tidsplanering. 
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Volvo-IT 
Kön: Kvinna     Ålder: 48 år 
Arbetsområde: Metodavd.    Utbildning: Kurser inom företaget 1985-> 

Förståelig: Processens förmåga att förklara begrepp  
I RUP finns det en mängd begrepp, både gamla och nya. Det gäller att välja ut rätt 
begrepp för varje projekt. RUP täcker det mesta. RUP är svår att förstå i början pga. alla 
nya begrepp och det gäller att inte blanda ihop begrepp från tidigare metoder. Med RUP 
har allt blivit mycket tydligare. Begrepp som roller gör att det klart framgår hur man ska 
arbeta. Användningsfall och visionsdokument (kravformulering på övergripande nivå) 
gör det lättare för kund att förstå vad som ska göras och vilket resultat det ska bli. RUP 
uppmuntrar kommunikation med kunden eftersom kravformuleringen är detaljerad, dvs. 
kunden är med och styr på detaljnivå. 
 

Synlig: synliga resultat 
RUP ger klara resultat för kunden kan sen att kraven resulterar i det tänkta systemet vid 
verifiering. Slutsystemet blir tydligt pga. all dokumentation i form av modeller och 
diagram. Dokumentationen sker under hela processen. Tack vare det iterativa arbetssättet 
kan kunden påverka arbetet under hela projekttiden. Den kontinuerliga dokumenteringen 
gör att det syns en röd tråd genom hela projektet. ”RUP online” gör att man kan söka och 
uppdatera sig hela tiden. Faser, iterationer och granskningstillfällen som är tydligt 
beskrivna innan man går in i en ny fas ger en röd tråd.  
 

Stödjande: Stödjande av processaktiviteter med verktyg och tekniker  

Det finns många olika verktyg som stödjer processen. Men många är svåra att sätta sig in 
i. Spårbarhet ändå från kraven kan ses tack vare verktygen. Allt som görs hänger ihop 
och det är enkelt att se vad som framarbetats i varje fas. Verktyget Rose är inte direkt 
enkelt att använda. De är visserligen komplicerade men det handlar nog mest om att man 
slarvar med utbildningen. Man tror att det skall gå bra med lite stöd i stället för att gå en 
riktig kurs. I Rose t.ex. dokumenteras hela systemet i form av modeller, diagram och text 
samlat på ett ställe. Det utgör ett bra underlag till systemdokumentationen som är 
värdefull i förvaltningen bl.a. Rosedokumentationen är givetvis viktig i utvecklings-
arbetet också där det ger en bra dokumentation under projektets gång. Man kan ta in en 
"ny" programmerare som blir effektiv ganska snart. Har man inget verktyg slarvar man 
ofta med dokumentationen. Verktyget tvingar fram det. ReqPro ger ett bra stöd vid 
dokumentation av krav. Utöver spårbarheten är det ett bra hjälpmedel för att hålla reda på 
status, vem ansvarar för vad, vad är viktigast osv. ClearCase och ClearQuest har jag inte 
arbetat så mycket med, men det är verktyg som krävs (framförallt i större projekt) för 
att kunna få någon ordning på versionshantering och ändringshantering.  
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Pålitlig: Grad av acceptans hos individer  
UML-modeller och diagram gör att programmerarna får ett bra underlag. Med hög 
kvalitet på tidigare arbeten får programmerarna bra dokument att stödja sig på. Inom den 
här branschen är de flesta positiva till RUP som systemutvecklingsmetod. De som inte 
accepterar RUP tycker att det känns onödigt att lära sig en ny metod när den tidigare 
fungerade. RUP är också väldigt omfattande och det tar tid att lära sig processen.  
Processen blev snabbt accepterad på vårt företag, många såg nyttan med den. 
  

Reliabilitet: Processens tillförlitlighet  
Det iterativa arbetssättet gör att processen stödjer nya krav, de kan tas emot hela tiden. 
 

Robusthet: Processens hållbarhet  
Risker tas om hand tidigt i processen och tas upp under hela utvecklingstiden tack vare 
det iterativa arbetssättet. 
 

Varaktig: Utveckling av processen  
Genom att konfigurera RUP skapar vi en variant som passar oss. Den kan förändras och 
förfinas allt eftersom. Dokumentering sköts med hjälp av development -case som är 
konfigurerade för Volvo IT. Varje projekt dokumenteras. Delar av processen kan 
förbättras och förändras tack vare att man kan konfigurera processen. 
 

Snabbhet: Processens effektivitet  
Kvaliteten på systemet som utvecklas blir bättre men det går inte snabbare att ta fram 
systemet. Tidigare tog det kanske lika lång tid som nu men med sämre kvalitet på både 
process och system. Svårt att beräkna tidsåtgång och resursåtgång. Genom att planera i 
iterationer kan man få en viss tidsuppskattning. RUP täcker inte styrgrupp och projekt 
ledningsbiten. RUP bör sättas samman med en projektledningsmodell för att ge stöd för 
tidsplanering. 
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Wm-data 
Kön: Kvinna     Ålder: 28 år 
Arbetsområde: Projektledare    Utbildning: Magister i Systemvetenskap 
 

Förståelig: Processens förmåga att förklara begrepp  
Det är svårt att förstå begreppen vid införandet av RUP, det blev vissa missförstånd innan 
man lärde sig RUP. Begreppen i RUP kan relateras till tidigare använda metoder. Inga 
förbättringar/förenklingar men begreppen blir glasklara efter man lärt sig RUP. Kund-
förståelsen är mycket bra i RUP, kunden anammar RUP pga. dess användningsfall, faser 
och milstolpar. Efter varje fas ska användningsfallen skrivas på av kunden och då förstår 
kunden också lättare varför vi gör saker och kommunikationen blir lättare. 
 

Synlig: synliga resultat 
Processens aktiviteter ger klara resultat som är synliga för kund pga. dess påskrivna 
användningsfall, då kan vi gå vidare till nästa fas. Även konstruktionsfaserna och 
iterationerna ger synliga resultat. Man får en klar bild av slutprodukten pga. gräns-
snittsprototypen som görs tidigt i projektet och de synliga användningsfallen som kunden 
kan påverka s.k. ändringshantering. Men det kan kosta pengar för kunden att göra 
ändringar. Röd tråd genom projektet får vi genom användningsfallsbeskrivningarna. 
  

Stödjande: Stödjande av processaktiviteter med verktyg och tekniker  
Rational har dyra verktyg så de används bara i stora projekt. Vi använder Visio under 
hela processen och där kan vi bl.a. göra användningsfall och de olika diagrammen som 
finns i RUP. Förbättringar m ha verktyget är att den underlättar processen. Visio är lätt 
men verktygen från Rational kräver utbildning. 
 

Pålitlig: Grad av acceptans hos individer   
Processen är accepterad och användbar för produktionsansvariga eftersom de får en 
ritning över systemet i form av användningsfall. Detta blir som en färdig karta för dem 
och de behöver inte kommunicera med kunden eftersom det redan är gjort i de olika 
användningsfallen. Nu är programmerarna överväldigade men det finns en övergångsfas 
innan man kommer in i RUP. Processen accepterad av ledningen eftersom det är de som 
bestämt att vi ska arbeta med den. Kunderna blev intresserade av RUP efter de sett 
projekt som använt RUP och nu vill de ha en egen föreläsning i RUP. Processen 
accepteras av systemutvecklarna då de fått arbeta med RUP ett tag. 
 

Reliabilitet: Processens tillförlitlighet  
Processen kan ta hand om krav pga. dess riskhantering tidigt i projektet, man går igenom 
det som känns svårast i ett tidigt skede. RUP är tillförlitlig eftersom vi har anpassad RUP 
efter Wm-datas arbetssätt och gör ett development case till varje projekt.  
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Robusthet: Processens hållbarhet  
Problem i processen löses m ha att varje projekt gör slutrapportering och granskning för 
att förbättra RUP men detta arbete ingår inte i RUP utan det har vi tagit med själva. 
 

Varaktig: Utveckling av processen  
Förbättring av processen görs genom att vi tar de bästa delarna ur RUP och gör en 
företagsanpassning som kan ändras. RUP dokumenteras genom att vi gör egna mallar, 
processkartor och guidelines. Vi kan ta erfarenhet från tidigare RUP-projekt. RUP är en 
levande process som kan återföras och förbättras i kommande projekt pga. erfarenhet vid 
dokumentationen. 
 

Snabbhet: Processens effektivitet  
Tidsplanering stöds inte av RUP men det är lättare att tidsplanera i RUP pga. dess 
uppbyggnad med sina faser. Vi tar hjälp av vår egen projektledningsmetod när det gäller 
tidsplanering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


