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Sammanfattning 

 
Nya metoder och dess verktyg är anledningar till varför många 
systemutvecklingsprojekt misslyckas. Orsaken är att verksamheter tycker att det är för 
svårt att anpassa metoderna. En systemutvecklingsmetod är RUP som denna rapport 
har avgränsats till. Det som undersöks i rapporten är hur en projektledare då metoden 
RUP används bör planera ett systemutvecklingsprojekt i syfte att förebygga centrala 
problem. Problempreciseringen anses vara viktig eftersom den i grund och botten 
handlar om att utveckla ett framgångsrikt informationsystem.  
 
För att få svar på problempreciseringen gjordes en surveyundersökning där tekniken 
intervju använts för att samla relevant information. Åtta personer på tre olika företag 
intervjuades. Det resultat som har analyserats fram är fem centrala problem. Dessa 
problem är:  
 
• Brist på erfarenhet 
• Omställning till ett iterativt tänkande 
• Saknandet av en tydlig dokumentation och kommunikation  
• För mycket anpassning av RUP  
• För dålig resurshantering 
 
Utifrån dessa centrala problem har även lösningar analyserats fram. Dessa lösningar 
hjälper projektledaren i syfte att reducera problemen och se till att 
informationsystemutvecklingsprojekt inte misslyckas.  
 
Nyckelord: Informationsystemutveckling, RUP, projektledare, planering, problem, 
lösning 
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1 Inledning 
”Kapten Larsson” skulle planera en resa runt världen med sin skuta. Under denna dystra 
tid fanns det pirater som vid vissa farleder speciellt attackerade fartyg. Dessutom fanns 
det i vissa vatten även sjöminor utlagda. Med hjälp av en liten expedition som kartlagt 
var de flesta pirater samt minor höll till planerade kaptenen sin resa på ett så säkert sätt 
som möjligt. Med andra ord hjälpte expeditionens analyser kaptenen att välja den bästa 
vägen för att minimera möjligheterna att bli attackerad eller sprängd i bitar. På liknande 
sätt går det att jämföra examensarbetets problem med avseende på en projektledare 
(kapten) som ska planera (resrutt) en informationsystemutvecklingsmetod (skuta) för att 
reducera eller minimera diverse problem (pirater, minor).  

 
Informationsystem utvecklas med hjälp av olika systemutvecklingsmetoder. En av dessa 
är RUP (Rational Unified Process). RUP är iterativ och är därför effektiv att använda, 
eftersom det går att genomföra justeringar vid senare tillfällen om och om igen enligt 
Kruchten (2002). Ett annat argument för varför metoden RUP just valts som fokus är att 
stora verksamheter som till exempel Ericsson, TietoEnator och Volvo använder den. Med 
RUP följer också UML (Unified Modelling Language) som bör användas parallellt med 
metoden för att kunna utnyttjas så effektivt som möjligt hävdar Kruchten (2002). UML 
används för att visualisera en verksamhet bland annat med hjälp av olika diagram som till 
exempel use-cases. Genom att använda UML kan en verksamhet som är komplex lättare 
förstås. Det räcker dock inte att endast förstå RUP och UML utan det finns också olika 
roller, aktiviteter, artefakter och arbetsflöden som måste tas hänsyn till (Kruchten, 2002). 
 
Inom varje systemutvecklingsprojekt finns ett antal intressenter. Den intressent denna 
rapports författare valt att fokusera på är projektledaren. Det finns olika faktorer och 
problem som en projektledare bör ha tänkt över för att kunna planera ett 
systemutvecklingsprojekt som skall använda en systemutvecklingsmetod. Det är därför 
viktigt att förstå de faktorer och problem som påverkar systemutvecklingsprocessen i 
syfte att kunna angripa och helst undvika dem. 
 
1.1 Problemställning 
Genom att projektledaren förstår vilka centrala problem som kan uppstå i ett 
systemutvecklingsprojekt som i detta fall använder RUP kan han eller hon lättare planera 
projektet i syfte att utveckla ett framgångsrikt informationsystem. Denna rapport 
undersöker vilka centrala problem som kan förekomma inom systemutvecklingsmetoden 
RUP samt hur dessa problem kan lösas. Rapportens problemprecisering ser ut enligt 
följande: 
 

Hur skall en projektledare, vid användning av  metoden RUP, planera ett   
systemutvecklingsprojekt i syfte att förebygga centrala  problem? 
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För att underlätta arbetet med att besvara problemet har jag valt att dela upp den i två 
delfrågor. 
 

1. Vilka är de mest centrala problem som kan uppstå? 
 
2. Hur löses dessa problem? 

 
1.2 Genomförande och resultat 
För att lösa rapportens problemprecisering har metoden surveyundersökning och tekniken 
intervju använts.  
 
Genom användning av vald metod och teknik framkom fem centrala problem. Dessa fem 
problem är följande punkter där ordningen inte har någonting att göra med hur viktigt 
problemet är: 
 

• Brist på erfarenhet 
• Omställning till ett iterativt tänkande 
• Saknandet av en tydlig dokumentation och kommunikation  
• För mycket anpassning av RUP  
• För dålig resurshantering 

 
För att lösa var och en av punkterna krävs kortfattat följande åtgärder. 
 
Erfarenhet 
Försök att genomföra eller var med i många systemutvecklingsprojekt med erfarna 
systemutvecklare eller projektledare. På så vis erhålls en gedigen erfarenhet som är av 
stor vikt för framtida projekt. 
 
Omställning till iterativt tänkande 
Utbilda personal internt eller externt och försök att ständigt driva på, stötta och coacha 
dem. Det går även att använda externa konsulter som är specialiserade på metoden RUP. 
 
Dokumentation och kommunikation 
Systemutvecklarna måste förstå varför en detaljerad dokumentation är viktigt för 
projektets välfärd. En fungerande dokumentation fungerar på samma sätt som en verbal 
kommunikation och ger på så vis ett helhetsperspektiv av produkten som utvecklas. Alla 
projektmedlemmar är delaktiga i dokumenterandet och måste kunna kommunicera med 
varandra, annars finns det stor risk att hela systemutvecklingsprojektet får lida. 
 
För mycket anpassning av RUP 
Genom att använda en erfaren projektledare så vet han eller hon om att RUP är en 
verktygslåda som passar olika projekt. Vissa projekt har misslyckats eftersom RUP har 
använts från ”pärm till pärm”. Det blir helt enkelt för mycket att göra och 
projektmedlemmarna ”drunknar”. 
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Resurser 
Gör en noggrann resursplanering och försök att följa upp den så ofta det går. Saknas 
personal går det ofta att hyra in externa konsulter. Den slutliga produkten får ofta lida då 
resurser ofta blir kritiska i slutet av systemutvecklingsprocessen. 
 
1.3 Rapportens struktur 
Kapitel två beskriver och förklarar begrepp som anses vara viktiga för läsaren att förstå. 
Problempreciseringen och problemområdet blir därmed lättare att förstå om bakgrunden 
har lästs igenom. Kapitel tre definierar problempreciseringen och förklarar 
problemområdet, rapportens avgränsning samt det förväntade resultatet. Kapitel fyra 
beskriver olika möjliga och valda metoder och tekniker som kan och ska användas för att 
lösa rapportens problemprecisering. Kapitel fem är en materialpresentation av data som 
framkommit från de intervjuer som gjorts hos olika företag. Utifrån 
materialpresentationen och bakgrunden har en analys gjorts för att identifiera centrala 
problem och dess lösningar. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys som svarar 
på hela rapportens problemprecisering. Kapitel sex tar upp det resultat som jag har 
kommit fram till. Kapitel sju avslutar denna rapport med en diskussion av 
arbetsprocessen, vald metod och teknik, litteratur och källor, resultatet och förslag på 
fortsatt arbete. 
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2 Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs begrepp som underlättar för läsaren att förstå rapportens innehåll. 
Allt som finns med i bakgrunden hör till rapportens problemprecisering. För att lättare 
förstå bakgrundens upplägg görs en kort presentation av de områden som kommer att 
beskrivas. Avsnitt 2.1 handlar om informationsystem och systemutveckling. En iterativ 
metod för att utveckla ett informationsystem är RUP (Rational Unified Process) som 
därför förklaras i avsnitt 2.2. Avsnitt 2.3 beskriver olika intressenter och mer specifikt 
intressenten projektledare eftersom jag valt att avgränsa mig till denne i rapporten. 
Avsnitt 2.4 berör hur viktig planering är och att den kan göras på olika nivåer. Vilken 
nivå jag valt att intressera mig för har jag också motiverat. Kapitel 2.5 beskriver 
översiktligt faktorer eller problem som förekommer inom systemutveckling av olika slag.  
 
2.1 Informationsystem  
Under kapitlet kommer begrepp som berör området informationsystem och 
informationsystemutveckling att definieras och förklaras. 
 
2.1.1 Vad är ett informationsystem? 
Andersen (1994) anser att ett informationsystem förflyttar information mellan personer 
över tid och rum samt att ett informationsystem förser organisationens anställda med 
information som används för att styra verksamheten. Andersen (1994) definierar 
informationsystem enligt följande:  
 

”Ett informationsystem är ett system för insamling, bearbetning, lagring, 
överföring och presentation av information” (Andersen, 1994, sid. 15).  
 

Avison och Fitzgerald (1995) definierar istället informationsystem som:  
 

”Ett informationsystem i en organisation är den effektiva designen, förmedlandet, 
användandet och påverkandet av informationsteknologi i organisationer och 
samhälle och som förser den fakta som är användbar för dess medlemmar och 
kunder så att de kan arbeta effektivt” (Avison & Fitzgerald, 1995, sid. 47). 
 

Jag anser att dessa två definitioner är viktiga eftersom dess författare har skrivit en mängd 
olika artiklar och böcker inom området. Detta tyder på en stor erfarenhet inom området 
informationsystemutveckling. Definitionerna ovan skiljer sig markant ifrån varandra. 
Begreppet informationsystem kan tolkas på flera olika sätt, ytterliggare tolkningar görs 
nedan:   
 
Ett informationsystem är en del av organisationen (Andersen, Grude & Haug, 1994; 
Andersen, 1994; Bergvall & Welander, 1996). Detta antagande anser jag vara viktigt 
eftersom informationsystemet och organisationen måste kunna interagera på ett 
tillfredsställande sätt, annars fungerar inte informationsystemet på ett korrekt sätt. 
Langefors (1995) framhåller att informationsystem ska fungera som informationsservice 
där användare får den information de behöver.  
 
I och med att ett informationsystem tolkas på de olika sätt som ovan beskrivits anses 
begreppet vara komplext. När begreppet informationsystem i fortsättningen av rapporten 
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används avser jag ett datoriserat system som presenterar information på ett effektivt sätt 
och är en del av organisationen där det används. Med andra ord är det (Andersen, Grude 
& Haug, 1994; Andersen, 1994; Avison & Fitzgerald, 1995; Bergvall & Welander, 1996) 
åsikter som tagits tillvara på. Med andra ord använder jag de båda definitionerna ovan 
kombinerat med ytterligare faktorer. 
 
Aggestam (2002) kategoriserar tre komponenter som ett informationsystem består av: 
 

1. Hård- och mjukvara 
2. Data 
3. Människor 

 
Dessa komponenter i ett informationsystem anses fungera som ett standardramverk av 
vad dagens informationsystem skall innehålla.  
 
Andersen (1994) framhåller att resultatet av hur bra informationsystemet i verksamheten 
fungerar beror på planeringen av systemet innan det existerade. Detta tolkar författaren 
av denna rapport som att planeringen av systemutvecklingsprojekt får stor 
genomslagskraft på det färdiga informationsystemet i slutet av processen.  
 
Examensarbetets problemprecisering (se avsnitt 3.2) handlar i grund och botten om att 
kunna utveckla ett framgångsrikt informationsystem. Framgångsrika 
informationsystemsprojekt är vanligtvis projekt som har nått målen och blivit klara i tid 
och inom budget (Procaccino, Verner, Overnyer & Darter, 2001). Tid och sparade 
utgifter är i normala fall tillsammans definierade som ett informationsystems framgång 
(Jiang, Klein & Discenza, 2001). Det är viktigt att påpeka att ett informationsystem kan 
vara framgångsrikt med avseende på olika intressenter (Jiang m.fl., 2001; Procaccino 
m.fl., 2001). Med en intressent avses en person som på något sätt är involverad i 
informationsystemet, begreppet intressent beskrivs mer i avsnitt 2.3. Till exempel kan 
slutanvändaren vara jättenöjd med det färdiga informationsystemet fast det inte blev klart 
i tid och inom budget, vilket då inte är ett framgångsrikt informationsystem ur någon 
annan intressents synvinkel.  
 
För att kunna utveckla ett framgångsrikt informationsystem krävs det en 
systemutvecklingsprocess. Det är därför viktigt för läsaren att förstå vad som avses med 
begreppet systemutveckling vilket också förklaras i nästa avsnitt. 
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2.1.2 Systemutveckling 
Begreppet systemutveckling beskrivs enbart på en översiktlig nivå, eftersom rapportens 
fokus ligger på planeringen av en systemutvecklingsmetod. 
 
När termen systemutveckling i fortsättning används syftar det till utveckling av ett 
informationsystem. De båda begreppen systemutveckling och 
informationsystemsutveckling används därmed synonymt i denna rapport. Avison och 
Shah (1997) samt Andersen (1994) anser att systemutveckling idag är en mycket 
komplex process, bland annat för att marknader är mer dynamiska nu än vad de var förr 
och att teknologin ständigt utvecklas. Detta tolkar författaren av rapporten som att 
professionell hjälp (företag som har erfarenhet av systemutveckling och säljer sina 
tjänster) måste användas av många företag för att utveckla ett informationsystem åt sin 
verksamhet. Det anses också finnas ett fåtal verksamheter som har tillräcklig kompetens 
att utveckla sina egna informationsystem inom företaget. Stone (2003) hävdar att 
systemutvecklingsprocessen måste vara baserad på bästa praxis, vara självförbättrande, 
vara enkel att implementera, vara acceptabel av erfarna systemutvecklare och vara 
anpassningsbar för projekt oavsett storlek för att den skall lyckas. Det är viktigt att 
projektledaren förstår kundens verksamhet för att kunna utveckla ett funktionellt och 
kvalitativt informationsystem (Kroll & Kruchten, 2003). Andersen (1994) framhåller att 
de som skall använda systemet måste delta aktivt i processen för att skapa det nya 
informationsystemet. Jag anser att om användaren inte tas hänsyn till kommer 
informationsystemet inte heller fungera i verksamheten. Detta resulterar i att användaren 
inte förstår sig på det nya systemet och väljer att inte heller använda det.  
 
Ett informationsystem kan utvecklas på olika sätt och olika typer av metoder kan 
användas. En bra metod ska hjälpa till att fånga, utveckla och beskriva kraven som finns 
på informationsystemet (Andersen, 1994). En bra metod ska även hjälpa till att ta fram 
rätt system inom en rimlig tid enligt Andersen (1994). Exempel på olika metoder är 
SSADM, RUP och Direct. Eftersom detta examensarbete inte har som fokus att fördjupa 
sig inom flera olika metoder kommer SSADM och Direct inte att diskuteras mer i detalj.  
 
Metoder som är iterativa är mycket effektiva och börjar användas mer och mer idag 
hävdar Kruchten (2002). RUP är en iterativ metod och har direkt att göra med 
problempreciseringen. Det anses viktigt att läsaren får en övergripande bild av hur 
metoden är uppbyggd och hur den fungerar för att lättare förstå problemområdet och 
problempreciseringen, RUP förklaras därför mer i detalj i nästa kapitel.    
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2.2 Rational Unified Process 
För att förstå rapportens problemområde är det nödvändigt att ha överblick i de 
beståndsdelar som RUP är uppbyggd av. Dessa beståndsdelar beskrivs därför på en 
övergripande nivå i syfte att ge en förståelse för varför de olika faserna och arbetsflödena 
existerar. För att lättare förstå RUP och dess iterativa tillvägagångssätt görs en jämförelse 
i avsnitt 2.2.1 med en traditionellt mycket använd modell, nämligen vattenfallsmodellen. 
För att kunna planera systemutvecklingsmetoden RUP räcker det inte att bara veta vad 
det är som ska göras i respektive fas, det måste också tas hänsyn till andra 
modelleringselement. Utan dessa element skulle RUP inte fungera som 
systemutvecklingsmetod och mitt problem skulle således inte gå att lösa.  Fyra viktiga 
modelleringselement beskrivs därför i avsnitt 2.2.2. 
 
Rational Unified Process är ett väldefinierat tillvägagångssätt för att tilldela och hantera 
diverse arbetsuppgifter och ansvar som förekommer i en organisation. Själva RUP-
processen i sig är en process för programvaruutveckling. Målet för processen är att inom 
givna tidsramar och budget, producera högkvalitativa informationsystem. Den iterativa 
processhanteringen är organiserad i faser som till skillnad från vattenfallsmodellen inte 
består av den vanliga sekvensen av kravanalys, design, kodning, integration och test. 
Varje fas i RUP slutar istället med en större milstolpe. Det är viktigt att förtydliga att 
iterationer endast sker inom de fyra faserna och efter att en fas är avklarad återkommer 
projektet aldrig till samma fas igen (Kruchten, 2002). De fyra faserna är: 
 

1 Förberedelsefasen (Inception) 
2 Etableringsfasen (Elaboration) 
3 Konstruktionsfasen (Conception) 
4 Överlämningsfasen (Transition) 

 
Metodens huvudmoment nämner Kruchten (2002) som primära arbetsflöden. Det finns 
nio primära arbetsflöden i Rational Unified Process varav sex är för utveckling och tre är 
för stödjande arbetsflöden: 
 

Utveckling 
1 Verksamhetsmodellering (Business Modeling) 
2 Kravhantering (Requirements) 
3 Analys och design (Analysis & Design) 
4 Implementation (Implementation) 
5 Test (Test) 
6 Driftsättning (Deployment) 
 
Stödjande 
1 Projektledning (Project Management) 
2 Konfigurations- och ändringshantering (Configuration & Change Mgmt) 
3 Utvecklingsmiljö (Environment) 

 
Under en viss fas fokuseras det mer på vissa arbetsflöden i förhållande till en annan fas 
framhåller Kruchten (2002). Det är sedan upp till projektledaren att välja hur många 
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iterationer som bör gås igenom för att fullfölja ett arbetsflöde och skapa artefakter. De 
fyra faserna hör tydligt ihop med de nio arbetsflödena, se figur ett. För mer information 
om faserna och arbetsflödena hänvisas vidare läsning till Kruchten (2002). Sambandet 
mellan faserna kontra arbetsflödena anser denna rapports författare inte vara komplext. 
Beroende på hur erfaren en projektledare är, med avseende på bland annat tidigare 
genomförda projekt och eventuell användning och planering av RUP, desto lättare och 
mer problemfritt går det att planera projektet där hänsyn måste tas till bland annat 
ekonomi, tidsramar, personalresurser, artefakter och kundmöten enligt Stone (2003). 
  

 
 Figur 1: RUP’s tillvägagångssätt (Efter Kruchten (2002)) 

 
Kruchten (2002) anser att processen för ett stort systemutvecklingsprojekt kan brytas ner 
till små vattenfallsprojekt. På detta sätt går det att behandla några krav och risker, 
designa, implementera, validera det och därefter ta hand om ytterliggare krav, designa 
igen, bygga igen, validera och så vidare tills projektet är klart. Detta är iterativt 
tillvägagångssätt (Kruchten, 2002). 
 
RUP går hand i hand med UML som är ett verktyg för att lättare kunna förstå en 
verksamhet hävdar Kruchten (2002).  UML är ett gemensamt språk för att uttrycka olika 
modeller, men det talar inte om hur programvara ska utvecklas (Kruchten, 2002). Därför 
har Rational Unified Process utvecklats hand i hand med UML. RUP är en guide för hur 
UML kan användas i modelleringsarbetet. Processen beskriver bland annat vilka 
modeller som behövs, varför de behövs och hur de konstrueras enligt Kruchten (2002). 
Denna rapports författare tolkar denna information som att UML är komplex och blir 
lättare att använda och planera om RUP och UML används parallellt med varandra.  
 
Modeller byggs för att bättre förstå ett system. UML används för att visualisera, 
specificera, konstruera och dokumentera delarna i ett system. Eftersom ett komplext 
system oftast inte kan förstås på ett intuitivt sätt byggs diverse modeller. Kruchten (2002) 
anser vidare att genom att använda ett standardiserat modelleringsspråk, såsom UML, 
kan utvecklingsgruppens medlemmar meddela sina beslut på ett tydligt sätt. Detta tolkar 
denna rapports författare som att användningen av UML underlättar kommunikation och 
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beslutsfattande inom en projektgrupp som systemutvecklar. Beroende på vilken version 
av UML som används finns det mellan sju och tretton olika diagramtyper. Varje diagram 
beskriver en specifik egenskap av en viss del av systemet anser Booch (1999).  
 
För att lättare förstå RUP har jag valt att göra en jämförelse med den traditionella 
vattenfallsmodellen. I huvudsak gör jag detta för att visa de primära skillnader som 
förekommer tillvägagångssätten emellan. Jämförelsen görs därför i nästa avsnitt. 

2.2.1 RUP i kontrast till den traditionella vattenfallsmodellen 
Det kan vara en nog så svår uppgift att veta vilken ansats (”approach”) som ska användas 
när ett system skall utvecklas. Det finns olika angreppssätt för att systemutveckla. Ett sätt 
är vattenfallsmodellen och ett annat är ett iterativt tillvägagångssätt hävdar Avison och 
Shah (1997) samt Andersen (1994). Jag har valt att göra en jämförelse med den 
traditionella vattenfallsmodellen och RUP som är en iterativ metod. Jämförelsen görs 
eftersom den traditionella vattenfallsmodellen nämns i flertalet böcker som jag har samlat 
in och RUP har att göra med problempreciseringen. Det är tänkt att läsaren ska få en 
bättre överblick av RUP med hjälp av jämförelsen i kontrast av ett annat 
tillvägagångssätt. RUP har sex primära arbetsflöden för utveckling vilka liknar de steg 
som finns i en traditionell vattenfallsprocess. Eftersom RUP är iterativ återkommer de 
sex stegen (primära arbetsflöden) gång på gång under processen vilket inte sker i den 
traditionella vattenfallsmodellen. I den traditionella vattenfallsmodellen följs också sex 
steg. Dessa steg illustreras i figur två.  
 

 
 

Figur 2: Traditionell livscykel (Avison och Shah, 1997) 
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Avison och Shah (1997) anser att ett steg i den traditionella livscykeln måste göras klart 
innan nästa kan påbörjas. När sista steget är klart är informationsystemet färdigt. RUP å 
sin sida itererar varje steg vilket betyder att ett steg inte behöver vara klart för att påbörja 
nästa (Kruchten, 2002). Samtliga steg kan genomföras parallellt vilket bidrar till att 
projektdeltagarna kan se en helhet med systemet som ska konstrueras enligt Kruchten 
(2002). Denna rapports författare anser att RUP´s tillvägagångssätt möjliggör att 
systemutvecklarna kan hantera kravförändringar, fel och så vidare bättre än vad de skulle 
kunna göra inom den traditionella livscykeln. Eftersom jag anser att det iterativa 
tillvägagångssättet möjliggör att vid senare tillfälle kunna komma tillbaka och genomföra 
justeringar av olika slag. RUP täcker i stort sett de fem första stegen i 
informationsystemets livscykel. Drift (review and maintainance) är något RUP inte täcker 
eftersom utvärdering och uppdateringar inte görs inom metoden enligt Kruchten (2002).  
 
I avsnittet har RUP övergripligt förklarats genom en jämförelse med den traditionella 
vattenfallsmodellen. För att förstå varför RUP anses vara en process är det också viktigt 
att beskriva fyra primära modelleringselement. Denna beskrivning görs därför i nästa 
avsnitt. 

2.2.2 Fyra primära modelleringselement 
Jag anser att de fyra modelleringselementen är av stor vikt att diskutera med avseende på 
problem som kan tänkas uppkomma om projektledaren inte förstår elementen. Om inget 
annat anges är det Kruchten (2002) som används som referens, detta eftersom jag anser 
att han har stor erfarenhet av RUP samt att han har deltagit i flertalet artiklar och 
konferensmaterial som jag har läst. 
 
En process beskriver vem som gör vad, hur och när. RUP representeras av fyra primära 
modelleringselement: 
 

1. Roller: vem 
2. Aktiviteter: hur 
3. Artefakter: vad 
4. Arbetsflöden: när 

 
En individs ansvar och beteende definieras av en roll. Beteendet uttrycks i termer av de 
aktiviteter som rollen utför, och varje roll har en mängd sammanhängande aktiviteter. De 
ansvarsområden som hör till en roll uttrycks oftast i relation till de artefakter som en roll 
skapar och kontrollerar. En roll kan jämföras med en hatt med avseende på att en person 
kan ha på sig flera hattar (ha flera roller). Kruchten (2002) ger exempel på olika roller. 
Ett exempel på en roll är designer. 
 

”En designer definierar ansvaret, operationerna, attributen och relationerna hos en 
eller flera klasser, samt bestämmer hur dessa ska anpassas till 
implementationsmiljön” (Kruchten, 2002, s. 37).  

 
Till rollerna hör aktiviteter, dessa definierar det arbete som ska utföras. Kruchten (2002) 
definierar aktivitet som  
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”En arbetsenhet som personer i denna roll förväntas utföra, och som producerar ett 
meningsfullt resultat inom projektet” (Kruchten, 2002, s. 38).  
 

En aktivitet pågår under allt från några timmar upp till några dagar. Den involverar för 
det mesta bara en roll. Följande är exempel på aktiviteter samt vilken roll som utför den 
aktuella aktiviteten: 
 

• Planera en iteration: utförs av roll: Projektledare. 
• Granska designen: utförs av roll: Designgranskare. 

 
Enligt Kruchten (2002) har aktiviteter artefakter som in- och utdata.  
 

”En artefakt är information som produceras, modifieras eller används av en process” 
(Kruchten, 2002, s. 40).  
 

Artefakter är viktiga eftersom de är ett projekts konkreta produkter (det som produceras 
eller används på vägen mot den färdiga produkten). Roller använder artefakter som indata 
för att utföra aktiviteter. En artefakt kan även bestå av andra artefakter, till exempel så 
innehåller en designmodell flera klasser. Artefakter finns i många olika former: 
 

• En modell. 
• Ett dokument. 
• Källkod. 
• Exekverbar kod. 
 

Denna rapports författare anser utifrån ovan nämnd information att problem borde uppstå 
med avseende på vilka artefakter som är mest lämpliga för ett specifikt projekt. Olika 
artefakter borde också vara olika komplicerade eftersom vissa kan göras på några timmar 
medan andra tar dagar att producera. Projektledaren får ett stort ansvar och måste vara väl 
påläst eftersom metoden är mycket krävande och komplex, bland annat med avseende på 
vilka olika artefakter som skall produceras. 
 
Det räcker inte riktigt med en enkel uppräkning av roller, aktiviteter och artefakter för att 
kalla RUP för en process. Det behövs också ett sätt att beskriva sekvenser av aktiviteter 
som producerar ett resultat samt ett sätt att visa hur roller hänger ihop.  
 

”Ett arbetsflöde är en sekvens av aktiviteter som producerar ett resultat av mätbart 
värde” (Kruchten, 2002, s. 43).  

 
RUP tillsammans med dess roller, aktiviteter, artefakter och arbetsflöden är en process. 
Det anses viktigt att skilja mellan en roll och en intressent. Intressenter kan ha flera olika 
roller inom RUP. Jag anser att intressenten projektledare måste förstå RUP för att kunna 
planera metoden. Eftersom projektledaren är ett centralt begrepp vad gäller denna 
rapports problemprecisering anses det viktigt att förklara begreppet mer i detalj. Nästa 
avsnitt beskriver vilka vanliga intressenter som förekommer vid 
informationsystemsutveckling. 
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2.3 Projektledare och övriga intressenter 
För att förstå att det finns olika intressenter som på något sätt är involverade i 
informationsystemsutveckling görs först en övergripande beskrivning av dessa. Det är 
dock projektledaren som avsnittet är tänkt att fokusera mot. 

2.3.1 Översikt av intressenter 
Det finns olika typer av intressenter som på något sätt är kopplade till 
informationsystemsutveckling. Jag väljer att höja abstraktionsnivån och nämna några 
vanliga intressenter som är viktiga inom informationsystemsområdet i syfte att få en bra 
överblick. Enligt Hoffer, George och Valacich (2001) är det viktigt att förstå vilka 
intressenter ett projekt har både för att projektet inte skall misslyckas och för att kunna 
planera och använda en metod så effektivt som möjligt.  
 
I medelstora till stora organisationer existerar det oftast separata 
informationsystemsavdelningar (Hoffer m.fl., 2001). Om företaget är tillräckligt stort 
finns det även separata divisioner för systemutveckling, där respektive intressent hör 
hemma. Människorna som informationsystemet är till för är lokaliserade i funktionella 
avdelningar och kallas för användare eller slutanvändare (Hoffer m.fl., 2001). Genom att 
följa strukturen måste projektmedlemmar kommunicera med de funktionella 
avdelningarna för att kunna systemutveckla och nå bästa möjliga resultat. Genom 
kommunikation är det tänkt att systemet skall bli bättre eftersom projektmedlemmarna 
blir experter på den verksamhet där informationsystemet behövs (de förstår hur 
verksamheten fungerar). Oavsett hur en organisation strukturerar sin 
informationsystemsavdelning krävs en laganda (Hoffer m.fl., 2001). Utifrån Andersen 
(1994), Avison och Shah (1997), Langefors (1995) samt Oskarsson och Glass (1995) 
tolkar denna rapports författare som att följande fem intressenter alltid finns med och är 
involverade på något sätt innan informationsystemet börjat utvecklas: 
 
 

• Projektledare 
En person som styr och driver systemutvecklingsprojektet.  
 

• Systemutvecklare 
En person som är med och konstruerar informationsystemet.  
 

• Kund 
En kund kan till exempel vara ett företag eller företagsledning som beställer 
informationsystemet. Det behöver inte alltid vara kunden som skall använda 
systemet när det är klart. 
 

• Slutanvändare 
En person som i en verksamhet är den som skall använda det färdiga systemet 
som systemutvecklarna har utvecklat.  
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• Extern intressent 
En intressent som finns utanför företaget. Till exempel kan en bank vara extern 
intressent speciellt om kund behöver ett lån för att kunna betala 
systemutvecklarna som skall implementera informationsystemet. 
 

Av de intressenter som nämnts kommer rapporten att avgränsa sig till projektledaren, 
därför beskrivs också i följande avsnitt varför det är viktigt med en projektledare samt hur 
han eller hon bör vara. 

2.3.2 Projektledaren 
Projektledaren har hög grad av ansvar och styr systemutvecklingsprojektet. Innan ett 
företag bestämmer sig för att genomgå en systemutvecklingsprocess bör de enligt Avison 
och Shah (1997) ställa sig följande frågor: 
 

1. Är ett informationsystem en möjlig lösning på organisationens problem? 
2. Bör nya eller gamla informationsystem utvecklas och vilka bidrag skall de ge till 

verksamheten? 
3. Vad skall informationsystemet inom verksamheten göra? 
 

Dessa tre punkter anser denna rapports författare vara viktiga ur en projektledares 
synvinkel, då denne måste förstå varför ett informationsystem skall implementeras. Om 
det inte finns något syfte med informationsystemet så kan det färdigutvecklade systemet 
fungera på ett annat sätt än vad verksamheten tänkt sig (Avison & Shah, 1997).  Ett 
projekts framgång beror mycket på kunskap och erfarenhet från projektledarens sida 
(Belassi & Tukel, 1996; Turner, 1993; Wateridge, 1997). Därför är det viktigt att valet av 
projektledaren sker med stor eftertanke och omdöme anser Wateridge (1997). 
Projektledaren bör vara kompetent och helst ha genomfört liknande projekt tidigare. 
Erfarenheten hjälper projektledaren att göra realistiska bedömningar för att kunna 
planera, men också för att identifiera och reducera risker vid ett tidigt stadium. Han eller 
hon bör kunna koordinera ett stort antal olika uppgifter samt delegera ansvar (Wateridge, 
1997). Projektledaren ska vara öppen för kritik och kunna hantera konflikter eller ännu 
hellre undvika dem (Belassi & Tukel, 1996; Turner, 1993; Wateridge, 1997). Framgång 
för en projektgrupp beror inte bara på hur gruppen fungerar tillsammans utan också på 
hanteringen av projektgruppen från projektledarens sida. Jag anser att utifrån detta så 
ökar projektledarens ansvar eftersom han eller hon måste kunna hantera en grupps 
möjlighet att kunna samarbeta. Dessutom måste projektledaren kunna sätta samman olika 
grupper av personer som har olika roller. Detta tyder på att projektledaren måste ta 
hänsyn till sociala faktorer vilket är ett mycket komplext problem. Hoffer m.fl. (2001) 
anser vidare att en projektledare måste kunna planera en utförbar och realistisk 
projektplan och schema, följa upp arbetsprocessen i förhållande till projektplanen, 
koordinera projektet med dess sponsorer, allokera resurser som hör till projektet och 
ibland även kunna besluta om hur och när ett projekt bör termineras innan systemet 
färdigställs. Jag anser att begreppet planering och projektledare går hand i hand eftersom 
de i litteraturen nämns med hänsyn till varandra. Det är därför viktigt att förstå vad 
planering innebär vilket nästa avsnitt förklarar. 
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2.4 Planering 
Ledningssamverkan på en strategisk nivå, avdelningshantering, innovativt tänkande och 
en struktur som inkluderar olika verktyg är nycklarna till en framgångsrik planering 
(Johnson, 1991).  Samma författare skiljer mellan tre olika planeringsnivåer. Jag har valt 
att illustrera dessa tre nivåer i figur tre. 
 

 
Figur 3: Planeringsnivåer 

 
Strategisk planering är beslut som fattas på en högre ledningsnivå. Här planeras även 
långsiktiga mål för verksamheten. Operationell planering ligger på en avdelningsnivå och 
innefattar kortsiktiga mål som bearbetas dagligen. Mitt emellan finns även en taktisk nivå 
som är ett mellanting av de två tidigare nämnda planeringstyperna (Sage, 1995). För att 
uppnå detta examensarbetes mål anser jag att det är den taktiska och operationella 
planeringen som är av intresse. Detta hävdar jag eftersom planeringen av RUP inte görs 
på en strategisk nivå och framtagningen av vissa artefakter sker ovanför den operationella 
nivån. 
 
Sage (1995) hävdar att sociala faktorer är något som kan påverka ett 
systemutvecklingsprojekt drastiskt. Det är svårt att planera vilka människor som kan 
respektive inte kan arbeta tillsammans för att nå ett så framgångsrikt resultat som möjligt 
anser Sage (1995). Jag antar att för en projektledare som inte känner de anställda kan 
detta vara ett problem som kan påverka kvaliteten på det färdiga informationsystemet. 
 
Denna rapports författare anser att planering är ett viktigt element i 
systemutvecklingsprocessen. Det är därför viktigt för läsaren att förstå vad planering är 
och vilka olika typer av planering som finns. Projektledarens planering påverkar hela 
systemutvecklingsprojektet. Nästa avsnitt beskriver problem och faktorer som påverkar 
ett projekt. Denna påverkan kan användas till ett positivt handlande om projektledaren 
planerar metoden så att problem undviks. 
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2.5 Vad påverkar ett systemutvecklingsprojekt? 
De faktorer eller problem som presenteras nedan kan mycket väl förekomma i flertalet 
systemutvecklingsprojekt där andra metoder än RUP används. I detta fall kommer dock 
faktorerna och problemen att jämföras med systemutvecklingsprojekt som använder 
metoden RUP eftersom problempreciseringen fokuserar på detta. Syftet med avsnittet är 
att få en bra uppfattning av problem eller faktorer som påverkar ett 
informationsystemutvecklingsprojekt. 

2.5.1 Viktiga framgångsfaktorer 
Ewusi-Mensah och Przasnyski (1994) framhåller att flertalet studier som har gjorts för att 
undersöka framgång för informationsystemsutvecklingsprojekt visar att många projekt 
misslyckas. Inom systemutveckling finns det flera viktiga framgångsfaktorer. Om 
projektledare vid ett tidigt stadium är medvetna om dessa kan de göra mer effektiva 
projektstyrningar och på detta sätt få ett framgångsrikt informationsystem som inte 
misslyckas (Aggestam, 2002). Poon och Wagner (2000) definierar viktiga 
framgångsfaktorer (Critical Sucess Factors) enligt följande: 
 

  
”Krav som måste mötas för att försäkra framgången av systemet.”   
            (Poon och Wagner, 2000, s.395). 

 
Definitionen anser jag reflekterar över de viktiga framgångsfaktorer som Aggestam 
(2002) analyserat fram. Det är dessa faktorer eller krav som måste mötas för att försäkra 
sig om ett lyckat systemutvecklingsprojekt: Definiera systemets gränser, noggrant 
analysera organisationen, involvera rätt intressenter och skaffa nödvändiga resurser. 
Figur fyra beskriver olika faktorer som stödjer informationsystemutvecklingsprocessen. 
Genom att definiera systemets gränser uppnås ett tydligt och väldefinierat mål. Eftersom 
målet är tydligt blir det lättare att förbereda de involverade intressenterna, vilket i sin tur 
leder till att de blir motiverade med ett bra självförtroende (Aggestam, 2002). De båda 
pilarna uppåt representerar att målet och intressenterna är beroende av en tydlig definition 
av systemets gränser. 
 

 
Figur 4: Ramverk som stödjer ISU (Efter Aggestam (2002)) 
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Kvaliteten av systemutvecklingsprocessen är viktig för att göra informationsystemet 
framgångsrikt. Medvetenheten av dessa faktorer kommer att hjälpa organisationer att 
kunna utföra en process med hög kvalitet. Faktorerna framställs även som kritiska 
eftersom om de inte tas hänsyn till i systemutvecklingsprocessen kommer antagligen 
informationsystemet påverkas negativt (Aggestam, 2002). Jag anser att dessa kritiska 
framgångsfaktorer är av stor vikt med avseende på rapportens problemprecisering. Den 
problemprecisering som denna rapport fokuserar på baseras nämligen i grund och botten 
på att utveckla ett framgångsrikt informationsystem. 
 
2.5.2 Kommunikationens påverkan i ett systemutvecklingsprojekt 
Vissa problem inom systemutvecklingsprojekt har sina rötter inom kommunikation enligt 
Faase (2001). Kommunikation är inte bara kommunikation mellan kund och 
projektmedlemmar, utan även mellan olika intressentgrupper. Nästan alla projekt som 
havererar beror på kommunikationsproblem hävdar Faase (2001). 
 
Det är sällan det existerar ett systemutvecklingsprojekt som endast involverar en 
användare. Enligt Hoffer m.fl. (2001) är det därför viktigt att kunna arbeta med andra. 
För att kunna arbeta bra tillsammans måste en tydlig och enhetlig kommunikation finnas 
projektmedlemmarna emellan enligt Hoffer m.fl. (2001). Projektmedlemmar 
kommunicerar mer effektivt om de litar på varandra. För att försäkra sig om att ett lag 
kommer att arbeta så bra som möjligt tillsammans måste ledningen utveckla en 
belöningsstruktur framhåller Hoffer m.fl. (2001). Denna utvecklas också för att öka 
ansvar, tillit och för att kunna belöna individuella prestationer inom en grupp. Framgång 
för en projektgrupp beror inte bara på hur gruppen är sammandragen utan också på 
planering och hantering av projektgruppen med avseende på projektledaren enligt Hoffer 
m.fl. (2001). Enligt Kruchten (2002) måste dessutom projektledaren kunna sätta samman 
olika grupper av personer som har olika roller för att till exempel ta fram en viss artefakt. 
Detta tyder på att metoden RUP måste ta hänsyn till sociala faktorer och det anser denna 
rapports författare vara ett mycket komplext problem. Hoffer m.fl. (2001) anser vidare att 
en projektledare måste kunna planera en utförbar och realistisk projektplan och schema, 
följa upp arbetsprocessen i förhållande till projektplanen, koordinera projektet med dess 
sponsorer, allokera resurser som hör till projektet och ibland även kunna besluta om hur 
och när ett projekt bör termineras innan systemet färdigställs. 
 
Med hjälp av RUP försöker projektledaren reducera kommunikationsproblem genom att 
definiera en detaljerad process. Detta är ändå inte tillräckligt eftersom kommunikation 
sker människor emellan och beror inte på en process framhåller Faase (2001). En väl 
planerad process leder till mer föreskrifter och längre kommunikationstider, men också 
en vidare specialisering av roller vilket antagligen introducerar mer 
kommunikationsproblem anser Faase (2001) vidare. Formalisering av språket för 
kommunikation är ett annat sätt RUP kan användas till för att reducera 
kommunikationsproblem enligt Faase (2001). UML är språket som RUP använder, vilket 
nämnts tidigare är en grupp diagram som på något sätt är länkade till varandra. 
Formalisering av ett gemensamt språk är inte hela lösningen på 
kommunikationsproblemet hävdar Faase (2001). Människorna som skall använda språket 
måste lära sig det för att kunna kommunicera med varandra. Problemet med diagram är 
att de inte alltid löser kommunikationsproblemen enligt Faase (2001). Verktyg kan stödja 
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användningen av ett formellt språk, men kräver också disciplin framhåller Faase (2001). 
Ett verktyg i sig kanske skapar mer problem än nytta och igen är det inte säkert att 
verktyg förhindrar kommunikationsproblem.  
 
Faase (2001) nämner sex skäl till varför RUP bör användas som 
systemutvecklingsmetod:  
 

1. Utveckla iterativt: RUP är en iterativ metod. Iterativ utveckling fungerar endast 
om en aktiv kommunikation sker med kund. Iterationer bör vara korta (veckor inte 
månader) för att kunna stimulera interaktion. 
 
2. Hantera krav: Vid användningen av RUP görs kravhantering oftast med kund 
enligt Kruchten (2002). Hantering av krav kan bara fungera om kommunikation med 
kund existerar, annars kommer endast tjocka dokument produceras som stimulerar ett 
vattenfallstänkande och stänger av all kommunikation. Dessutom är det viktigare att 
hantera risker för projektet än krav. 

3. Använd komponentarkitektur: Detta är ett verktyg oberoende av 
kommunikationskvalitet.  

4. Modellera visuellt: De flesta programmerare kan programmera utan visuella 
modeller. Att lägga energi på att modellera visuellt kommer att reducera RUP-projekt 
till traditionella vattenfallsprojekt. 

5. Verifiera kvalitet: Den mest använda metoden för att verifiera kvalitet är ett 
systematiskt testande och återigen är kommunikation en central faktor. 

6. Kontrollera ändringar: Då RUP är iterativ finns det tillfälle att vid senare tillfälle 
under processen göra diverse justeringar enligt Kruchten (2002). Utan 
kommunikation utvecklare emellan kommer målet med att hantera ändringar resultera 
i procedurer som hindrar ändringstagande vid senare tillfällen i projektet. Det går 
alltså endast att hantera ändringar om en god kommunikation förekommer. 

Jag tolkar att vikten av kommunikation hör ihop med varje skäl som Faase (2001) 
nämner. Med en bra och fungerande kommunikation kan de sex skälen fungera bättre och 
som en paradox skulle inte skälen fungera om det inte fanns någon kommunikation enligt 
denna rapports författare. Faase (2001) drar följande slutsats utifrån sina ovan 
analyserade “best practices”:  
 

”Slutsatsen måste vara att var och en av dessa bästa praxis har en god 
kommunikation som nödvändig förutsättning. Utan en god kommunikation, 
misslyckas de alla att uppnå sina mål och agerar stimulerande för det traditionella 
vattenfallstänkandet där kommunikation byts ut mot dokumentation som inte bidrar 
till att producera ett affärsvärde för kunderna” (Faase, 2001, s. 1).  

 
Denna rapports författare anser att Faase (2001) syftar till att en god kommunikation 
alltid måste finnas inom systemutvecklingsprojekt. Faase (2001) kunde ha argumenterat 
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varje skäl som nämns ovan lite bättre för att lättare få fram vad det är han egentligen 
tycker. Det viktiga att förstå är att en bra kommunikation måste finnas i ett 
systemutvecklingsprojekt med RUP för att kunna ta tillvara på de fördelar (best practices) 
som metoden har.  
 
2.5.3 Faktorer eller problem som berör RUP 
Under följande avsnitt kommer faktorer eller problem att diskuteras som påverkar ett 
projekt som specifikt använder RUP. Detta anses vara viktigt eftersom 
problempreciseringen och problemområdet lättare kommer att förstås. RUP är dessutom 
en metod som jag har valt att avgränsa rapportens problemprecisering till.  
 
Målet med att anpassa RUP är att underlätta leverans av fungerande mjukvara, med färre 
fel, på så kort tid som möjligt enligt (Kroll & Kruchten, 2003). Anpassningen av RUP 
kan få konsekvenser för organisationen som anpassar metoden. Dessa implikationer är 
både tekniska (med nya verktyg som automatiseras speciella aspekter av processen) och 
sociala (introduktion av nya arbetsprinciper). Anpassningen bör därför behandlas som ett 
projekt eller ett program. Övergången från en vattenfallsansats till ett iterativt 
tillvägagångssätt kräver ändringar i arbetsproceduren för alla projektmedlemmar, detta är 
ibland speciellt svårt för projektledare enligt (Kroll & Kruchten, 2003). Organisationer 
som genomgår liknande övergångar fortsätter ändå att genomföra vissa mönster och 
tankeprocesser (vattenfallstänkande) som leder till ett iterativt projekts död. Följande 
punkter anser (Kroll & Kruchten, 2003) vara vanliga misstag för organisationer som just 
börjat anpassa RUP: 

• Organisationen har för många utvecklare vid projektets början, innan de förstår 
vad som skall göras. 

• Lösa det ”lätta” först, istället för att attackera större risker mot projektet. 
• Organisationen förlänger den initiala iterationen, de försöker göra så mycket som 

möjligt så tidigt som möjligt. 
• Organisationen har överlappande iterationer, nästa iteration börjar innan 

organisationen kan få någon feedback från den förra.  
• Organisationen tillåter för många ändringar sent i projektet vilket leder till stora 

förseningar, spruckna budgetar och dålig kvalitet. 

Denna rapports författare anser att projektledaren måste förstå dessa misstag för att inte 
själv hamna i samma situationer. 

Stone (2003) som varit med och utvecklat flera system hos både stora och små 
verksamheter antyder att ett problem alltid återkommer. Oavsett storlek på organisationen 
så är problemet att veta hur ett systemutvecklingsprojekt bör startas. Detta problem tolkar 
denna rapports författare berör RUP och drar därför slutsatsen att metoden måste förstås 
och helst ha använts tidigare för att kunna startas på rätt sätt. 
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De problem en projektledare (som just börja använda RUP) har med avseende på 
planeringen är bland annat: 
 

• Hur många människor kommer projektet kräva? 
• Vilka av alla artefakter behövs?  
• Hur skapas en projektplan? 
• Hur mycket tid kommer RUP att ta ifrån projektet? 
• Hur länge och vad kommer det kosta att utbilda alla mot RUP? 
 

Denna rapports författare anser ovan nämnda punkter vara viktiga för projektledare att 
förstå eftersom de är alla problem som kan leda till misslyckandet av projekt. 
 
Stone (2003) har identifierat tre primära skäl till varför RUP inte används av vissa 
verksamheter: 
 

• RUP är anpassningsbar till nästan vilket projekt som helst (storlek spelar ingen 
roll). Detta tolkar Stone (2003) som att metoden är för stor för i stort sett varje 
projekt. Vidare, vid första ögonblicket kan RUP verka vara väldigt inriktad mot 
dokumentation vilket gör att människor tror att de kommer spendera mestadels av 
projektet med att producera dokument och inte kod. 

• För det andra så följer RUP oftast med som en del av någon av Rational suite’s 
produkter och därför är det många verksamheter som inte har råd med sådan dyr 
mjukvara. RUP finns tillgänglig ”för sig själv” men är ändå inte särskilt lämplig 
för små till medelstora projekt.   

• För det tredje så är de flesta verksamheter skeptiska att en enda process kan 
anpassas till alla olika typer av projekt (nya, pågående och underhåll) som de 
vanligtvis involveras med. 

 
Ovan nämnda skäl anser Stone (2003) kunna reduceras genom att använda en 
projektledare och personal som har genomfört tidigare projekt med RUP. Företaget 
Rational är numera uppköpta av IBM som därmed har rättigheterna att sälja RUP. 
 
Sammanfattningsvis anses det finnas många olika orsaker till varför ett 
systemutvecklingsprojekt som i detta fall använder RUP misslyckas. Genom att förstå 
varför projekt misslyckas anser jag det lättare för projektledaren att kunna göra 
justeringar. Dessa justeringar hävdar jag ska kunna göras i syfte att utveckla ett 
framgångsrikt informationsystem och viktigast av allt att inte misslyckas med 
systemutvecklingsprojektet. 
 
2.5.4 Tio viktiga faktorer vid projektplanering 
Probasco (2000) jämför planerandet av ett RUP-projekt med en campingtur. Oavsett vart 
Probasco (2000) skall ut och campa så packar han alltid ner ”tio väsentligheter”. Utöver 
dessa tio väsentligheter så packar Probasco (2000)  efter vad det är han skall göra, vart 
skall han göra det, hur länge skall han vara borta och så vidare. Till exempel så kan det 
vara bra att ta med sig en vinterjacka om det är fjällen Probasco (2000)  skall till eller ett 
par shorts om han skall till ett varmt land. Precis på samma sätt jämför Probasco (2000)  
planeringen av RUP. Det finns ”tio väsentligheter” som alltid bör finnas med i 
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planeringstankarna av ett systemutvecklingsprojekt som skall använda RUP. Dessa tio 
väsentligheter är: 

1. Utveckla en vision. 
2. Hantera planen. 
3. Identifiera och mildra risker. 
4. Ange och spåra problem. 
5. Utforska verksamhetsfallet. 
6. Designa en komponentarkitektur.  
7. Bygg och testa produkten inkrementellt.  
8. Verifiera och utvärdera resultat. 
9. Hantera och kontrollera ändringar.  
10. Tillhandahåll användarstöd. 

Nedan beskrivs konsekvensen för varje väsentlighet om någon av dessa skulle förbises: 

1. Om visionen förbises kan projektets spår tappas bort och projektledaren har ingen 
aning om vart projektet är på väg, vilket kan resultera i sämre produktivitet och 
onödig tidsåtgång. 

2. Utan en plan kan processen inte heller följas. 
3. Finns det ingen risklista kan projektet ligga i farozonen, speciellt om det 

fokuseras på fel frågor i början. Risker som inte togs hänsyn till i början kan 
senare ställa till stora problem. 

4. Utan en problemlista kan små problem ofta bli stora väghinder under projektets 
gång. 

5. Risken att förlora tid och pengar under projektet är stor om det inte finns ett 
”business case”. Tids nog kan finansiella medel ta slut och projektet måste ställas 
in.  

6. Om ett projekt saknar arkitektur kan det bli problematiskt att hantera 
kommunikation, synkronisering och datatillgång. Skalbarhet och prestanda är 
också problem som kan påverkas. 

7. Finns det inga produktprototyper kan effektiv test av mjukvaran inte göras och 
trovärdigheten hos kunden kommer förmodligen att förloras. 

8. Saknar projektet kontinuerliga utvärderingar är det omöjligt att veta hur nära 
projektet är dess olika deadlines, projektmål och budget. 

9. Analyseras och hanteras inte möjliga förändringar kan dessa inte heller åtgärdas 
när förändringen väl har skett. 

Saknas det support till slutanvändarna så kan de inte heller använda produkten för 
bästa möjliga hantering. 

För en vidare detaljerad beskrivning av varje faktor hänvisas vidare läsning till Probasco 
(2000). Enligt Probasco (2000) skiljer sig varje projekt åt och därför kanske vissa av 
väsentligheterna inte alltid behövs. Det är därför viktigt att förstå vilka problem eller 
konsekvenser som kan uppkomma om någon av ovanstående väsentligheter förbises. Jag 
anser att dessa konsekvenser är direkta problem som påverkar projektet och dess helhet. 
Risken finns att projektet misslyckas om projektledaren inte har planerat eller övervägt 
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Probascos tio väsentligheter. De problem som beskrivs ovan hör ihop med den 
problemprecisering som skall lösas, det återstår bara att ta reda på om företag verkligen 
tänker på dessa väsentligheter som Probasco (2000) nämner. Blir verkligen konsekvensen 
lika förödande som Probasco (2000) påpekar i verkligheten? 

Probasco (2000)  uppmuntrar alla att tänka på hans “tio väsentligheter” innan ett 
systemutvecklingsprojekt (oavsett storlek) för RUP drar igång. Efter att ha övervägt ”de 
tio väsentligheterna” är det dags att inrikta sig på väsentligheter för ett specifikt projekt 
för att kunna leverera en produkt i tid, inom budgetramarna som möter 
kundens/användarens riktiga behov. 

2.5.5 Fortsatt hantering av faktorer och problem 
De faktorer och problem som beskrivits i kapitel 2.5 anses vara viktiga eftersom de 
påverkar systemutvecklingsprocessen på olika sätt. Problemen och faktorerna ligger 
också som grund till fortsatt arbete i syfte att svara på den formulerade 
problempreciseringen. Jag avser använda kapitel 2.5 som ett bevis för att det finns 
faktorer och problem som i värsta fall gör så att systemutvecklingsprojekt misslyckas. 
För projektledaren är det viktigt att ha kunskap om dessa problem och faktorer. Med 
andra ord underlättar detta kapitel min process att svara på problemet. 
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3 Problem 

Under följande kapitel kommer en diskussion att ske där problemområdet beskrivs samt 
varför problempreciseringen fokuserar mot RUP. En avgränsning och det förväntade 
resultatet kommer också att diskuteras. 
 
3.1 Problemområde 
För att utveckla ett framgångsrikt informationsystem krävs det en 
systemutvecklingsprocess. I detta fall har metoden RUP valts att fokuseras mot eftersom 
den anses vara en kraftfull metod som även används av stora företag. RUP är iterativ 
vilket Kruchten (2002) anser vara nödvändigt för att dagens systemutvecklingsmetoder 
skall kunna möta krav och förändringar inom en organisation som systemutvecklar. För 
att kunna planera metoden så att problem reduceras vid ett tidigt skede krävs en 
projektledare. Projektledaren måste förstå RUP för att kunna planera och använda 
metoden på rätt sätt vilket inte är en lätt uppgift eftersom nya verktyg och applikationer 
ständigt utvecklas (Kruchten, 2002). Stone (2003) framhåller att det är viktigt att använda 
en projektledare och personal som har genomfört tidigare projekt med RUP, bland annat 
för att projekt inte skall misslyckas. För att undvika att projektet misslyckas anser jag att 
problem måste förstås för att kunna reduceras. Denna rapports problemprecisering är 
inriktad på att analysera problem och även lösningar på dessa problem.   
 
Ur ett projektledarperspektiv är det många olika faktorer som måste tas hänsyn till för att 
ett systemutvecklingsprojekt som använder metoden RUP skall kunna bli framgångsrikt 
(Stone, 2003; Faase, 2001; Probasco, 2000). Projektledaren som använder RUP måste 
förstå metoden och hur den skall planeras på bästa möjliga sätt. Beroende på hur en 
projektledare väljer att planera RUP kommer det alltid finnas risker eller problem under 
systemutvecklingens gång enligt Kruchten (2003). Genom att analysera några av dessa 
problem och försöka lösa dem så skall bland annat företag som tänkt anpassa RUP eller 
som använt RUP under en kortare period lättare kunna planera metoden med avseende på 
de problem som kan tänkas uppstå under projektets gång.  

3.2 Problemprecisering 
Problempreciseringen är rapportens frågeställning som jag tänker försöka svara på.  
 
1. Hur skall en projektledare, vid användningen av metoden RUP, planera ett   
systemutvecklingsprojekt i syfte att förebygga centrala problem? 
 
För att kunna svara på hela problempreciseringen har jag valt att göra nedanstående två 
delfrågor med avseende på att förenkla för mig själv i min process mot ett 
tillfredsställande resultat. 
 
1.1 Vilka är de mest centrala problem som kan uppstå? 
Med centrala problem avser jag problem som är mycket viktiga för att projekt inte skall 
misslyckas. Denna delfråga är viktig ur problempreciseringens helhetsperspektiv 
eftersom projektledaren måste veta vilka problem som finns för att kunna förebygga dem. 
Däremot har jag valt att intervjua systemutvecklare för att ta reda på vilka problem de 
upplever som mest centrala. Anledningen till detta är för att jag vill undersöka om det 
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alltid är projektledaren som vet mest. Delfråga ett leder till ytterliggare en fråga, 
nämligen hur problemen har lösts på de olika företag som jag har besökt. 
 
1.2 Hur löses dessa problem? 
Denna fråga är viktig att jämföra företagen emellan eftersom examensarbetets resultat 
påverkas i stor utsträckning.  
 
3.3 Avgränsning 
Intressenterna kund, användare, systemutvecklare och extern intressent kommer inte att 
undersökas djupare i rapporten. De problem som valts att fokusera mot kan existera under 
hela systemutvecklingsprocessen (från förberedelsefasen till överlämningsfasen) och inte 
under en specifik fas eller arbetsflöde. Problem som inte är centrala kommer inte heller 
att undersökas.  

3.4 Förväntat resultat 
Resultatet förväntas fungera som en guide av problem företag tidigare stött på vid 
planerandet och användningen av RUP. Vissa problem kan vara generella och gälla för 
många iterativa metoder och inte bara RUP. Resultatet förväntas även belysa lösningar på 
de problem som analyserats fram. Företag som vill använda RUP skall få en bättre 
medvetenhet av vad de bör tänka på vid planerandet av RUP för att projektet inte skall 
misslyckas. Med andra ord är resultatet till för verksamheter som inte har någon tidigare 
erfarenhet av systemutvecklingsmetoden RUP. 
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4 Metoder, tekniker och genomförande 
I detta kapitel görs en beskrivning av olika vetenskapliga metoder som är hjälpmedel för 
att finna en lösning på rapportens problemprecisering. Det finns många olika metoder och 
tekniker att välja mellan och de är alla anpassade för en viss situation. Jag kommer även 
att redogöra för mitt val, samt motivera det.  

4.1 Introduktion  
För att kunna nå en lösning på examensarbetet kan olika vetenskapliga metoder användas 
hävdar Patel och Tebelius (1987). Samma författare anser att det material som arbetet 
resulterar i måste vara tillförlitlig kunskap och en sådan kunskap kan uppnås med hjälp 
av vetenskapliga metoder. Utifrån detta anser denna rapportens författare att valet av 
metod måste ha tänkts igenom noga och en bred medvetenhet av olika metoder och 
möjliga tillvägagångssätt är därför av stor vikt. Detta styrker också Bell (2000) som 
framhåller att det sannolikt finns en god grund för att lösa en specifik uppgift om olika 
för- och nackdelar förstås med avseende på olika metodiska angreppssätt. Patel och 
Davidsson (2003) beskriver tre olika typer av undersökningar;  
 

• Explorativa undersökningar används när det finns luckor i vår kunskap, det 
betyder att undersökningen är utforskande. Syftet med dessa undersökningar är att 
inhämta så mycket kunskap som möjligt om ett bestämt problemområde. 

 
• Deskriptiva undersökningar används inom problemområden där det redan finns 

en viss mängd kunskap som kanske inte börjat systematiserats i form av modeller, 
dessa modeller är beskrivande.  

 
• Hypotesprövande undersökningar förekommer inom problemområden där 

kunskapsmängden blivit ännu mer omfattande och där teorier har utvecklats.  
 
Jag avser använda mig av en explorativ undersökning eftersom det anses finnas luckor 
vid medvetandet av olika problem vid användningen av systemutvecklingsmetoder. Med 
hjälp av kunskap inom området finns det stort hopp att projekt som misslyckas inte sker i 
samma utsträckning som idag. Explorativa undersökningar hjälper med andra ord denna 
rapports författare att lösa problempreciseringen. 

4.2 Möjliga metoder och tekniker 
För att kunna lösa rapportens problemprecisering hävdar jag att en metod och minst en 
teknik måste väljas. Denna rapportens författare har valt bort vissa metoder och tekniker, 
bland annat eftersom det tidsmässigt sett aldrig skulle hinnas med att utföra samtliga. 
Andra resurser av olika slag (pengar, tillgänglig personal hos företag) är också skäl till 
varför vissa metoder och tekniker inte kunnat användas för att lösa problemet. Nedan 
beskrivs två metoder och fyra olika tekniker. Detta är viktigt eftersom jag är medveten 
om att det finns olika tillvägagångssätt för att lösa examensarbetets problemprecisering 
men också eftersom det tvingar mig att motivera varför jag valt de alternativ som gjorts. 
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4.2.1 Fallstudie 
Yin (1994) beskriver fallstudie som en undersökning av en specifik företeelse i en mindre 
grupp av personer, organisationer eller händelser. Yin (1994) anser vidare att 
undersökningen ofta görs i personers eller organisationers naturliga miljö och därför 
används ordet fältundersökning ofta som en synonym.  
 
Denna rapportens författare anser att en fallstudie inte bör användas för att lösa 
examensarbetets problemprecisering eftersom generaliseringar av olika slag är svårt att 
dokumentera. En fallstudie inriktar sig på en specifik företeelse i en mindre grupp av 
organisationer och personer enligt Yin (1994). Jag anser att examensarbetets 
problemprecisering istället har en bredd som inte lämpar sig för en fallstudie med 
avseende på de problem som skall analyseras. Författaren av denna rapport hävdar också 
att en fallstudie bör göras hos ett företag och tar flera veckor. Denna kontakt med företag 
finns inte i mitt fall eftersom företagen inte har tid. 

4.2.2 Surveyundersökning 
Syftet med en surveyundersökning är att skaffa fram den information som kan analyseras 
för att få fram ett mönster med avseende på att kunna göra jämförelser hävdar Bell 
(2000). Surveyundersökningen är uppbyggd så att samma frågor ställs till olika 
respondenter under så lika villkor som möjligt, med andra ord är avsikten att från ett stort 
antal personer få svar på en och samma fråga (Bell, 2000).  
 
Jag anser att en surveyundersökning är att föredra eftersom det antal respondenter jag 
lyckats få tag i kan ses som ett representativt urval av en hel population. Likartade frågor 
respondenterna emellan är också ett skäl till varför surveyundersökning har valts. Med 
hjälp av intervjuer kommer delfrågorna att få svar från ett antal personer. Med andra ord 
anser jag att surveyundersökning går hand i hand med explorativt inriktad forskning 
eftersom kunskap insamlas angående ett bestämt problemområde.  
 
4.2.3 Tekniker 
Patel och Davidson (2003) hävdar att intervjuer, enkäter, litteraturstudier och 
observationer inte är metoder utan tekniker för att samla information. Nedan beskrivs 
tekniker som kan bli aktuella att använda för att nå problempreciseringens lösning.  
 
Enkätundersökning 
Andersen och Schwencke (1998) framhåller att en enkätundersökning innebär skickandet 
av ett formulär med en rad frågor till speciellt utvalda personer. Samma författare anser 
att frågeformuläret kan vara utformat på olika sätt. Det kan innehålla frågor med fasta 
svarsalternativ eller så kan frågorna vara mer öppna (uppgiftslämnaren skriver svaret med 
egna ord).  
 
Jag avser inte använda enkätundersökningar i min process för att nå examensarbetets mål 
eftersom det inte anses ge ett tillräckligt djup för att få en bra förståelse av problemet. 
Enkätundersökningars stora bortfall är också en risk som denna rapportens författare 
anser vara stor och kan påverka examensarbetet negativt. Jag anser att 
enkätundersökningar liknar kvantitativ inriktad forskning och skulle inte som nämnts 
tidigare användas för att lösa examensarbetets problemprecisering. 
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Intervjuer 
Med intervjuer anses personliga träffar i den meningen att intervjuaren träffar 
intervjupersonen och genomför intervjun. Intervjuer kan också genomföras via 
telefonsamtal (Patel & Davidson, 2003).  
 
Intervju har valts som teknik i detta examensarbete. Anledningen var att denna teknik 
ansågs mest lämplig vid undersökning av den typ av problemprecisering som 
examensarbetet innehåller. Eftersom metoden surveyundersökning valts går även 
intervjuer hand i hand med metoden. Intervju är kvalitativ inriktad forskning vilket skulle 
användas för att försöka lösa examensarbetets problemprecisering. Först och främst var 
det bara ett fåtal personer som kunde intervjuas för att få svar på frågorna och enligt 
Andersen och Schwencke (1998) så bör intervjuer användas som metod när det endast är 
ett fåtal personer involverade. En annan sak som gör intervju lämplig som metod anser 
Andersen och Schwencke (1998) samt Patel och Davidson (2003) är när det inte 
föreligger några klara svarsalternativ utan det finns många möjliga sätt att svara på, vilket 
det i mitt fall gör. Frågorna för att få svar på examensarbetets problemprecisering ansågs 
som mer djupgående och därför valde jag att ha personlig närvaro under intervjuerna.  
 
Observationer 
Det går även att komplettera intervjuer och enkätundersökningar med att observera 
individer i olika arbetssituationer hävdar Andersen och Schwencke (1998). Fördelen med 
observation är att tillgång till en helhet uppnås, eftersom det går att tolka hur personer 
handlar i praktiken istället för att de berättar vad de gör. (Andersen & Schwencke, 1998) 
Nackdelen kan vara svårigheten att förstå olika handlingar som observationerna faktiskt 
uttrycker.  
 
Tidsmässigt skulle observation inte passa bra ihop med det problem som faktiskt skall 
lösas. Det är inte säkert att företag håller på med ett projekt i nuläget. Skulle de hålla på 
med ett projekt så anser jag det vara en alltför komplex process att lösa denna rapports 
problemprecisering med hjälp av observationer. Resursmässigt sett har jag inte 
tillgänglighet att göra observationer.  
 
Litteraturinsamling 
Jag anser inte att litteraturinsamling är att föredra eftersom de delfrågor jag har endast 
kan lösas med hjälp av en population. Jag anser att centrala problem inte kan utvinnas 
genom en litteraturinsamling utan att det krävs intervjuer med respondenter för att kunna 
ta reda på dessa frekventa problem. 
 
 
 
 
 



4 Metoder, tekniker och genomförande 

 27 

Patel och Davidson (2003) hävdar att kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning syftar 
på valet som görs för att generera, bearbeta och analysera en information som samlats in. 
 

• Kvantitativ inriktad forskning innebär sådan forskning som baseras på mätningar 
vid datainsamlingar, statistisk bearbetnings- och analysmetoder. 

 
• Kvalitativt inriktad forskning innebär forskning där datainsamlingen fokuserar på 

”mjuka” data till exempel i form av intervjuer och tolkande analyser, oftast i form 
av verbala analysmetoder av textmaterial (Patel & Davidson, 2003).  

 
Denna rapportens författare anser att för att få svar på examensarbetets 
problemprecisering så är en kvalitativt inriktad forskning att föredra framför en 
kvantitativt inriktad forskning eftersom jag avser använda mig av intervjuer för att svara 
på rapportens problemprecisering. 
 
För att analysera intervjuerna har jag hittat två olika ansatser som på olika sätt illustrerar 
hur analys skall göras baserat på verkligheten. Figur fem beskriver relationen mellan teori 
och verklighet illustrerad av några centrala begrepp. 
 

 
Figur 5: Representation av Deduktion och Induktion (Patel & Davidson, 2003) 

 
I denna rapportens undersökning anser jag att en induktiv ansats är att föredra framför en 
deduktiv ansats. Jag avser göra en undersökning hos verkliga företag och utifrån deras 
svar kunna formulera en teori för att lösa den problemprecisering som denna rapport 
innefattar.  
 
Den kvalitativt inriktade forskningen och den induktiva ansatsen hör också ihop med en 
surveyundersökning eftersom intervjuer kan genomföras och analyser kan på detta sätt 
göras utifrån en verklighet. I nästa avsnitt kommer genomförandet för att svara på 
problempreciseringen att förklaras.  

4.3 Genomförande  
Efter att problempreciseringen var specificerad började en rejäl insamling av litteratur till 
bakgrunden att göras. Diverse artikelsökningar gjordes, vilket resulterade i uppdaterade 
artiklar som handlade specifikt om RUP och dess utveckling. Till första inlämningen var 
problemet att jag nog hade lite för mycket information. Detta reducerades dock inför 
nästa stora inlämning. För mig var det viktigt att så tidigt som möjligt få tag i företag där 
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jag kunde genomföra mina tänkta intervjuer. Mina val av företag beror bland annat på 
kontakter till olika större företag som jag vet sysslar med systemutveckling. Ett krav var 
däremot att företagen skulle använda RUP som metod. Detta är en anledning till varför 
ADB-kontoret, TietoEnator och Volvo IT valts. Det var inget större problem att få deras 
uppmärksamhet med avseende på min problemprecisering. De företag jag till slut fick tag 
i var positivt inställda till min idé och jag var varmt välkommen att komma och få göra 
intervjuer. Det visade sig även vara så att vissa var riktigt nyfikna på 
problempreciseringens lösning. Efter att samtliga intervjuer  var gjorda tog det ett bra tag 
att sammanställa intervjusvaren och sedan presentera det viktiga till varje delfråga för att 
kunna lösa examensarbetets problemprecisering. De intervjufrågor som ställdes baseras 
direkt på de två delfrågor som problempreciseringen delats upp i. Först ställdes ett antal 
inledande frågor som hade med deras inställning och erfarenhet av RUP att göra. Därefter 
intervjuades projektledare och systemutvecklare var och en för sig. På den sista intervjun 
ville dock respondenterna genomföra intervjun tillsammans.  De huvudfrågor jag ville få 
svar på var vilka problem som stötts på vid användandet av RUP och hur dessa problem 
hade lösts eller bör lösas. Jag vill påpeka att följdfrågor huruvida varje problem lösts eller 
borde lösas ställdes till varje identifierat problem. De intervjufrågor jag ställt i syfte att 
svara på problempreciseringen presenteras i bilaga 1. För att lättare sammanställa data 
efter intervjuerna använda jag mig av en inspelningsbar mp3- spelare. Jag kunde tack 
vare den koncentrera mig på respondenterna och deras svar istället för att sitta och skriva 
ner allt på papper. Direkt efter varje intervju så skrev jag rent varje respondents svar på 
papper. Detta gjorde att jag fick en bättre översikt av vad som sagts under intervjuerna.  
De data jag insamlat svarade mycket väl på de delfrågor jag valt att dela upp min 
problemprecisering i. För att kunna genomföra analysen valde jag att först redovisa data 
som framkommit från intervjuerna. Data som direkt hörde ihop med delfråga ett 
presenterades först. Därefter gjordes en analys som baserades på denna data samt den 
bakgrund som gjorts. Utifrån det resultat som delfråga ett visade analyserades delfråga 
två. Därefter gjordes en sammanfattande analys som svarade på hela 
problempreciseringen.  
 
De respondenter som intervjuats har jag valt att presentera företagsvis enligt nedan: 
 
ADB-kontoret i Göteborg: 
Jonas Bengtsson (Systemutvecklare) 
Helle Mikkelsen (Projektledare) 
Birgitta Wennberg (Systemutvecklare) 
 
TietoEnator i Skellefteå: 
Henry Lundmark (Systemutvecklare) 
Jörgen Holmborg (Systemutvecklare) 
Matz Petersson (Systemutvecklare) 
 
Volvo IT i Skövde: 
Roger Pettersson (Projektledare) 
Lars Ahl (Systemutvecklare) 
 
Samtliga respondenter har gett mig tillstånd att använda deras och företagens namn. 
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5 Material och analys 
I detta avsnitt avser jag först presentera relevant data som uppkommit från de intervjuer 
som gjorts vid ett tidigare skede. Med relevant data menar jag sådana data som direkt hör 
ihop med respektive delfråga. Det är inte av intresse att presentera all data i sin helhet 
som samlats in från intervjuerna eftersom det tar alldeles för mycket plats och skulle inte 
tillföra något till rapporten. Därför hänvisas vidare information som har med intervjuerna 
att göra till denna rapports författare. Respektive delfråga har olika upplägg i rapporten. 
För delfråga ett kommer först en materialpresentation att göras och sedan en analys av 
denna. Delfråga två baserar sig sedan på analysen som gjorts i delfråga ett. Med andra 
ord kommer inte en lika omfattande materialpresentation ske under delfråga två. Sist i 
avsnittet finns en sammanfattande analys som direkt hör till hela problempreciseringen. 

5.1 Vilka är de mest centrala problem som kan uppstå? 
I detta avsnitt görs först en materialpresentation och därefter en analys av denna. 
Materialpresentationen baseras på varje företag för sig.  
  
Materialpresentation 
 
Volvo IT 
Lars Ahl (Systemutvecklare) på Volvo IT anser att projektledaren i 
systemutvecklingsprocessen behöver ha en god lednings- och planeringsförmåga samt en 
bra kontakt med resten av gruppen. Ett stort problem för diverse projekt som använde 
RUP var att projektledaren inte hade erfarenhet av metoden och valde att göra allt som 
metoden innefattade mycket grundligt hävdar Lars och Roger Pettersson (Projektledare) 
på Volvo IT. På detta sätt tog de sig ”vatten över huvudet” och drunknade helt enkelt. Ett 
annat problem som uppstod för Volvo i systemutvecklingsprocessen var att 
tillvägagångssättet skiljde sig en hel del från andra systemutvecklingsmetoder som 
använts. Med andra ord visste inte systemutvecklare och projektledare riktigt hur de 
skulle gå tillväga för att komma vidare framåt i processen (producera artefakter, iterera 
och så vidare). RUP är en dyr metod hävdar både Lars och Roger. Att den är dyr gör att 
den inte är anpassningsbar för alla företag. På Volvo var det även ett problem med att få 
folk att lära sig ”tänka om” från ett vattenfallstänkande till ett processorienterat tänkande. 
Detta ledde till att RUP inte användes på rätt sätt vilket påverkade slutproduktens 
kvalitet. Iterationerna i sig är ett problem hävdar Lars. Ju längre i 
systemutvecklingsprocessen systemutvecklarna tar sig desto lättare är det att tillslut 
”släppa” vissa artefakter som egentligen borde göras om eftersom krav förändras hela 
tiden. Det kan också vara så att vissa artefakter helt enkelt inte får göras om på grund av 
bristande resurser med avseende på tid och pengar. Revidering av delar i till exempel 
etableringsfasen på grund av konstruktionsfasen är problem som har uppkommit men inte 
ska få finnas anser Lars och Roger. Detta eftersom när en fas är klar så är den för alltid 
klar. Parallella projekt är ett vanligt förekommande problem som inte behöver vara ett 
problem men som tyvärr är det för många. Görs projekt parallellt med varandra finns 
risken att systemutvecklaren eller projektledaren favoriserar ett av dem och fokuserar mer 
på det än de andra. Tidsresursen samt att det blir för mycket för systemutvecklaren eller 
projektledaren att göra är också ett stort problem där produktens kvalitet får lida som 
resultat. Kunden vill ofta ha en fast prislapp vilket är svårt att ge när RUP används som 
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systemutvecklingsmetod. Lars och Roger anser att kundens tänkande också är något som 
behöver förändras vid användningen av Rational Unified Process. Utveckling av nya 
paradigm som ska användas är ett stort problem eftersom Volvo nu har så många olika. 
Volvo har däremot ett program som interagerar olika paradigm med varandra men det 
”crashar” ibland och det påverkar projektet i stor grad eftersom tid går åt utan att Volvo 
egentligen kan göra något.  
 
ADB-kontoret 
Helle Mikkelsen (projektledare) på ADB-kontoret i Göteborg tycker att projektledare och 
systemutvecklare ibland inte alltid förstår syftet med vissa artefakter och dokument som 
produceras. Dessa dokument blir till följd automatiskt ”döda”. Ett annat stort problem 
idag är att många använder hela RUP och inte delar av den, vilket gör processen tung och 
komplicerad. Vissa personer uppskattar inte RUP på samma sätt som andra, detta ser 
Helle som ett problem. Många har känslan av att RUP är stor och komplicerad vilket gör 
att deras uppskattning till metoden inte är stor. Planeringen av RUP behöver göras så 
tidigt som möjligt annars kan tiden lätt rinna iväg och projektet blir trögstartat. Helle, 
Jonas Bengtsson (systemutvecklare) och Birgitta Wennberg (systemutvecklare) på ADB-
kontoret hävdar liksom Volvo att erfarenhet är A och O för att ta sig igenom ett projekt 
som använder RUP på bästa möjliga sätt, utan denna så misslyckas många projekt. Jonas 
anser att delar av planeringen i vissa fall kan vara otydlig och är därför också ett problem. 
Med en otydlig planering kommer begreppet kommunikation in. Finns inte en bra 
kommunikation inom ett systemutvecklingsteam så påverkas projektet eller framförallt 
den slutliga produkten. Planeringen och kommunikationen blir betydligt enklare vid 
mindre projekt än vid större hävdar Jonas. Ett problem som är vanligt är att vissa 
personer i smyg vill jobba på ”sitt gamla” sätt och inte enligt RUP, detta kan vara 
avsiktligt likaväl som det kan vara oavsiktligt men i vilket fall som helst så påverkar detta 
tänkande projektet och produktens kvalitet framhåller Jonas. Projektledaren kan också 
vara ett problem anser Jonas. Detta eftersom vissa projektledare har en tendens att tro att 
de jobbar på ”det mest fulländade” sättet. Det är vanligt förekommande att vissa 
artefakter eller hela arbetsflöden skjuts framåt i tiden för att de upplevs som 
komplicerade och svåra att utvinna. Birgitta anser att många upplever RUP som stor och 
jobbig samt att de många artefakterna har ett dåligt inflytande. Ett annat problem som 
Birgitta upplevt är att många jobbar med mer än de borde. Det är rollerna som är centrala 
i detta fall med avseende på att vissa personer som har en roll gör mer än vad de borde 
göra. Svårigheten att bedöma vilken person som hör bäst ihop med en specifik roll är idag 
ett problem anser Birgitta. 
 
TietoEnator 
Henry, Matz och Jörgen på TietoEnator anser att det vid större externa projekt ibland 
uppstår problem. Projektledarens roll är oerhört viktig vid större projekt, han eller hon 
måste kunna samordna och delegera ansvar. Vissa projektledare klarar inte detta och kan 
därför misslyckas med hela projektet. Kommunikationen med andra 
systemutvecklingsteam som blivit hyrda precis som TietoEnator kan också vara ett stort 
problem speciellt vid användningen av RUP. Henry, Matz och Jörgen påpekar alla vikten 
av en god erfarenhet för att kunna genomgå hela RUP-processen. TietoEnators 
verksamhet fungerar lite annorlunda än ADB-kontorets och Volvos eftersom de fungerar 
som externa konsulter, där deras tjänster kan hyras av olika företag. Henry, Matz och 
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Jörgen anser att ett centralt problem är att vissa gör allt som RUP har att erbjuda vilket tar 
lång tid och är komplicerat. Eftersom TietoEnator jobbar mycket externt är det ett 
problem att förstå nya verksamheter som hyr Enators tjänster. Det är kunden som 
bestämmer vilken metod som ska användas och för tillfället är det mycket RUP. Detta 
krav gör att TietoEnator behöver lära sig nya metoder, tekniker och verktyg beroende på 
vad kunden efterfrågar. Ett problem för företaget är att om de inte skulle ha rätt 
kompetens så får de inte jobbet och förlorar på det sättet pengar. Att RUP är en dyr metod 
understryker Henry, Matz och Jörgen. De rekommenderar inte mindre företag att köpa in 
Rational´s licens, utan anser istället att RUP lämpar sig bättre för större projekt. 
Ytterliggare ett problem som kan uppkomma är en dålig dokumentation av processen. En 
dålig dokumentation resulterar i försämrad kommunikation samt projektet och dess 
produkt riskerar att bli sämre. Den dåliga dokumentationen kan bero på bland annat stress 
vilket har hänt vid tidigare tillfällen. 
 
Analys 
Brist på erfarenhet anses vara ett mycket centralt begrepp eftersom samtliga respondenter 
nämner vikten av denna. Stone (2003) hävdar också att ett projekt inte kan genomföras 
med samma framgång som ett projekt med erfarna utvecklare. Eftersom alla respondenter 
samt litteraturen styrker vikten av en god erfarenhet för att ett projekt inte skall 
misslyckas anser jag att brist på erfarenhet är ett centralt problem. Denna rapports 
författare anser också i enlighet med Stone (2003) att det inte är enbart RUP det handlar 
om utan problemet kan istället generaliseras upp en nivå. Med andra ord är det iterativa 
systemutvecklingsmetoder som kräver erfarenhet för att nå ett lyckat resultat. Av de 
företag jag besökt anses omställningen till ett processorienterat och iterativt 
tillvägagångssätt vara ett centralt problem. Flertalet av respondenterna hävdar att de 
avsiktligt eller oavsiktligt har använt ett annat tillvägagångssätt än det RUP föreskriver. 
De säger också att på detta sätt blir metoden meningslös att använda. Kroll och Kruchten 
(2003) förklarar också att iterativa projekt oftast misslyckas då systemutvecklarna 
fortfarande använder till exempel ett traditionellt vattenfallstänkande istället. 
Kommunikation och dokumentation verkar gå hand i hand med varandra och ha en 
korrelation. Dokumentationen är det enda sättet systemutvecklare kan lagra viktig 
information som hör till framtagningen av diverse artefakter. Dessa dokument är också 
viktiga kommunikationshandlingar för andra systemutvecklare som producerar andra 
artefakter hävdar Henry, Matz, Jörgen, Helle, Jonas, Lars och Roger. Dokumentationen 
måste göras så noggrant som möjligt anser samma personer vidare. Detta eftersom det 
senare i tiden är svårt att komma ihåg vad det egentligen var som gjordes, men också för 
att nya personer som tillkommit till projektet ska kunna förstå vad det är som gjorts. 
Helle nämner också vikten att verkligen förstå varför en dokumentation görs och i vilket 
syfte artefakter produceras. Detta anser jag vara viktigt att förstå annars vet ju inte 
systemutvecklarna vad det är för produkt de faktiskt utvecklar. Hoffer m.fl. (2001) 
hävdar att det är viktigt att kunna arbeta med andra vilket också Henry, Matz och Jörgen 
anser. De har samma synsätt eftersom de ofta jobbar med nya personer i nya 
verksamheter vilket inte ADB-kontoret och Volvo gör i samma utsträckning. Faase 
(2001) hävdar att en dålig kommunikation projektmedlemmarna emellan leder till 
projektets död. Därför anser jag att en dålig dokumentation är ett centralt problem och 
leder till försämrad kommunikation projektmedlemmarna emellan vilket kan resultera i 
ett misslyckat projekt. Samtliga respondenter anser att projekt ofta misslyckas eftersom 
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RUP görs från ”A till Ö”. Helle och Birgitta anser att RUP är en verktygslåda där det är 
upp till varje projektteam att plocka de verktyg som passar bäst till det specifika 
projektet.  Kroll och Kruchten, 2003 hävdar att projekt som använder RUP ofta 
misslyckas eftersom de anpassar för mycket av metoden. Probasco (2000) anser som 
Helle och Birgitta att det är projektets storlek som avgör hur mycket av RUP som 
behöver anpassas och användas. Jag anser med avseende på respondenternas och 
författarnas utlåtande att företag måste förstå att RUP inte måste göras i sin helhet utan 
användas som ett smörgåsbord där systemutvecklarna plockar det som behövs. Det 
centrala problemet är alltså att RUP används för mycket för projektets bästa. Resurser 
såsom tid och pengar är också ett centralt problem som påverkar projektet till det sämre 
ju längre i processen systemutvecklarna kommer. Resursbrist påverkar i stor utsträckning 
den slutliga produkten anser Helle, Lars och Roger. Detta anser jag vara förståeligt och 
ett problem för många verksamheter som systemutvecklar. Det behöver därför inte vara 
specifikt just för RUP utan jag skulle generalisera problemet till en 
systemutvecklingsnivå vilket gör problemet ännu viktigare att förstå. Planering av 
resurser och att kunna hålla sig till planen hävdar Probasco (2000) vara A och O för att 
projektet inte skall misslyckas.  

 
De centrala problem som analyserats fram styrks framförallt av vissa av de viktiga 
framgångsfaktorer som Aggestam (2002) kategoriserat. Genom att noggrant analysera 
organisationen anser jag att en hög grad av förståelse uppnås. Genom att förstå 
verksamheten anser samtliga respondenter att ett lyckat informationsystem lättare kan 
utvecklas. Lars nämner att det är en nackdel att hyra in externa konsulter eftersom de inte 
har kunskap om kundens verksamhet vilket de flesta av Volvo IT´s anställda har. För 
projektledaren anser jag denna faktor vara mycket viktig eftersom den inte anses vara 
specifik för just RUP utan för alla systemutvecklingsprojekt. Involverandet av rätt 
intressenter är också en viktig framgångsfaktor som kan jämföras med de data jag har 
utvunnit. Jag anser att det också är viktigt att kommunicera mycket med kund och 
försöka ställa om deras tänkande till ett processorienterat sådant vilket också Volvo 
försöker göra. Helle hävdar att det är viktigt att även ställa om de anställdas tänkande och 
försöka utbilda, stötta, coacha och driva på dem tills ett positivt intryck av metoden RUP 
uppnås från alla projektmedlemmar. På detta sätt anser jag att rätt sorts intressenter 
automatiskt blir involverade i systemutvecklingsprocessen. Skaffandet av nödvändiga 
resurser är inte alltid lätt men för de större företagen borde det vara lättare än för de 
mindre. Nödvändiga resurser anser jag bland annat vara tid, pengar, personal, verktyg och 
så vidare. Jag hävdar också att det inte räcker med att skaffa resurserna, utan de måste 
också planeras noga och följas upp så mycket det bara går. På detta sätt fås en bättre 
kontroll av de resurser som finns tillgängliga under hela systemutvecklingsprocessen.  
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Sammanfattningsvis är det dessa fem punkter som analyserats fram till att vara de mest 
centrala problem som förekommer inom systemutvecklingsprojekt, som i detta fall 
använder RUP: 
 

• Brist på erfarenhet 
• Omställning till ett iterativt tänkande 
• Saknandet av en tydlig dokumentation och kommunikation  
• För mycket anpassning av RUP  
• För dålig resurshantering 

 
Nästa avsnitt är baserat på dessa centrala problem och beskriver hur problemen bör lösas. 

5.2 Hur löses dessa problem? 
De centrala problem som analyserats fram i förra avsnittet kommer i detta avsnitt att 
utgås ifrån. Anledningen är att delfråga två är beroende av delfråga ett. De centrala 
problem som analyserats fram skall också ha minst en möjlig lösning. Till de problem 
som  analyserats fram kommer nedan en materialpresentation att göras. Denna 
materialpresentation hör direkt ihop med delfråga två. Därefter kommer 
materialpresentationen av delfråga två att analyseras. 
 
Brist på erfarenhet 
Samtliga respondenter har någon gång varit nybörjare med avseende på metoden RUP. 
ADB-kontoret, TietoEnator och Volvo har alla byggt upp sin erfarenhet genom att 
genomföra projekt. Erfarenheten kan inte komma någon annanstans ifrån anser Lars. 
ADB-kontoret, TietoEnator och Volvo berättade alla att de i början hade svårt att anpassa 
sig till metoden och vissa projekt fick också lida därefter. Lars hävdar att idag är det inga 
problem med nytt folk som inte har lika stor erfarenhet som han själv eller Roger har. 
Med hjälp av kommunikation är det bara att rådfråga en person som har erfarenhet av 
tidigare projekt och vet hur saker och ting skall lösas när ett problem uppkommer. 
TietoEnator och Volvo har också haft hjälp från Rational´s egna externa konsulter i syfte 
att hjälpa verksamheter att kunna anpassa och använda metoden på ett korrekt sätt. 
 
Omställning till iterativt tänkande 
Omställningen till ett iterativt tänkande har ADB-kontoret löst genom att coacha, det vill 
säga hjälpa och stötta personer att tänka om. ADB-kontoret har även utbildningar med 
flera seminarier där syftet är att lära ut RUP´s principer. Vid varje ny projektstart brukar 
de även ha en kortare repetition. Volvo och TietoEnator har också kurser men som 
nämnts tidigare har de även tagit hjälp av externa konsulter med specialistkunskaper om 
RUP. Helle anser att för att få personer att tänka om måste en pådrivning göras hela tiden 
där uppskattningen till RUP brukar bli mer positiv när personer börjar använda metoden i 
verkligheten. 
 
Saknandet av en tydlig dokumentation och kommunikation  
Dokumentationen måste vara tydlig anser alla respondenter. Genom mindre stress är det 
lättare att fullfölja och göra en bra dokumentation anser Henry, Matz och Jörgen. 
Kommunikationsbiten är inga problem för Volvo eftersom de har sina kunder ”internt” 
och kan när som helst kontakta dem om det skulle uppstå problem. ADB-kontoret känner 
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också sina kunder väl och understryker liksom Volvo gör att det är en stor fördel om 
kundens verksamhet förstås innan ett systemutvecklingsprojekt skall påbörjas. 
TietoEnator har en mer extern kommunikation eftersom det inte alltid bara är Enator som 
utvecklar ett informationsystem åt en verksamhet. Det kan vara fjorton olika 
konsultföretag som arbetar med samma projekt och det är då viktigt med en god 
kommunikation och dokumentation vilket Henry, Matz och Jörgen förstår mycket väl.  
 
För mycket anpassning av RUP 
För mycket anpassning av RUP har alla de intervjuade varit med om tidigare. Det bästa 
sättet att hantera problemet är att använda erfarna projektledare och systemutvecklare 
som vet vad som behöver göras respektive inte göras anser samtliga respondenter. 
 
För dålig resurshantering 
Planeringen av resurserna är en svår uppgift. Det är inte alltid budget och tiden kan 
hållas, då brukar Volvo meddela detta till systemutvecklarna som helt enkelt får göra det 
bästa av situationen. Risken är dock stor att många krav och artefakter inte hinner 
produceras. Personal planeras efter att antalet roller har bestämts till projektet. Skulle det 
inte finnas tillräckligt med personal brukar Volvo hyra in externa konsulter vilket de 
ibland anser vara en nackdel eftersom de inte känner till kundens verksamhet lika bra 
som en ”Volvoanställd”. Med andra ord skulle Volvo kunna använda TietoEnators 
tjänster. ADB-kontorets mål är att förstå vilka roller som lämpar sig bäst för de anställda 
framhåller Birgitta. Volvo vet vilka som kan vad vilket också TietoEnator gör. Roger på 
Volvo anser att systemutvecklare brukar välja en roll utifrån intresse och blir sedan 
specialist inom det området. Detta hävdar också Henry, Matz och Jörgen på TietoEnator. 
 
Analys 
Erfarenheter fås genom att personer genomför diverse projekt som använder RUP. 
Projektledare och systemutvecklare lär sig således av sina misstag. Omställning till ett 
iterativt tänkande måste pådrivas hela tiden. Diverse kurser och seminarier samt 
repetition inför ett nytt projekt är bra medel för att komma in i det processorienterade 
tankesättet. Det går även att ställa om tänkandet genom att använda professionell hjälp 
(Rational´s konsulter) externt. Det är viktigt att projektledare och systemutvecklare 
förstår i vilket syfte de dokumenterar för att förstå helhetsperspektivet. En god 
dokumentation leder även till en bra kommunikation och ett bra arkiv för framtida bruk. 
Jag anser att dokumentationen blir bättre om budget och tidsramar följs så noga som 
möjligt vilket möjliggör en bättre kontroll av processen, det är också viktigt att inte känna 
någon stress vilket kan leda till slarv av dokumentationen. En god kommunikation med 
kund och förståelse för dennes verksamhet är också ett viktigt hjälpmedel. Jag anser att 
med hjälp av en erfaren projektledare och systemutvecklare kommer inte anpassningen 
av RUP att bli för mycket. Detta styrker också Stone (2003). Meddela systemutvecklarna 
när resurserna börjar bli knappa så att de så tidigt som möjligt kan planera sin produktion 
av diverse artefakter. Vid personalbrist kan det vara värt att hyra in externa konsulter 
vilket Volvo gör. Genom att förstå vilken kompetens personalen har blir det lättare att 
delegera ansvar till processen, resultatet blir således bättre eftersom rätt person utvinner 
rätt artefakt. 
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5.3 Hur skall en projektledare då metoden RUP används planera 
ett systemutvecklingsprojekt i syfte att förebygga problem? 
Jag har nu analyserat mina två delfrågor och har därför arbetat fram en lösning på hela 
problempreciseringen. Jag anser att en projektledare som skall planera ett 
systemutvecklingsprojekt som använder metoden RUP måste först och främst vara 
erfaren för att kunna utveckla ett framgångsrikt informationsystem. Projektledaren har ett 
stort ansvar och måste kunna få intressenterna att tänka om till ett processorienterat och 
iterativt tänkande. Detta görs lättast genom att utbilda personal, coacha, driva på och 
stötta. Det går också att använda extern hjälp som till exempel konsulter med 
specialiserad kunskap om RUP. Projektledaren måste vid planering av metoden RUP 
förstå vikten av en bra kommunikation. Det är att föredra om projektledaren sätter 
samman grupper av personer som han eller hon vet fungerar bra ihop. Det är också viktigt 
att projektledaren förstår varför dokumentation görs och varför vissa artefakter utvinns. 
Projektledaren måste även se till att systemutvecklarna förstår detta. Dokumentation är 
viktigt för att inte glömma av saker i framtiden, för att andra intressenter ska förstå vad 
som gjorts, för att nya personer ska kunna ta del av gammalt material, med andra ord är 
dokumentationen en skriftlig kommunikation som leder till ett helhetstänkande för alla 
involverade i systemutvecklingsprojektet. En erfaren projektledare är att föredra vid 
planeringen av RUP annars finns en stor risk att för mycket av metoden anpassas vilket 
gör att projektet tar lång tid och kostar onödigt mycket pengar. Detta leder till det sista 
centrala problemet vilket är resurser. Projektledaren bör försöka planera resurserna så 
noga det går eftersom det i slutet av processen brukar bli knappt om tid och pengar vilket 
resulterar i sämre kravhantering och artefakter. Med andra ord påverkas hela den slutliga 
produkten av en dåligt planerad resursförbrukning. Skulle personal saknas går det även 
att hyra in extern hjälp. Sammanfattningsvis går det att illustrera de centrala problem och 
dess lösningar som analyserats fram i figur sex. Projektledaren för ett 
systemutvecklingsprojekt måste förstå dessa problem för att projektet inte skall 
misslyckas eller för att de inte skall producera en dålig produkt.  
 

 
Figur 6: Sammanfattning av centrala problem och dess lösningar. 
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6 Resultat 
Det går att konstatera att de problem som analyserats fram är centrala med avseende på 
att respondenterna i stort sett nämnt samma sak och att litteraturen styrker det de säger. 
Det är därför intressant för en projektledare och övriga projektmedlemmar att ta del av 
dessa problem. Förståelsen för problemen underlättar för projektledaren och leder till ett 
framgångsrikt informationsystem istället för ett projekts undergång. Det går att jämföra 
med denna rapports inledning om kaptenen som ville undvika piraterna och minorna. 
Genom att förstå vilka farorna är och hur de undviks går det på ett säkrare sätt att ro 
projektet i hamn. För att förstå det resultat som analyserats fram kommer jag nedan 
explicit svara på rapportens problemprecisering.  
 
Hur skall en projektledare, vid användning av metoden RUP, planera ett   
systemutvecklingsprojekt i syfte att förebygga centrala problem? 
Ur ett projektledarperspektiv är det att föredra projektmedlemmar som tidigare har 
genomgått projekt där RUP använts som systemutvecklingsmetod. Som en paradox till 
detta är det också att föredra om projektledaren själv har genomfört och planerat tidigare 
projekt där RUP har använts.  
 
Projektledaren måste se till att rätt omställning från ett vattenfallstänkande till ett iterativt 
tänkande skapas. Genom att driva på projektmedlemmar, utbilda, stötta och coacha dem 
kommer det iterativa tänkandet förr eller senare att uppnås och bli en vana för 
systemutvecklarna. Har verksamheten aldrig tidigare använt RUP går det även att hyra in 
externa konsulter som hjälper företaget i fråga att anpassa RUP och dess iterativa 
tillvägagångssätt. 
 
Det är viktigt att ha en väl fungerande dokumentation. Systemutvecklare och 
projektledare måste förstå i vilket syfte de dokumenterar. Genom en bra dokumentation 
från alla projektmedlemmar fås ett bättre holistiskt synsätt som alla involverade i 
projektet kan uppnå. En väl fungerande dokumentation går också hand i hand med en 
fungerande kommunikation. Detta baseras på att en projektmedlem kan beskriva och 
förtydliga för en annan projektmedlem vad det är som har dokumenterats. Jag drar därför 
också slutsatsen att projektmedlemmar och projektledare behöver vara sociala och vilja 
arbeta med varandra och framförallt med kund. 
 
Metoden RUP måste förstås och anpassas på rätt sätt. Det lättaste sättet är att använda en 
erfaren projektledare som planerat tidigare projekt som använt RUP. Projektledaren 
måste förstå att RUP är en verktygslåda som passar olika projekt. Med hjälp av 
verktygslådan går det att plocka ut de verktyg och hjälpmedel som passar ett specifikt 
projekt.  
 
Projektledaren måste planera resurser över hela systemutvecklingsprocessen. Många 
projekt har resursproblem i slutet vilket gör att många viktiga delar av RUP inte kan 
slutföras. Med andra ord påverkar detta hela det färdiga informationsystemet. När 
resurser som till exempel personal saknas bör projektledaren hyra in externa konsulter. 
Jag vill också påpeka att det är positivt om dessa konsulter varit med förr och framförallt 
känner till den verksamhet där informationsystemet är tänkt att användas. 
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Genom att börja planera på det sätt jag beskrivit ovan kommer flera centrala problem att 
reduceras. Detta är viktigt att tänka på eftersom dessa centrala problem har gjort att 
många projekt misslyckats, eller att det färdigutvecklade informationsystemets kvalitet 
blivit sämre. 
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7 Diskussion 
Detta avsnitt innehåller egna tankar och diskussioner kring arbetsprocessen och resultatet 
från undersökningen. Jag diskuterar även vald metod och teknik, litteratur och källor samt 
en uppföljning görs av det förväntade resultatet. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt 
arbete inom området. 
 
7.1 Kritisk granskning av arbetsprocessen 
Arbetsprocessen har överlag gått bra. Den tidsplan som gjordes i början av processen har 
följts hela examensarbetet igenom. En anledning till detta anser jag vara erfarenhet av 
tidigare gjorda projekt och tidsplaner. Eventuellt hade tidsplanen kunnat göras mer 
detaljerad men jag anser att det i sådana fall inte hade varit lika lätt att följa upp 
processen.  
 
Jag anser att metoden surveyundersökning varit lämplig att använda eftersom jag anser 
mig ha fått fram viktig information som analyserats. Analysen har sedan jämförts med 
litteratur och ett tydligt mönster av problem har därmed också framkommit.  
 
Samtliga företag har varit mycket hjälpsamma och svarat på alla de frågor jag har ställt. 
Jag anser att respondenterna som intervjuats varit representativa eftersom de har varit 
med i flertalet projekt som använt sig av RUP. Begrepp inom området systemutveckling 
behövde inte förtydligas utan diskussionerna gjordes mellan personer som var vana vid 
att arbeta med RUP. När det gäller intervjuerna så påbörjades planeringen av dessa i god 
tid. Intervjufrågorna konstruerades som öppna frågor för att ge möjlighet till vidare 
diskussion och följdfrågor. Detta visade sig också vara ett bra val av mig själv eftersom 
intervjuerna ofta mynnade ut i längre diskussioner med följdfrågor som ställdes av mig. 
Intervjufrågorna finns samlade i bilaga ett. Användandet av mp3-spelaren under 
respektive intervjuer visade sig vara ett bra hjälpmedel. Detta eftersom jag direkt efter 
intervjuerna lugnt och försiktigt kunde sammanfatta och lyssna ordagrant på vad som 
sagts. En nackdel var dock tekniska fel och på detta sätt lyckades jag inte spela in två 
stycken intervjuer utan fick istället sammanfatta dessa intervjuer efter vad jag kom ihåg. 
Jag anser att detta kan ha kommit att påverkat mitt resultat eftersom en av intervjuerna 
var med en projektledare. Ett annat alternativ hade varit att kunna använda 
enkätundersökning, men jag anser att intervjuer var att föredra just eftersom viktig fakta 
framkom från de diskussioner och följdfrågor som ställdes. 
 
Den litteratur och de källor som använts i denna rapport är skriven av flera kända 
forskare inom området med lång arbetslivserfarenhet.  
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7.2 Diskussion kring resultatet 
Det förväntade resultatet som jag hade på detta arbete var att resultatet skall fungera som 
en guide med centrala problem och dess lösningar. Syftet är att projektledare skall vara 
medvetna om problemen och hur de löses för att kunna utveckla framgångsrika 
informationsystem. Jag anser att det förväntade resultatet har uppnåtts och detta styrker 
jag genom att hänvisa till kapitel sex där jag redovisar mitt resultat. Jag skulle även välja 
att generalisera tre problem, brist på erfarenhet, saknandet av en tydlig dokumentation 
och kommunikation samt för dålig resurshantering. Brist på erfarenhet är något som 
påverkar alla systemutvecklingsprojekt negativt. Projektledare och systemutvecklare som 
använder en ny systemutvecklingsmetod för första gången löper stor risk att misslyckas 
eller genomföra projekt mindre framgångsrikt än om de haft en gedigen erfarenhet. Det 
anses därför vara viktigt att genomföra pilotprojekt successivt i verksamheten som skall 
anpassa en ny systemutvecklingsmetod. Erfarenhet av den nya 
systemutvecklingsmetoden kommer på detta sätt automatiskt att uppnås för 
verksamhetens projektledare och systemutvecklare. Kommunikationen går hand i hand 
med dokumentationen vid användningen av RUP. Jag anser att kommunikation måste 
finnas i alla systemutvecklingsmetoder eftersom utan en fungerande kommunikation så 
misslyckas ofta systemutvecklingsprojekt. En allt för dålig resursplanering är också ett 
problem som jag skulle vilja generalisera till alla systemutvecklingsprojekt. Detta 
eftersom alla systemutvecklingsprojekt kräver och drivs av resurser av olika slag. Jag 
skulle även vilja tillägga att projektledaren som gör en resursplan följer en budget som 
företagsledningen valt att ge. De resurser som enligt företagsledningen skall användas har 
stor påverkan på hur projektledaren gör projektplanen. Med andra ord anser jag det vara 
viktigt att även företagsledningen förstår de generaliserade problem som jag har kommit 
fram till. Slutsatsen är att företagsledningen som på en strategisk nivå bestämmer om en 
verksamhet skall utveckla ett informationsystem bör tillsammans med projektledare 
utforma en projektplan.  
 
De centrala problem som jag har analyserat fram är på vissa sätt beroende av varandra. 
Till exempel går det inte att utbilda folk i syfte att omställa dem till ett iterativt tänkande 
om inget kapital finns tillgängligt. Det kostar även pengar att utföra pilotprojekt. Finns 
det inte tillräckligt kapital i verksamheten som skall systemutveckla finns det risk att en 
tillräcklig erfarenhet inte uppnås i tid, detta påverkar i stor grad det färdiga 
informationsystemets kvalitet. Brist av kapital skulle också göra att verksamheter som 
just börjat anpassa RUP inte har råd med att hyra in externa konsulter. Detta påverkar två 
centrala problem. För det första så kan inte konsulter med specialiserad kompetens av 
RUP hyras in, vilket i sin tur kan leda till att projektledare och systemutvecklare inte lär 
sig det iterativa tänkandet. För det andra så finns det ingen möjlighet att i 
systemutvecklingsprocessen hyra in externa konsulter vid personalbrist. Jag drar 
slutsatsen utifrån mina argument att det viktigaste problemet är resursplaneringen. Finns 
det inga resurser kan ingen systemutvecklingsprocess genomföras vilket betyder att inga 
problem kommer att stötas på. 
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Det resultat som analyserats fram kan tolkas på olika sätt. Jag har valt att tolka resultatet 
som ett ramverk en projektledare och systemutvecklare kan använda för att kunna planera 
RUP så att problem förhindras. Min materialpresentation, analys och sammanfattning 
grundar sig på de data jag insamlat från intervjuer och litteratur. Jag anser därför att det 
resultat jag kommit fram till är tillförlitligt. 
 
Jag vill påpeka att det inte alltid är projektledaren som vet bäst. RUP planeras bäst om 
företagsledning, projektledare och systemutvecklare utformar den tillsammans med en 
tydlig kommunikation. Med avseende på detta kan resultatet också tolkas som att det inte 
är projektledaren som måste förstå problemen vid informationsystemsutveckling utan 
också företagsledningen och systemutvecklarna.  
 
Det resultat som analyserats fram anser jag hade sett annorlunda ut om en annan 
systemutvecklingsmetod valt att fokuseras mot. RUP skiljer sig från de flesta metoder 
och dess iterativa tillvägagångssätt gör att den blivit så populär som den är idag. Det hade 
förmodligen analyserats fram andra centrala problem som direkt hade tillhört den 
alternativt valda metoden. Jag anser att den metod som jag valt att fokusera mot är för 
tillfället nästa generations systemutvecklingsmetod. Därför är det resultat jag kommit 
fram till viktigt för många verksamheter.  
 
Resultatet är intressant eftersom jag gjort intervjuer i hela Sverige. Fem intervjuer 
genomfördes i södra Sverige medan tre genomfördes i Västerbotten. Det framkommer 
likartade problem hos samtliga företag. Därför vill jag dra slutsatsen att det inte spelar 
någon roll var företaget som systemutvecklar håller hus geografiskt sätt.  
 
Jag anser att det resultat som analyserats kunde ha sett annorlunda ut med avseende på 
företagens erfarenhet av metoden RUP. I denna undersökning anser jag resultatet vara 
tillfredsställande eftersom samtliga företag har varit i kontakt med metoden sedan den 
först trädde fram 1999. Hade jag intervjuat företag som just börjat använda RUP hade 
eventuellt inte centrala problem framkommit vilket hade lett till att resultatet inte blivit 
tillfredsställt. De företag jag har besökt anses vara relativt stora. Hade istället mindre 
verksamheter också intervjuats kanske fler centrala problem dykt upp. Dessa problem 
skulle kunna vara speciellt av intresse för just mindre verksamheter som vill börja 
anpassa RUP i sin verksamhet. Däremot vill jag påpeka att de centrala problem som 
analyserats fram anses vara tillförlitliga och gäller för alla verksamheter som vill börja 
anpassa RUP. Resultatet är även till för verksamheter som just börjat anpassa RUP och 
därför anser sig vara nybörjare av systemutvecklingsmetoden.  
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7.3 Förslag på fortsatta arbeten 
Utifrån resultatet av detta examensarbete har följande förslag på fortsatt arbete inom 
området identifierats: 
 

• Jämför ett sekventiellt tillvägagångssätt med det iterativa tillvägagångssättet. 
Försök jämföra om liknande problem förekommer i det sekventiella 
tillvägagångssättet som i det iterativa.  

 
• Utvärdera råden via en fallstudie. Var med i ett systemutvecklingsprojekt hos 

något företag och försök att utgå ifrån de problem och lösningar som jag har 
analyserat fram. På detta sätt fås en verklighetstrogen inblick om de centrala 
problemen och dess lösningar fungerar och är viktiga att tänka på för att projekt 
inte ska misslyckas. 

 
• Identifiera hur lösningarna skall göras på en mer djupgående nivå. Jag har tagit 

fram vilka lösningar som kan användas för att reducera specifika problem. Det 
vore intressant att ta reda på hur en av dessa lösningar kan göras i en riktig 
verksamhet. Kan en lösning göras på flera olika sätt? 

 
• Undersök mindre verksamheters centrala problem vid användningen av RUP, 

förekommer det likheter eller skillnader i förhållande till denna rapports resultat? 
På detta sätt fås ett mer tillförlitligt resultat som eventuellt kan användas av 
mindre verksamheter som just börjat använda RUP. 

 
• Intervjua projektledare som inte använt metoden RUP med avseende på vilka 

centrala problem som de stött på. Gör sedan en jämförelse av dessa centrala  
problem med denna rapports resultat. På detta sätt kan generaliseringar av vilka 
centrala problem som förekommer under systemutvecklingsprojekt lättare göras. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 

1. Vad har du för vana av RUP? 
2. Vet du varför ert företag valde att använda RUP som systemutvecklingsmetod? 
3. Hur anser du att dessa begrepp skall fungera eller vara för att kunna användas så 

effektivt som möjligt? 
 

• Systemutvecklingsprocessen 
• Projektledare 
• Planering 
 

4. Hur tycker du en systemutvecklingsmetod bör vara, uppfyller RUP detta? 
5. Vad anser du om iterativt tillvägagångssätt? 
6. Hur tycker du att uppskattningen till RUP är inom er verksamhet? 
7. Följer ni något ramverk för att planera eller använda RUP? 
 
 

Projektledarspecifika frågor 
 

1. Vilka problem anser du RUP medför? 
2. Vad bör en projektledare tänka på då han eller hon skall planera ett 

systemutvecklingsprojekt som skall använda metoden RUP? 
3. Hur går du tillväga när ett nytt projekt ska planeras eller precis startas upp? 
 
 

Systemutvecklarspecifika frågor 
 

1. Hur uppfattar du projektledarens roll i ett projekt som använder RUP? 
2. Hur tycker du att projektledarens planering påverkar dig och dina arbetsuppgifter? 
3. Vilka problem upplever du under ett systemutvecklingsprojekt som använder RUP? 
 
 
 

 
 

 
 

  
 


