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En undersökning av faktorer som styr valet mellan XP och RUP  
 

Magnus Flisberg 

 

 

Sammanfattning 
För att genomföra ett lyckat systemutvecklingsprojekt kan ett flertal 
utvecklingsmetoder användas. Utvecklingsmetoder hjälper till att undvika fallgropar 
under utvecklingsprocessen. De två typer av utvecklingsprocesser som arbetet baseras 
på är eXtreme Programming (XP) och Rational Unified Process (RUP).  

Genom att identifiera skillnader samt hur XP och RUP kan kombineras, presenteras 
olika faktorer. En faktor är projektstorlek som enligt litteratur är den viktigaste 
faktorn vid valet mellan XP och RUP. Med hjälp av en enkätundersökning hos ett 
antal utvecklingsföretag har data samlats in för att ta reda på om projektstorlek är en 
huvudsaklig faktor för valet mellan XP och RUP. Undersökningen resulterar i att 
verifiera eller falsifiera om projektstorlek är en huvudsaklig faktor vid valet mellan 
XP och RUP. Undersökningen visar med hjälp av ett poängsystem att projektstorlek 
inte är den huvudsakliga faktorn, det vill säga att hypotesen om att projektstorlek är 
huvudsaklig, falsifieras. 

 

Nyckelord: Systemutvecklingsmetoder, eXtreme Programming, Rational Unified 
Process, faktorer. 
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1 Bakgrund 
Detta arbete går ut på att undersöka om projektstorlek är en huvudsaklig faktor för 
valet mellan eXtreme Programming (XP) och Rational Unified Process (RUP). 
Huvudsaklig faktor i detta fall betyder att endast en faktor är den viktigaste för valet 
mellan processerna. XP och RUP är två stycken utvecklingsprocesser som används 
för att utveckla mjukvara (Beck, 2000, Kendall, 2002). Det finns ett flertal olika 
processer för systemutveckling, två av dessa är XP och RUP. Dessa har valts ut 
eftersom de båda är kända utvecklingsprocesser och är ofta förekommande i 
utvecklingsprojekt (Kruchten, 2000, Smith, 2002, Pyritz, 2003, Kääriäinen et al., 
2004). 

XP och RUP som processer skiljer sig och arbetar på olika sätt för att få en färdig 
produkt i form av mjukvara. I arbetet identifieras flera skillnader mellan XP och RUP. 
Dessa skillnader representeras i arbetet som olika faktorer så att det blir lättare att 
jämföra de två utvecklingsprocesserna med varandra. Projektstorlek är den faktor som 
litteraturen menar är den viktigaste vid valet mellan XP och RUP (Beck, 2001, 
Kruchten, 2002, Smith 2001, Işýl Tortamýş 2005).  

För att ta reda på om projektstorlek är den huvudsaklig faktor i valet mellan XP och 
RUP genomförs en undersökning i form av en enkät som skickas till ett antal 
utvecklingsföretag. Enkäten går ut på att respondenterna ska rangordna de faktorer 
som identifierats från litteraturen samt eventuellt ange ytterligare egna faktorer. Detta 
leder till att projektstorlek kan identifieras som den huvudsaklig faktor eller inte ej. 

Arbetet kapitelstruktur börjar med att presentera utvecklingsmetoder i kapitel 1.1 följt 
av en presentation av XP och RUP. Kapitel 1.4 presenterar skillnader mellan XP och 
RUP. Kapitel 1.5 presenterar hur XP och RUP kan kombineras. 

Kapitel 2 presenterar problemet, samt mer specificerat vad som ska lösas, följt av 
vilka metoder som används för att lösa problemet, detta presenteras i kapitel 3. 
Kapitel 4 beskriver undersökningens genomförande, och bearbetning av rådata från 
enkätundersökningen. Detta kapitel följs av en analys, kapitel 5, som underlättar för 
resultatkapitlet, kapitel 6. Arbetet avslutas med en diskussion kring analysmetod, 
förbättringar och framtida arbeten, kapitel 7. 

1.1 Utvecklingsmetoder och hur de används 
För användningen av utvecklingsmetoder finns det både fördelar och nackdelar med 
en disciplinerad metod (Fitzgerald, 1997a). Hur utvecklare använder metoder skiljer 
sig om en jämförelse görs med dagens utveckling, och utvecklingen för flera 
årtionden sedan. Datorns applikationer tidigare än 1960-talet, var till stor del 
implementerade utan hjälp av en tydlig utvecklingsmetod för informationssystem. 
Personer som utvecklade dessa system var programmerare, vilket var särskilt 
uppskattat eftersom deras tekniska kunskaper var stora. Nackdelen med detta var att 
programmerarna nödvändigtvis inte kunde kommunicera med användare på ett 
effektivt sätt. Resultatet blev att kraven inte framställdes rätt, vilket ledde till att 
systemet blev olämpligt för sitt sammanhang (Avison och Fitzgerald, 1995).  

Programmerare som inte använder en formell utvecklingsmetod kan drabbas av flera 
fallgropar som ställer till problem. En utvecklingsmetod används som en vägledare 
för att undvika fallgropar. Avison och Fitzgerald (1995) nämner några fallgropar: 

• Utvecklingen hamnar bakom schemat. 
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• Överarbetade programmerare. 
• Programmerare spenderar för mycket tid på saker såsom korrektion av 

tidschema och förbättra applikationen. 

Eftersom projekten drevs av kompetenta programmerare, krävdes en hel del jobb som 
inte hade med programmering att göra. Detta är en orsak till varför utvecklingen inte 
låg i fas med schemat. Personerna som var delaktiga blev också överarbetade, av 
samma orsak, för stort ansvarsområde. Dessa två fallgropar, leder till en tredje, som 
ger programmeraren onödig tid till korrektion och ändring av tidsschemat, eftersom 
de hade svårt att ligga i fas. När programmerare inte får det fokus som krävs för 
uppgiften, leder detta till att i längden går programmeraren över schemat, och hela 
utvecklingen riskerar att gå ur fas. I fallet då programmerare följer en 
utvecklingsmetod kan även detta resultera till fallgropar, med tanke på den 
kommunikationsbrist som fanns. Eftersom projekt styrdes relativt hårt av 
programmerare, kan detta resultera till att risken för fallgropar bli större, samt att 
koden som skapas blir av sämre kvalité.  

Det är nu givet att en metod för utvecklingsprojekt är nödvändigt för att undvika 
fallgropar i projekt, men vad är en utvecklingsmetod? Litteraturen formulerar sig 
olika, men genom att sammanfläta åsikterna blir förklaringen mer tydlig. En 
utvecklingsmetod är: ”A collection of procedures, techniques, tools, and 
documentation aids which help the system developers in their effort to implement a 
new information system.” (Avison och Fitzgerald, 1995, s.10). Citatet förklarar att en 
metod hjälper utvecklare att implementera ett nytt informationssystem. Ett 
informationssystem är ett datorsystem som har till uppgift att hantera information i 
den organisation som systemet är skapat för (Avison och Shah, 1997). Till sin hjälp 
bidrar en metod med olika verktyg såsom dokumentation, tekniker och procedurer 
som är insamlade för just en specifik metod. Citatet menar att en utvecklingsmetod 
endast är ett hjälpmedel för utvecklaren i ett utvecklingsprojekt. En annan författare 
beskriver att en utvecklingsmetod bidrar med vägledning, förbättring av 
utvecklingsprojektet och ger bättre slutprodukt till organisationen (Fitzgerald, 1998).  

Genom att studera ovanstående information om utvecklingsmetoder kan följande 
sammanfattning göras. En utvecklingsmetod är till för att gynna utvecklare i 
utvecklingsprojekt för skapandet av ett informationssystem. En utvecklingsmetod 
används som en vägledning, och kommer inte att fungera om utvecklare inte styr 
projektet. För att hjälpa utvecklare bidrar utvecklingsmetoder med ett flertal olika 
verktyg som ska stödja hela utvecklingsprojektet, till en slutgiltig produkt. Dessa 
verktyg är exempelvis dokumentation och olika tekniker för att övervinna de olika 
stegen i ett utvecklingsprojekt. Metoder resulterar i fördel, om utvecklare och 
utvecklingsmetod kan gå hand i hand, eftersom metoden endast styr, och det är 
utvecklaren som är drivkraften. 

Nu när utvecklingsmetoder är generellt definierat är det intressant att ta reda på varför 
inte alltid en utvecklingsmetod används. Fitzgerald (1998) genomförde en 
undersökning, då 776 organisationer ställde upp. Undersökningen resulterade till att 
60 % av de 776 organisationerna medgav att de inte använda en utvecklingsmetod 
som stöd för deras utvecklingsprojekt. Fitzgerald (1997a) Resultatet kan bero på det 
dilemma som finns i ett metodval. Det finns både argument för och emot 
användningen av metoder, vilket gör valet mer komplicerat. (Fitzgerald, 1998)  

Anledningarna till svårigheten vid valet av metod är många. (Fitzgerald, 1997a, 
Fitzgerald, 1998) nämner ett fåtal:  
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• Metoder har blivit generaliserade, utan att tänka på empiriska undersökningar 

för att få dem bra. 
• Systemutveckling är ingen ordnad process, men många metoder för 

systemutveckling behandlar utvecklingen som om det vore så.  
• Det antas oftast att metoder är generella och passar alla storlekar på problem. 

Varje situation är unikt och måste anpassas. 

Ett utvecklingsprojekt anses som kritisk och problematiskt. För att hantera problemet 
kan en utvecklingsmetod användas. För att övervinna dilemmat som presenterats, att 
välja en utvecklingsmetod eller inte, är ett lösningsförslag ”tailoring”. Tailoring kan 
översättas till att skräddarsy, i detta fall skräddarsy en metod, för att få den att passa 
en specifik organisation. (Fitzgerald et al., 2000) Att skräddarsy en utvecklingsmetod 
gör att storleken på metoden ändras för att passa in på ett specifikt problem. Två 
processer som anses vara skräddarsydda (Beck, 2000, Kruchten, 2000) presenteras i 
kapitel 1.2 och 1.3. 

1.1.1 eXtreme Programming (XP) och Rational Unified Process (RUP) 

Två instanser av utvecklingsmetoder är eXtreme Programming (XP) och Rational 
Unified Process (RUP). Processerna har valt till arbetet eftersom de är två kända 
processer och är förekommande i utvecklingsprocesser (Kruchten, 2000, Smith, 2002, 
Pyritz, 2003, Kääriäinen et al., 2004). XP och RUP används båda för att utveckla 
mjukvara genom att följa en utvecklingsprocess (Beck, 2000, Kendall, 2002) I arbetet 
är det viktigt att två begrepp identifieras. Processerna kan vara viktade på grund av 
deras egenskaper såsom antal regler, erfarenheter från tidigare projekt och 
dokumentationsmängd. Det är ”light” och ”heavy” som definierar egenskaperna på en 
process, det vill säga hur pass väl definierad en process är. XP är en light och RUP är 
en heavy weighted process. (Gellner och Forbrig 2005, Wells, light 2, 2004). Båda 
processerna presenteras i kapitel 1.2 och 1.3. 

1.2 eXtreme Programming 
XP är en utvecklingsprocess som tillhör kategorin light weighted, även kallat ”agile” 
(svenska, lättrörlig). Detta beror på att det är få regler, erfarenheter och 
dokumentation som styr utvecklingen, och dokumentationsmängden är ytterst liten. 
(Wells light 2, 2004, 1999, Beck, 2000). XP blir mer smidig och lättrörlig i en 
utvecklingsprocess, eftersom mindre regler styr själva utvecklingen, därav namnet 
agile. 

När litteraturen definierar XP nämns ofta begreppen producerande, flexibel, 
informationsrik, begränsad när det gäller teknik, effektiv, förutsägande och ett roligt 
sätt att utveckla mjukvara (Macias och Holcombe, 2001, Beck, 2000). För att alla 
egenskaper ska uppfyllas av XP, krävs det att processen används på rätt sätt. Missföljs 
processen, blir resultatet inte som förväntat. 

1.2.1 XP ur ett processperspektiv 

När en utvecklingsprocess följer XP, betyder detta att utvecklare måste ta hänsyn till 
hur processen är skapad. Processen består av ett antal förutsättningar, som stegvis tar 
projektet till en färdig produkt, eller delinlämning av produkten. Detta kallas små 
releaser i XP. XP grundas på fyra stora förutsättningar, vars innehållande regler och 
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erfarenheter har som huvudsyfte att driva steget framåt i processen. De fyra 
förutsättningarna som grundar XP som process är kodning, testning, uppmärksamhet 
och design. (Beck, 2000) XP visas som process i figur 1 som är skapat utifrån de fyra 
förutsättningarna. 

 
Figur 1: XP som process, omarbetad efter (Wells, Project, 2004) 

För att få en förståelse för XP, kommer de fyra förutsättningarna för XP att 
presenteras var för sig, i kapitel 1..2.2. 

1.2.2 Förutsättningar för XP som process 

XP bygger på fyra förutsättningar, kodning, testning, uppmärksamhet och design. 
Förutsättningarna presenteras i detta kapitel. 

Kodning 

Kodning är en förutsättning i XP, enligt Beck (2000). Kod behöver inte alltid vara 
programkod av olika programmeringsspråk. XP menar att även diagram som 
genererar kod också är en typ av kodning. Kodning generar inte bara en applikation, 
utan även förståelse för vad som görs. Kodning ger även möjlighet för bättre 
kommunikation. XPs kodning styrs av parprogrammering, vilket gör att 
kommunikationen mellan två människor är ett måste. (Beck, 2000) Kodning bidrar 
med kunskap om systemet och god kommunikation bland deltagande personer. 

Testning 

Enligt XP så existerar inte kod som inte är testad. ”Anything that can’t be measured 
doesn’t exist” (Beck, 2000, p.45). Utvecklare i XP har ett stort ansvar för sin del av 
arbetet när det gäller testning. Alla tänkbara tester ska genomföras tills det inte finns 
något kvar att testa. Så här långt har utvecklaren bevisat att koden existerar, eftersom 
all testning är genomförd. Genom att utföra testning, byggs ett självförtroende upp för 
utvecklaren. Det finns dock en farlighet med detta. Dålig testning leder till falskt 
självförtroende för utvecklaren. (Beck, 2000) 

Uppmärksamhet 

En programmerare är inte från början medveten om hur organisationen fungerar och 
vad som är intressant ur organisationens synvinkel. (Beck, 2000) Detta betyder att det 
finns ett stort intresse att använda sig av förutsättningen uppmärksamhet. Lyssnar inte 
programmeraren på organisationen, blir feedback dåligt och resultatet ännu sämre. 
Detta betyder att om en programmerare ställer en fråga, måste denne lyssna lika väl 
som att ställa en förstålig fråga (Beck, 2000). 
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Design 

För att undvika problem i utvecklingsprocessen används design. Design används för 
att skapa en struktur som organiserar upp logiken i ett system (Beck, 2000). Genom 
att skapa olika typer av strukturer, såsom modeller eller enkla skisser, kan många 
svåra fallgropar förhindras för utvecklingen. 

1.2.3 Aktiviteter för XP som processen 

Figur 1 visar XP som process. Denna skapas genom att plocka egenskaper ur de 
förutsättningar som presenteras i kapitel 1.3.2. Utöver förutsättningarna används 
också olika aktiviteter för att driva utvecklingen framåt. Tabell 1 presenterar tolv 
aktiviteter som styr XP (Pollice, 2001, Beck, 2000, Smith 2002).  

Tabell 1: Tolv aktiviteter för XP 

”Planning Game” Identifierar fokus på projektets nästa 
release, beroende på vad organisationen 
prioriterar, och vilken teknik som finns 
tillgänglig. 

Parprogrammering All kod som produceras skrivs tillsammans 
med två personer. 

Små releaser XP ska så snabbt som möjligt göra en 
release till kunden, och fortsättningsvis 
släppa nya versioner i små cyklar genom 
utvecklingen. 

Kontinuerlig samverkan Varje dag produceras kod. Denna kod ska 
integreras med den slutgiltiga produkten så 
ofta som möjligt. 

Enkel design Systemet ska skapas så enkelt som möjligt. 
All komplexitet tas bort och skapas då 
prioriteringen säger så. 

Testning Programmerare måste hela tiden göra 
tester. Detta ska ske felfritt för att 
utvecklingen ska kunna gå vidare. 

”Refactoring” Genom att strukturera om koden, utan att 
beteendet i systemet ändras, kan enkelhet 
och flexibilitet uppnås. 

Kollektivt ägande Vem som helst i projektet kan ändra koden. 
Detta kan leda till enkelhet i koden, 
eftersom om flera personer arbetar på 
samma kod, kan förbättringar lättare ses. 

40 timmars arbetsvecka XP har som regel att arbetet inte ska ta mer 
än 40 timmar per vecka. 

Kunder på plats Kunden ska alltid närvara, detta gör att 
utvecklare alltid har kunden till hands. 

Kodstandard Programmerare kodar efter en bestämd 
struktur, vilket ger konsistens överallt i 
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koden. Det blir lättare för programmerare 
att prata om koden och ökar förståelsen. 

Metafor I början av XP definieras en 
systemmetafor, som har till uppgift att styra 
projektet. Metaforer beskriver hur hela 
systemet fungerar. 

1.3 Rational Unified Process 

RUP är en utvecklingsprocess som kategoriseras som en tung process (Gellner och 
Forbrig, 2005). En tung process kännetecknas av många regler, riktligt med 
erfarenheter och en väldokumenterad process. (Wells, light 2, 2004) 

RUP bidrar med en disciplinerad ansats som fokuserar på att nå slutanvändares krav 
inom ett förutbestämt schema och budget. RUP stödjer utveckling i stora och även 
mindre projekt typer, där antalet medlemmar kan variera. (Kruchten, 2000)  

I kapitlet presenteras först RUP som process, och därefter vilka faser utvecklaren 
genomgår och slutligen vilka aktiviteter RUP använder sig utav samt praxis. Alla 
översättningar som har gjorts på RUPs begrepp är efter RUPs egna lexikon.1 

1.3.1 RUP ur ett processperspektiv 

RUP består av ett antal faser som styr utvecklingen mot att skapa en färdig produkt. 
Faserna är så kallade cyklar eller iterationer. Dessa är förberedelse, etablering, 
konstruktion och överlämning. Alla faser innehåller aktiviteter som används av olika 
tonvikt genom processen (se tabell 2). Varje fas avslutas med att ett antal artefakter 
som representerar den data som skapats under fasens gång.  RUP arkitektur består av 
två dimensioner, horisontell och vertikal. Den horisontella representerar tiden i ett 
projekt medan den vertikala representerar RUP huvudprocesser (se figur 2). Den 
horisontella är dynamisk och den vertikala är statisk. (Kruchten, 2000) Anledningen 
till att den horisontella är dynamisk är för att tiden ändras i projektet, beroende på 
iterationer och hur bra processen ligger i fas med schemat. Den vertikala är statisk, 
eftersom när projektet inleds, ska arbetsmomenten vara färdigspecificerade och ändras 
inte sedan under utvecklingens gång. 

                                                
1 http://www-306.ibm.com/software/rational/se/glossary/ensv.html 
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Figur 2: RUP som process, omarbetad efter (Kruchten, 2000) 

Arkitekturen i figur 2 har tagits fram med tekniker, liknande utvecklingsprocesser för 
mjukvara (Kruchten, 2001). Detta kan resultera fördelar eftersom RUP är en 
utvecklingsprocess för mjukvara. 

För att förstå arkitekturens horisontella och vertikala delar, beskrivs de fyra faserna 
följt av RUPs arbetsflöden, även kallade aktiviteter. 

Förberedelsefasen 

Målet med denna fas är att grunda projektets fokus och vilka gränser som finns. Efter 
fasen ska utvecklare vara medvetna om vad som ska göras och vad som inte ska göras 
för den slutgiltiga produkten. I den här fasen används bland annat användarfall, vars 
huvudsyfte är att förklara scenarion av beteenden som driver systemets funktionalitet 
framåt. (Kruchten, 2000) Det vill säga att användarfall huvudsyftar till att ge 
förståelse för hur produkten kommer att fungera och integrera med möjliga personer i 
organisationen. Fasen ska helst resultera till något bevis, eller demonstration på den 
arkitektur som är tänkt för systemet, utifrån de framtagna scenarierna. (Kruchten, 
2000) 

Ytterligare ett huvudmål med fasen är att bedöma den totala kostnaden och schemat 
för hela projektet. Fasen förbereder även projektet för att gå in i nästa fast i RUP. 
Förberedelsefasen innehåller även en riskbedömning på projektet. (Kruchten, 2000) 
Denna bedömning kan vara värdefull i fall att fallet är sådant att projektet inte går att 
genomföra. 

Etableringsfasen 

Den här fasen får tillgång till artefakter som skapades under förberedelsefasen. 
Artefakterna är exempelvis visionsdokument, användarfall och projektplan. Syftet 
med etablering är att analysera problemdomänen. Fasen ser även till att de högsta 
riskerna som definierats i tidigare faser elimineras. (Kruchten, 2000) 
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Etablering har som syfte att skapa en exekverbar prototyp, som kan skapas över flera 
iterationer, beroende på fokus, storlek och de risker som identifierats. Detta leder till 
att de kritiska användarfallen identifieras och blir en del av produkten, även kallat ett 
inkrement. (Kruchten, 2000) 

Konstruktionsfasen 

När etableringsfasen är färdig, bidrar fasen med nästintill färdiga användarfall och 
krav, arkitektur, exekverbar prototyp, riskanalys och projektplan till 
konstruktionsfasen. Huvudsyftet med konstruktionsfasen är att utveckla alla 
kvarliggande komponenter och applikationer till produkten. Testning görs 
genomgående under hela fasen på alla komponenter. Fasen ser till att projektet blir 
optimerat och att kostnaden blir minimal. I större projekt kan detta göras genom att 
köra konstruktion parallellt. Detta gör att den slutgiltiga releasen på produkten kan 
släppas tidigare. (Kruchten, 2000)  

Överlämningsfasen 

Den sista fasen i RUP får tillgång till en del av den mjukvara som utvecklats. 
(Kruchten, 2000) Mjukvaran kan vara av olika form och storlek, beroende på hur 
långt in i utvecklingen projektet är. Fasen får även tillgång till en användarmanual och 
en förklaring på den aktuella releasen. Överlämningen handlar om att en färdig 
produkt ska flyttas från byggplatsen in till organisationens arbetsplatser. När 
produkten väl används är det inte helt omöjligt att flera releaser görs, trots att en 
version redan är i bruk. (Kruchten, 2000) denna fas handlar om feedback för 
utvecklarna. Betatestare är ett sätt som RUP använder för att validera sina produkter 
mot användarnas förväntningar (Kruchten, 2000). Fasen avslutas när den vision som 
fastställdes i början på projektet har uppnåtts. Om inte pågår projektet vidare med 
iterationer och fler release tills visionen är uppnådd. (Kruchten, 2000) 

1.3.2 Aktiviteter i RUP som process 

Under RUPs process kan ett flertal olika aktiviteter användas för att genomföra 
utvecklingen av mjukvara. Dessa aktiviteter används av olika grad, beroende på 
vilken fas som projektet befinner sig i (Kruchten, 2000). Kruchten (2000) presenterar 
följande nio aktiviteter (se tabell 2). 

Tabell 2: Nio aktiviteter i RUP som process 

Organisationsmodell Ger en förståelse för organisationens 
dynamiska struktur. Utvecklare får en 
förståelse för problemet, och alla 
projektdeltagare får en gemensam bild över 
organisationen. 

Kravhantering Handlar om att skaffa sig och uppehålla 
överenskommelser med kunder och andra 
deltagande personer. Överenskommelsen 
handlar om att alla har samma åsikt om vad 
systemet ska göra, och varför. 

Analys och design Syftet med analys och design är att 
översätta kraven till en specifikation, som 
beskriver hur systemet ska implementeras. 

Implementation Klasser och objekt i termer av komponenter 
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implementeras. Resultatet ska vara ett 
exekverbart system. 

Testning Syftet är att fastställa produktkvalité. Detta 
görs genom att komponenter verifieras och 
en verifiering för att försäkra att alla krav 
finns med. 

Utplacering Den färdiga produkten ska som färdig 
flyttas över till kunden. Installation av 
systemet och träning till de personer som 
ska använda systemet görs. 

Konfiguration och 
förändringshantering 

Syftet är att spåra och underhålla 
utvecklade projektdelar. Meningen är att 
definiera när produkten är färdig och 
korrekt. 

Projekthantering Syftet är att hantera risker och se till att 
projektet klarar av att leverera en produkt 
som möter kundens krav. 

Miljöhantering Syftet är att bidra med verktyg under hela 
utvecklingen. Verktyg för att förbättra och 
konfigurera processen och även verktyg för 
att göra backuper och administrera. 

1.3.3 Förutsättningar för RUP som process 

RUP innehåller och styrs av så kallade praxis (engelska, best practice). RUPs praxis 
är tidigare bevisade ansatser som täcker in hela utvecklingsprocessen. Tabell 3 
beskriver RUPs olika praxis, enligt Kruchten (2000). 

Tabell 3: Sex förutsättningar för RUP 

Praxis Förklaring 

Utveckla mjukvara iterativt Utvecklar mjukvara i flera iterationer, för 
att bland annat rätta till fel tidigt i 
processen. 

Kravhantering Krav är dynamiska. Denna praxis tar 
hänsyn till att krav ändras under tid. 

Komponentbaserad arkitektur Olika deltagare i processen ser olika på 
systemet. En bra arkitektur underlättar 
hanteringen på de olika synerna på 
systemet. Varje del i systemet utvecklas i 
komponenter. 

Visualisera mjukvara med modeller Modeller förenklar helhetsbilden av 
systemet. Modeller underlättar 
förståelsen för komplexa system. 

Kontinuerlig verifiering av kvalitén på 
mjukvaran 

Det är viktigt att hela tiden verifiera 
kvalitén på mjukvaran, för att slippa dyra 
kostnader senare i projektet. 
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Hantera förändringar i mjukvaran När mjukvara utvecklas, sker detta oftast 
i flera olika grupper, där varje grupp 
arbetar på olika platser, och på olika 
delar i systemet. Detta blir lätt rörigt och 
måste hanteras på ett bra sätt. 

Genom att använda sig utav de praxis som tabell 3 visar, kan utvecklingsprojekt 
drivas  på en grund, baserat på tusentals andra lyckade utvecklingsprojekt. RUP 
använder praxis, som bidrar med produktkvalité. (Kruchten, 2000) 

1.4 Skillnader mellan XP och RUP 
Eftersom XP och RUP är strukturerade på olika sätt gör detta att de skiljer sig åt. Det 
finns flera skillnader, varav några presenteras och används i arbetet. Dessa skillnader 
representeras i arbetet som olika faktorer så att det blir lättare att jämföra de två 
utvecklingsprocesserna med varandra. Tabell 3 sammanfattar tio faktorer som skiljer 
sig mellan processerna. 

Tabell 4: Sammanställning över skillnader mellan XP och RUP 

Faktorer XP RUP 

Projektstorlek Små till medium stora 
projekt, inte mer än 10 

utvecklare 

Stora projekt 

Planering Genomför planering till 
nästa release. Kortsiktig 

planering 

Planering för hela 
processen. Långsiktig 

planering 

Modellering Användarberättelser, 
mindre fokus på 

modellering 

UML, Större fokus på 
modellering 

Dokumentation Mindre fokus på 
dokumentation 

Större fokus på 
dokumentation 

Roller Sju roller 30 roller 

Kodning Stort fokus under hela 
projektet 

Fokus varierar beroende på 
vilken fas projektet är i 

Iterationer Flera iterationer genom 
hela processen 

Flera iterationer i varje fas 

Kravhantering Hanterar krav med små 
iterationer och förenklad 

dokumentation 

Aktivitet som hanterar 
krav under utvecklingen av 

olika grad 

Releaser Små releaser, med 
prioritering på viktiga 

funktioner 

Stora releaser med 
fullständiga lösningar, på 

varje inkrement 

Skräddarsydd process Organisationsgranskning 
på varje företag 

Praxis som används och 
förbättras 
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Som tabell 3 visar, finns det ett flertal faktorer som skiljer sig mellan XP och RUP. 
Följande delkapitel presenterar varje faktorn. 

1.4.1 Projektstorlek 

XP är anpassat för små till medium stora projekt. Antalet medlemmar i projektet ska 
helst inte överstiga tio personer, vilket är beskrivande för hur stora projekt XP kan 
anta (Beck, 2000). Projekten kan vara allt ifrån en månad upp till sex månader 
(Construx, 2001). RUP kan till skillnad från XP anta projekt som sträcker sig utöver 
en längre tid. Varje iteration i RUP kan ta alltifrån två veckor upp till sex månader. 
Hela projektet kan ta upp till 54 månader (Smith, 2002). 

1.4.2 Planering 

När det gäller att planera en utvecklingsprocess, arbetar XP och RUP på olika sätt. XP 
planerar endast till nästa horisont, det vill säga till nästa release av produkten. Det går 
givetvis att planera mer långsiktigt, men XP rekommenderar att göra detta i mindre 
detalj. (Beck, 2000) För att inte tappa fokus i XP, undviks tung planering på lång sikt. 
RUP ser till att en artefakt skapas som är färdig innan förberedelsefasen. Denna 
artefakt är en planering som täcker in hela projektet, från start till den färdiga 
slutprodukten (Kruchten, 2000). På detta vis kan planeringen ta mer tid i RUP, medan 
XP planerar steg för steg. 

1.4.3 Modellering 

För att förstå den organisation och det problem som projektet baseras på krävs det 
någon form av teknik för att samla information. XP använder sig av 
användarberättelser. (Wells User stories, 2004, Kruchten, 2000). Denna teknik 
innefattar modellering i XP. Tekniken går ut på att ersätta stora dokument med krav 
och skrivs av kunderna själva. Informationen som samlas in är sånt som kunderna tror 
att dom behöver i produkten. Den insamlade informationen kommer slutligen att 
representera det fokus som projektet baseras på. (Construx, 2001, Wells User stories, 
2004) RUP däremot, använder ett specifikt verktyg för modellering, UML (Unified 
Modelling Language). (Kruchten, 2001) RUP använder UML för att få en förståelse 
för hur organisationen fungerar. Till skillnad från XP, ägnar sig RUP till en stor del 
att modellera upp systemet. En anledning till detta kan vara för de projektstorlekar 
som RUP kan ta till sig.  

1.4.4 Dokumentation 

Kapitel 1.1.1 presenterar XP som light och RUP som heavy weighted process. En stor 
del av denna bestämmelse baseras på den dokumentationsmängd som processen 
producerar. (Wells light 1, 2004) XP producerar en mindre mängd dokumentation, 
medan RUP lägger ner en stor del till att producera dokument under hela 
utvecklingen. 

1.4.5 Roller 

En roll i en utvecklingsprocess är en individ eller flera som representerar en del av 
arbetet i ett projekt (Kruchten, 2001). Rollfördelningen i de båda processerna skiljer 
sig åt. XP har sju olika roller som täcker in processen. Dessa roller är programmerare, 
kund, testare, spårare, ”Coach”, konsult och ”Big Boss”. (Beck, 2000, Smith, 2002) 
RUP har till skillnad från XP trettio roller på nio aktiviteter, som täcker in processen. 
Varje roll kan täckas in av en grupp, eller en individuell person (Smith, 2002).  
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Anledningen till att RUP fler roller än XP, kan beror på att RUP täcker in fler 
områden än vad XP gör. XPs roller täcker även in flera av RUPs roller, exempelvis en 
programmerare i XP har ansvar för följande roller i RUP: implementerare, integrerare 
och kodgranskare (Smith, 2002). 

1.4.6 Kodning 

Ett stort fokus i XP är kodning, där koden ska vara så enkel som möjligt och 
fungerande. Varje dag i projektet, ska avslutas med något körbart program, vilket gör 
kodning viktigt för XP. (Beck, 2000, Pollice, 2001) XP använder sig av 
parprogrammering. Detta går ut på att en dialog finns mellan två personer som 
tillsammans försöker förstå hur de kan programmerare bättre program. XP främjar 
kommunikation, vilket gör att parprogrammering fungerar i XP (Beck, 2000). RUP 
följs av så kallade programmeringsriktlinjer (Smith, 2002) Dessa riktlinjer är en 
artefakt som skapas för varje problem (Smith, 2002). 

1.4.7 Iterationer 

Båda processerna använder sig av iterationer, men på olika sätt. XP kör igenom hela 
processen (se figur 1) vilket är en iteration till en mindre release av slutprodukten 
(Beck, 2000). RUP har flera iterationer i varje fas, där aktiviteter utförs flera gånger 
för att uppnå ett bra resultat. När varje fas är färdig körs ytterligare iterationer i nästa 
fas (Kruchten, 2000). Iterationer anses av båda processerna gynna utvecklingen av 
följande anledningar enligt Beck (2000) och Kruchten (2000): 

• Tidsplanering; Varje iteration fylls med tillräckligt arbete för att klara av att 
lösa delproblemet. 

• Bättre riskhantering; Komplexa problem anses vara bäst att lösa först, för att 
kunna testa under en längre tid. 

• Bevakning; För att kunna utveckla mjukvara, krävs en förståelse för 
problemet. Genom att använda flera iterationer, kan förståelsen bli bättre för 
varje gång. 

• Avvikelser; Genom att strukturera upp utvecklingen i iterationer, blir det 
lättare att upptäcka avvikelser, tar projektet för lång tid, kortare än planerat 
eller om hela processen behöver förändras. 

1.4.8 Kravhantering 

Krav anses vara dynamiska, det vill säga ändras under projektets gång. XP och RUP 
är byggda på så vis att de kan hantera krav som förändras. RUP använder en aktivitet 
för att hantera krav, kravhantering. Denna aktivitet sträcker sig genom alla fyra faser 
eftersom kravhantering är en dynamisk process (Kruchten, 2000). XP hanterar 
dynamiska krav genom att förenkla uppgifter och dokumentation samtidigt som XP 
använder sig små iterationer genom utvecklingsprocessen (Beck, 2000, Kääriäinen, et 
al., 2004). 

1.4.9 Releaser 

XP och RUP använder sig båda av releaser under utvecklingsprocessen. Processerna 
syftar till att bygga slutprodukten i mindre delar, genom en itererande process. XPs 
releaser ska vara så små som möjligt, och innehålla det viktigaste som organisationen 
prioriterar. Dock ska releaser vara kompletta, och inte halvt implementerade bara för 
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att få små iterationer. XP hävdar att det är bättre att planera en eller två månader, 
istället för sex månader eller ett år. (Beck, 2000) RUP och andra sidan hävdar att 
långsiktig planering är bättre (Kruchten, 2000). Varje release som RUP släpper har 
följande egenskaper enligt Pollice (2001): 

• Exekverbar version. 

• Har medföljande artefakter, som är nödvändiga för releasen. 

• Anteckningar och instruktioner för installation. 

Varje release som RUP ger ut, ska vara körbar och innehålla funktioner som fungerar 
(Pollice, 2001). Varje release kan alltså sammanfattas till att representera ett 
inkrement i slutprodukten, det vill säga en delprodukt. 

1.4.10 Skräddarsydd process 

XP och RUP är båda två processer som kan skräddarsys för att lösa ett specifikt 
problem (Beck, 2000, Kruchten, 2000). Detta betyder att processerna lättare kan 
hantera ett större mångfald med olika problem. XP granskar hur organisationen 
fungerar, innan produkten skapas (Beck, 2000). På detta vis anpassar sig XP till varje 
organisation och kan hantera problemet bättre. RUPs praxis kan användas och 
förbättras för varje projekt (Kruchten, 2000). 

1.5 Kombination av XP och RUP 

Tidigare kapitel presenterar skillnader mellan XP och RUP. Processerna kombineras, 
vilket diskuteras i detta kapitel. 

När process väljs för ett utvecklingsprojekt, kan antingen XP eller RUP användas. 
Dock passar inte alltid en utvecklingsprocess till alla typer av projekt (Pollice, 2001). 
Detta leder till att XP och RUP kan skräddarsys för ett specifikt problem (Beck, 2000, 
Kruchten, 2000). Det leder även till att utvecklingsprocessen kan drivas med hjälp av 
en kombinerad XP och RUP kombination (Pollice, 2001). 

Eftersom XP och RUP skiljer sig, har de båda vissa styrkor i utvecklingsprocessen. 
Detta kan utnyttjas genom att plocka det förutsättningar som är mest starka under en 
viss del i utvecklingen. XP styrs av förutsättningar som är utspridda över hela XP som 
process, medan RUP styrs av faser förutsättningar och aktiviteter, som används av en 
viss grad i varje fas (se figur 3).  
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Figur 3: Beskriver vad som styr valet i respektive process 

 Genom att kombinera processernas aktiviteter (se kapitel 1.2.3 och 1.3.2), kan 
utvecklingsprocesserna dra nytta från båda processernas styrkor och ge en 
kombinerad utvecklingsprocess. 

XP koncentrerar sig på kodning, och principer som bra kommunikation mellan två 
människor och lägger minimalt med ansträngningar på att skapa artefakter som inte 
har med kodning att göra. (Pollice, 2001) RUP har som regel att skapa artefakter som 
inte har med kodning att göra, detta inkluderar till exempel dokumentation över hela 
processen och företags planering (Pollice, 2001). 

 
Figur 4: Kombinationsexempel mellan XP och RUP, omarbetad efter (Wells, Project, 2004) 

Figur 4 visar ett exempel på hur XP och RUP kan kombineras för ett 
utvecklingsprojekt. Figuren beskriver XP som process, och vilka faser i RUP som 
matchar. Genom att strukturera upp kombinationen på detta vis, kan aktiviteter bytas 
ut från de båda processerna och skapa en kombinationsmodell av XP och RUP. 
Exempelvis kan användarfall i RUP förberedelsefas kombineras med XPs 
användarberättelser. 
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2 Problem 
Systemutveckling är en central del i skapandet av ett informationssystem (Fitzgerald, 
1997a). För att skapa ett informationssystem, krävs det att ett passande ramverk införs 
för att driva utvecklingen. Det finns ett flertal ramverk, utav dessa är XP och RUP två 
stycken välkända och ofta förekommande utvecklingsprocesser (Kruchten, 2000, 
Smith, 2002, Pyritz, 2003, Kääriäinen et al., 2004). Det är dock en problematisk 
procedur att använda en utvecklingsprocess för en organisation (Sauer och Lau, 
1997). Om processen är väl designad och noggrant anpassad för ett problem, blir 
slutprodukten bättre och även utvecklingsprojektet förbättras (Sauer, Lau, 1997). 
Detta leder till att en process kan bli mindre problematisk att använda. Backlund 
(2000) hävdar dock att organisationer måste vara väl medveten om det problem som 
finns i organisationen (Backlund, 2002). Saknas denna kunskap i en organisation, kan 
det bli svårigheter med att bestämma problemdomänen. 

För att hantera olika problem, kan XP och RUP anpassa sig, beroende på vilken 
problemdomän som finns i organisationen (Pollice, 2001). Litteraturen medger att det 
finns skillnader mellan processerna (Smith, 2002), det är dock svårt att hitta vilka 
faktorer som är styrande för valet mellan XP och RUP i litteraturen. I arbetet 
presenteras faktorer (se tabell 4) som skiljer sig mellan XP och RUP. Dessa kan 
fungera som faktorer vid valet av process. 

2.1 Problemspecificering 
Ett antal faktorer från litteraturen som kan påverka valet mellan XP och RUP har 
identifierats. XP har en begränsad kapacitet gällande anpassning för projektstorlek, 
vilken är ett problem. Mer än tio projektdeltagare leder till att XP överskrids (Beck, 
2001, Kruchten 2002). Projektstorlek är definitivt viktigt för att ett projekt ska lyckas 
(Smith, 2001). Dessa argument leder till att projektstorlek är den viktigaste faktorn 
bland dem som identifierats från litteraturen (Beck, 2001, Kruchten 2002, Smith 
2001, Işýl Tortamýş, 2005).  

Arbetet baseras på en undersökning, om projektstorleken är den viktigaste faktorn, 
nämligen den huvudsakliga, vid valet mellan XP och RUP. Huvudsaklig i detta fall är 
en enda faktor själv. Detta leder till frågeställningen: 

 Är projektstorlek den huvudsakliga faktor som påverkar valet mellan XP och RUP? 
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3 Metod 
Ett givet problem kan lösas med hjälp av flera olika metoder (Patel och Davidson, 
1991). Detta kapitel kommer att identifiera två metoder som passar arbetets problem 
och kan hjälpa till att besvara arbetets frågeställning. Med hjälp av arbetets valda 
metoder kommer två olika delar att hanteras. I kapitel 3.1 beskrivs hur insamlandet av 
data går till, medan kapitel 3.2 beskriver bearbetningen av den insamlade data. 

Arbetet ska ge svar på om projektstorlek är den huvudsakliga faktorn för valet mellan 
XP och RUP. Data samlas in av utvecklingsföretag med kunskap om XP och RUP 
och den insamlade data analyseras sedan. Den insamlade data måste kunna jämföras 
med arbetets teoretiska grund, för att arbetet ska kunna uppfylla sitt syfte, nämligen 
att besvara arbetets problemställning. 

Eftersom arbetet har en teoretisk grund samt är verklighetsbaserat genom 
företagskontakter klassas det som hypotesprövande. Detta betyder att teorin har 
tillräckligt med kunskaper för att ett antagande ska kunna ställas om förhållande till 
verkligheten från den kunskap som framtagits. (Patel och Davidson, 1991)  

I arbetet ställs utifrån teorin en frågeställning, om att projektstorlek är den 
huvudsaklig faktor för valet mellan XP och RUP. Enligt litteraturen är projektstorlek 
viktigast, men frågan är om det är så i praktiken. Med hjälp av de valda metoderna, 
ska information samlas in på ett effektivt sätt för att sedan analysera data, följt av en 
verifiering eller falsifiering av hypotesen.  

3.1 Insamling av data 
För att pröva hypotesen om projektstorlek är en huvudsaklig faktor, måste den utvalda 
metoden för insamling av data, undvika att allt annat än det som ställs i hypotesen 
påverkar resultatet (Patel och Davidson, 1991). För att ge svar på hypotesen kan till 
exempel intervju eller en enkätundersökning användas. 

Intervjuer kan struktureras på olika sätt, stängda eller öppna, beroende på vilken 
undersökningstyp som önskas. De båda typerna kräver att en personkontakt uppnås 
mellan intervjuaren och den som ska bli intervjuad (Berndtsson, et al., 2002). I arbetet 
är en intervju inte möjlig på grund utav den tid som är uppsatt samt den geografiska 
sträckningen som finns mellan olika utvecklingsföretag. 

Enkätundersökning är en metod som passar arbetet bäst i jämförelse med en intervju. 
En enkät tillåter fler personer i undersökningen eftersom det är lättare och mindre 
tidskrävande att skicka ut e-post, istället för att boka personliga möten med varje 
respondent (Berndtsson, et al., 2002). Dock blir enkäten mindre personlig, och det 
uppstår ett problem då enkäten ska besvaras. Det kan vara så att enkäter som skickas 
ut läggs åt sidan eftersom intresset för enkätundersökningar är lågt. Detta går att 
motverka med regler för utformning av enkäter (Patel och Davidson, 1991). Enkäten 
gör det lättare att föra statistik, det vill säga kvantitativ insamling av data. Denna 
metod passar bäst för detta arbete.. 

3.2 Bearbetning av insamlad data 
Efter metoden som presenteras i kapitel 3.1 ska insamlade data bearbetas för vidare 
analys och resultat. Bearbetningen av data baseras på det statistiska begreppet 
faktoranalys. En faktoranalys används då en hypotesprövning ska genomföras 
(Löfgren och Näverskog, 1999). Detta arbete har en hypotesprövande frågeställning, 
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om projektstorlek är en huvudsaklig faktor för valet mellan XP och RUP. Löfgren och 
Näverskog (1999) skriver att många undersökningar har behov av att reducera en stor 
mängd insamlade variabler till ett mindre antal variabler, utan att förlora för mycket 
information (Löfgren och Näverskog, 1999). Beroende på antalet respondenter, 
påverkar dessa informationsmängden. Detta leder till svårigheter med att ta ut viktig 
data för att falsifiera eller verifiera arbetets hypotes om antalet respondenter är högt. 
Löfgren och Näverskog (1999) föreslår i dessa fall att faktoranalys används.  

En typ av faktoranalys är att göra ett poängsystem. Faktoranalys handlar om att 
reducera antalet variabler för att behålla samma informationsmängd (Löfgren och 
Näverskog, 1999). Genom att poängbedöma faktorerna, beroende på vilken 
rangordning som respondenterna gör i undersökning, kan ett mindre antal variabler 
avgöra om projektstorlek är en huvudsaklig faktor eller inte. 

 
Figur 5: Beskriver ett scenario för poängsystemet, där projektstorlek poängbedöms 

Figur 5 illustrerar hur ett poängsystem kan fungera som en typ av faktoranalys genom 
att reducera antalet variabler. Figurens inputvärde består utav varje respondents 
rangordning på faktorn projektstorlek. Beroende på hur mycket poäng faktorn 
projektstorlek får, ökar sannolikheten att projektstorlek blir en huvudsaklig faktor för 
valet mellan XP och RUP.  

Figuren visar endast ett scenario med faktorn projektstorlek. Undersökningen 
innehåller ytterligare nio faktorer som skall bedömas utifrån samma system. 

Poängsystemet går ut på att ge poäng beroende på vilken ranking varje faktor finns 
på. Förstrankade faktorer får tio poäng, eftersom det finns tio faktorer. Sistrankad 
faktor får en poäng. Figur 5 visar hur en respondents inputvärde blir poäng mellan ett 
och tio för just faktorn projektstorlek. 

Efter att denna metod är genomförd, kommer tio stycken variabler, enligt 
faktoranalysmetoden, bli ett mindre antal variabler som underlättar för att besvara 
problemställningen, om projektstorlek är en huvudsaklig faktor eller inte. 
Problemställningen kan besvaras när poängsystemet är utfört och alla faktorers poäng 
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är summerade. I poängbedömningens fall minskar inte antalet variabler. Det blir dock 
lättare att urskilja vilken faktor som har flest poäng, det är den faktor med flest poäng 
som blir den intressanta variabeln. Detta leder till att samma informationsmängd 
presenteras, dock med en poängbedömning, vilket leder till att det blir lättare att ställa 
ett resultat. Resultatet blir bättre på så vis, att utifrån en variabel är det lättare att dra 
slutsatser än utifrån om det finns tio variabler. I arbetets fall utgår resultatet endast 
utifrån projektstorlek, hur mycket poäng denna faktor har i jämförelse med de övriga 
nio. För att projektstorlek ska kunna betraktas som huvudsaklig, ska faktor ha flest 
poäng, efter att poängbedömningen har genomförts.  

3.2.1 Utvalda metoder 

För att besvara arbetets frågeställning kommer en elektronisk enkät att användas, 
eftersom den anses vara snabb och effektiv när data ska samlas in. Denna typ av enkät 
är snarlik en stängd intervju, eftersom en enkät består utav ett visst antal frågor som 
inte ändras under tiden respondenten svarar på frågorna (Berndtsson, et al., 2002). För 
att sedan bearbeta den insamlade data, används en snarlik metod till faktoranalys, 
nämligen ett poängsystem. Poängsystemet har samma innebörd som faktoranalys, att 
reducera antalet variabler för att behålla samma informationsmängd. Arbetets hypotes 
blir på detta sätt lättare att få ett svar på, och främst för att ta reda på när det går att 
verifiera eller falsifiera hypotesen. 

3.3 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten påverkas av hur bra frågorna är ställda, och hur bra tränad personen 
som skapar frågorna är (Patel och Davidson, 1991). Det är därför viktigt att alla frågor 
konstrueras noggrant för att undvika missförstånd. Genom att använda en testgrupp på 
enkäten för att se hur den tolkas, kan ändringar göras utifrån detta. (Patel och 
Davidson, 1991) Dock kommer inte en testgrupp användas på enkäten vilket leder till 
att felaktigheter kan påhittas av respondenter. 

Tillförlitligheten beror även på hur många respondenter som svarar på enkäten. 
Antalet är avgörande för hur tillförlitligt resultatet blir. För ökad tillförlitlighet bör 
antalet respondenter överstiga antalet efterfrågade faktorer, nämligen tio stycken som 
identifierats från litteratur. (Löfgren och Näverskog, 1999)
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4 Genomförande 

4.1 Kontaktmetod 
Enkätundersökningen påbörjades den 28 april då enkäten beslutades vara färdig, och 
arbetet med att kontakta utvecklingsföretag påbörjades. Undersökningen pågick till 
den 16 maj. Hur många respondenter som tackade ja, nej eller inte svarade presenteras 
i kapitel 4.2. 

Med hjälp från Framtidstorget på Högskolan i Skövde, och tidningen Computer 
Sweden, har olika utvecklingsföretag tagits fram för vidare kontakt. För att avgöra om 
ett företag är en lämplig respondent kan ett par steg genomföras. Första steget går ut 
på att studera företagets hemsida för att identifiera om företaget innefattar 
systemutveckling. Andra steget går ut på att ringa dem på utvecklingsföretagen som 
har ansvar för systemutveckling eller liknande. Om inte detta lyckas, är en lösning att 
ringa numret till växeln för att eventuellt bli vidarekopplad. Det tredje och sista steget 
går ut på att skicka enkäten, om utvecklingsföretagen gått med på att ta emot enkäten. 
En annan metod som eventuellt kan gå snabbare, är att besöka olika företags hemsidor 
och skicka e-post direkt till personer utan att ringa. Dock kan det bli ett problem, då 
den personliga kontakten i ett telefonsamtal saknas, och mindre svar kan tillges. Att ta 
kontakt via telefon innan ger ett bättre intryck. 

4.2 Respondenter 
I arbetet kommer ett utvecklingsföretag representeras utav en respondent. En 
respondent är en kontaktad person på ett utvecklingsföretag. Under undersökningen 
har sammanlagt 31 utvecklingsföretag kontaktats via telefon och e-post. Av dessa 31 
utvecklingsföretag kan följande resultat presenteras: 

• 11 respondenter har ställt upp på enkätundersökningen. 

• 11 respondenter tackade nej till enkätundersökningen via e-post. 

• 9 respondenter har inte svarat på e-post angående enkätundersökningen. Detta 
trots en påminnelse. 

Respondenterna väljs att presenteras anonymt, eftersom företagsnamnet och personen 
som svara på enkäten anses vara orelevant för undersökningen. Endast resultatet från 
varje enkät är viktigt att ta hänsyn till. Respondenternas svar finns som bilaga (se 
bilaga 1-11) för vidare studie. 

4.3 Enkät 
För att lösa arbetets problemställning har enkäten konstruerats med tre frågor (se figur 
6, 7 och 8). Enkäten finns både på svenska och engelska, eftersom en respondent inte 
kan svenska. Enkäten skickades med hjälp av e-post till varje respondent som valt att 
svara på enkäten. Enkätens frågor är skrivna i Microsoft Word, och har valts att sparas 
i Rich Text Format (rtf) eftersom formaten underlättar för företag då olika 
operativsystem kan förekomma. 

4.3.1 Karaktärisering 

För att få ut ett bra resultat, gäller det att de frågor som framställs går till rätt person.  
Detta påverkar tillförlitligheten eftersom olika kunskapsområden ger olika svar. Rätt 
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person för undersökningen är en systemutvecklare, eller en person med teoretisk eller 
praktisk kunskap om XP och RUP. För bästa tillförlitlighet bör personen ha deltagit 
eller deltar i ett utvecklingsprojekt.   

4.3.2 Enkätens frågor och deras syfte 

De frågor som utformas är fasta frågor i en elektronisk enkät, även kallat 
strukturerade frågor (Patel och Davidson, 1991). Alla frågor som finns med i enkäten 
ska tillsammans täcka in det problemområde som arbetet fokuserar på. 
Svarsalternativen ska vara tillräckliga för att en analys och ett resultat ska kunna tas 
fram. (Patel och Davidson, 1991)  

Fråga 1 (se figur 6) frågar respondenterna efter en rangordning på de faktorer som i 
arbetet presenteras utifrån litteraturen. Rangordningen sker efter hur styrande varje 
respondent anser faktorer är. De faktorer som ska rangordnas presenteras i tabell 4. 
Om respondenterna anser att andra faktorer bör vara med i rangordningen, finns det 
möjlighet att ta med dessa i frågan. Det svar som frågan förväntas ha, är en 
rangordning på faktorer, där den första faktorn i listan är mest styrande för valet 
mellan XP och RUP enligt respondenten. 

Fråga 1 

Litteratur framhäver ett flertal faktorer, som kan vara styrande för valet mellan XP 
och RUP. Nedan listas ett antal faktorer: 

Gör en rangordning, där du placerat den faktor du tycker är mest avgörande för valet 
mellan XP och RUP längst upp. Anser du att andra faktorer bör vara med i 
rangordningen, ta med dem i listan. (Listan ovan är ordnad i bokstavsordning) 

Figur 6: Enkätens fråga 1 

Fråga 1 resulterar till en rangordnad lista. Fråga 2 (se figur 7) är en följdfråga som ber 
den intervjuande personen att kommentera de faktorer som listats i fråga 1. Frågan 
resulterar till en djupare förståelse om respondenten anser att faktorerna styr valet 
mellan XP och RUP. Respondentens egna faktorer som listats i fråga 1, beskrivs mer i 
detalj under fråga 2 för en bättre förståelse. Eftersom dessa faktorer inte hör till 
arbetets faktorer, blir detta en viktig fråga. 

Fråga 2 

Faktorerna i fråga 1 kan vara styrande för valet mellan XP och RUP. Varför, eller 
varför inte anser du faktorerna styrande för valet mellan XP och RUP? Har du tagit 
med egna faktorer, beskriv varför du anser dessa styrande för valet. 

Figur 7: Enkätens fråga 2 

Den sista frågan (se figur 8), går ut på att respondenten får ge feedback på enkäten 
och ämnet. Genom denna fråga, kan fakta som enkäten missat fångas upp, eller idéer 
från respondenten för framtida arbeten. 

Fråga 3 

Har du övriga synpunkter på enkäten, egna kommentarer eller feedback som du anser 
frågorna missat kring ämnet, har du möjlighet att skriva det under denna fråga. 

Figur 8: Enkätens fråga 3 
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4.3.3 Resultat efter genomförande 

När enkätundersökningen avslutades, resulterade detta till 11 respondenter. Nästa 
metod hanterar bearbetningen av den insamlade data från respondenternas svar på 
frågorna. Resultatet av detta presenteras i figur 9. 
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Figur 9: Poängpresentation av litteraturens 10 faktorer 

Figur 9 är resultatet av det poängsystem som presenteras i kapitel 3.2. Figuren visar 
vilken faktor som fått flest poäng och hur övriga faktorer är placerade. Kapitel 5 
presenterar en mer utförlig analys av figur 9 och den insamlade data.
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5 Analys 
Rådata samlas in med hjälp av enkätundersökningen som presenteras i arbetets 
genomförande, kapitel 4, samt en bearbetningsmetod för att poängbedöma varje faktor 
beroende på ranking. Detta kapitel presenterar och analyserar rådata för att i kapitel 6 
beskriva resultat och ställa slutsatser. 

5.1 Bearbetning av svar 

5.1.1 Fråga 1 

Fråga 1 samlar in rangordningar av respondenterna som bedöms med ett poängsystem 
(se figur 9). Sammanlagt finns det 23 faktorer som identifierats från respondenternas 
enkäter, varav tretton stycken utav dessa är egna faktorer från respondenterna själva. 
Dessa faktorer är inte med i poängbedömningen, eftersom alla respondenter inte har 
fått chans att rangordna dessa, och det är inte dessa tretton som är viktiga för 
resultatet. Detta presenteras mer i detalj i diskussionskapitlet, kapitel 7.1. 

Figur 9 visar de tio faktorer som tagits fram från litteraturen. Figuren visar den faktor 
med flest poäng, och även vilken placering projektstorlek har, eftersom det är den 
faktorn som frågeställningen är baserad på. Figuren visar även en gruppering bland 
faktorerna. Grupperingarna är: 

1. Kravhantering och dokumentation.  

2. Projektstorlek, planering, modellering och iterationer. 

3. Releaser och kodning. 

4. Roller och skräddarsydd process. 

Grupperingarna i figur 9 har en koppling till varandra. Grupp fyra innehåller de två 
faktorer som fått lägst poäng i undersökningen. Kapitel 5.1.2 presenterar hur 
respondenterna bemötte faktorerna. Här kan en koppling av respondenternas 
kommentarer göras till faktorernas låga poäng. Faktorerna blev inte kommenterade 
som viktiga faktorer. Grupp tre fick ett flertal olika svar av respondenterna. 
Faktorerna kommenterades som både styrande av vissa respondenter, men av ett 
flertal som inte styrande alls. Anledningen till att faktorerna fick mer poäng än grupp 
fyra, beror just på att en del av respondenterna ansåg faktorerna som mer viktiga. 
Grupp två innehåller fyra faktorer, vilka alla ligger på en någorlunda lika poängnivå. 
Faktorerna har alla av någon respondent rangordnats som den viktigaste faktorn, 
nämligen tio poäng. Utöver detta ligger alla fyra på en väldigt jämn poängfördelning. 
Grupp ett skiljer sig från övriga grupper eftersom poängavståndet sticker ut mer. 
Kravhantering och dokumentation har i nästan alla fall tilldelats höga poäng, dock 
finns det ett fåtal som placerar faktorerna på en längre ranking. Hur respondenterna 
resonerar kring faktorer beskrivs mer i detalj i kapitel 5.1.2. 

5.1.2 Fråga 2 

Frågans svar har varierat bland respondenterna. Beroende på hur rangordningen ser 
ut, har respondenterna beskrivit faktorerna olika. Enligt undersökningen är de faktorer 
som rangordnas lägre, inte heller beskriva på samma sätt som de faktorer som är högt 
rankade. Skillnaden är att de lågrankade inte är beskrivna speciellt mycket, eller inte 
beskrivs alls, medan de faktorer som rangordnas på en högre plats beskrivs mer. Det 
är värt att notera att frågan misstolkades av vissa respondenter, som istället för att 
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skriva om faktorerna var styrande eller inte, beskrev vad faktorerna innebär i XP och 
RUP. Det går dock att titta på rangordningen, för att se hur respondenten placerar 
faktorerna. Följande avsnitt i detta kapitel presenterar hur respondenterna har tolkat 
faktorerna och om de anses som viktiga för valet mellan XP och RUP enligt 
respondenterna.  

Dokumentation 

Dokumentation är mer accepterad i RUP än i XP. Faktorn är viktigt enligt många, 
men mest styrande i ett av fallen i undersökningen. Dokumentation räknas alltid med i 
en process, vilket gör att faktorn inte är styrande enligt många respondenter. 

Iterationer 

I undersökningen beskrivs denna faktor på olika sätt. Många respondenter förklarar 
hur XP och RUP använder sig utav iterationer, medan andra även förklarar hur de 
själva använder sig utav iterationer. Iterationer har rangordnats lågt i undersökningen, 
vissa har valt att inte kommentera faktorn, i samband med dess låga rangordning. 
Något som kan vara värt att notera är att två respondenter säger emot varandra. Det 
finns skillnader gällande iterationer i XP och RUP, medan en annan respondent påstår 
att det inte finns någon större skillnad.  Faktorn har valts av en respondent i 
undersökningen att rangordnats som den mest styrande faktorn. Detta beror på den 
dialog som iterationer upprätthåller mellan utvecklare och beställare. Iterationer 
hanterar krav på ett bra sätt. 

Kravhantering 

Undersökningen visar att respondenterna tycker nästintill samma om kravhantering. 
Kravhantering är den mest styrande faktorn enligt undersökningen, medan de andra 
som inte tycker faktorn är styrande, placerar kravhantering längre upp i 
rangordningen. XP och RUP klarar båda dynamiska krav under utvecklingen, dock är 
RUP mer överlägset gällande kravhantering enligt en respondent. XP klarar inte av att 
hantera krav som ändras under hela processen, medan RUP inte tar hänsyn till 
förändringar på krav efter halva processen enligt en respondent. En respondent visar 
ett samband mellan kravhantering och iterationer, eftersom iterationer hjälper till att 
hantera krav på ett effektivt sätt. Ju större formella krav som finns i ett projekt, desto 
svårare blir det att använda en agil process, som XP. 

Kodning 

Många respondenter är överens om att faktorn inte alls är styrande. Kodning ska ändå 
göras, och påverkar inte valet av process. Dock finns det en respondent som gärna 
lyfter upp faktorn på listan med motiveringen att kodstandarder måste göras. Givetvis 
gynnar detta ett projekt. Men i de flesta fallen beskrivs inte faktorn, och placeras långt 
ner på listan, vilket gör den mindre viktigt för valet mellan XP och RUP. Om ett 
företag anser att programmen som skapas ger värde, är XP ett bra val. 

Modellering 

Svaret på denna faktor varierar stort i undersökningen. Faktorn är i vissa fall helt 
avgörande, och i andra fall inte alls styrande, eftersom båda kan använda sig av 
verktyget UML. Modellering har en koppling till kraven som framställs, vilket lyfter 
fram hur viktig faktorn är. 
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Planering 

Faktorn framhävs mest som styrande, men vissa respondenter väljer att placera den 
långt ner på listan, och i en del fall, inte ens kommentera faktorn. Både XP och RUP 
hanterar planerig dåligt enligt en respondent, vilket gör att faktorn placeras långt ner 
på listan.  

Projektstorlek 

I de flesta fallen beskrivs projektstorlek som en viktig faktor med flera argument för 
varför. Projektstorlek är helt avgörande då det är omöjligt att driva XP på ett stort 
projekt, enligt en respondents egna erfarenheter. RUP har ett högre stöd för större 
projekt, vilket XP saknar. En respondent motsäger detta, och väljer att inte 
kommentera faktorn. En annan säger att det är fel att säga att XP är för små, och RUP 
är för stora. XP saknar endast stöd för större projekt. Storleken blir också avgörande 
med tanke på hur kommunikationen påverkas i olika projektstorlekar. Stora projekt 
kommunicerar mer med dokument, medan XP kommunicerar i dialog mellan 
utvecklare och beställare. 

Releaser 

Ett flertal respondenter anser att faktorn inte är styrande, och i andra fall väljs den att 
inte kommenteras. Dock finns det respondenter som säger att den är styrande, 
eftersom kunden kan begära olika antal releaser under projektets gång.  

Roller 

Undersökning lyfter fram faktorn som inte alls styrande. Ett flertal respondenter har 
valt att inte kommentera faktorn, och placerat den långt ner listan. Detta indikerar att 
faktorn inte är speciellt styrande då ett val görs mellan XP och RUP. 

Skräddarsydd process 

Precis som roller har även denna faktor givit indikationer på en faktor som inte är 
styrande för valet mellan XP och RUP. Endast i det fallet om projektet är ett 
högriskprojekt, är faktorn avgörande, enligt en respondent. Ett högriskprojekt enligt 
respondenten är ett stort och komplicerat projekt. 

5.1.3 Fråga 3 

Svaren som respondenterna gav på fråga 3 är över förväntan. Respondenterna har 
bidragit med kritik som både är positivt och negativt. Båda delarna tas tillvara på för 
bland annat framtida arbeten, kapitel 7.6. Frågan undersöker mer personligt vad varje 
respondent känner för valet mellan XP och RUP. Flera respondenter tycker att valet 
mellan processerna känns konstigt, och att en jämförelse är svårt att genomföra, 
eftersom processerna används på olika sätt.  

En respondent presenterar i denna fråga sin syn på XP och RUP. Är frihetsgraden i ett 
projekt stort, det vill säga kan ett projekt drivas mer fritt, med mindre regler, används 
XP. Motsatsen är RUP, där ett system ska vara mer långvarigt, förvaltas och 
vidareutvecklas.  

Enligt en respondent saknades flera faktorer som påverkar valet av processerna. Dessa 
är flexibilitet, enkelhet, tid för införande och kostnad. Faktorerna har inte rangordnats. 
Enkelhet har nämnts av en annan respondent, vilket gör faktorn viktig. Kapitel 7.6 
diskuterare ett framtida arbete med fler faktorer.
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6 Resultat 
Med hjälp av arbetets två metoder för att ta fram och bearbeta data har ett resultat 
arbetats fram i detta kapitel, följt av ett slutsatskapitel som jämför resultatet mot 
arbetets frågeställning som presenteras i kapitel 2. 

Alla respondenter i undersökningen har rangordnat en faktor som de anser är mer 
styrande för valet mellan XP och RUP än resterande faktorer. Dessa faktorer har 
placerats på första plats av respondenterna vilket leder till att högre poäng tilldelas i 
poängsystemet. Genom att genomföra poängbedömningen på faktorerna, kan arbetets 
hypotes ställas mot resultatet för att verifieras eller falsifieras. Detta presenteras i 
kapitel 6.1. 

Figur 9 visar vilken faktor som har fått flest poäng, figuren visar även vilken plats 
projektstorlek är på, vilket är av särskilt intresse, eftersom det är denna faktor som 
efterfrågas i frågeställningen. Kravhantering är den faktor som poängbedömts med 
flest poäng, följt av dokumentation på andra plats. Projektstorlek är placerat på tredje 
plats av poängbedömningen. 

6.1 Slutsatser 

De slutsatser som presenteras i detta kapitel, ställs emot frågeställningen som 
presenteras i kapitel 2. Frågeställningen lyder: om projektstorlek är en huvudsaklig 
faktor som påverkar valet mellan XP och RUP? Detta är även en hypotes som ska 
verifieras eller falsifieras. Genom att studera figur 9, ligger projektstorlek på plats 
nummer tre efter poängbedömningen. Detta betyder att projektstorlek inte är en 
huvudsaklig faktor enligt undersökningen och arbetets hypotes är falsifierad enligt de 
kriterier som beskriver när hypotesen går att besvara, i kapitel 3.2. Kravhantering 
ligger på första plats med flest poäng, vilket betyder att denna faktor är den viktigaste 
faktorn enligt undersökningen som ett val mellan XP och RUP ska ta hänsyn till. 
Ytterligare en slutsats handlar om en faktorkombination. Eftersom poängskillnaden 
inte är speciellt stor mellan kravhantering, dokumentation, projektstorlek, planering 
och modellering är ytterligare en slutsats att dessa faktorer i kombination anses styra 
valet mellan XP och RUP. Dessa faktorer anses inte som huvudsakliga faktorer, 
eftersom en huvudsaklig faktor endast är en faktor som är den viktigaste. 

Slutsatserna kan baseras utifrån två olika perspektiv. Det ena perspektivet är ur ett 
undersökningsperspektiv. Slutsatserna som presenteras i detta kapitel ställs utifrån 
detta perspektiv. Det andra perspektivet är generellt. Slutsatserna som arbetet baseras 
på kan inte ställas ur ett generellt perspektiv, med tanke på undersökningens omfång 
av respondenter. Istället resulterar slutsatserna till att undersökningen i arbetet 
indikerar till faktorer som styr valet mellan XP och RUP.
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7 Diskussion 
Diskussionen tar upp och analyserar arbetets metodval i kapitel 7.1, om metoderna är 
det bästa valet efter genomförandet, följt av tillförlitlighet 7.1.1. Kapitel 7.2 tar upp de 
tretton ytterligare faktorer som togs fram i undersökningen, och diskuterar deras 
betydelse i detta arbete. Kapitel 7.3 diskuterar faktorer som respondenterna har skrivit 
om i kombination följt av ett kapitel som presenterar möjliga förbättringsförslag i 
arbetet. Arbetet avslutas med egna reflektioner kring hypotesens falsifiering, kapitel 
7.4 och slutligen framtida arbeten i kapitel 7.5. 

7.1 Analysmetod 
Metodkapitlet presenterar enkätundersökning som den mest lämpade metoden för 
insamling av data till arbetet. För att få ett klarare resultat kan en personlig intervju 
vara bättre, då missförstådda frågor kan korrigeras under tiden intervju pågår. Ett fåtal 
respondenter missförstod en av enkätens frågor, vilket fick korrigeras via e-post. 
Detta tar lite längre tid, men problemet löstes. Efter metodgenomförandet är en 
personlig intervju uteslutande, eftersom det geografiska området mellan 
respondenterna är för långt, och kostanden för att åka till varje respondent blir för 
hög. 

Varje respondent blir tilldelad en fråga där respons angående enkätens område kan 
ges. Kritik har givits på enkäten. När respondenten ombes att rangordna faktorer, 
tycker flera att det är svårt att rangordna faktorer, eftersom det är svårt att sätta 
begreppen i ett förståligt perspektiv utan en förklaring. 

Fråga 2 i enkäten misstolkades ibland. Istället för att skriva om varje faktor var 
styrande eller inte, gavs en förklaring på hur varje faktor ställde sig mot XP och RUP. 
Detta gjorde att det blev svårare att identifiera om faktorer var styrande eller inte. 
Detta problem går dock att lösa genom att titta på rangordningen som respondenterna 
har skrivit i fråga 1. Då går det att avgöra hur mycket varje faktor styr valet. 

Respondenterna har placerat egna faktorer i rangordningen, men det förekommer även 
att egna faktorer nämns i diskussion under fråga 3. Dessa faktorer kan vara viktiga, 
och borde ha varit med i rangordningen. Eftersom fallet inte är så, kan inte faktorerna 
beröra undersökningen. 

Arbetets metod för att bearbeta den insamlade data har sitt ursprung från faktoranalys. 
Anledningen till att ett poängsystem användes istället för en komplett faktoranalys 
beror på dess komplexitet. Ett poängsystem är mer förenklat och funkar bra på de 
rangordningar som respondenterna har genomfört. Då en faktoranalys ska 
genomföras, krävs mer tid samt en djupare förståelse för hur analysen ska gå tillväga. 

7.1.1 Tillförlitlighet på undersökningen 

Det finns två skäl till att tillförlitlighet bör diskuteras i detta arbete. Det första är det 
antal respondenter som arbetet baseras på och de andra är vilka företag som deltar. 
För att öka tillförlitligheten, bör ett större antal respondenter delta i undersökningen. 
Ju fler respondenter, desto bättre och starkare slutsatser kan göras. I arbetets fall finns 
det elva respondenter, vilket gör det svårt att basera ett generellt resultat. Det andra 
skälet för tillförlitlighet är de företag som har svarat på enkäterna. Beroende på 
företag, hur de arbetar och vilken person som deltar, kan svaret variera. Detta gör att 
tillförlitligheten minskar. Olika företag kan ha olika kunskap om XP och RUP, vissa 
mer teoretiskt än praktiskt, vilket spelar stor roll för resultatet. Det är dock svårt att 
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påstå att ett utvecklingsföretag har svarat fel, utan svaren antas vara korrekta, utifrån 
så som frågorna är ställda.  

7.2 Ytterligare faktorer 
Undersökningen identifierade tretton ytterligare faktorer, utöver de tio som 
identifierades från litteraturen. Dessa faktorer är inte relevant för arbetets resultat, 
men en diskussion kring faktorerna presenteras i detta kapitel. Dessa faktorer är 
intressanta dels för framtida arbeten, som presenteras i kapitel 7.6. Sedan bevisar det 
även att det finns fler faktorer än de som arbetet har identifierat. Kapitel 1.4 
presenterar tio stycken faktorer, med ett senare påstående att det finns fler faktorer. 
Undersökningens ytterligare tretton bevisar att det finns fler än de som 
undersökningen i arbetet tagit fram från litteraturen. 

7.3 Faktorkombination 
Undersökningen visar att vissa faktorer inte är självständiga, det vill säga att en faktor 
själv inte styr valet. Undersökningen resulterade till att flera respondenter beskriver 
faktorer i kombination med andra. 

En respondent nämner att kravhantering har en koppling till projektstorlek medan en 
annan skriver att kravhantering och iterationer hör samman. Dessa tre faktorer kan 
mycket väl vara kopplade, eftersom projektets storlek kan vara avgörande för antalet 
mängd krav i ett projekt, medan iterationer hjälper till att hantera kraven i större 
projekt. Antalet iterationer hör även samman med releaser, eftersom varje iteration 
oftast slutar med en release av produkten. Vid varje release kan arbetet prioriteras om 
för bättre hantering, enligt en respondent. 

Om ett projekt är stort och komplicerat klassas det som ett högriskprojekt enligt en 
respondent. Beroende på hur stort projektet är och vad projektet innehåller, är 
skräddarsydd process en faktor som är viktig. I detta fall kombineras projektstorlek 
och skräddarsydd process. 

7.3.1 Möjliga förbättringsförslag 

Konstruktionen på arbetets enkät har brister. Flera förbättringsförlag presenteras i 
detta kapitel. 

Faktorerna som presenteras i enkäten består endast av ett ord nämligen namnet på 
faktorn, vilket försvårar för respondenten när ett svar ska tillges. Genom att istället för 
ett enda ord, skriva en kort mening om varje faktor, ökar förståelsen och även 
tillförlitligheten på svaren eftersom respondenten förstår sammanhanget bättre. En 
respondent har gjort en egen tolkning, som var den korrekta tolkningen. Dock om 
fallet varit tvärtom, skulle respondentens svar vara mindre tillförlitliga. 

Ytterligare ett förbättringsförslag är att i arbetet identifiera flera faktorer, för att sedan 
ställa dessa mot respondenter i undersökningen. För närvarande finns det sex stycken 
faktorer som skiljer sig, och fyra faktorer som är likartade mellan XP och RUP. Det 
finns fler faktorer mellan processerna. Fler faktorer kan ge en bättre överblick över 
vilka faktorer som styr och inte styr. Dock är det svårt att få med faktorer som 
företagen nämner, eftersom de kan vara interna på företaget, och inte nämns i 
litteraturen på samma sätt. 

Kapitel 3.2 tar upp att en testgrupp kan användas för att göra en bättre enkät. I arbetets 
fall hade en tesgrupp påverkat enkäten positivt i form av en mer förstålig enkät, 



Diskussion 

 

  29 

eftersom ett flertal personer hjälper till att revidera enkäten. Detta steg är nödvändigt 
att genomföra då en enkät används i ett arbete.  

7.4 Egna reflektioner 
Enligt litteraturen är projektstorlek den viktigaste faktorn vid valet mellan XP och 
RUP, vilket även ställdes i arbetet hypotes. Genom studier av litteratur kring XP och 
RUP visade sig projektstorlek bli en allt mer viktig faktor, då XP inte kan hantera 
större projekt. När resultatet visade att kravhantering är den viktigaste faktorn, blev 
resultatet en aning förvånande. Förväntningarna var att projektstorlek skulle vara den 
viktigaste faktorn, medan resultatet visar att den inte är det, men faktorn kom inte 
heller på en allt för låg placering. Detta kan visa att processer inte används rakt av, 
utan en kombination görs, eller en typ av skräddarsydd process införs, för att kunna 
hantera lite större projekt, eller mindre projekt. 

7.5 Framtida arbeten 
Ur detta arbete kan ett flertal framtida arbeten presenteras. Utifrån undersökningen 
och det litterära arbetet, kan flera inspirerande arbeten presenteras. 

Det första arbetet baseras på undersökningens resultat i detta arbete. Eftersom 
resultatet är baserat på 11 respondenter, är det svårt att dra slutsatser som inte baseras 
på undersökningen. Genom att genomföra liknande undersökningar fast på ett större 
urval respondenter och med fler faktorer, kan resultatet bli mer intressant. Fler 
faktorer leder till att området kring XP och RUP täcks in mer, och de faktorer som 
styr mest har större chans att påträffas. Detta arbete bidrar till ett starkare argument 
för vilka eller vilken faktor som styr valet mellan XP och RUP. Det är dock svårt att 
dra generella slutsatser inom detta område, om inte alla utvecklingsföretag intervjuas. 

Under undersökningens genomförande har ett flertal nya faktorer presenterats, som 
styr valet mellan XP och RUP. Dessa faktorer är av intresse, eftersom de är 
identifierade som styrande faktorer. Genom att utgå från dessa faktorer, kan en 
process framställas för att genomföra ett bra val mellan XP och RUP. 

En respondent skrev: ”kan det vara så att det i stora projekt generellt sett finns färre 
typiska XP-personer i snitt?”. Denna fråga kan vara värd att diskutera eftersom XP 
inte kan hantera hur stora projekt som helst. Varför finns det mindre XP personer i 
stora projekt? Är det bara för att XP har svårt för stora, eller finns det andra orsaker? 

XP är en utav flera processer som klassas som agila process. Exempel är DSDM och 
scrum enligt en respondent. Samma respondent hävdar att ett val sällan görs mellan 
XP och RUP, utan hellre mellan en agile process och RUP, där den agila processen 
varierar beroende på vilket projekt som ska antas. Ett framtida arbete kan genomföra 
och ta reda på vilken eller vilka agila process som passar bättre i ett projekt än vad 
RUP gör. Detta bidrar till att en agile process, eller metodkombination presenteras, 
som kan vara bättre än RUP. 

I arbetet presenteras kort om processkombinationer mellan XP och RUP. Enligt 
litteratur är detta ett omfattande område som hävdar att processerna kan kombineras. 
Ett framtida arbete kan undersöka hur XP och RUP kombineras, vilka olika 
kombinationer som finns, hur de byggs ihop, om det går att göra det effektivt, eller 
vad som påverkar vilka byggstenar som blir den nya kombinationen. Området där XP 
och RUP kombineras är stort, vilket gör att ett vidare arbete bör begränsa sig en del.
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Bilaga 1 – Respondent A 
Fråga 1 

Litteratur framhäver ett flertal faktorer, som kan vara styrande för valet mellan XP 
och RUP. Nedan listas ett antal faktorer: 

o Dokumentation 

o Iterationer 

o Kravhantering 

o Kodning 

o Modellering 

o Planering 

o Projektstorlek 

o Releaser 

o Roller 

o Skräddarsydd metod 

Gör en rangordning, där du placerat den faktor du tycker är mest avgörande för valet 
mellan XP och RUP längst upp. Anser du att andra faktorer bör vara med i 
rangordningen, ta med dom i listan. (Listan ovan är ordnad i bokstavsordning) 

Rangordning: 

1.  Projektstorlek 

2. Projektets syfte och inriktning (vad jag ska skapa) 

3.  Iterationer 

4.  Kravhantering 

5.  Planering 

6.  Dokumentation 

7.  Modellering 

8.  Roller 

9.  Releaser 

10.  Skräddarsydd metod 

11.  Kodning 

Fråga 2 

Faktorerna i fråga 1 kan vara styrande för valet mellan XP och RUP. Varför, eller 
varför inte anser du faktorerna styrande för valet mellan XP och RUP? Har du tagit 
med egna faktorer, beskriv varför du anser dessa styrande för valet. 

o Dokumentation: 

Dokumentation är A och O i alla utvecklingsprojekt och jag kan därför inte se 
det som styrande i val av metod. 
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o Projektets syfte och inriktning: 

I detta finns faktorer som t.ex. modulindelning, plattform/utv.miljö, 
slutkundens inblandning etc. med. Det sistnämnda, slutkundens inblandning, 
är en väldigt viktig faktor. Om kunden aktivt kommer att delta i projektarbetet 
med SME:er så är RUP klart att föredra före XP eftersom den är mer 
"lättförståelig" för resurser utanför IT-området. 

o Iterationer: 

Detta är viktigt och till och med helt avgörande för vilken metod jag ska 
använda i mitt projekt. RUP är att föredra i och med "fastheten" i 
iterationsplaneringen. 

o Kravhantering: 

Är till viss del kopplat till projektets storlek och således även viktigt vid val av 
metod eftersom RUP är överlägset i detta område. 

o Kodning: 

Egentligen helt oväsentligt. Kodningen hamnar väldigt långt ner på listan över 
styrande faktorer vid val av metod. Detta "ska bara finnas och fungera", det 
stora jobbet ligger inte här. 

o Modellering: 

Motsatsförhållande till ovanstående punkt. Här är det väldigt viktigt vilken 
metod man valt för att få ett lyckat resultat. 

o Planering: 

Tycker att bägge metoderna är ganska dåliga ur planeringssynpunkt. Därför 
har inte detta någon större vikt i valet av metod. 

o Projektstorlek: 

Helt avgörande. RUP för stora projekt, XP för mindre. Erfarenhetsmässigt kan 
jag säga att det är näst intill omöjligt att driva ett stort projekt med 
utgångspunkt i XP. 

o Releaser: 

Tycker inte att detta är styrande i valet. Releaseplanering ligger egentligen 
utanför metodens "ansvarsområde" men man kan dock säga att RUP erbjuder 
aningen bättre stöd. Men, som sagt, det är inte styrande i valet av metod enligt 
mig. 

o Roller: 

Egentligen samma svar som ovanstående punkt. Rollhantering och definitioner 
stöds lite starkare i RUP men det är något som normalt ligger utanför metoden 
och anses därför inte som avgörande i valet av metod. 

o Skräddarsydd metod: 

Beror på projektstorleken och projektinnehållet. Om man har ett 
högriskprojekt som ofta är stora och komplexa så är detta en viktig faktor. I 
övriga fall är det mindre viktigt i valet av metod. 
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Fråga 3 

Har du övriga synpunkter på enkäten, egna kommentarer eller feedback som du anser 
frågorna missat kring ämnet, har du möjlighet att skriva det under denna fråga. 

 

Intressant att få tänka till på detta! Tycker att du fått med en hel del av de viktigaste 
och mest intressanta faktorerna. Förstår att du måste begränsa ditt scope och att du 
medvetet hållit en mer teknisk inriktning men jag vill poängtera att det finns många 
mjuka faktorer som spelar in när man väljer metod. Dessa är inte att underskatta 
eftersom det i de flesta större projekt har en stor inblandning av resurser ur 
verksamheten som kanske inte är IT-orienterade. Jag lade därför till faktorn 
"Projektets syfte och inriktning".  

 

Om du har fler funderingar eller undrar något över mina svar så är du alltid 
välkommer att maila eller ringa mig.  

LYCKA TILL MED ARBETET! 
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Bilaga 2 – Respondent B 
Question 1 

The literature brings out several different factors, which can affect the choice between 
XP and RUP. Below there is a list of factors: 

o Coding 

o Documentation 

o Iterations 

o Modeling 

o Project size 

o Planning 

o Release 

o Requirements 

o Rolls 

o Tailored method 

Rank the factors, and place the most important factors, in the choice between XP and 
RUP at the top. Also, if you have your own factors, place them in your list. 

Rank: 

o Corporate Culture 

o Company Size 

o Staffing Plan  

o Customer Involvement 

o Management Expectations 

o Iterations  

o Planning  

o Release 

o Project size  

o Coding 

o Quality Control 

o Modeling 

o Documentation 

o Requirements 

o Tailored method  

o Rolls?  Bread rolls?  Toilet paper rolls? 

 

Question 2 
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The factors in question 1 can affect the choice between XP and RUP. Why or why not 
do you consider the factors affecting the choice between XP and RUP? 

o Coding:  XP advocates a specific coding discipline.  RUP would like to do that 
but their marketing organization won’t allow it. 

o Documentation:  Both require documentation.  RUP has specific formats and 
tools for documentation.  XP specifies only using effective documentation.  
The choice will depend on the corporate culture and what can be considered 
effective. 

o Iterations:  RUP can be used iteratively but still has a waterfall approach 
layered on top of the process.  XP is fully iterative.  Many corporate cultures 
will not allow a fully iterative approach. 

o Modeling:  RUP has very specific modeling artifacts.  XP allows less formal 
types of modeling but does not prohibit formal modeling.  Many larger 
companies will have specific requirements for models based on distributed 
responsibilities. 

o Project size:  RUP claims to handle large projects.  XP version 2 claims to 
handle large projects as well.  Most large projects fail regardless of the process 
chosen.   

o Planning:  RUP fits the type of planning that goes on at large companies better 
than XP. 

o Release:  XP advocates frequent releases.  RUP allows for a single release. 

o Requirements:  Both XP and RUP require requirements.  XP allows 
requirements to change throughout the project.  RUP allows requirements to 
change through about the first half of the project.  XP and RUP both have well 
defined formats for requirements.  XP requires a user to be part of the 
requirements definition and assumes requirements will change during the 
project while RUP allows for requirements to be defined before coding begins. 

o Rolls:  I am not sure what this means. 

o Tailored method:  Both XP and RUP are tailored. 

 

Question 3 

Do you have comments on the questioner and feedback concerning the questions, 
please write them here. 

 

The main factors in choosing between XP and RUP seem to have been omitted.  
Many of the factors are not clear as stated.  Requirements as a factor could mean just 
about anything to anyone.  There is no way to clearly define what this means as a 
factor.  Most of the factors suffer from this as well.  The factor rolls is not clear at all, 
perhaps you meant something else.  Iterations mean many things to many people.  
RUP claims that 4 iterations of several months duration makes a project iterative 
while to XP people would not consider this iterative at all. 

You need to define these factors in more than a single word for this study to have any 
validity. 
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Bilaga 3 – Respondent C 
Fråga 1 

Litteratur framhäver ett flertal faktorer, som kan vara styrande för valet mellan XP 
och RUP. Nedan listas ett antal faktorer: 

o Dokumentation 

o Iterationer 

o Kravhantering 

o Kodning 

o Modellering 

o Planering 

o Projektstorlek 

o Releaser 

o Roller 

o Skräddarsydd metod 

Gör en rangordning, där du placerat den faktor du tycker är mest avgörande för valet 
mellan XP och RUP längst upp. Anser du att andra faktorer bör vara med i 
rangordningen, ta med dom i listan. (Listan ovan är ordnad i bokstavsordning) 

Rangordning: Projektstorlek, företagspolicy, dokumentation, iterationer, 
kravhantering, releaser, planering, modellering, roller, kodning, skräddarsydd metod.  

 

Fråga 2 

Faktorerna i fråga 1 kan vara styrande för valet mellan XP och RUP. Varför, eller 
varför inte anser du faktorerna styrande för valet mellan XP och RUP? Har du tagit 
med egna faktorer, beskriv varför du anser dessa styrande för valet. 

o Dokumentation: Jag tror att dokumentation alltid, oavsett metod, ligger sist på 
prio-listan, använder man sig av RUP så finns det färdiga mallar för den 
dokumentation som behövs för varje moment i utvecklingen och som är 
utformad för att passa olika typer av intressenter, det blir redan från start 
”schemalagt” att dokumentera. Med XP tror jag att dokumentationen blir 
liggande till sist om den nu nånsin blir framtagen... Erfarenheten som jag har 
är att dokumentation är tråkig att göra men ovärderlig om den finns att tillgå 
när man tex ärver ett projekt. Styrande. 

o Iterationer: med stora projekt tror jag att det blir svårt att ha massa iterationer, 
projektet är kanske uppdelat på flera små delprojekt och det skulle ta alldeles 
för lång tid om man hela tiden skulle testa alla delar tillsammans i en iteration. 
XP kan dock funka om delarna är helt oberoende av varandra. Styrande. 

o Kravhantering: Kraven kanske är spikade redan från start, kunden kanske inte 
är intresserad av att ändra kraven så ofta eller så kan det vara precis tvärtom, 
om kraven är lite diffusa från start kanske det passar bättre med XP eftersom 
man snabbt kan visa hur resultatet skulle bli med olika kravbilder, 
ändringshanteringen känns snabbare med XP.  Styrande. 
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o Kodning: Kodning ska ju göras oavsett metod, jag tycker nog inte att kodning 
är en avgörande faktor. Inte Styrande. 

o Modellering: Jag tror att man i båda metoderna kan använda sig av UML vid 
modelleringen. Inte styrande. 

o Planering: XP inbjuder till mer iterativ planering i nära samarbete med kund 
men jag tror att RUP kan användas på likartat sätt vid planering, det jag gillar 
med RUP är att man försöker hitta och minimera de största riskerna tidigt i ett 
projekt, vet inte om samma tillvägagångssätt finns vad gäller XP. Inte 
styrande. 

o Projektstorlek: XP passar nästan uteslutande för mindre projekt tycker jag, där 
det man ska göra är mer överblickbart. Det är inte alltid det passar att börja 
med programmeringen. Är det ett större projekt skulle jag välja RUP om jag 
var kund. Som programmerare skulle jag nog tycka det var roligare att arbeta 
med XP som känns mer ”hands on”. Styrande. 

o Releaser: En del kunder kanske vill ha nya releaser hela tiden, andra vill ha 
delleveranser med längre intervall. Styrande 

o Roller: Väldigt mycket krävs av programmeraren som ska kunna ta flera 
roller, som tex designer, arkitekt och programmerare i en XP-miljö. Inte 
Styrande. 

o Skräddarsydd metod: Båda metoderna kan skräddarsys efter behov.  Inte 
styrande. 

Fråga 3 

Har du övriga synpunkter på enkäten, egna kommentarer eller feedback som du anser 
frågorna missat kring ämnet, har du möjlighet att skriva det under denna fråga. 

RUP som metod kan ju anpassas efter projektets storlek och har eg inga 
begränsningar för vilken typ av projekt det handlar om. XP tycker jag personligen är 
helt perfekt för ett mindre projekt där det finns ett nära samarbete mellan kund-
utförare eftersom man hela tiden kan kommunicera nya krav och visa snabba resultat. 
Parprogrammering är även ett bra sätt att överföra kompetens mellan programmerare, 
det blir oftast ”snyggare kod”...☺ 

Man väljer ofta metod utifrån erfarenhet och företagspolicy. 

Lycka till med ditt exjobb! 
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Bilaga 4 – Respondent D 
Fråga 1 

Litteratur framhäver ett flertal faktorer, som kan vara styrande för valet mellan XP 
och RUP. Nedan listas ett antal faktorer: 

o Dokumentation 

o Iterationer 

o Kravhantering 

o Kodning 

o Modellering 

o Planering 

o Projektstorlek 

o Releaser 

o Roller 

o Skräddarsydd metod 

Gör en rangordning, där du placerat den faktor du tycker är mest avgörande för valet 
mellan XP och RUP längst upp. Anser du att andra faktorer bör vara med i 
rangordningen, ta med dom i listan. (Listan ovan är ordnad i bokstavsordning) 

Rangordning: 

o Planering 

o Kravhantering 

o Projektstorlek 

o Iterationer 

o Kodning 

o Releaser 

o Modellering 

o Dokumentation 

o Roller 

o Skräddarsydd metod 

Fråga 2 

Faktorerna i fråga 1 kan vara styrande för valet mellan XP och RUP. Varför, eller 
varför inte anser du faktorerna styrande för valet mellan XP och RUP? Har du tagit 
med egna faktorer, beskriv varför du anser dessa styrande för valet. 

o Dokumentation: Det är inte så styrande eftersom både RUP och XP tycker att 
man ska dokumentera det som behöver dokumenteras men inte mer. I 
praktiken anser jag dock att finns en attitydskillnad där RUP-projekt är 
benägna att dokumentera mer än vad som behövs och XP-projekt mindre. 
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o Iterationer: RUPs iterationsbegrepp är lite förvirrande. RUP itererar i själva 
många gånger i varje iteration. Varje RUP-iteration består av flera builds där 
varje build i själva verket innehåller många ”iterationer”. Det här gör att det 
blir svårt att jämföra RUP och XP. Men XP betonar verkligen vikten av 
extremt snabba iterationer medan RUP tillåter ganska långa. 

o Kravhantering: XPs kravhantering blir lätt väldigt kortsiktig medan RUPs lätt 
blir tung. I RUP ska man verkligen försöka få en god överblick av kraven i ett 
tidigt skede för att t.ex. kunna riskminimera effektivt. I XP avvaktar man med 
kraven så länge som möjligt eftersom man är inställd på att de alltid kommer 
att ändras vartefter man lär sig mer. 

o Kodning: Parprogrammeringen och tidiga tester i XP gynnar verkligen 
kodning. Ett viktigt fokus i XP är utvecklarna – om utvecklarna mår bra och 
har kul så gör de ett bra jobb. RUP tillåter detta men har inte närmelsevis 
samma betoning av detta. 

o Modellering: RUP lägger mer vikt vid modellering, men jag tror att begreppet 
Agile Modeling håller på och slår igenom i XP-världen. RUP listar ju också 
många artefakter som är just modeller. 

o Planering: Största skillnaden. RUP är i många avseenden mer proaktivt medan 
XP satsar på flexibilitet. 

o Projektstorlek: Stora projekt är alltid svårt, men XP verkar ha extremt ge 
mycket lite stöd för stora projekt medan RUP i hög grad försöker ta höjd för 
detta. Varken XP eller RUP tar dock höjd för riktigt stora projekt – där får 
man använda tekniker som ligger utanför dessa processer. 

o Releaser: RUP betonar mer och mer att man ska integrera ofta och ha täta 
(interna eller externa) releaser. XP är dock även i detta fall just mycket mer 
extremt. På gott och ont. 

o Roller: Antalet roller i RUP är så stort att det nästan är ohanterligt. 
Rollbegreppet i XP är fortfarande i sin linda.  Jag vet dock inte om detta är 
något som påverkar valet av process i så hög utsträckning. 

o Skräddarsydd metod: XP version ett var extremt dogmatiskt. Numera kan man 
docki hitta något ödmjukhet för att projekt är olika. RUP går ut på att det ska 
skräddarsys. Återigen, i praktiken, så vet jag inte om det har någon större 
inverkan på valet av process. Det har snarare att göra med hur strikt man vill 
följa processen. 

Fråga 3 

Har du övriga synpunkter på enkäten, egna kommentarer eller feedback som du anser 
frågorna missat kring ämnet, har du möjlighet att skriva det under denna fråga. 

Ämnet är mycket stort och omöjligt att få grepp om i enkätform. En faktor (som jag 
inte har lagt till ovan) som är avgörande är vilka individer som finns i organisationen 
och projekten. Vad har de för bakgrund? Hur är deras personlighet? Är de mångsidiga 
och flexibla eller vill de ha små ansvarsområden? Etc. Jag tror att många blir skrämda 
av XPs dynamik medan många andra blir skrämda av volymen i RUPs process. 

För att spinna vidare på din hypotes om stora projekt – kan det vara så att det i stora 
projekt generellt sett finns färre typiska XP-personer i snitt? 
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Bilaga 5 – Respondent E 
Fråga 1 

Litteratur framhäver ett flertal faktorer, som kan vara styrande för valet mellan XP 
och RUP. Nedan listas ett antal faktorer: 

o Dokumentation 

o Iterationer 

o Kravhantering 

o Kodning 

o Modellering 

o Planering 

o Projektstorlek 

o Releaser 

o Roller 

o Skräddarsydd metod 

Gör en rangordning, där du placerat den faktor du tycker är mest avgörande för valet 
mellan XP och RUP längst upp. Anser du att andra faktorer bör vara med i 
rangordningen, ta med dom i listan. (Listan ovan är ordnad i bokstavsordning) 

Rangordning: 

o Planering 

o Kravhantering 

o Kodning 

o Projektstorlek 

o Dokumentation 

o Releaser 

o Modellering 

o Roller 

o Iterationer 

o Skräddarsydd metod 

Fråga 2 

Faktorerna i fråga 1 kan vara styrande för valet mellan XP och RUP. Varför, eller 
varför inte anser du faktorerna styrande för valet mellan XP och RUP? Har du tagit 
med egna faktorer, beskriv varför du anser dessa styrande för valet. 

o Dokumentation: Ganska viktigt. Här visste jag inte om du menar hur metoden 
är dokumenterad eller vad metoden säger angående dokumentation. Jag valde 
att tolka det som det senare. Inte viktigt eftersom vi arbetar för våra kunder är 
vi ofta styrd av kundernas krav på dokumentation. Hade jag valt den första 
tolkningen hade det fått högre prioritet. Eftersom en metod man ska använda 
måste vara bra och framförallt enkel att hitta i och använda. 
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o Iterationer: Inte viktigt eftersom vi i vårt utvecklingsarbete arbetar vi ofta med 
traditionell utveckling (inte itererat). 

o Kravhantering: Viktigt. Kravfångs och kravhantering upplever jag som ett av 
våra svåra områden, som vi borde styra upp mera. 

o Kodning: Viktigt. Framförallt i stora projekt med många projektmedlemmar. 
Viktigt att ha t ex kodstandard.  

o Modellering: Både och. Viktigt men inte ett fokusområde för oss. 

o Planering: Vikigt. Planering är A och O i projekt. 

o Projektstorlek: Viktigt. Framförallt en flexibilitet. Vi måste kunna använda 
metoden både i små och stora projekt. 

o Releaser: Viktigt. Vi arbetar alltid med releaser i någon form. 

o Roller: Inte viktigt.  Ansvarsfördelning inom projekten brukar fungera bra 
hursomhelst.  

o Skräddarsydd metod: Inte alls viktigt. Jag tror nämligen att det är lättare att 
anpassa en verksamhet efter en modell än att anpassa modellen efter en 
speciell verksamhet. 

Fråga 3 

Har du övriga synpunkter på enkäten, egna kommentarer eller feedback som du anser 
frågorna missat kring ämnet, har du möjlighet att skriva det under denna fråga. 

Eftersom vi inte valt mellan XP och RUP kändes frågeställningarna konstgjorda. Jag 
valde därför att svara på frågorna ur perspektivet: ” Vad är viktigast för er i valet av 
utvecklingsmodell”. 

Dina områden bestod av ett enda ord. Det blir svårt att tolka vad du menar med ordet, 
t ex dokumentation. Men det gäller samtliga punkter. Hade du haft en förklarande text 
efter varje område hade det varit lättare att besvara frågorna. Det är ju inte säkert att 
jag har lagt samma tolkning som du har i respektive område. 

Jag saknade områden i frågeställningarna som: 

- Flexibilitet 

- Enkelhet 

- Tid för införande 

- Kostnad 

Som alla är mycket viktiga för oss i val av metod. 
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Bilaga 6 – Respondent F 
Fråga 1 

Litteratur framhäver ett flertal faktorer, som kan vara styrande för valet mellan XP 
och RUP. Nedan listas ett antal faktorer: 

o Dokumentation 

o Iterationer 

o Kravhantering 

o Kodning 

o Modellering 

o Planering 

o Projektstorlek 

o Releaser 

o Roller 

o Skräddarsydd metod 

Gör en rangordning, där du placerat den faktor du tycker är mest avgörande för valet 
mellan XP och RUP längst upp. Anser du att andra faktorer bör vara med i 
rangordningen, ta med dom i listan. (Listan ovan är ordnad i bokstavsordning) 

Rangordning: 

• Modellering 

• Kravhantering 

• Dokumentation 

Fråga 2 

Faktorerna i fråga 1 kan vara styrande för valet mellan XP och RUP. Varför, eller 
varför inte anser du faktorerna styrande för valet mellan XP och RUP? Har du tagit 
med egna faktorer, beskriv varför du anser dessa styrande för valet. 

o Dokumentation: 
RUP med sin ”UML-notation” är antagligen det på marknaden mest spridda 
och accepterade dokumentationsramverket inom objektorienterad 
flerlagerutveckling idag. Enorma synnergieffekter kan dras i alla de verktyg 
som stöder framförallt UML, samt att kunskapen hos fackfolk är så stor kring 
UML. Styrkan och acceptansen kring UML utgör i sig ett avgörande skäl till 
valet av RUP som utvecklingsmetod. 

o Iterationer: 

o Kravhantering: 
Krav hanteras i vårt fall mer inom ekonomi- och affärsstyrningsprocesserna, 
då vi producerar IS för ”allmänt” bruk. RUP utrustar oss dock med den 
kravhanteringsuppföljning som vi anser att vi behöver. 

o Kodning: 
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o Modellering: 
Moderna IS karaktäriseras av funktionsorienterade s.k. ”lager”, en efterfrågad 
förmåga till ”transparens” inför kommande tekniska lösningar samt tydliga 
gränssnitt för dubbelriktad kommunikation med externa system. 
Utvecklingsarbetet bedrivs ofta också med för uppgiften sammansatta 
personalstyrkor (t.ex. externt kontrakterade konsulter och specialister), något 
som också ger vid hand att utvecklingsmetoden måste vara av marknaden vida 
accepterad och känd. 
Sammantaget ger detta, givet att satta tids- och budgetrammar skall hållas, att 
en stor komplexitet i utvecklingsarbetet är allmänt närvarande. 
Modelleringsarbetet blir därmed helt avgörande, t.o.m. viktigare än 
kravhanteringen. De krav som identiferas måste modelleras på ett robust och 
kvalitativt sätt. 
En utvecklingsmetod som ger ett kraftfullt stöd inom modelleringsområdet, 
som är känd och accepterad på ”marknaden” och som kan hantera en stor 
komplexitet, är därför ett måste. 
”RUP” är idag en ”de facto-standard” på ”marknaden”, i betydligt större 
utsträckning än XP (som ofta inkoorporeras i t.ex. DSDM) och utbudet av 
verktyg som ger stöd för RUP är betydligt större än för XP. Sammantaget är 
det mer kostnadseffektivt att hänfalla till RUP. 

o Planering: 

o Projektstorlek: 

o Releaser: 

o Roller: 

o Skräddarsydd metod: 

 

Fråga 3 

Har du övriga synpunkter på enkäten, egna kommentarer eller feedback som du anser 
frågorna missat kring ämnet, har du möjlighet att skriva det under denna fråga. 
 

Är det korrekt att jämställa RUP med XP? Det förefaller mig vara något av en 
jämförelse likt att jämföra äpplen och päron. RUP/Rose är ett ramverk för såväl 
projektstyrning som modellering/kravhantering emedan min uppfattning kring XP 
klassificerar XP mer som en ren krav- och uppföljningsmetod, som bör kompletteras 
med någon projektstyrningsmetodik. 
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Bilaga 7 – Respondent G 
Fråga 1 
Litteratur framhäver ett flertal faktorer, som kan vara styrande för valet mellan XP 
och RUP. Nedan listas ett antal faktorer: 

Gör en rangordning, där du placerat den faktor du tycker är mest avgörande för valet 
mellan XP och RUP längst upp. Anser du att andra faktorer bör vara med i 
rangordningen, ta med dom i listan. (Listan ovan är ordnad i bokstavsordning) 
Rangordning: 

Jag har Rangordnat 1, 2 eller 3, där 1 är högst. 
 

Faktor                 Rangordningsgrad 

Dokumentation                 1 

Iterationer                         3 

Kravhantering                   1 

Kodning                            3 

Modellering                    2 

Planering                          2 

Projektstorlek                   2 

Releaser                            2 

Roller                                3 

Skräddarsydd metod         3 

 
Fråga 2 
Faktorerna i fråga 1 kan vara styrande för valet mellan XP och RUP. Varför, eller 
varför inte anser du faktorerna styrande för valet mellan XP och RUP? Har du tagit 
med egna faktorer, beskriv varför du anser dessa styrande för valet. 

 
Dokumentation: När IT-utveckling sker som en "industriell" process" ställs krav på 
likartad dokumentation från projekten, vilket talar för RUP. Omvänt är detta en 
belastning för projektet med mycket dokumentation varför motsatsen blir XP- 
 
Iterationer: Iterering ingår numera i de flesta metoder. Ingen principiell skillnad 
mellan RUP och XP. 

Kravhantering: kravhanteringen i XP fungerar bättre om det finns ett befintligt 
system. När man utvecklar helt nya lösningar är kravhanteringen lite svag.  

Kodning: Kodning är sällan skäl för val av utvecklingsmetod 

Modellering: Verktygsstöd vid modellering kan påverka, dvs hur olika metoder stöds 
av verktyg för modellering. 

Planering: I ett projekt är alltid planering viktig. Således är metodstödet i 
planeringsfasen av betydelse. 
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Projektstorlek: I en organisation som genomför blandat stora och små projekt behöver 
metodstödet ske på likartat sätt. Dvs jag tycker inte i sak att man kan säga att XP är 
för små projekt och RUP är för stora. Dock saknas mycket stöd i XP för att köra stora 
projekt 

Releaser: Man pratar om korta utvecklingscykler och många små releaser. Inget som i 
sak skiljer sig åt vid metodval. Kan ske i båda metoderna 

Roller: Rollbeskrivningar finns i båda metoderna. Dock betydligt mer utvecklat i 
RUP.  

Skräddarsydd metod: Alla metoder "skräddarsys" i någon mening till organisationens 
behov. 
 
Fråga 3 
Har du övriga synpunkter på enkäten, egna kommentarer eller feedback som du anser 
frågorna missat kring ämnet, har du möjlighet att skriva det under denna fråga. 
 
Jag tror inte att man väljer metod på kriterier på detta sättet. Hur man väljer är 
beroende av hur organisationen ser ut. Hur bedriver man projekt? Hur styr man över 
utvecklingsprojekt? Hur hög frihetsgrad har projekten i metodval mm. 
 
XP väljs oftast där utvecklingsteamen har full frihetsgrad över hur arbetet skall ske. 
Dvs XP används i organisationer där antingen ingen etabelerat utvecklingsprocess 
finns eller där man väljer att låta utvecklingsteam arbeta så fritt som möjligt. Dvs 
belasta ej projektet med formella rutiner och regler som tar bort fokus från själva 
uppgiften. 
Omvänt med tanke på att ett utvecklat system kanske skall leva i 5-10 år så kommer 
systemet att behöva förvaltas och vidareutvecklas. Om alla projekt har fått arbeta helt 
fritt finns risk för att det saknas strukturkapital som behövs för förvaltningen 
(dokumentation mm) och projektets fortlevnad som kanske skall ske av helt andra 
personer. Det kan därför finnas skäl att använda en enhetlig metod som ger samma 
typ av artifakter oberende av om det är små eller stora projekt och inte låta alla projekt 
välja fritt. Då kan det ibland synas att man "överarbetar" metodval i projektet och 
använder onödigt "tung dokumentation". Men som jag om en organisation bedriver 
100 tals utvecklingsprojekt så krävs en viss form av likformighet i processen. Därav 
att många organisationer "valt RUP", men man hör sällan att man "valt XP". XP väljs 
när projektet själv kan välja, inte när organisationen väljer. 
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Bilaga 8 – Respondent H 
Fråga 1 

Litteratur framhäver ett flertal faktorer, som kan vara styrande för valet mellan XP 
och RUP. Nedan listas ett antal faktorer: 

4 Dokumentation 

9 Iterationer 

1 Kravhantering 

3 Kodning 

6 Modellering 

2 Planering 

7 Projektstorlek 

5 Releaser 

8 Roller 

10 Skräddarsydd metod 

Gör en rangordning, där du placerat den faktor du tycker är mest avgörande för valet 
mellan XP och RUP längst upp. Anser du att andra faktorer bör vara med i 
rangordningen, ta med dom i listan. (Listan ovan är ordnad i bokstavsordning) 

Rangordning: 

Värdeladdat ord!, Enkelhet 

Fråga 2 

Faktorerna i fråga 1 kan vara styrande för valet mellan XP och RUP. Varför, eller 
varför inte anser du faktorerna styrande för valet mellan XP och RUP? Har du tagit 
med egna faktorer, beskriv varför du anser dessa styrande för valet. 

1 Dokumentation: 

RUP är väldigt dokument centrerat, även om man kan skräddarsy bort mycket, nämns 
en massa dokument i alla workflows och böcker som behandlar RUP. Vårat 
angreppssätt är att det måste finnas en läsare som har nytta av dokumentationen för att 
den skall tas fram. Dokumentation har också olika bäst före datum dvs all 
dokumentation behöver inte alltid vara fullständigt i synk med koden. Denna 
pragmatiska syn pasar bättre i Agile än i XP. 

2 Iterationer: 

3 Kravhantering: 

Kravställaren (kundens) involvering i projektet är extremt viktig. Projektets kollektiva 
ansvar för att förstå och utveckla kundens krav är lika viktig. 

4 Kodning: 

Fokus på fungerande (i kombination med test driven utveckling)  och exekverbar kod 
är det som mäter projektets framgång.  

5 Modellering: 
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Ser inte detta som en processfråga utan som något som kompetenta 
projektmedlemmar löser själva på bästa sätt för att lösa problemet. Att gå in och styra 
detta behövs bara om man har stora projekt som är distribuerade eller med 
medlemmar från olika ”kulturer”. 

6 Planering: 

Projeketets kollektiva ansvar och det faktum att de är projektet och individen som 
uppskattar hur mycket varje del kommer att kosta gör att de på ett psykologiskt plan 
känner ett mycket störra ansvar och en mycket större delaktighet. 

7 Projektstorlek: 

Spelar inte så stor roll rent praktiskt men stora projekt är stora investeringar och 
därigenom vill beställaren ofta ha betrodda metoder. Mycket lättare som projektledare 
att sälja RUP (om än i minimalt utförande) jämfört med att utbilda köparen om vad 
XP/Agile betyder och innebär. 

8 Releaser: 

9 Roller: 

Kollektivt ansvar över det är den personens/rollens fel 

10 Skräddarsydd metod: 

Alla metoder måste alltid skräddarsys.... 

Egna: 

Värdeladdat ord – RUP har brukats och kanske i ännu större grad missbrukats under 
ett antal ord. För väldigt många betyder RUP antingen en gammal hederlig 
vattensfallsmodel under annat namn eller detta enorma regelverk som skall uppfyllas. 
Båda dessa betydelser är felaktiga men ofta förekommande i RUP sammanhang.  

Enkelhet – I någon mening är RUP en bottom up där man har allt och får skala bort 
det man inte vill ha för att få en fungerande och inte allt för stor process. Agile å 
andra sidan är mer top down där man ”lagar” hålen som man upptäcker i metoden.  

Fråga 3 

Har du övriga synpunkter på enkäten, egna kommentarer eller feedback som du anser 
frågorna missat kring ämnet, har du möjlighet att skriva det under denna fråga. 

Varför använder vi inte XP? – Vi valde att ta inte använda XP då det är den metod 
som ställer de största kraven på total lydnad till processen och den är dessutom 
oförlåtande då den i väldigt många avseenden är ömtålig. Drar man det till sin spets 
kan man säga att om en praxis missbrukas, fel brukas, eller tas bort faller hela XP 
processen samman.  

Externa krav – Kraven från omgivningen kan influera valet, eller åtminstonne vad 
man i sin skräddarsydda process ställer som absoluta minimumkrav i form av tex 
dokumentation. Vill man certifieras eller granskas kan den som granskar har krav på 
olika praxis som skall finnas. Ju stööre formella krav desto mindre lätt (lämpligt) blir 
det att använda XP och Agile. 
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Bilaga 9 – Respondent I 
Fråga 1 
Litteratur framhäver ett flertal faktorer, som kan vara styrande för valet 
mellan XP och RUP. Nedan listas ett antal faktorer: 

• Dokumentation 

• Iterationer 

• Kravhantering 

• Kodning 

• Modellering 

• Planering 

• Projektstorlek 

• Releaser 

• Roller 

• Skräddarsydd metod 

Gör en rangordning, där du placerat den faktor du tycker är mest avgörande för 
valet mellan XP och RUP längst upp. Anser du att andra faktorer bör vara med i 
rangordningen, ta med dom i listan. (Listan ovan är ordnad i bokstavsordning) 
 

Rangordning: Iterationer, Kravhantering, modellering, Dokumentation,  
 
Fråga 2 
Faktorerna i fråga 1 kan vara styrande för valet mellan XP och RUP. Varför, 
eller varför inte anser du faktorerna styrande för valet mellan XP och RUP? Har 
du tagit med egna faktorer, beskriv varför du anser dessa styrande för valet. 
o        Dokumentation: 
 
o        Iterationer: 
Mycket av kravarbetet görs i dialog mellan beställaren och projektet. Beställaren 
förväntas ta en aktiv roll mot projektet. Med korta tydliga Iterationer hanteras 
beställarens krav mkt tydligt, klara prioriteringar görs,  och beställaren får snabb 
återkoppling. Utvecklarna bryter ner kraven till uppgifter, som inte bör vara större än 
2 dagars arbete( annars bryter man ner dem i flera för att undvika dåliga 
tidsskattningar)och får ett tydligt fokus samt en absolut arbetsro under pågående 
iteration. 
 
o        Kravhantering: 
Se Iterationer. 
o        Kodning: 
 
o        Modellering: 
 
o        Planering: 
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o        Projektstorlek: 
Problemet med stora project är kommunikation. Oftast används detta som skäl för ett 
dokumenttungt arbetssätt, för att sprida informationen inom och kring projektet. 
Agila arbetssätt fokuserar på intensiv dialog i projektet, mellan utvecklare, 
projektledare samt med beställaren.  
Vår erfarenhet är att så länge projektledaren kan ha intim kontakt med övriga 
projektmedlemmar så fungerar ett Agilt arbetssätt bra. 
 
Omvänt kan man säga att om erfarenheterna i projektet kommuniceras i dokument tar 
färre till sig dessa erfarenheter. man förleds snabbt till att tro att man har en god 
"kontroll" över projektet för att mycket finns nerskrivet, min erfarenhet är att detta är 
en illusion, som bara kan hanteras med ständig mänsklig kontakt mellan alla 
inblandande. 
o        Releaser: 
Iterativa arbetssätt fokuserar på leverans, I varje iteration. Det ger beställaren 
maximal möjlighet att släppa lösningen till mottagaren vid varje iterations slut. Det 
innebär även att beställaren har möjlighet att vid varje ny iteration prioritera om 
projektet för att kunna hantera planerade releaser. 
o        Roller: 
o        Skräddarsydd metod: 
 
Fråga 3 
Har du övriga synpunkter på enkäten, egna kommentarer eller feedback som du 
anser frågorna missat kring ämnet, har du möjlighet att skriva det under denna 
fråga 
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Bilaga 10 - Respondent J 
Hej Magnus 
Jag fördrar att svara på fråga 3 i mailet istället för i dokumentet. 
Jag har lite svårt att svara på din fråga eftersom jag inte ser något 
motsatsförhållande mellan RUP och XP (även om säkerligen XP-puritaner sågar det 
i bitar). Vi arbetar inte uttalat med XP även om vi uppmuntrar anpassningar av 
vår utvecklingsprocess och dessa kan mycket väl vara XP-liknande. Vi kan alltså 
mycket väl driva projekt som har en liknande nivå av exempelvis dokumentation 
som ett XP projekt. 
Det som styr ambitionen på de kriterer du satt upp är, tycker jag, produktens 
krav. Den som är produktägare (systemägare) måste godkänna arbetssättet så att 
produktens kvalitet kan säkras över hela dess livslängd, dvs målet är inte 
projektet utan produkten. Det finns helt enkelt system som är bättre eller 
sämre lämpade för exempelvis ett mer "agile" förhållningssätt - samma sak styr 
oss i hur vi väljer att anpassa vår process för våra system/produkter. 
En annan aspekt är att det krävs mer erfarenhet ju mer "agile" man vill driva 
sin produkt. En grupp med låg erfarenhet tenderar att göra allt som finns 
beskrivet i en process medans en mycket erfaren grupp gör det de vet behövs för 
produkten. Observera att jag inte likställer erfarenhet och kompetens. Den mer 
oerfarna gruppen kan vara väldigt kompetent men också väldigt oerfaren och då 
börjar man läsa processen från pärm till pärm vilket leder till något tungt och 
otympligt. En efaren grupp börjar med att anpassa processen till de krav som 
produkten ställer. 
Jag vet att jag inte svarat på dina frågor men jag tror att du kan plocka ut en 
del och koppla till dina frågor. 
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Bilaga 11 – Respondent K 
Fråga 1 
Litteratur framhäver ett flertal faktorer, som kan vara styrande för valet 
mellan XP och RUP. Nedan listas ett antal faktorer: 
o       Dokumentation 
o       Iterationer 
o       Kravhantering 
o       Kodning 
o       Modellering 
o       Planering 
o       Projektstorlek 
o       Releaser 
o       Roller 
o       Skräddarsydd metod 
Gör en rangordning, där du placerat den faktor du tycker är mest avgörande för 
valet mellan XP och RUP längst upp. Anser du att andra faktorer bör vara med i 
rangordningen, ta med dom i listan. (Listan ovan är ordnad i bokstavsordning) 
Rangordning: 
Egen: Rädslor 
Egen: Flockmentalitet 
Egen: Inköparens bakgrund och roll 
Egen: Marknadsföring 
Egen: Tron på recept 
Projektstorlek 
Dokumentation 
Modellering 
Kodning 
Planering 
Skräddarsydd metod 
Kravhantering 
Roller 
Releaser 
Iterationer 
 
Fråga 2 
Faktorerna i fråga 1 kan vara styrande för valet mellan XP och RUP. Varför, 
eller varför inte anser du faktorerna styrande för valet mellan XP och RUP? Har 
du tagit med egna faktorer, beskriv varför du anser dessa styrande för valet. 
o       Dokumentation: 
o       Iterationer: 
o       Kravhantering: 
o       Kodning: 
o       Modellering: 
o       Planering: 
o       Projektstorlek: 
o       Releaser: 
o       Roller: 
o       Skräddarsydd metod: 
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Egen: Rädslor: Rädslor för att misslyckas kan vara mycket starka. Rädslor har ofta sitt 
ursprung svidande nederlag. Det är intuitivt att tro att om man har misslyckats i ett 
vattefallsprojekt på fastpris så berodde det på att man inte var tillräckligt bra på att 
specificera och planera så då måste man göra ännu mer av dessa aktiviteter. Rädslor 
driver en "galopperande inflation av processbyråkrati", som Robert C Martin uttrycker 
det. RUP har en anda av att lösa detta, vilket ofta leder till att RUP används som en 
vattenfallsprocess istället för en iterativ process. Dubbelfel. 
Egen: Flockmentalitet: Många resonerar: Om RUP väljs av "alla" så kan vi inte ha fel 
(eller få sparken) om vi väljer RUP. Det är inte rationellt, men vanligt. 
Egen: Inköparens bakgrund och roll: Chefer, ekonomer och "processexperter" tilltalas 
sannolikt av RUP medan folk som gör eller har gjort jobbet själva, dvs 
systemutvecklare, tilltalas av XP. 
Egen: Marknadsföring: Förvånansvärt många lyssnar på vad säljare och broschyrer 
från kommersiella företag basunerar ut. RUP är en kommersiell metod, XP inte. Där 
har XP samma problem som öppen källkod. 
Egen: Tron på recept: Många tror att om vi bara följde "receptet" (processen) bättre så 
skulle vi lyckas. Att problemet ligger i att folk inte gör som de borde snarare än i att 
det oftast inte finns något recept. Människor som tror att det finns recept väljer RUP. 
Dokumentation: RUPs dokumentation ser proffsig ut, XP saknar officiell 
onlinedokumentation. Enkla själar förleds av vackra bilder... Se även marknadsföring. 
Projektstorlek: Många tror att RUP fungerar för alla projektstorlekar men XP bara för 
små projekt. Det är en vanlig missuppfattning om XP och andra agila metoder, men 
troligen viktig för ett beslut. 
Modellering: Modelldriven utveckling propageras starkt av OMG. Det är mycket 
svårt att värja sig mot denna invasion av marknadsföring. OMG är en sammanslutning 
av företag som säljer verktyg. Man behöver verktyg för att realisera drömmen om 
MDA. Hur någon kan tro att OMG är objektiva är för mig en gåta. Men om någon 
gillar modeller tänker de "Rational Rose" och därefter "RUP". 
Kodning: XP fokuserar mycket på programmeringen, vilket ingen annan metod gör. 
Om någon inser att det är programmen som skapar värde i företaget så kan detta vara 
ett starkt skäl att välja XP. 
Planering: Se rädslor. Om inköpare tror att deras brist ligger i att de planerar för dåligt 
kan RUP te sig attraktivt. 
Skräddarsydd metod: RUP måste konfigureras (dvs skräddarsys). Det måste XP också 
men det är mycket enklare, vilket gör att man inte betonar detta lika starkt. Om man 
insett att man behöver skräddarsy sin process kan man lätt tro att RUPs argument är 
något bra. Men jag skulle i alla lägen välja något som är enkelt att skräddarsy än 
något som är svårt. 
Kravhantering: Många har hört talas om "use cases" dvs användningsfall. En del tror 
att de hänger ihop med RUP och kan därför vara ett skäl att välja RUP. Givetvis kan 
dock användningsfall användas i alla processer. 
Roller: Jag tror inte roller i en metodik är speciellt viktigt för valet. Möjligen kan RUP 
upplevas som "komplett" eftersom den har så många roller. Detta beror i min mening 
på att man inte ser människor som människor utan som utbytbara komponenter. 
Studier visar dock att vilka människor som ingår i ett projekt är mångdubbelt 
viktigare för projektets resultat än någon annan faktor. 
Releaser: Ser ingen större skillnad mellan metoderna här, varför det inte bör vara en 
faktor. XP betonar snabbare releaser, men i teorin kan man ha det i RUP också. 
Iterationer: Återigen, ingen skillnad. Men många missuppfattar RUP och använder det 
som en vattenfallsmetod istället, vilket den egentligen inte var tänkt för. Det är en i 
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grund och botten iterativ metod. Att sen så många misslyckas med att förstå detta 
anser jag vara en belastning för RUP. Det kan inte bara vara för att "folk är dumma" 
som detta inträffar. 
 
Fråga 3 
Har du övriga synpunkter på enkäten, egna kommentarer eller feedback som du 
anser frågorna missat kring ämnet, har du möjlighet att skriva det under denna 
fråga. 
 Fråga 1 känns felställd. Skälen för att välja XP eller välja RUP är olika i de båda 
fallen. Egentligen är det därför omöjligt att ranka för båda fallen samtidigt. 
 Egentligen väljer nog människor inte mellan RUP och XP utan mellan RUP och 
någon agil metod (XP, DSDM, Scrum,...).  
Jag anser att det saknas ganska många faktorer som jag tror väger starkare än någon 
av de faktorer undersökningen föreslår. Undersökningen faktorer verkar bygga på tron 
att människor fattar beslut på rationella grunder. Det är inte min erfarenhet. Att man 
sedan döljer det bakom till synes rationella skäl är en annan sak. Jag införde däför en 
del egna skäl som jag tror väger tyngre. 


