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Sammanfattning 
 

Uppsatsen har handlat om införande och anpassning av Rational 
Unified Process (RUP). Syftet var att ta reda på hur man har infört RUP, 
vilka typer av anpassningar som gjorts och vad det berodde på att man 
gjorde dessa ändringar i utvecklingsprocessen. Alla företag i 
undersökningen hade som mål att införa RUP på organisationsnivå. 
Själva införandet gjordes dock alltid i projektform där man gjorde 
anpassningar i fler och fler projekt tills man fått en total implementation 
av RUP. Att företagen valt att använda RUP som process berodde på ett 
flertal faktorer däribland det viktigaste var att processen var iterativ och 
att den gav företaget ett gemensamt sätt och arbeta på samt ett 
gemensamt språkbruk. De anpassningar som är gjorda i de företag jag 
har undersökt varierade kraftigt, detta berodde på att man i 
anpassningarna utgått från sina egna behov om vilka arbetsflöden som 
man upplevde att man hade mest problem med och behövde anpassas 
först. För teoridelen i uppsatsen har jag använt mig av böcker och 
artiklar utgivna om RUP och införande/anpassning av RUP och den 
kvalitativa undersökningen är gjord genom fyra intervjuer som skett hos 
Ericsson AB, Posten IT, Volvo IT och på WM-Data. 
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Abstract  
 
This thesis has been about the implementation and adaptation of 
Rational Unified Process (RUP). The purpose of this thesis has been to 
investigate how an implementation of RUP is made, what kind of 
adaptations has been used and what were the causes behind these 
adaptations. All the companies in this thesis have had the goal to 
implement RUP on a organizational level, but the implementation in 
itself were always project based, where adaptations are made in an 
increasing number of projects until a total implementation of RUP is 
achieved. Why RUP is the process chosen by these companies depends 
on several different factors. The most important and common factors 
are that it is an iterative process and that it gave the company a unified 
way of working and communicating. The adaptations that where made 
by the companies in this thesis varied. This is because that the 
adaptations where based on the company’s own needs and which 
workflows that they thought where problematic and where in most need 
of adaptation. For the theoretic part of this thesis, I have chosen to use 
books and articles published about RUP and implementation/adaptation 
of RUP. The quality part of the thesis consists of four interviews, which 
were conducted at Ericsson AB, Posten IT, Volvo IT and WM-Data. 
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Ordlista 
ClearCase = Verktyg för versionshantering. 
ClearQuest = Verktyg för CRT hantering. 
CM = Configuration Management. 
IBM = AB International Business Machines. 
MAPS = Methods and Process for system development.  
OOSP = Object-Oriented Software Process  
PCN = Project Control Model. 
PROPS = Styrmodell Projektstyrning.  
Rational Rose = Verktyg för visuell modellering. 
RUP = Rational Unified Process. 
UML = The Unified Modeling language. 
XP = eXtreme Programming  
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1. Bakgrund 
Vattenfallsmodellen är en linjär utvecklingsprocess. Vid detta tillvägagångssätt är de 
grundläggande problemen att riskerna skjuts på framtiden och det leder till att det blir 
kostsamt att hantera misstag i tidiga faser. Ett system som utvecklas enligt vattenfalls-
modellen testas enbart i slutet av utvecklingen och sådana fel är svårare att rätta till än om 
systemet skulle testas under hela utvecklingen. I den iterativa och inkrementella 
processen identifieras riskerna tidigt i projektets livscykel för att det ska vara möjligt att 
hantera dem inom rimlig tid och på ett effektivt sätt. Vid varje iteration tvingas 
utvecklarna att färdigställa projektets artefakter på ett repeterbart och förutsägbart sätt. 
Klassiska utvecklingsprocesser som bygger på vattenfallsmodellen ersätts mer och mer 
av iterativa modeller som Rational Unified Process (RUP) och Object-Oriented Software 
Process (OOSP). OOSP är en sekventiell utvecklingsmodell som består av fyra faser i 
vilka arbetet sker iterativt. Även en process som eXtreme Programming (XP) som är en 
utvecklingsmodell med implementationen i centrum och som bygger på tidigare 
erfarenheter har blivit populär på marknaden. RUP är ett ramverk för programvaru-
utvecklingsområdet och den visar hur man på ett disciplinerat sätt kan närma sig 
arbetsuppgifter inom programvaruutvecklingsområdet. Målet för RUP är att inom givna 
tidsramar och budget producera högkvalitativ programvara som uppfyller slutanvänd-
arnas behov. Genom att alla projektmedlemmar använder sig av samma kunskapsbas och 
därmed delar samma språk och syn på hur man utvecklar mjukvara så har det inte så stor 
betydelse vilken del i utvecklingen man arbetar med. RUP är en kommersiell produkt 
som utvecklades av Grady Booch, Ivar Jacobsen och James Rumbaugh, och 
marknadsförs av Rational Software Corporation som idag tillhör AB International 
Business Machines (IBM). RUP är under ständig utveckling och det kommer nya utgåvor 
regelbundet. Det är en utförligt dokumenterad utvecklingsprocess där dokumentationen är 
åtkomlig via ett verktyg från CD-rom eller över nätet. Utvecklingen av RUP sker genom 
att man införlivar väl beprövade metoder, principer och processer som tidigare varit 
framgångsrika i andra programvaruutvecklingsprojekt. RUP är en anpassningsbar process 
och den kan användas för de flesta programvaruutvecklingsprojekt av alla slag och 
storlekar. Detta innebär att man inför varje unikt projekt måste sätta ihop en egen process 
av RUP (Lunell, 2003). I slutet av år 2000 var det mer än 1,000 olika företag som 
använde sig av RUP, dessa företag fanns i många olika branscher som exempelvis inom 
Telekommunikation, Transport och Banker (Kruchten, 2003).   
 

1.1 Problembeskrivning 
RUP är en stor och generell process bestående av ca 3500 html sidor som ofta kräver 
modifieringar för att vara relevant för ett visst projekt eller en viss organisation. När man 
inför och anpassar RUP i organisationen innebär det att man förändrar en organisations 
arbetssätt så att processen uppfyller de behov som organisationen har. Man kan anpassa 
RUP på organisations och på projektnivå. Att göra anpassningen på organisationsnivå 
innebär att anpassningarna görs för att gälla hela organisationen medan en 
projektanpassning görs för ett specifikt projekt. Utifrån detta tycker jag det är intressant 
att titta närmare på hur RUP införs i en organisation och vilka anpassningar som är 
nödvändiga att göra. 
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1.2 Problemformulering 
Hur kan RUP införas och anpassas i företag? 

• Varför har man valt just RUP? 
• Vilka typer av anpassningar görs? 

 

1.3 Syfte 
Syftet är att ta reda på hur man kan införa RUP i företag och vilka typer av anpassningar 
man kan göra i organisationer eller i ett enskilt projekt och vad det beror på att man väljer 
att göra dessa ändringar i utvecklingsprocessen. 
 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen ska behandla hur man kan införa och anpassa RUP i företag. Jag har inte 
skrivit om RUP på detaljnivå utan enbart tagit upp den teori som krävs för att man ska få 
en förståelse för hur införandet och anpassningen av RUP gått till. Jag har inte gjort 
någon jämförelse mellan RUP och andra utvecklingsprocesser. Resultaten är avgränsade 
till de företag som har deltagit i intervjuerna. 
 

2. Metod 
En metod är ett redskap för att lösa problem och komma fram till ny kunskap men metod 
ger inte svar på några frågor. Man skiljer mellan två olika metodiska angreppssätt, man 
talar om kvantitativa och kvalitativa metoder (Holme & Solvang, 1997). 
 

2.1 Intervju 
För denna uppsats har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer då man genom 
detta sätt att samla in information kan få en djupare förståelse av det problem som 
studeras och att man kan låta respondenterna tala mera fritt om hur man infört och 
anpassat RUP, då detta troligtvis varierar kraftigt mellan de företag som ska delta i denna 
uppsats.  
Intervjumallen består av frågor uppdelad i kategorierna: 

• Personliga frågor 
• Allmänna frågor om RUP 
• Införande av RUP 
• Anpassning av RUP 

 

2.2 Validitet och Reabilitet 
Med validitet menas att mäta det som avses att mäta. Kriterierna i intervjumallen har valts 
ut efter granskning av tidigare litteratur i ämnet där jag försökt få fram vad som är viktigt 
att undersöka för att svara på problemformuleringen. Reabilitet innebär att 
mätinstrumentet är pålitligt och ska ge samma resultat vid en upprepning av mätningen 
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(Holme & Solvang, 1997). Skulle en upprepning av mina intervjuer ske inom en snar 
framtid tror jag intervjuerna skulle ge samma resultat, men på längre skikt kan det bli 
skillnader i resultatet hos framförallt Posten IT som är mitt inne i sin införandefas av 
RUP idag. 
 

2.3 Litteratur 
För teoridelen i uppsatsen har jag använt mig av böcker som tar upp information om 
RUP:s uppbyggnad och praktiska användning. I Kruchtens bok Rational Unified Process 
– en introduktion (2000) tas det även upp hur man teoretiskt bör anpassa och införa RUP 
i en organisation och vilka svårigheter som finns när man inför en ny process.  Dessa 
böcker har jag lånat på stadsbiblioteket. Jag har även fått tillgång till artiklar publicerade 
på The Rational Edge som handlar om RUP- införande samt en rapport om hur man 
anpassar RUP till en organisation. Denna information har jag fått tillgång till via en 
kontaktperson jag fått på IBM. 
 

2.4 Tidigare undersökning i området 
I en undersökning gjord av Objektgruppen (Objektfabriken, 2005) anses det att det finns 
en större chans att lyckas med ett RUP- införande om det finns stöd och engagemang hos 
den införande organisationens ledning. Det är även viktigt att det skall finnas tillräcklig 
grundkompetens och vilja till förändring hos personalen. Organisationen ska även vara 
förändringsbenägen och ha ett långsiktigt fokus då det tar tid att införa RUP fullt ut i en 
organisation. Svårigheter som framkom var att organisationen kan ha för höga 
förväntningar på ett snabbt resultat eller inte ha ett samordnat införandet. Att anställda 
kan vara ovilliga till att ta till sig en ny process är också viktigt att tänka på och här gäller 
det att blanda in personalen så tidigt som möjligt. En av svårigheterna vid anpassning av 
RUP är enligt Objektgruppen att RUP kan anses vara för omfattande (Andersson, 
Arvidsson, Milton, Olsson, 2001). 
 

2.5 Målgrupp 
Eftersom uppsatsen handlar om hur man inför och anpassar RUP i en organisation har ett 
krav på de företag som deltar i undersökningen varit att de använder sig av RUP i sin 
systemutveckling. Jag har via e-post frågat företag som jag tror använder sig av RUP om 
de varit intresserade att delta i undersökningen. Jag har valt att vända mig företag som jag 
känner till sedan tidigare och arbetar med mjukvaruutveckling. De företag jag skickade e-
post till var Saab, Volvo IT, WM-Data, Ericsson AB, Teleca och Posten IT. Genom detta 
sätt fick jag tag i två företag som använde RUP som process, det var Volvo IT samt WM-
Data. Det har varit svårt att få kontakt med företag så att Ericsson AB och Posten IT fick 
jag kontakt med genom den respondent jag hade på Volvo IT. Saab fick jag kontakt med 
men det visade sig att dem inte använde sig av RUP.  
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2.6 Procedur 
Intervjuerna har genomförts genom att deltagarna fått ta del av intervjumallen i förväg för 
att kunna vara så väl förberedda som möjligt inför intervjun. Jag har gjort en intervju på 
varje deltagande företag. Intervjuerna har tagit ca 1.5-2 timmar per företag och under 
denna tid har frågorna diskuterats. Att jag bara gjort en intervju på varje företag beror på 
att jag varit intresserad av och ta reda på hur införandet och anpassningen av RUP 
praktiskt gått till och inte hur de anställda upplevde att införandet/anpassningen gick till. 
Att ha flera respondenter på samma företag anses i detta fall inte relevant för resultatet då 
införandet/anpassningen gått till på ett specifikt sätt även om en annan respondent kanske 
hade förklarat det på ett annat sätt men resultatet skulle som sagt bli densamma. 
Respondenten hos WM-Data har svarat på frågorna via e-post då man på WM-Data inte 
hade någon person som kunde svara på alla intervjufrågorna utan den respondent jag fick 
där fick själv fråga andra anställda om svar på frågorna.  
 

2.7 Databehandling 
De kvalitativa intervjuerna har under intervjun spelats in på band och i efterhand skrivits 
ner för att få med all information från intervjun. Sedan har informationen sammanställts i 
resultatdelen efter de kategorier som intervjumallen är uppdelad i.   
 

3. Teori 

3.1 Systemutvecklingsprocess 
I en systemutvecklingsprocess ingår de teorier, metoder och verktyg som behövs för att 
utveckla en mjukvaruprodukt. Under de senaste åren har systemutvecklingen blivit större 
och komplexare, och i takt med detta har det tagits fram nya metoder, processer och 
verktyg för att minska de stigande utvecklingskostnaderna. Nyckelattributen för en 
systemprodukt är den är lätt och underhålla, effektiv, användbar och tillitsfull. 
 
Systemutvecklingsprocessen är uppbyggd av ett antal processaktiviteter: 
 

• Systemspecifikation 
Systemets funktionalitet och begränsningar måste definieras. 

 
• Systemutveckling 

Ett system som uppfyller specifikationen måste tas fram. 
 

• Systemvalidering 
Systemet måste valideras så att det uppfyller kundens krav. 

 
• Systemevolution 

Systemet måste evalvera så att det kan anpassa sig efter förändringar i kundkraven. 
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Det finns ingen ”rätt” eller ”felaktig” systemutvecklingsprocess. Olika processer bryter 
ner dessa aktiviteter på olika sätt. Olika organisationer använder olika processer för att 
utveckla samma typ av produkt. Sen kan det vara så att en viss process är mer lämpad åt 
en specifik produkt. 
 
Det finns ett antal olika generella utvecklingsmodeller: 
 

• Vattenfallsmodellen 
Tar processaktiviteterna ovan och använder dem i ett antal separata faser, som t.ex. 
kravspefikation, systemdesign, implementation, test osv. Efter att en fas är klar så 
går man vidare till nästa.  

 
• Evolutions utveckling 

Denna modell blandar aktiviteterna systemspecifikation, systemutveckling och 
systemvalidering. En tidig version av systemet utvecklas väldigt snabbt utifrån 
vaga specifikationer. Detta system utvecklas sedan vidare m.h.a synpunkter från 
kunden tills det uppfyller kundens krav. Man kan säga att processaktiviteterna 
pågår samtidigt. 

 
• Formell transformation 

Denna modell är baserad på att man tar fram en matematisk systemdefinition som 
man sedan transformerar m.h.a matematiska metoder till ett system. Genom att 
använda denna modell kan man vara säker på att systemet är byggt enligt 
specifikationerna. 

 
• Integrering av återanvändingsbara komponenter 

Denna modell utgår ifrån att delar av systemet redan existerar. Processmodellen 
fokuserar mer på att integrera dessa delar än att utveckla dem från grunden. 

 
De två första av dessa processmodeller (vattenfallsmodellen och evolutions utveckling) är 
vanliga vid systemutvecklingsprojekt. RUP är baserad på vattenfallsmodellen och lägger 
till saker som iterativitet (Sommerville, 1998). 
 

3.2 RUP:s uppbyggnad och användning 
RUP är en iterativ utvecklingsprocess som bygger på bästa praxis. Med bästa praxis 
menar man väl beprövade metoder, principer och processer som varit framgångsrika i 
tidigare projekt. Genom att använda dessa metoder tillsammans löser man 
grundorsakerna till programvaruutvecklingsproblem. Dessa problem kan exempelvis 
bestå av ostrukturerad kravhantering, dålig arkitektur, otillräcklig testning och misslyckad 
riskhantering.  
 
De metoder som pekas ut i RUP-dokumentationen är: 

• Iterativ utveckling 
• Kravhantering 
• Arkitekturcentrerad utveckling 
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• Visuell och exekverbar modellering 
• Upprepad kvalitetsverifiering 
• Konfigurations och ändringshantering 

 
Iterativ utveckling 
Att programvara ska utvecklas iterativt är en av kärnpunkterna i RUP, detta ser man 
tydligt i att iterationsplanering har en framskjuten plats i projektplaneringen (Lunell, 
2003). Iterativ utveckling behövs för att dagens programvarusystem är väldigt komplexa 
och sofistikerade. Skillnaden mellan vattenfallsmodellen (Kruchten, 2002, s 6) där 
utvecklingen sker stegvis till systemet är klart och den iterativa och inkrementella 
processen som visas i bilden nedan är att i en iterativ/inkrementell utveckling sker 
utvecklingen i ett antal cykler där man successivt går tillbaka och kompletterar eller 
förbättrar systemet tills man är nöjd (Probasco, 2000).  

  
Figure 1 En iterativ och inkrementell process 
(Probasco, 2000, s.2, Copyright IBM) 
 
Genom att använda sig av den iterativa och inkrementella processen löser man flera 
grundproblem inom programvaruutveckling genom att:  

• Missförstånd upptäcks och åtgärdas vid tidig iteration. 
• Tidig återkoppling från användarna. 
• Motsägelser i krav, design och implementation upptäcks tidigt. 
• Arbetsbelastningen är mera jämn under projektets livscykel. 
• Projektgruppen kan lära sig av misstagen och kan på så sätt förbättra processen 

efterhand. 
• Man underlättar återanvändning.  
• Man möjliggör taktiska förändringar av produkten. 
• Man får en robustare arkitektur eftersom man åtgärdar fel under flera iterationer 

(Kruchten, 2003). 
 
Kravhantering 
Då krav ofta förändras under utvecklingens gång är det viktigt att det finns rutiner för hur 
krav och kravändringar hanteras. Kravhantering innebär att man ska kunna identifiera och 
spåra krav, att kraven hanteras disciplinerat och att inkonsekvenser upptäcks enkelt 
(Strand, 2001). Genom att ha en effektiv kravhantering får man bättre kontroll på 
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komplexa projekt, bättre programvarukvalitet, nöjdare kunder och minskade projekt-
kostnader och förseningar (Kruchten, 2002). När man använder sig av användningsfall 
och scenarion kan man på ett bra sätta fånga upp funktionalitet och försäkra sig om att 
dessa driver designen, implementationen och testningen av mjukvaran (Rational Software, 
1998). 
 
Arkitekturcentrerad utveckling 
En av kärnaktiviteterna i en utvecklingsprocess är hur ett systems arkitektur ska se ut. 
Arkitekturen är en definition av hur systemet ska vara organiserat, vilka element och 
gränssnitt som ska ingå och hur dess beteenden ska se ut. En god arkitektur är avgörande 
för ett programvaruprojekts framgång och produktens livslängd. Vid iterativ och 
inkrementell utveckling byggs arkitekturen i flera stabila och självständiga moduler. På 
detta sätt kan man enklare förvalta och vidareutveckla enskilda moduler och komponenter 
utan att behöva gå igenom hela systemet. Av dessa skäl ska alltid arkitekturen ha en 
central plats i utvecklingen. 
 
Visuell och exekverbar modellering 
Alla modeller förenklar och förklarar verkligheten. Att beskriva ett komplext system med 
modeller istället för med ord innebär att fler kan kommunicera med varandra i och 
utanför projektet. Unified Modeling Language (UML) är ett grafiskt språk konstruerat för 
att visualisera, specificera, konstruera och dokumentera de olika delar som behövs i ett 
programvaruintensivt system (Kruchten, 2002). Att använda sig av modellering har 
många fördelar genom att man minimerar risken för missförstånd gällande 
användningsfall, användarscenarior och den tekniska designen. Oflexibel arkitektur är lätt 
att avslöja och inkonsekvenser hittas och exponeras tydligare när man modellerar (Strand, 
2001).  
 
Upprepad kvalitetsverifiering 
Själva kärnan i testverksamheten är att verifiera systemets funktionalitet med hjälp av 
formulerade krav. Praktiskt innebär detta att man skapar testfall för alla centrala 
användarscenarier, dessa scenarier ska motsvaras av de krav som samlats in ifråga om 
systemets begärda funktionalitet (Lunell, 2003). Den iterativa utvecklingen innebär att 
varje ny utgivning av en produkt testas löpande och under en jämn period snarare än 
enbart i slutet av projektet. Fördelar med att verifiera kvaliteten är att test och utvärdering 
görs på högriskområden, att fel och inkonsekvenser hittas tidigt och att alla bedömningar 
i projektet är objektiva och bygger på riktiga resultat.  
 
Konfigurations- och ändringshantering 
Iterativ utveckling innebär att produkten kommer att finnas i många versioner med 
varierande funktionalitet och grad av fullständighet. Det betyder att förändringar kan 
gälla både tidigare och senare utgåvor. Genom att ha kontroll på förändringar är föränd-
ringarnas utbredning övervakad och tillgänglig och förändringarna sker i stabila och 
anpassade system (Strand, 2001).  
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3.3 RUP: s nyckelbegrepp 
En process beskriver vem som gör vad, hur och när. De primära nyckelbegrepp eller som 
de också kallas modelleringselement, som RUP använder sig av är roller, aktiviteter och 
artefakter. Bilden nedan visar vilket beroende som finns mellan modelleringselementen 
roll, aktivitet och artefakt i RUP (Lunell, 2003). 
 
 

 
 
Figure 2: RUP: s centrala modelleringselement 
(Egen figur) 
 

• Roller – definierar vem som gör något. 
• Aktiviteter – beskriver hur detta ska göras. 
• Artefakter – visar vad aktiviteter ska ge som resultat 
• Arbetsflöden – visar när något görs. 

 
Roller 
Begreppet arbetare innebär beteenden och ansvar hos en individ eller en grupp individer 
som arbetar tillsammans. I RUP har en arbetare en roll, det vill säga vissa aktiviteter som 
utförs och vissa artefakter som skapas. En och samma arbetare kan ha flera olika roller 
och därmed äga en uppsättning artefakter (Strand, 2001). RUP definierar ett trettiotal 
roller som har förts samman i fem rollgrupper. Dessa fem rollgrupper är analytiker, 
utvecklare, testare, ledare och administratörer och övriga roller. 
 
Aktiviteter och Arbetsflöden 
Aktivitet betecknar i RUP arbete. Det finns olika typer av aktiviteter men idealfallet är att 
en aktivitet utförs av en person under en sammanhängande tidsrymd. Flera olika 
aktiviteter kombineras ihop till arbetsflöden. Ett arbetsflöde är en sekvens av aktiviteter 
som producerar ett resultat av ett mätbart värde. Ett arbetsflöde kan uttryckas som ett 
aktivitetsdiagram, sekvensdiagram eller samarbetsdiagram i UML. En aktivitet 
kännetecknas av att den har ett tydligt syfte och att den producerar ett påtagligt och 
meningsfullt resultat för projektet. Aktiviteter utförs i ett antal steg, vanligtvis börjar en 
aktivitet med ett tankesteg där man samlar in information och uppgiften preciseras, efter 
det följer några utförandesteg där artefakter skapas eller uppdateras och avslutningsvis 
har man några granskningssteg där man kontrollerar hur uppgiften blivit utförd. 

utför 

ansvarar för 

Roll 

Aktivitet

Artefakt

ut in
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Aktiviteterna är alltid knutna till rollen som utför dem och till en aktivitet hör oftast ett 
antal artefakter som ger hjälp att utföra arbetet (Lunell, 2003).  
 
Artefakter 
I nationalencyklopedin definieras artefakt som ”föremål som formats av människa” 
(Lunell, 2003, s 50). I RUP används artefakt som ett samlingsbegrepp för allt som 
utvecklas under ett projekt av projektmedlemmarna (Lunell, 2003). En artefakt är 
påtaglig och faktisk, det är någonting som projektet skapar eller använder för att nå dess 
slutprodukt.  Det finns olika typer av artefakter men de som rekommenderas av RUP är 
förutom dokument även modeller, användningsfall, källkodsfiler eller körbara prototyper 
(Strand, 2001).  
 

3.4 Struktur 
Denna bild visar det vanligaste sättet att avbilda RUP: s struktur. Den horisontella axeln 
visar hur RUP föreställer sig ett projekts organisation i tiden medan den vertikala axeln är 
organiserad efter arbetsuppgifter (Lunell, 2003).  
 

 
Figure 3: RUP: s struktur. 
(Kruchten, 2003, s.4, Copyright IBM) 
 
RUP: s utvecklingscykel är uppdelad i fyra faser och i nio arbetsflöden. En fas är en 
tidsperiod mellan två milstolpar, innan man kan gå över till nästa fas ska formulerade mål 
vara uppnådda och artefakter skapade och granskade (Strand, 2001). Alla faserna 
genomförs i ett antal iterationer beroende på projektets behov och storlek. Det finns fyra 
stycken större milstolpar i RUP, dessa visas som streckade linjer i bilden mellan varje fas. 
Milstolparna utgör underlag för de beslut som ska fattas vid varje större milstolpe (Lunell, 
2003).   
Faserna i RUP är:   Förberedelsefasen (Inception) 

Etableringsfasen (Elaboration) 
Konstruktionsfasen (Construction) 
Överlämningsfasen (Transition) 
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Förberedelsefasen 
Syftet med denna fas är att man ska ta beslut om det är tillräckligt lönsamt att genomföra 
projektet. Detta beslut ska fattas efter att man analyserat kraven, utvärderat de tekniska 
förutsättningarna samt gjort en projektplan (Strand, 2001). Kravanalysen preciserar och 
avgränsar projektet och de krav man försöker fånga i denna fas är huvudkraven. De 
tekniska förutsättningarna är att etablera den utvecklingsmiljö som ska användas i 
projektet. Man behöver även utreda vilka behov och verktyg som kan komma att krävas i 
senare faser. Projektplanen ska ge en uppfattning om projektets storlek och hur 
utvecklingen ska planeras och vilka som är de närmaste iterationerna. Projektplanen ska 
även visa om projektet är ekonomiskt försvarbart. Resultatet av arbetet i denna fas är ett 
antal artefakter: 

• En projektöversikt – domänmodell. 
• En början på en användningsfallsmodell och en preliminär analysmodell. 
• En projektplan.  
• En bedömning av riskerna. 
• En eller flera prototyper. 

 
Milstolpe: Livscykelmål 
Vid denna milstolpe måste det råda full enighet om projektets omfattning och mål samt 
tid och kostnadsomfattningar. Man ska även vara överens om risker och det ska finnas en 
användbar utvecklingsprocess. För att man ska vara överens om de huvudsakliga kraven 
används användningsfallsmodellen som bekräftelse på att alla förstått kraven på samma 
sätt. Har man gjort prototyper ska dessa visa att det finns tekniska lösningar på de 
problem där man tidigare varit osäker. Projektet kan vid denna milstolpe antingen 
avslutas eller omarbetas (Lunell, 2003). 
 
Etableringsfasen 
Syftet med arbetet i denna fas är att etablera grunden till hela systemet som ska byggas. 
Etableringsfasen är den mest kritiska i RUP då fasens två huvudområden krav och 
arkitektur är avgörande för projektets framgång. Kraven ska förfinas, grupperas och 
prioriteras utifrån de huvudkrav och den användningsmodell man gjort i förberedelse-
fasen. Arkitekturarbetet är den största delen i denna fas, här ska alla viktiga beslut 
angående design och analysfrågor vara dokumenterade och arkitekturen ska ha en 
överskådlig organisation och struktur. Resultatet av arbetet i denna fas är både en 
uppdatering av risklistan och en mera komplett och detaljerad användningsfallsmodell 
från föreberedelsefasens artefakter samt följande nya artefakter: 

• Arkitekturbeskrivning 
• Exekverbar prototyp görs för att testa arkitekturen. 

 
Milstolpe: Livscykelarkitektur 
Här krävs att kravbilden och arkitekturen har stabiliserats och att de största riskerna har 
eliminerats. Det ska även finnas ett projekt och en iterationsplan som täcker 
konstruktionsfasens iterationer. Tidsuppskattningar och andra resursbehov ska vara 
realistiska.  
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Konstruktionsfasen 
Det stora målet med denna fas är att åstadkomma en komplett första implementation av 
produkten som ska testas och köras i faktisk miljö och inte i utvecklingsmiljön (Strand, 
2001). Vid övergången till konstruktionsfasen blir projektet betydligt större då fler 
personer blir inblandade. Utvecklingen löper ofta i två spår, där ena spåret består av 
kvalitetssäkring, testning och felrättning medan det andra spåret går ut på att utbilda 
användarna och konvertera databaser. Resultatet av denna fas ger upphov till en del nya 
artefakter: 

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

 
Milstolpe: Initialt funktionsduglig 
Intressenterna ska vara överens om att systemet ska vara tillräckligt klart och stabilt för 
att introduceras till användarna (Lunell, 2003). 
 
Överlämningsfasen 
I denna fas bedöms systemet vara i princip klart. Systemet är godkänt att lämna 
utvecklingsmiljön och installeras hos slutanvändarna. Denna fas har två huvudsakliga mål, 
att alla kraven ska vara uppfyllda samt att man ska kunna ta hand om de problem som kan 
dyka upp vid installering i användarmiljö samt felrapportering. De artefakter som denna 
fas ger upphov till är: 

• Systemet 
• Manualer till användare 

 
Milstolpe: Produktutgåva 
Den milstolpe som avslutar utvecklingscykeln i RUP är produktutgåva. För att man ska 
ha passerat denna milstolpe och projektet ska kunna avslutas krävs det att systemet ska ha 
klarat av alla tester och den slutgiltiga granskningen ska ha gått bra. Här är det även 
viktigt att kunden är nöjd samt att kostnads och resursåtgången varit acceptabel. 
 

3.5 Arbetsflöden 
De nio arbetsflödena täcker olika delar av utvecklingsarbetet och varje disciplin består av 
en mängd aktiviteter som hänger ihop med varandra i ett arbetsflöde. De nio disciplinerna 
som RUP består av är uppdelade i processarbetsflöden och hjälparbetsflöden (Kruchten, 
2002)  
 
Processarbetsflöden:    Hjälparbetsflöden: 
Affärsmodellering    Konfigurations och ändringshantering 
Kravhantering     Projektledning 
Analys och Design    Utvecklingsmiljö 
Implementation 
Test 
Driftsättning 
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Affärsmodellering 
När man arbetar med affärsmodellering betraktar man hela verksamheten som en helhet.  
Affärsmodellering beskriver principer för hur man kan analysera den organisation som 
beställer utvecklingen. Denna typ av modellering används för att försäkra sig om att 
kunder, utvecklare och användare kommunicerar på ett gemensamt sätt. Genom att man 
använder sig av användningsfallsmodeller och objektmodeller skapas en gemensam 
förståelse och det blir en minskning av missförstånden. 
 
Kravhantering 
Målet med krav är att beskriva vad systemet bör göra och ge utvecklare och kunder bättre 
förståelse av kraven på systemet. Kraven ska ta fram vilket problem som ska lösas, vilka 
egenskaper systemet ska ha och vilka tjänster som systemet ska utföra. Kravfångst och 
kravanalys tar mycket tid under projektets första tid. Den främsta tekniken i RUP för att 
ta fram krav är användningsfallsmodellering med dokumentation. I RUP anses det inte 
möjligt att man kan komma fram till en fullständig och avslutad kravbild direkt utan att 
man börjar med en kravbild som sedan revideras under projektets gång.  
 
Analys och Design  
Målet med detta arbetsflöde är att ta fram en systembeskrivning som blir underlag för 
implementationsarbetet. Systemet ska ha en pålitlig arkitektur och uppfylla kundens alla 
önskemål. Arbetsflödet resulterar i en designmodell och eventuellt även en analysmodell. 
Designmodellen kan ses som en avbildning av källkoden, en typ av ritning som visar hur 
koden är skriven och strukturerad. Klasser strukturerade till designpaket och subsystem 
med väldefinierat gränssnitt representerar vad som kommer att bli komponenter i 
implementationen. Modellen innehåller även beskrivningar över hur objekt i design-
klasserna integrerar för att utföra användningsfall. 
 
Implementation 
Målet med implementationen är att förfina organisationen av kod till implementerings-
bara klasser och objekt i termer av komponenter. I implementationsfasen görs kodningen 
av systemet, i denna fas bestäms också hur källkoden ska vara organiserad. Denna bygger 
ofta direkt på den designmodell som tagits fram i analys och design. Testfasen går ut på 
att få fram en felfri produkt som är säker och tillförlitlig och samtidigt uppfyller de 
förväntningar som användarna har (Rational Software, 1998). 
 
Test 
Syftet med testningen är att utvärdera produktkvaliteten. Utvärderingen görs av de 
komponenter som utgör produkten och hos arkitekturen som formar dessa komponenter. 
Med hjälp av denna utvärdering kan man säkerställa att produkten uppfyller eller ännu 
hellre överträffar en definierad och godkänd mängd krav. Testningen pågår under hela 
livscykeln för att utvecklarna ska kunna få feedback i tid angående produktens kvalitet. 
Den slutgiltiga produktens testas för att utvärdera om den är redo att levereras till kund. 
 
Driftsättning 
Arbetsflödet för driftsättning beskriver de aktiviteter som är relaterade till testning och 
leverans av installerbar programvara. Exempel på aktiviteter som utförs i detta 
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arbetsflöde är leverans och installation hos slutanvändare, distribution, support och 
marknad. 
 
Konfigurations- och ändringshantering 
Arbetsflödet beskriver hur man håller kontroll på de artefakter som utvecklas i projektet 
och syftet är att upprätthålla integriteten hos artefakterna när de förändras på grund av 
ändringsbegäran. Konfigurationshanteringen har hand om produktstruktur, identifikation, 
versioner och arbetsareor. Ändringshantering är en process för hur man modifierar 
artefakter på ett enhetligt sätt. 
 
Projektledning 
Arbetsflödet för projektledning har tre syften, det ska erbjuda ett ramverk för hantering 
av programvaruintensiva projekt, ge vägledning för planering, bemanning, utförande och 
övervakning av projekt samt vara ett ramverk för att hantera risker. Dessa syften ska leda 
till att man kan leverera en produkt som uppfyller slutanvändarnas behov, men eftersom 
det är väldigt få projekt som är lyckade till 100 % så visar det att denna uppgift är väldigt 
svår. Målet med arbetsflödet projektledning i RUP är att göra denna uppgift lättare 
genom att visa på ett tillvägagångssätt som ökar oddsen för att bli bra på att leverera 
programvara.  
 
Utvecklingsmiljö 
Målet med arbetsflödet för utvecklingsmiljö är att ge organisationen som arbetar med 
utvecklingen tillräckligt med stöd gällande verktyg, processer och metoder. Arbetsflödet 
är organiserat i fyra arbetsflödesdetaljer. Dessa är: 
 

• Färdigställ projektmiljön 
Här gör man utvärderingar gällande nuvarande verktygsstöd och utvecklingsorganisation, 
man tar fram ett första utkast till utvecklingsfall och gör listor med förslag på verktyg 
som ska användas i utvecklingsarbetet samt projektspecifika mallar för nyckel-
artefakterna. Ett utvecklingsfall kan bestå av de olika ändringar av den kompletta RUP 
som ska göras, eller av en webbplats med hyperlänkar till relevanta avsnitt i RUP. 
Utvecklingsfallet ska dokumentera processen av att införa RUP men även ge information 
om vilka verktyg som är till hjälp på vilka delar utav processen (Bergström, 2003). 
 

• Färdigställ miljön för en iteration 
Syftet med detta är att göra klart utvecklingsfallet så att det går att använda i en iteration 
samt att förbereda och anpassa de verktyg som ska användas i iterationen. Man utbildar 
även personal i att använda och förstå verktygen och utvecklingsfallet. 
 

• Färdigställ riktlinjer för en iteration 
För varje iteration behöver man färdigställda riktlinjer för aktiviteter och artefakter som 
verksamhets och användningsfallsmodellering, design, programmering, gränssnitt och 
tester. Genom att analysera problemen och felen i föregående iterationer förstår man vad 
som behöver göras bättre och hänsyn kan tas till detta inför nästa iterations riktlinjer. 
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• Ge stöd för miljön i en iteration 
Syftet med denna arbetsflödesdetalj är att ge utvecklarna stöd i användningen av 
verktygen och processen under en iteration (Kruchten, 2002). 
 

3.6 Införa RUP 
Att införa RUP i en utvecklingsorganisation innebär att man ändrar organisationens 
arbetssätt så att man rutinmässigt och framgångsrikt använder hela eller delar av RUP. 
När man ändrar en process för programvaruutveckling innebär det att man ofta påverkar 
de inblandade individernas grundläggande övertygelser och värden då man ändrar på det 
sätt som de uppfattar sitt arbete. Detta innebär att en processförändring måste planeras 
och hanteras mycket noggrant. Den införande organisationen måste se möjligheterna och 
fördelarna med införandet och tydligt kunna förmedla detta till de inblandade för att öka 
deras medvetenhet och därefter gå över till det nya arbetssättet. För att införa en process 
måste man ta hänsyn till följande områden: 
 

• Människorna och deras kompetens, skicklighet, motivation och inställning 
Alla måste vara tillräckligt motiverade och utbildade. För att lyckas med 
processinförandet är det viktigt att de anställda blandas in så tidigt som möjligt i arbetet. 
De anställda är en viktig informationskälla vid utvärdering av nuvarande situation. En av 
nyckelförutsättningarna för att lyckas med ett ändringsprojekt är att alla anställda vet 
vilka problem som finns, hur de yttrar sig samt hur dessa problem kan lösas. 
 

• Stödverktygen 
Man kan behöva köpa in nya verktyg för att ersätta de gamla samt anpassa och integrera 
andra verktyg.  
 

• Programvaruutvecklingsprocessen 
Här inkluderas livscykelmodellen, den organisatoriska strukturen, aktiviteterna som ska 
utföras, typ av arbetssätt som ska tillämpas, artefakterna som ska produceras samt 
processens omfattning. 
 

• Beskrivningen 
Här finns beskrivningen av utvecklingsprocessen för programvara. 
 

3.6.1 Stegvis införande av RUP 
När man ska införa RUP i en utvecklingsorganisation kan man använda sig av sex olika 
steg (Kruchten, 2002). 
 

1. Utvärdera nuvarande situation 
Det första man börjar med är att utvärdera den nuvarande organisationen utifrån dess 
personal, process och stödjande verktyg. Problem och möjliga förbättringsområden ska 
identifieras samt att man ska samla in information om externa frågor såsom konkurrenter 
och marknadstrender. Efter detta steg är slutfört ska man bland annat känna till 
utvecklingsorganisationens nuläge, de anställdas kompetens, skicklighet och motivations-
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nivå, vilken typ av verktyg som idag används i organisationen och den nuvarande 
utvecklingsprocessen för programvara och hur den är beskriven.  
 

2. Fastställ/ompröva mål 
I det andra steget är det meningen att man ska fastställa målen för processen, personalen 
och verktygen. Här ska man även kunna tala om var man ska befinna sig när process-
införandeprojeketet är färdigt. Man fastställer målen för att de utgör viktiga indata till 
planeringen av processinförandet samt för att målen tillsammans med en beskrivning av 
nuläget kan användas för att motivera de anställda i organisationen. Resultatet av detta 
steg ska vara en lista med mätbara mål som är förståelig för projektmedlemmarna. Målen 
kan vara en vision över organisationens framtida situation. 
 

3. Identifiera risker 
När man ska införa en ny process är det viktigt att man har kontroll över alla inblandade 
risker. Genom att man gör en riskanalys så identifierar man möjliga risker som man kan 
gradera och försöka förstå effekterna av. Man kan även göra en plan över hur och i vilken 
ordning som riskerna ska reduceras.  
 

4. Planera processinförandet 
Man bör ta fram en plan över hur processen och verktygen ska införas i organisationen. 
Denna plan bör beskriva hur man går från nuläge till önskat tillstånd. Införandet bör delas 
upp i ett antal olika inkrement som vart och ett inför en del av den nya processen och de 
stödjande verktygen. Fokusering bör ligga på ett av de områden som man tror påverkas 
mest av ändringen. Det finns många tillvägagångssätt att införa en process, det sätt man 
väljer beror på vilket behov som finns i organisationen. Har man många problem kan man 
vara offensiv och börja använda den nya processen och verktygen i verkliga projekt 
direkt. Är riskerna små kan man börja använda den nya processen direkt men är riskerna 
stora bör man först utvärdera processen och verktygen i ett pilotprojekt. 
 

5. Genomför processinförandet 
För att genomföra processinförandet måste man inkludera följande uppgifter: 

• Ta fram ett utvecklingsfall. 
• Köp in och anpassa de verktyg som ska stödja och automatisera processen. 
• Utbildning för de personer som ska använda den nya processen och verktygen. 
• Använda processen och verktygen i ett utvecklingsprojekt. 

 
6. Utvärdera processinförandet   

I utvärderingen ska man ta reda på om man uppnådde de fastställda målen samt göra 
utvärderingar av de anställda, processen och verktygen (Kruchten, 2002). 
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3.7 Anpassa RUP 
RUP är gjord för att användas i oförändrat skick men vill man skräddarsy processen för 
organisationens behov måste man anpassa och införa den. Att anpassa RUP innebär att 
man bearbetar processprodukten så att den uppfyller den införande organisationens behov 
och begränsningar genom att modifiera det processramverk som levereras av Rational 
Software.  
 

3.7.1 Att anpassa RUP på organisations och projektnivå 
 
Organisationsnivå 
På organisationsnivå är processen mer generellt konfigurerad och fokus ligger på 
återanvändning. Här är det processingenjörer som modifierar och förbättrar en gemensam 
process som ska användas i en hel organisation. Huvuddelarna i den organisatoriska 
processen är: 

Skriva återanvändningsbara utvecklingsfall. 
Detta är dokument som skrivs för att senare anpassas i de projekt där de ska användas. 
Det finns flera olika utvecklingsfall för olika delar av verksamheten, men syftet med alla 
är att underlätta arbetet då många beslut redan är fattade. 
 

Skriva återanvändningsbara mallar. 
Dessa mallar baseras enklast på de standardmallar som följer med RUP. De förses med 
företagets egna logotyper och andra grafiska riktlinjer samt formas för att motsvara de val 
som gjorts i den organisatoriska processen. 
 

Skriva återanvändningsbara riktlinjer. 
Alla huvudarbetsflöden har sina egna riktlinjer, dessa bör utformas så att inga större 
förändringar behöver göras i enskilda projekt för att säkerställa att definierade 
organisatoriska standarder efterlevs. 
 

Ta fram den överordnade processen i sig. 
Orginalprodukten RUP bör helst placeras tillgänglig för samtliga användare och sedan 
pekar den organisatoriska processen ut de utvalda avsnitt som gäller och vilka som inte 
ska användas (Strand, 2001). 
 
Projektnivå 
Första gången som RUP introduceras i en organisation görs det enklast i projektfrom. För 
att införa RUP i ett mjukvaruutvecklingsprojekt finns ett rekommenderat flöde av 
aktiviteter (Bergström, 2003). Dessa är som bilden visar: 

• Bedömning av projektet. 
• Plocka ut valda delar från RUP och planera implementationen. 
• Starta projektet och få support på RUP. 
• Dela med sig av erfarenheten från introduceringen av RUP. 
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Figure 4 Rekommenderat flöde av aktiviteter för införande av RUP i ett mjukvaruutvecklingsprojekt 
(Bergström, 2003, s 129) 
 
Det första som bör göras inom projektet är att titta över hur man arbetar normalt och vilka 
behov som finns i projektet. Här tar man reda på hur projektmedlemmarna vanligtvis 
utvecklar mjukvara och vilka delar i utvecklingen som fungerar bra respektive sämre idag. 
Det är också viktigt att titta på projektmedlemmarnas nuvarande kunskap och hur villiga 
de är att lära sig RUP. När projektsituationen är känd plockar projektledaren ut valda 
delar av RUP som ska introduceras under projektet. Att välja ut vilka delar man ska ta i 
bruk samt få rekommendationer om processaktiviteter som ska tas med i projektplanen 
kan göras med hjälp av RUP: s konsulter. Fokus bör ligga på delar där behov av en ny 
process är väsentlig och implementationen ska planeras så att medlemmarna börjar arbeta 
enligt dessa valda delar. Support ska ges på alla RUP relaterade aktiviteter och det är 
även viktigt att projektmedlemmarna delar med sig erfarenheten att arbeta med RUP, 
detta gäller i synnerhet om projektet syftar till att ta RUP i bruk i hela organisationen 
(Bergström, 2003). 
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4. Resultat  

4.1. Deltagande företag 
Här nedan följer information om de företag och respondenter som deltagit i den 
kvalitativa undersökningen. 
 
Volvo IT 
Volvo IT är ett helägt dotterbolag till Volvo AB. Volvo IT tillhandahåller alla typer av 
industriella IT lösningar i olika tekniska miljöer. Företaget bildades 1998 genom en 
sammanslagning av alla IT resurser från olika delar av Volvo. Volvo IT är ett globalt IT 
företag med ca 4,300 anställda (Grahn, 2002). Respondent 1 arbetar som metodspecialist 
på Volvo IT i Göteborg. 
 
WM- data 
WM- data grundades 1969 och är ett av Nordens ledande IT företag med ca 9,000 
anställda. Affärsidén för WM-Data är att genom ett stort utbud av design och IT 
relaterade tjänster skapa ökad effektivitet och konkret nytta för valda kundsegment (WM-
Data, 2005). Respondent 2 arbetar som konsult på avdelningen för projektledning och 
verksamhetsutveckling på WM-Data i Göteborg. 
 
Ericsson AB 
Ericsson AB har funnits på marknaden sedan 1876 och finns idag representerade i mer än 
140 länder. Huvudkontoret är beläget i Stockholm och antalet anställda på Ericsson AB 
idag är ca 50,000. Ericsson AB är världens största mobilsystemleverantör och 
tillhandahåller heltäckande lösningar – från system och applikationer till tjänster och 
grundteknologi för mobila telefoner. Respondent 3 arbetar som Process Engineer på en av 
Ericsson enheterna på Lindholmen i Göteborg där det arbetar 650 personer och resultatet 
av intervjun gäller alltså enbart för den enheten.  
 
Posten 
Den svenska Posten har funnits i 369 år och är idag ett av Sveriges största företag med 
drygt 35,000 medarbetare. Posten ger varje dag service till 4,5 miljoner hushåll och 
800,000 företag (Posten, 2005). Respondent 4 arbetar som införandeansvarig på 
avdelningen för fysiska meddelanden på Posten IT i Alingsås. 
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4.2 Allmänna frågor 
 
Bakgrund 
Hos Volvo IT och på Ericsson enheten påbörjades RUP införandet under 1999/2000 
medan man på WM-Data har haft en lokal anpassning av RUP (WM-UP) sedan 1994. På 
Posten IT togs beslutet om ett RUP införande för ca fem år sedan men på grund av 
förseningar pågår införandeprocessen idag. Att man valde RUP som process på Posten IT 
beror på RUP började bli en standard medan man på Volvo IT gjorde en 
enkätundersökning där man ställde vissa krav på den metod eller process man skulle 
använda i organisationen. De krav som Volvo IT bland annat ställde på processen var att 
den skulle vara iterativ, konfigurerbar, att det lätt skulle kunna distribueras nya versioner 
och att de anställda skulle få tillgång till globala utbildningar och support.  
 
Inom Ericsson AB fanns en konfliktsituation mellan tre olika sajter (i Mölndal, Göteborg 
och Norge). Detta ledde till instabilitet i organisationen/produkten och många olika sätt 
att arbeta på. Man valde RUP för att få in något gemensamt i organisationen vilket gör 
det lättare att enas. Enheten på Ericsson använder sig inte av standard RUP utan man har 
samlat in en hel del arbetssätt som man har skrivit in på en processweb som är RUP 
inspirerad. Inom Ericsson AB så har det alltid funnits starka processer så utöver RUP 
anpassningen finns idag centrala processer inom de flesta områden t.ex. Projektstyrning, 
Configuration Management (CM) och kravhantering på produktnivå. Innan man införde 
RUP på Ericsson enheten använde man sig av dels centralt styrda arbetssätt som 
exempelvis projektstyrningsmodellen PROPS samt att det på de enskilda sektionerna 
fanns ett antal processer där man beskrev hur man arbetade och varför.  
 
På WM-Data använder man sig av flera olika processer där RUP är en av dem. De flesta 
RUP projekten som genomförs är externa och då sker användningen av RUP alternativt 
på kundens begäran eller i överenskommelse med kunden. Att man införde RUP beror på 
att man ville använda sig av ett gemensamt arbetssätt och ett gemensamt språk. 
”En annan viktig fördel är att man använder sig av samma begreppsapparat där man i 
diskussioner både internt och externt använder sig av samma ord för att beskriva olika 
faser i projekt eller dokumentnamn för att beskriva ett specifikt dokument.”(Respondent 
2)  
Utbildning 
Inom de deltagande företagen har utbildningen skett på olika sätt, inom Volvo IT hade 
man tidigare både grund och specialistutbildningar för de anställda innan de började 
arbeta i projekten. Idag har man inte samma typer av utbildningar inför projekten utan de 
anställda tar själva initiativ och går på seminarier och kurser. På Ericsson enheten 
utbildar man de anställda vid större förändringar. Är det sex till sju personer som har en 
viss roll så skapas ett kurspaket för dessa personer. Man agerar på om det uppstår en 
organisationsförändring och ett behov. Metodutvecklarna jobbar aktivt med att coacha 
människor men även med support, samt att dokumentera och göra förändringar i 
processen. På WM-Data har de anställda lärt sig använda RUP på lite olika sätt. De 
senaste åren har IBM själva haft en del utbildning genom Subject-Matter-Expert 
programmet (SME) som går ut på att få dess användare att se helheten i deras produktsvit. 
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Under denna utbildning har man gått igenom RUP och även nämnt vilka produkter man 
kan använda under projektets olika faser. Efter denna utbildning är det bästa scenariot om 
de anställda som gått utbildningen tar ett eller flera certfikat. Andra anställda har lärt sig 
RUP under pågående projekt genom erfarna kolleger, aktiviteter och genomgångar. Inom 
Posten IT får alla anställda en grundutbildning, utöver detta så anordnas workshops per 
projekt beroende på hur RUP är konfigurerat i projektet. Denna konfigurering detaljeras i 
ett utvecklingsfall för varje projekt.  
 
Tillgänglighet 
RUP är tillgängligt via en internwebb på alla företagen. På Volvo IT får de anställda 
information om gjorda ändringar via intranätet och är det större ändringar som görs 
kommer informationen även ut i de lokala tidningar som är tillgängliga inom Volvo IT. 
På Ericsson enheten informerar man om gjorda ändringar lite beroende på storleken på 
ändringarna. Är det ändringar som tillkommit för att man initierat ett nytt projekt, är det 
ofta det projektet som drar det stora förändringsarbetet. Man försöker följa upp hur brett 
förändringen slår och vilka målgrupper som drabbas av förändringen. Detta görs för att 
enbart de personer som berörs av ändringen ska ta del av informationen istället för att alla 
anställda får e-post om ändringar som inte berör dem. WM-Datas anpassning av RUP 
(WM-UP) versionshanteras och genom versionshistoriken får användarna en beskrivning 
av gjorda förändringar. Det finns även kontaktpersoner för WM-UP som kan svara på 
frågor om ändringar samt hjälpa till vid utbildningar. På Posten IT har man inte kommit 
så långt i införandeprocessen av RUP och därmed har man inte gjort några anpassningar 
av RUP och det finns inga beslut på att några anpassningar av själva processramverket 
kommer att göras. 
 
Fördelar och Nackdelar med RUP 
I tabellen nedan listas de för och nackdelar med RUP som framkommit under 
intervjuerna. 
 
Tabell 5: 1 Fördelar och Nackdelar med RUP 
Fördelar med RUP Nackdelar med RUP 
Användningsfallsdriven utveckling För administrativ 
Arkitekturcentrerad process  För generell 
Bra grundläggande principer Ingen fokus på objektmodellering vid 

kravanalys 
Bygger på Best Practices Mycket overhead i små projekt 
Fokus på modellering Nytt tankesätt 
Gemensamt arbetssätt Stor och komplex 
Iterativ Svårt utan tidigare erfarenhet av RUP 
Konfigurerbar Tvingad att anpassa processen 
Processorienterad systemutvecklingsmetodik 
Riskdrivet arbetssätt 
Risker hanteras tidigt 
Strukturerad 
Tidig integrering 
Upprepad kvalitetsverifiering. 
Väldefinierad ändringshantering 



Examensarbete Informatik 10p   Veronica Lindgren  

 

22

Att processen är iterativ är en viktig fördel som alla intervjuade tagit upp. Att iterera 
innebär att man går tillbaka och gör om samma sak flera gånger tills ett väntat resultat 
uppnås. Iterativt arbete kräver mer planering då man arbetar mot kortare tidsfrister och att 
börja arbeta på detta sätt upplever många som ett svårt steg att komma över i början. 
”Den sätter ett tänk, den sätter iterativitet. Den sätter modellering och iterationer som en 
viktig sak så RUP; en har många bra företeelser med sig, early integration har den också 
med sig så i detta koncept.” (Respondent 3) 
 

4.3 Införande av RUP 
Målet med införandet av RUP har på alla företag varit att införa RUP på 
organisationsnivå och detta görs genom att utöka införandeprojekten tills man uppnått en 
total implementation. ”Då införandet är en stor och komplex uppgift bör införandet 
hanteras som ett eget projekt.” (Respondent 2) På Ericsson enheten är syftet med att 
införa RUP är att man vill använda några av de komponenter som RUP innehåller t.ex. 
iteration, visuell modellering, tidig integration. Man ser RUP som ett medel för att nå en 
produkt med rätt kvalitet. Sen kvittar det hur stor del av RUP man egentligen har.  
 
Införandeprocessen på WM-Data 
WM-Data uppmuntrar att man inför RUP del efter del i organisationen och inte tar till sig 
hela processen på en gång.  
 
 På WM- Data delade man upp införandeprocessen två olika delar:  

• Införandet av WM-UP på WM-Datas organisation (företagsnivå)  
• Införandet av en projektanpassad RUP för ett visst projekt (projektnivå). 

 
Vid införandet av RUP på organisationsnivå använder man sig av fyra steg, dessa steg är 
förankra, hantera de stora riskerna, färdigställa och sprida processen. Man börjar med att 
förankra och hantera de stora riskerna. Här arbetar man med första versionen av RUP- 
anpassningen, man skapar ett RUP-nätverk med utpekade RUP-mentorer och gör en 
remissrunda av WM-UP hos RUP-nätverket. Processen färdigställs genom att man får en 
ny version av WM-UP efter remissrundan och efter detta så tar man fram en förvaltnings-
organisation samt arbetar fram ett utbildningspaket. Spridningsprocessen innebär att 
WM-UP lanseras på intranätet och tas in som ett steg i WM-Datas projektledarutbildning. 
 
Införandet på projektnivå bygger oftast på processen i organisationsnivån WM-UP. Här 
arbetar man med att ta fram ett utvecklingsfall som beskriver den anpassade process som 
ska användas i projektet. Vid införandet av RUP i projekt är det bra att använda sig av en 
mentor som granskar viktiga artefakter samt utbildar projektmedlemmar. 
 
Införandeprocessen på Volvo IT 
För att få fram vad som skulle införas först började man på Volvo IT med och titta på vad 
som fungerat dåligt i tidigare projekt och utifrån denna information så plockar man ut och 
inför de delar ur RUP som gagnar projektet. Införandet av RUP på Volvo IT följde på ett 
övergripande sätt de sex steg som redovisas i kap 3.6.1 i uppsatsen. På Volvo IT hade 
man ett implementeringsprojekt för RUP som hette Methods and Process for System 
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Development (MAPS). Figuren nedan visar hur MAPS- projektet var uppbyggt och hur 
man använde lokala koordinatorerna för att koordinera implementationsaktiviteterna i 
respektive sajt. 
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Figure 5 RUP implementationens projektorganisation 
(Grahn, 2002, s.8). 
 
De resultat MAPS projektet skulle ge var: 

• Att ha ett tillräckligt antal utvecklare som är tränade i RUP, UML och Rationals 
Produkter och som fått erfarenhet från åtminstone ett projekt som visar hur 
processer, metoder och verktyg hör ihop.  

• Att Volvo IT själva ska ha anställda som arbetar som RUP specialister och RUP 
coacher. 

• Att Volvo IT själva ska tillhandahålla material för att kunna ge support till RUP 
projekt.  

 
MAPS projektet genomfördes 2000-2002 och använde en stegvis ansats. Att man införde 
RUP stegvis beror på att en organisation inte klarar av att byta ut ett helt arbetssätt i ett 
enda svep utan man måste dela upp det i delar och fundera på vad man vill införa först. 
Det man gjorde först var att starta några pilotprojekt där vissa delar valdes ut i RUP och 
med erfarenheten från dessa projekt fortsätta införandet med fler projekt där nya delar av 
RUP lades till de redan införda delarna. Detta arbete skulle fortsätta tills man nått en 
kritisk massa (vilket man inte riktigt nådde).  
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Step 1:
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Figure 6 Stegvis ansats för RUP införande 
(Grahn, 2002, s 7). 
 
Figuren ovan visar den stegvisa ansats man använde sig av vid införandet av RUP. Man 
började med 6 stycken pilotprojekt och det var 20 personer som utbildades i första 
omgången. Till pilotprojekten valde man ut ett antal lämpliga personer som var villiga att 
arbeta hårt och var intresserade av ny teknik. Man ville även ha med en del skeptiker som 
kunde fungera som informella ledare samt gå ut och sprida information om hur det är att 
arbeta med RUP.  
 
För pilotprojekten på Volvo IT satte man upp ett antal olika kriterier för 
införandeprojektet. Kraven var bland annat att projektet skulle ha en livslängd på 3-9 
månader, ha 3-10 projektmedlemmar som var intresserade av att lära sig RUP samt 
innehålla 2000-5000 arbetstimmar. För det första projektet hade man även räknat med att 
produktiviteten skulle vara lägre de första fyra veckorna då projektmedlemmarna 
behövde lära sig den nya processen, metoderna och verktygen. Den kritiska massan som 
man ville uppnå med MAPS projektet var att man skulle infört RUP i 50 projekt och ha 
utbildat 350 utvecklare. Med kritisk massa menas att man måste nå ett stort antal personer 
för att se till att det blir ett fungerande arbetssätt som sätter sig i ryggmärgen hos de 
anställda. Lyckas man inte med detta så faller man tillbaka till det gamla arbetssättet igen 
och man får betrakta införandet som ett misslyckande.  
På Volvo IT nådde man inte riktigt den kritiska massan med det projekt som slutade 2002 
och efter det kom lågkonjunkturen som i stort sett hela branschen led av och inga nya 
projekt startades under en period. 
 
Införandeprocessen på Ericsson enheten 
På Ericsson enheten fanns det ett speciellt införandeprojekt med tio till tolv personer som 
arbetade mot ett större projekt där det deltog 400-500 personer. Införandet gjordes på 
hela organisationen samtidigt då det var ett stort steg att ta och det hade inte fungerat om 
halva sektionen pratat en terminologi och andra halvan en annan. Under 
införandeprocessen kördes det mycket kurser för att få anställda att ta till sig vad det 
fanns för förväntningar på projektet och vad ett RUP införande innebar. Till det första 
införandeprojektet bildades det en hel sektion som supportade projektet samt att man 
plockade ut folk som var intresserade/hade kunskap av det här. Det var även Rational 
konsulter involverade, som mest var det fem till sex Rational konsulter involverade. 
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Konsulterna var på plats från införandets början och fram till 2001. Förutom att hjälpa till 
med RUP kompetens och kurser så hjälpte de även till med att introducera verktyg såsom 
ClearQuest, Rational Rose samt ClearCase.  
 
Införandeprocessen Posten IT  
Inom Posten IT håller man idag på med införandet av RUP. Ett eller flera projekt 
kommer att dra det stora lasset vid införandet i en grupp. Tanken med gruppnivån är att 
all systemutveckling som gruppen hanterar skall följa RUP efter ett införande på gruppen. 
De problem som finns med detta är att några i gruppen kan bli utanför under en tid 
beroende på att de tillhör gruppen men inte deltar i de projekt som kör RUP.” Så 
sammanfattningsvis skulle man kanske kunna säga att både införande och anpassningar 
sker både på projekt- och organisationsnivå.”(Respondent 4) 
 
Svårigheter med införandet 
Inom Posten IT där man idag arbetar med införandet av RUP är en stor svårighet att det 
finns stort motstånd i organisationen. Detta beror framför allt på två saker: 

• Man arbetar tämligen fritt vill inte låta sig styras av en så strikt metod som RUP. 
• Man har redan ett metodiskt arbetssätt och ser inte att RUP kan förbättra deras 

arbete. 
Andra svårigheter är att det krävs att man har fungerande RUP verktyg som stöd. Här har 
det uppstått krockar med andra standards som gäller inom Posten t.ex. Hur en 
standarddator ska vara konfigurerad med minne etc. Vissa verktyg visade sig vara så 
resurskrävande att de inte gick att köra på standarddatorerna. Det har visat sig svårt för 
IT-ledningen att balansera upp sådana konflikter. Inom WM-Data var liksom på Posten 
IT motståndet till förändring en svårighet då det är viktigt att få med sig 
organisationen/projektet i varför man ska införa en ny process. Andra svårigheter man 
hade på VM-Data vid införandet var att sprida och utbilda anställda i RUP och i den 
anpassning som ska användas. Även tiden upplevdes som en svårighet då det tar lång tid 
att införa RUP i en organisation. 
 
Vid införandet på Ericsson enheten var svårigheten att det fanns tre sajter som var 
geografiskt åtskilda och som upplevde sig jämnstarka. Detta gav upphov till oerhört 
mycket diskussion där man försökte dokumentera den kunskap som utvecklarna hade på 
de olika sajterna. Problemet med detta var att ingen läste denna dokumentation då den 
både var heltäckande och täckte alla specialfall och varianter (väldigt stor) vilket ledde 
till att man kastade den och skapade en mer trimmad dokumentation som fokuserade på 
att enkelt beskriva normalfallen. På Volvo IT var det väldigt viktigt att inte misslyckas 
med pilotprojekten då man i nästkommande projekt ska använda sig av erfarenheterna 
och kompetensen som pilotprojekten gav. Andra risker är om man tar för långa cykler 
och därmed glömmer att stämma av mot ursprungsmålet,  
”Vad är det vi vill implementera och vad är syftet med införandet?” (Respondent 1). 
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4.4 Anpassning av RUP 
Bedömningen av vad som behöver anpassas varierar på respektive företag. På 
organisationsnivån på WM-Data får man fram bedömningen av vad som behöver 
anpassas genom tidigare erfarenheter samt vilka aktiviteter och artefakter som krävs för 
att projekten ska leva upp till kvalitetskraven som WM-Data ställer. För projektnivån 
tittar man på vilken typ av projekt det är, hur stora projekten är och vilken erfarenhet av 
RUP som finns i projektgruppen. På Posten IT tas en projektplanutvärdering fram, som 
sedan projektledare och processingenjörer bedömer. Utifrån deras bedömning görs sedan 
anpassningen av RUP. På Volvo IT utgår man från en organisationsöversikt, denna går ut 
på att man ska utvärdera organisationen där RUP ska införas, man tittar på vad som 
fungerar bra och vad som fungerar dåligt, vilka produkter man bygger och hur stor 
processmognad som finns i organisationen. Utifrån denna information väljer man vilka 
delar av RUP man ska införa för att man ska komma tillrätta med de problem som finns. 
Inom Ericsson enheten har man en diskussion mellan sektionen som är ansvarig för 
processdokumentationen och respektive avdelning för att få fram vilka anpassningar som 
ska göras. 
 
Anpassning WM-Data 
Anpassningen av WM-UP gjordes tillsammans med en lokal grupp från Östersund som 
tidigare använde en egen anpassning av RUP som kallades K2. K2 har använts som grund 
för WM-UP och denna grupp fungerade även som mentorer i skapandet av WM-UP. När 
man tog fram WM-UP har man använt RUP-nätverkets granskningskommentarer för att 
besluta vilka anpassningar som ska genomföras. Anpassningen av RUP för ett visst 
projekt görs genom att man tar fram ett utvecklingsfall för projektet. Detta görs för att 
alla projekt är unika och därför behöver man alltid fundera på vilka anpassningar som 
behöver genomföras. På WM-Data utgår man ibland från den organisatoriska nivån när 
man gör anpassningar för ett visst projekt, ibland från RUP. Om man på WM-Data ingår 
som resurser i ett projekt som bedrivs av en extern kund så kan det vara så att man utgår 
från en anpassning av RUP som kunden har.  
 
Anpassning Posten IT 
Anpassningen av RUP på Posten IT sker i första hand per projekt via utvecklingsfallet. 
Genom att fler och fler projekt blir involverade kommer erfarenheter från tidigare projekt 
att tas tillvara i kommande projekt och på detta sätt kommer en Posten specifik RUP att 
växa fram. Denna anpassning kan vid behov ändras under projektets gång. Under 
införandet och anpassningen har man på Posten IT haft hjälp av externa mentorer. De råd 
man fått av dessa mentorer har man följt men samtidigt har Postens egna 
ställningstaganden haft stor vikt. För det RUP projekt som för närvarande körs i Alingsås 
har man inte anpassat arbetsflödet projektledning. Då man fortfarande befinner sig i 
införandefasen har man ännu inte tagit några beslut angående hur RUP ska underhållas. 
Tanken är att en förvaltningsorganisation ska sättas upp för detta ändamål. 
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Anpassning Volvo IT 
För att göra anpassningarna användes utbildningsmaterial från Rational och 
utbildningarna hölls av Frontec. Största delen av hjälpen fick man framför allt de tre 
första åren då man arbetade med pilotprojekten. Anpassningarna gjordes tillsammans 
med konsulter från Rational som tillhandahöll information och hjälpte till att driva 
införandeprocessen.  
 
Man har inte anpassat och använt alla arbetsflöden. Test och affärsmodellering är 
exempel på flöden som i princip inte använts alls hittills. Inom arbetsflödet 
projektledning har man anpassat några få artefakter. Detta har man gjort genom att inte 
använda den mjukvaruutvecklingsplan som finns i RUP utan man har använt en egen 
variant som är gjord för Volvo IT: s projektstyrningsmodell Project Control Model 
(PCM). Anpassningen av RUP är gjord på organisationsnivå. Denna anpassning används 
sedan som utgångspunkt för varje enskilt projekt, pga. att alla projekt är olika komplexa 
och bygger olika saker. Projektanpassningen görs genom att man tillsammans med 
projektet sätter sig i en workshop och skapar det utvecklingsfall som finns för 
processanpassningen.  
 
Anpassning Ericsson enheten  
En anpassning godkänns av den högste chefen på den berörda avdelningen samt av det 
projekt som blir drabbat. Vid denna anpassning ska även en ansvarig från avdelningen 
Method & Tools titta på konsekvenserna av anpassningen ur ett processmässigt 
perspektiv. Tanken när man gör en förändring är att den ska initieras i ett projekt men att 
den ska slå på alla projekt framåt så att man får ett gemensamt sätt och arbeta på.  
Kravflödet ägs av den avdelning där man arbetar med kravhantering. Organisationen på 
Ericsson enheten är uppdelad i olika avdelningar som har sitt eget ansvarsområde. 

• Produktledningen styr produktens liv. 
• Systemledningen styr krav på de enskilda produktrevisionerna. 
• Designorganisationen arbetar med arkitektur, design, implementation och testning. 
• Integrationsavdelningen arbetar med systemintegrationstestning, 

systemverifiering och nätverksintegration. 
• Configuration Management (CM) avdelningen håller på med byggnadstekniska 

frågor som exempelvis kompilering. 
• Supply och Support avdelningen har hand om kunderna. De hanterar och följer 

upp felrapporter samt skickar ut rättningspaket. 
 

På Ericsson enheten har man fått hjälp av en hel del konsulter, men man upplevde att man 
kanske inte alltid fick ut det man förväntade sig av dem. Konsulterna uppfattades som 
väldigt drivna på att få ut sin process och sina verktyg men att de kanske inte riktigt 
lyssnade på behovet som fanns på enheten. Ett exempel på att konsulterna inte riktigt 
lyssnade på behoven är att man på testsidan inom enheten introducerade något som heter 
Test Manager. Det var ett verktyg för styrning av test men den var bara bra och använda 
då man hade automatiska tester. På Ericsson enheten använde man sig då av mycket 
manuellt initierade tester (låg automatiseringsgrad) och ett år efter konsulterna slutat så 
insåg man att man inte behövde Test Manager utan valde att kasta det. Test Manager var 
enbart ett extra verktyg för testarna att hålla reda på och detta är en detalj som man på 
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Ericsson enheten tycker att Rational konsulterna borde ha förstått och lyssnat av innan 
man satte upp ett verktyg som det visade sig att man inte hade behov av.  
 
Man har till viss del följt de råd man fått av de konsulter som var på plats på, men 
eftersom Ericsson AB inte är RUP-ifierad på toppnivå så finns det inget centralt ramverk 
som ger en gemensam terminologi utan de anpassningar som görs har gjorts ute på de 
olika Ericsson enheterna i Sverige och utomlands. På Ericsson enheten i Göteborg har 
man kommit långt med anpassningen av RUP, här har man en levande process som 
används och uppdateras och kan berätta hur man ska arbeta. Ska man kunna 
kommunicera med RUP fullt ut inom Ericsson AB så krävs det att man sätter de 
grundläggande koncepten centralt. Det kan bli svårt att göra en fullständig RUPifiering 
eftersom man även har andra verktyg, resultat och arbetssätt att ta hänsyn till. Ett 
exempel på detta är att Ericsson AB använder sig av en styrmodell Projektstyrning 
(PROPS) som kräver en hel del resultat och det är inte säkert att de resultaten konvergerar 
mot RUP utan det kan vara tvärtom att en del resultat där kräver att man inte kan tänka 
som RUP.  
 
På Ericsson enheten är alla arbetsflöden anpassade. Har ett projekt egna förslag på vad 
man vilja anpassa i den generella adaptionen för projektet kan projektet själv föreslå 
dessa anpassningar, det går också att på webben för ett projekt hålla projektspecifika 
godkända avvikelser från den generella processen/adaptionen. En orsak till att en 
anpassning sker kan t.ex. vara att man använder sig av ett annat verktygsutbud och 
producerar en produkt som skiljer sig åt lite jämfört med andra produkter. Detta leder till 
att man inte riktigt kan arbeta på samma sätt.  
 
RUP adaptionen underhålls genom att Ericsson enheten släpper själva 2-4 nya 
uppgraderingar av RUP varje år. De processramverk som används idag ligger långt ifrån 
original RUP och detta innebär att man på enheten inte är mer än RUP inspirerade i 
dagsläget. Det utvecklingsfall man använder sig av ligger parallellt med det som kommer 
från Rational och det innebär att kommer det en förändring från Rational tar enheten 
själva och tittar över den och ser om den är värd att ta till sig. 
 

5. Analys och Diskussion 
Frågeställningen för uppsatsen är: ”Hur kan RUP införas och anpassas i företag?” 
Frågeställningen är besvarad genom de kvalitativa intervjuer som utförts på deltagande 
företag och i denna del har jag förklarat och analyserat det resultat som jag fått fram. 
 

5.1 Allmänna frågor 
Införandet av RUP har hos alla deltagande företag skett på organisationsnivå och själva 
införandeprocessen har hanterats som ett eget projekt. Detta ser ut att vara det vanligaste 
sättet att införa RUP och det rekommenderas också i alla de artiklar och böcker jag 
använt mig av. Att införa RUP tas i Bergströms (2003) artikel upp som en svår och 
komplicerad uppgift och därför rekommenderas det att man gör införandet i projektform. 
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En fördel med att göra på detta sätt är också att man får möjlighet att prova på och 
använda RUP innan det är infört i hela företaget.  
De tillfrågade företagen har haft olika orsaker för att välja RUP som process men de 
vanligaste positiva egenskaperna är att RUP är en iterativ process och att den ger ett 
gemensamt arbetssätt och språk. I litteraturen tas iterativitet upp som en av de viktigaste 
beståndsdelarna och det verkar också vara ett av de viktigaste kriterierna för de företag 
jag undersökt. Nackdelar som tas upp är att RUP är stor och komplex och kräver 
anpassning för att kunna användas på ett bra sätt. I Lunells (2003) bok tas det upp mycket 
om att man måste ta hänsyn till de anställdas kompetens och inställning till processen och 
detta tror jag är viktigt att tänka på då RUP är en process som kanske inte är så lätt att 
förstå om man inte arbetat med den tidigare.  
 
Hos alla deltagande företagen är RUP tillgängligt för de anställda via internwebben på 
företaget. Att ha det på en internwebb tycker jag är det bästa sättet att tillhandahålla RUP 
på då processen blir mer lättunderhållen och all information finns på samma ställe. För de 
anställda är det enkelt att gå in och ta del av den information om RUP som berör just dem 
eller det projekt som de arbetar i.  
 

5.2 Införande av RUP 
Både VM-Data och Volvo IT har använt sig av en stegvis ansats för införandet av RUP 
även om de inte använt sig av exakt samma steg. Att använda sig av en stegvis ansats 
som rekommenderas i Kruchtens (2002) bok anser jag är bra då man får en bra bas att 
utgå ifrån vid införandet av RUP. 
 
Alla företagen i uppsatsen har under införandeprocessen haft hjälp av externa konsulter. 
Att det finns stor möjlighet att få tag i kompetens på marknaden tror jag är väldigt viktigt 
då det gäller införandet och anpassningen av RUP. Jag tror även att det spelar stor roll vid 
valet av process då man känner sig säkrare om det är lätt och få tag i kompetent personal 
och hjälp. En av de nackdelar som har framkommit under intervjuerna angående externa 
konsulter är att det kan bli för mycket fokus på RUP i sig och att man tar mindre hänsyn 
till organisationens särskilda behov.  
 
En av de svårigheter som tagits upp vad gäller införandet av RUP är att det finns ett 
motstånd till förändring, att de anställda anser att de redan arbetar på ett metodiskt sätt 
och inte ser hur RUP ska kunna förbättra deras arbete. För att lyckas med ett RUP 
införande är det väldigt viktigt att få med sig de anställda i varför man ska använda denna 
process och vilka dess fördelar är jämfört med hur man arbetar idag. Detta tycker jag är 
en väldigt viktig del att tänka på för att lyckas med ett införande och jag tror det krävs att 
det införande företaget lägger ner mycket tid på att ge dem anställda information och 
kurser i vad RUP är och hur det ska användas.  
 

5.3 Anpassning av RUP 
I Kruchtens bok (2002) tas det upp att anpassningar i RUP kan göras på två sätt, man kan 
anpassa på organisations och projektnivå. Det vanligaste sättet hos deltagande företag är 
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att man gör anpassningarna på är att man utgår från den organisatoriska nivån för den 
projektspecifika anpassningen. Att man gör på detta sätt beror på att alla projekt är olika 
både storleksmässigt och vad det är för produkt som görs. De anpassningar som görs i ett 
projekt gäller dock inte enbart i det projekt där de initieras utan även i alla efterföljande 
projekt. 
 
De anpassningar som är gjorda på företagen i fråga är väldigt skiftande. Man har 
exempelvis på Ericsson enheten anpassat alla arbetsflöden medan man på de andra 
företagen bara anpassat ett fåtal. Orsaken till att organisationerna inte har gjort samma 
mängd anpassningar tror jag beror på och som också tas upp i boken av Strand (2001) att 
organisationerna har olika behov och begränsningar som styrt anpassningsbehovet. 
 

5.4 Egna Rekommendationer 
När jag har gjort denna undersökning har jag insett att det kan vara väldigt svårt att få 
med sig de anställda som ska använda sig av processen. Därför tror jag det är väldigt 
viktigt att företag som inför RUP är beredda att lägga ner mycket tid på att ge anställda 
information om varför man inför processen och vilka fördelar den kommer att ge vid 
mjukvaruutveckling.  
 
Ett annat problem som jag märkt av i undersökningen är att sker inte införandet centralt i 
hela företaget så kan man förutom RUP även ha andra centrala verktyg och arbetssätt 
som man måste ta hänsyn till, och som inte alltid går ihop. Om införandet skett centralt 
hade man kunnat integrera dessa arbetssätt och verktyg i RUP och man hade inte behövt 
göra anpassningar lokalt för att undvika krockar med verktyg och processer. 

6. Slutsats 
Att de företag jag undersökt valt att använda RUP beror framför allt RUP:s fördelar med 
iterativitet och att den ger en organisation ett gemensamt arbetssätt och ett gemensamt 
språk. RUP är en process som är gjord för att användas i många olika utvecklingsprojekt, 
detta leder till att det krävs att man gör anpassningar för att processen ska vara relevant 
för ett visst projekt eller företag. Införandeprocessen i alla företag jag undersökt har gått 
till så att man startar införandet i ett eller flera projekt som sedan utökats tills man 
uppnått ett införande av RUP på organisationsnivå. Att man inför RUP på detta sätt beror 
på att det anses vara för svårt att göra införandet i hela företaget samtidigt. 
 
Anpassningen av RUP har däremot varit väldigt olika mellan företagen, detta beror på att 
man när man ska göra specifika anpassningar utgår från vilka behov och problem som 
respektive företag har och börjar göra anpassningarna där. Alla företag har gjort 
anpassningar på organisationsnivå. Exempel på anpassningar som gjorts hos företag i 
undersökningen är att man anpassat RUP så att man istället för att använda den 
mjukvaruutvecklingsplan som finns i RUP har kunnat använda sin egen modell för 
projektstyrning. Projektanpassningarna görs tillsammans med det specifika projekt som 
berörs av anpassningen. När man gör dessa anpassningar utgår man från anpassningen på 
den organisatoriska nivån. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
 

INTERVJUFRÅGOR 
  

1. PERSONLIG BAKGRUND 
Namn: 
Befattning. 
Avdelning: 
Företag: 
 

2. ALLMÄNNA FRÅGOR OM RATIONAL UNIFIED PROCESS (RUP) 
Hur länge har ni använt RUP? 
Vad gjorde att ni valde att använda RUP som process? 
Vilka för/nackdelar anser ni att RUP har? 
Hur utbildar ni de anställda som ska använda RUP? 
Hur är RUP tillgängligt? Webbsida? 
Hur informerar ni om ändringar (gjorda anpassningar) i RUP? 
Har ni gjort specifika verksamhetsanpassningar? 
 

3. INFÖRANDE AV RUP 
Infördes RUP på organisations eller projektnivå? 
Hur gick införande processen till? 
Vilka var svårigheterna/riskerna vid införandet av RUP? 
 

4. ANPASSNING AV RUP 
Hur görs bedömningen av vad som behöver anpassas i RUP för att passa 
organisationen/projektet? 
Har ni fått hjälp/stöd av ex RUP konsulter för att göra anpassningarna? 
Har ni följt dessa råd/stöd för anpassningarna eller har ni haft egna 
ställningstaganden som fått styra anpassningarna? 
Finns det några arbetsflöden i RUP som inte har anpassats alls? 
Är RUP anpassad på organisations nivå? 
Hur gjordes denna anpassning? 
Har ni någongång anpassat RUP för ett visst projekt? 

- Hur och varför gjordes denna specifika anpassning? 
- Utgick ni från anpassningen på den organisatoriska nivån? 

Hur underhålls RUP? – sker det nya anpassningar allt eftersom? 
 


