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Sammanfattning:   

Den iterativa utvecklingsmetoden Rational Unified Process (RUP) har vuxit sig stark under de 

senaste 20 åren. Metoden kännetecknas av tydlig dokumentation och strukturerade roller. 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur företag med erfarenhet av RUP-projekt påverkas av 

en rådande agil trend. Trenden grundar sig i att företag i dagsläget vill utföra projekt allt 

snabbare och samtidigt uppnå hög kvalitet.  Vi har undersökt hur företag idag är mer benägna 

att genomföra agila utvecklingsprojekt samt hur de resonerar vid metodval. Undersökningen är 

inriktad på företag inom IT-branschen. Litteraturgenomgången innehåller jämförelser mellan 

RUP och olika agila metoder. Data samlades in genom sex telefonintervjuer med personer av 

liknande bakgrund. Resultatet vi kom fram till var att RUP fortfarande är en aktuell 

utvecklingsmetod, men endast i samspel med en agil metod. Det är vanligt att olika metoder 

kombineras för att uppnå bästa möjliga balans mellan formalism och effektivitet. Det vanligaste 

är att kunden har sista ordet vid val av projektmetod. Det finns en skepticism mot metoden RUP 

för att den kan ses som allt för omfattande. Detta tycks grundas i kunskapsbrist mot metoden 

då den i själva verket är väldigt konfigurerbar. Därför tenderar RUP-projekt i dagsläget att inte 

hanteras till sin fulla potential.  
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och till stor hjälp under arbetets gång. Vi vill även tacka våra informanter för visat engagemang 

och intresse.  
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1 Bakgrund 

Att arbeta med informationssystem som är verksamhetsanpassade och under ständigt underhåll 

har en betydande roll för organisationers konkurrenskraft. En föränderlig marknad har påverkat 

arbetsgivare till att öka intern IT kompetens, vilket är märkbart sett till antalet 

utvecklingsprojekt som företag genomför. Standish Group är ett amerikanskt företag som 

granskar IT och mjukvaruprojekt från hela världen. Utifrån datainsamling från tusentals projekt 

sammanställer de en rapport som går under namnet ”The CHAOS Report”. Den senaste 

rapportupplagan visar att knappt 40 % av genomförda IT-projekt faktiskt kan betraktas som 

lyckade. Standish Group definition för vad ett lyckat IT-projekt är ett projekt som levereras 

enligt tidsramar, inte överskrider projektets budget samt uppnår systemkvalitet enligt 

överenskommen kravspecifikation (The Standish Group, 2013). Att stora organisationer är 

oförmögna att bedriva IT-projekt med lyckad utgång är oroande. Det innebär förluster sett till 

både avsatta projektresurser, men även slutanvändaren som således får fortsätta arbeta i det 

tidigare ineffektiva systemet. 20 års marknadserfarenhet i form av brett IT-användande kan 

tyckas ha bringat erfarenheter till organisationer som således borde ha förmåga att hantera 

efterfrågade utvecklingsprojekt (The Standish Group, 2013).  

Resultat för projekt brukar mätas utifrån tre generella mått, nämligen kostnader, tid och kvalitet. 

Ökad erfarenhet av informationssystem kan tyckas leda till att organisationer har bättre 

förståelse för hur resurser ska disponeras och utvecklingsprojekt ska genomföras. 

Detta stämmer till viss del då det procentuellt sett idag genomförs fler lyckade 

utvecklingsprojekt jämfört med för tio år sedan (The Standish Group, 2013). Det är däremot 

oroande att siffran för antalet utvecklingsprojekt av informationssystem som misslyckas i att nå 

fastställda mål än idag ligger på 60 % (The Standish Group, 2013). 

Informationssystem är kritiska för verksamheter och det kan vara avgörande att veta hur man 

som organisation går tillväga för att identifiera och utveckla ett lämpligt system, men även 

övergången till att ta det i bruk och förvalta det (Karlander, 2001). IT-utvecklingsprojekt är ofta 

förenade med höga kostnader, att därför ha personal med erfarenhet av utveckling och den 

faktiska verksamheten kan vara betydelsefullt för resultatet av projektet (Karlander, 2001). Att 

följa ett ramverk eller att utgå från en utvecklingsmetod vid utvecklingsprojekt är ett effektivt 

verktyg för att hålla projekt på rätt kurs. Projektdeltagare bör veta vilka metoder och ramverk 

som finns att tillgå och välja en passande metodik i linje med projektets form (Karlander, 2001). 

En utvecklingsmetod som kommit att växa sig stark under senaste 20 åren är RUP (Rational 

Unified Process). RUP är en iterativ utvecklingsmetod vilket underlättar korrigeringar av 

projektet under arbetets gång då dokumentation och utvärdering förekommer regelbundet. 

RUP stödjer användandet av UML (Unified Modelling Language) som vid ett tidigt stadie i 

projektet används för att visualisera förväntan på systemet. UML möjliggör modellering av 

användarfall och hur olika systemkomponenter ska samverka, vilket underlättar för 

projektdeltagare att tolka uppgiften och verksamheten enligt samma sätt. Trenden bland IT-

företag är att arbeta i ett mer agilt utvecklingsmönster (The Standish Group, 2013). Att därför 

kunna behärska de tillgängliga utvecklingsmetoder och kunna anpassa metodval utefter typ av 

projekt kan ha betydelse för resultatet (Karlander, 2001).  
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Vi vill därför undersöka hur RUP används i utvecklingsprojekt för att förstå dess roller, 

aktiviteter och processer, samt förstå påverkan av rådande agil trend vid utvecklingsprojekt av 

IT-karaktär. 

1.1 Problemformulering, frågeställning och syfte 

Den agila trenden för hur man ska arbeta med IT-projekt har väckt intresset inom gruppen till 

att undersöka hur företag med erfarenhet i att arbeta med RUP påverkats av rådande trend vid 

val av projektmetod.   

Vår frågeställning är: Hur påverkas företag med erfarenhet från RUP-projekt av rådande agil 

trend vid val av projektmetod?  

 

Syftet med denna studie är att identifiera motiv till varför företag med erfarenhet från RUP-

projekt idag är mer benägna att genomföra agila utvecklingsprojekt samt hur de resonerar vid 

metodval. Resultatet vi förväntar oss att uppnå är faktorer som legat till grund för företag att 

anpassa sin utvecklingsmetodik mot en mer agil approach. 

1.2 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa undersökningen till att enbart studera företag som arbetar inom IT-

branschen. IT-företag bör vara flexibla då den tekniska utvecklingen leder till att branschen 

ständigt rör sig och möjliggör för nya idéer. Avgränsningen innebär således att vi riktar oss mot 

mer tekniskt lagda aktörer, som har bred erfarenhet av att leda och utveckla tekniska 

mjukvaruprojekt.  

1.3 Angreppsätt 

Data kommer att samlas in via intervjuer med anställda på företag som har erfarenhet av RUP-

projekt. Informanterna ska få ge sin syn på hur RUP-projekt har genomförts inom deras 

organisation samt hur den agila trenden påverkar organisationer vid metodval.  

Vi vill studera iterativa metoder och har kommit fram till att inrikta oss på en specifik metod 

för att få ett så transparent resultat som möjligt. RUP (Rational Unified Process) är en metod 

som har använts av många framgångsrika företag och blir därför bra underlag för vår studie. 

Vi kommer sedan vidare undersöka agila metoder och jämföra med RUP för att se hur de 

skiljer sig, samt varför inställningen till agil utveckling idag är mer öppet positiv.   
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2 Litteraturgenomgång 

Detta kapitel är inriktat mot Rational Unified Process (RUP) och vanligt förekommande agila 

metoder. För att kunna besvara vår forskningsfråga är det nödvändigt att diskutera dessa 

metoder och mer ingående metodernas struktur och innehåll. Genom att undersöka ämnet får vi 

en bredare förståelse och relevant material för att kunna undersöka vår forskningsfråga. Fokus 

kommer således ligga kring att beskriva metodernas innehåll, utförande samt dess 

organisatoriska effekter vid projektutföranden för att tillgodose läsaren med en grundförståelse 

kring metoderna.  

2.1 Sammanfattning av RUP 

Rational Unified Process (RUP) är en iterativ mjukvaruutvecklingsmetod som är utvecklad för 

att kunna tillämpa tydliga riktlinjer och ansvar inom organisationens utvecklings- och 

implementationsteam (Kruchten, 2003b) men också att kunna effektivisera och standardisera 

utvecklingsprocessen med högre kvalitet (Avison & Fitzgerald, 2006). Jacobson et al (1999) 

beskriver att RUP är en metod som ska kunna stödja hela mjukvaruutvecklingens livscykel för 

att effektivisera implementationer genom en uppdelning av steg inom livscykeln.  

Huvudmålet med RUP är att kunna definiera och tilldela varje projektmedlem ansvar för att 

effektivt kunna kommunicera och övervaka projektet (Kruchten 2003a). Enligt Barnes (2007) 

utvecklades denna metod från en tidigare metod som sedermera sammansvetsades för att kunna 

uppnå de huvudmål som Kruchten (2003b) nämner. Barnes (2007) menar att 

sammansvetsningen av olika metoder innebär att företag rör sig mot ett mer iterativt arbetssätt. 

Denna utvecklingsmetod är en sammansvetsning av diverse olika metoder och ramverk för att 

få en metod som är mer inriktad till att centralisera slutanvändarens behov efter scheman och 

budget (Kruchten 2003b). Rational Unified Process är en väldigt omfattande metod sett till sitt 

skräddarsydda tillvägagångsätt och lämpar sig därför som en bra utvecklingsmetod oavsett 

organisation eller projekttyp. Enligt Larman (2002) kan RUP användas på både stora och små 

projekt och är därför en lämplig metod oberoende projektstorlek.  

Rational unified process används sedan 2003 av över 500 000 användare runt om i världen inom 

30 000 företag. Variationen bland företagen tyder på att det är en stor efterfråga bland både 

stora och små projekt samt företag (Kruchten 2003b). Företag har blivit betydligt mer medvetna 

om det fundamentala med att kunna använda sig av väldokumenterade och definierade program 

för att uppnå framgång i sina projekt (Kruchten 2003b). 
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Figur 1 

Figur 2.1 De mest primära elementen i RUP (Lunell 2003) 

Inom varje fas finns det milstolpar som finns utplacerade för att enkelt kunna utvärdera ifall 

målet har uppnåtts eller inte (Kruchten 2003a). Vid granskning av respektive fas är det 

betydelsefullt att samtliga mål är uppfyllda innan påföljande fas kan initieras (Kruchten 2003a). 

Strukturen inom Rational Unified Processes har ett unikt koncept där flera olika element har 

stor påverkan för att processen skall bli effektiv och funktionsduglig (Kruchten 2003a).  

2.2 Roller, artefakter och aktiviteter 

De finns tre primära element som representerar processen, nämligen: roller, aktiviteter och 

artefakter (Figur 2.1). Det finns även arbetsflöden som stöd för att underlätta modelleringen.  

2.2.1 Roller 

Detta element har en central del inom processen vilket betyder att roller har en tydlig och 

definierad plats inom utvecklingsprocessen. En roll definierar en individs eller en grupps 

beteende och ansvar för att kunna arbeta utifrån de riktlinjer och mål som är uppsatta (Kruchten 

2001). Enligt Lunell (2003) är det viktigt att definiera denna roll som ett abstrakt fenomen som 

består av tre egenskaper, nämligen: kompetens, beteende och ansvar. Beroende på vilka 

kunskaper som krävs för diverse roller anpassas rollen för det projektet. Det beteende som 

uttrycks är de aktiviteter som utförs av en specifik roll, individ eller grupp, varpå varje roll 

kopplas till ett antal sammanhängande aktiviteter (Borges et. al 2012). Detta betyder att de 

utförs bäst av endast en person, men kan även enligt Lunell (2003) vara ett team med varierande 

kunskaps- och ansvarsområden. Ansvaret för varje roll brukar kopplas till vissa artefakter som 

rollen skapar, ändrar och styr (Kruchten 2003b).  

Enligt Borges et. al (2012) har respektive roll inga bestämda arbetsuppgifter, utan individerna 

arbetar istället väldigt flexibelt med olika uppgifter. Det finns ett flertal olika roller inom 

kategorin roller, nämligen trettiotal roller varpå varje roll ingår i diverse rollgrupper. Dessa fyra 

rollgrupper är: Systemanalytiker, utvecklare, testare samt ledare.  

Systemanalytiker har ansvaret för systemet och identifierar samt dokumenterar de villkor som 

krävs för att utföra projektet. Enligt Borges et. al (2012) är det viktigt att tillgodose tillräcklig 
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utbildning för att personen ska ha kompetens att förstå kundens kriterier och samtidigt kunna 

följa ”Best Practices”. Syftet med denna roll är enligt Borges et. al (2012) att man sätter sig in 

i intressenternas perspektiv såsom kunden, användaren och designern för att kunna utforma de 

krav som behövs för projektet, både funktionella och icke-funktionella. 

Det finns två olika roller inom kategorin Utvecklare, nämligen: arkitekt och designer. Dessa två 

roller arbetar med varandra under hela projektet och stämmer av och fortsätter varandras 

arbeten för att kunna uppnå det önskade målet (Lunell 2003). I sedvanlig ordning har arkitekten 

ansvaret att analysera och granska arkitekturen som tas fram. Designerns uppgift är att 

tillgodose arkitekturen med användningsfallsanalys, analysklasser, analysmodeller och 

användningsfallsrealiseringar. Vid ett senare skede i projektet tar designern över arkitekturen 

och arbetar fram det slutgiltiga gränssnittet (Lunell 2003). Enligt Borges et. al (2012) är 

framförallt designern avgörande för att kunna slutföra projektet på grund av personens 

betydande kompetens.   

Syftet med rollen Testare är att kunna hantera diverse tester som behövs för att kunna uppnå 

målet med implementationen, men också kunna utvärdera under testernas gång om vad som har 

pågått och hur det har gått till (Borges et. Al, (2012). Det stora ansvaret som testrollen innehar 

kräver att kommunikationen är intakt med resterande roller för att kunna uppfylla ett dugligt 

resultat och enligt Lunell (2003) är just testrollen beroende för hur projektet kommer att 

färdigställas, Lunell (2003) menar också att rollen har annorlunda ansvarsområden beroende på 

storlek.  

Ledare är personer som tar ansvaret för projektet för att kunna hantera potentiella svårigheter, 

föra projektet i den riktning som var planerad samt koordinera alla roller för att få ett samspel. 

Enligt Lunell (2003) är ledaren den mest krävande rollen men också kärnan bakom projektet.  

2.2.2 Aktiviteter 

Lunell (2003) hävdar att en aktivitet har tydliga mål vilket vanligtvis uttrycks i form av att något 

skapas eller uppdateras. Det är viktigt att genomföra aktiviteterna för att kunna ingå bland 

planeringen och vara flexibel för ändringar (Kruchten, 2001). Dessa aktiviteter har ett konkret 

mål att uppnå och hur aktiviteten ska kunna fullfölja målet är betydelsefullt för hur projektet 

skall fortlöpa till sista delen (Lunell, 2003). Vanligtvis inom större projekt finns det en 

omfattande tidslinje som beskriver varje fas aktivitet. Dessa aktiviteter har tydliga 

beskrivningar om vad som skall utföras och hur det skall dokumenteras (Lunell, 2003). 

Aktiviteterna utförs efter ett stegmönster som är uppdelat i tre olika delar. Första fasen är till 

för att kunna analysera den information som krävs för att kunna identifiera uppgiften, andra 

fasen är till för att kunna frambringa och hantera de element som krävs för att uppnå målet 

medan sista steget är en granskningsprocess för att noggrant undersöka ifall resultatet är uppnått 

utifrån de mål som tidigare var grunden för projektet (Lunell, 2003). 

Inom dessa aktiviteter beskriver Kruchten (2001) att det finns tillhörande aktivitetselement som 

säkerställer att varje aktivitet sköts korrekt och underhålls som är jämförbart med Lunell (2003) 

stegmönster.  

Första elementet går under namnet begrepp. Begrepp är grunden för att kunna hantera de 

överenskommelser som uppstår under projektets gång. Begreppsartefakten är vanligt 

förekommande bland mätning av tester varvtid kvalité, prestanda eller andra avseenden testas. 
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“Begreppsartefakten har som syfte att beskriva alla de begrepp som RUP använder inom en 

disciplin. De som blir tilldelade en roll inom en viss disciplin utnyttjar begreppsartefakten för 

att sätta sig in i ämnet och för att skaffa sig en referensram. Genom att samtliga med en viss 

roll gör det etableras en gemensam syn på ämnet i projektet”. (Lunell, 2003, s 49) 

Det andra aktivitetselement är det underliggande moment som finns till för att hantera och 

utföra aktiviteterna (Lunell 2003). Elementet kallas arbetsriktlinjer. Det är viktigt att tydliggöra 

att arbetsriktlinjer är en beskrivning av vad som ska göras steg för steg. Det som utmärker 

arbetsriktlinjer är enligt Borges et. al (2012) dess avskalning av steg för att enklare kunna 

effektivisera arbetet.  

Sista elementet som finns till för att kunna stödja projektetens uppgifter är verktygsguider. 

Uppgiften är att på ett innehållsrikt och enkelt sätt visa på hur projektdelen skall kunna utföras 

på det mest effektivaste utförandeform (Kruchten 2003b).   

2.2.3 Artefakter  

Artefakter är den produkt eller tjänst som har framställts under projektets gång (Kruchten, 

2003a). I RUP är artefakterna det som skapats tillsammans av projektmedlemmarna under 

projektets gång (Lunell, 2003). Enligt Strand (2001) är en artefakt ett stycke information som 

är producerat, modifierat eller använt inom en process och menar på att artefakter är något 

konkret. Artefakten kan antingen vara den slutgiltiga produkten eller tjänsten alternativt 

påbörjad för att vid ett senare tillfälle vara den slutgiltiga produkten (Kruchten, 2003a). 

Artefakter kan beskrivas som en förmedlingskanal för projektinformation för att underlätta 

arbetet inom projektet och bidrar till att projektet genomförts (Rational, 2001). Artefakter 

fungerar som dokumentation men är inte nödvändigtvis dokument i pappersformat. Tvärtom så 

vill man undvika pappersarbete och istället lagra dokumentationen i form av modeller, 

modellelement, källkodsfiler, testscript, byggspecifikationer och komponenter (Lunell, 2003). 

Artefakter är en viktig del i projektets framgång och används för versionshantering (Lunell, 

2003). Aktiviteter genereras med utgång från ett antal artefakter. Artefakter kan hela tiden 

utvecklas genom nya modeller (Lunell, 2003). 

2.2.4 Arbetsflöden 

Det som är viktigt att kunna förklara är att alla dessa steg, roller, artefakter och aktiviteter är 

alla primära element för att kunna utföra ett korrekt modelleringsdiagram. De är vitalt för att 

kunna underlätta arbetet och få en holistisk översyn på projektet och dess uppsatta mål. Enligt 

Lunell (2003) är det därför viktigt att kunna redovisa de primära elements koppling till 

varandra. Arbetsflödet är den sekvens av aktiviteter med utplacerade roller som löper under 

projektets gång (Kruchten 2003a). 

2.3 RUPs Livscykel 

Enligt Péraire et. al (2007) omfattar RUPs livscykels fyra olika faser, nämligen: 

initieringsfasen, etableringsfasen, konstruktionsfasen och överlämnandefasen. 
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Figur 2 

Figur 2.2 Beskriver RUPs struktur med de fyra olika faserna som nämns ovan. Bilden visar när 

de olika aktiviteterna business modeling, requirements, analysis & design, implementation, test 

och deployment träder in i RUPs faser över tid. Den visar även under vilken tid som varje del 

är mest kritisk. (Lunell, 2003) 

2.3.1 Initieringsfasen 

Initieringsfasens övergripande mål är att samtliga parter inom projektet delar samma 

uppfattning om projektets mål. Initieringsfasen får sin betydelse speciellt vid nya 

utvecklingsförsök där det finns betydande verksamhets- och kravrisker som måste tas hand om 

medan projektet fortlöper. För projekt som behandlar förbättring av redan existerande projekt 

är initieringsfasen kortare men fokuserar fortfarande på att säkerställa att projektet är 

genomförbart samt värt att genomföra. (Péraire et. al, 2007) 

Målen med initieringsfasen är huvudsakligen att: upprätta projektets mjukvaruomfattning, till 

exempel operativ vision, acceptanskriterier, och vad som ska eller inte ska finnas med i 

produkten, att urskilja kritiska användningsscenarion för systemet, visa upp och demonstrera 

åtminstone en preliminär arkitektur mot något huvudscenario, att estimera totalkostnad och 

schema för hela projektet, att estimera potentiella risker samt att förbereda den omgivande 

miljön för projektet. (Péraire et. al, 2007) 

De grundläggande aktiviteterna för initieringsfasen är att utforma omfattningen av projektet. 

Detta innebär att man ska förstå kontexten samt hitta de viktigaste kraven och begränsningarna 

så att man kan fastställa acceptanskriterier för slutprodukten och att förbereda ett affärscase. 

Alltså undersöka alternativ för risk management, bemanning, projektplan, kostnad, schema och 

lönsamhetsavvägning samt att framställa en preliminär arkitektur. Detta kan vara i form av en 

modell eller prototyp. I detta stadie ska det säkerställas att lösningen är genomförbar. (Péraire 

et. al, 2007) 
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Vid slutet av initieringsfasen kommer den första milstolpen för livscykeln som kallas Lifecycles 

Objectives Milestone. Nu ska det bestämmas om projektet skall fortsätta eller avbrytas. 

Kriterierna som undersöks för detta är; samverkan mellan parterna för omfattningsdefinition 

och kostnads-/tidsestimeringar, en överenskommelse för att de rätta kraven har hittats och att 

det finns en delad förståelse för dessa, en överenskommelse att kostnads-/tidsestimeringarna, 

prioriteterna, riskerna och utvecklingsmetoden är lämpliga, alla risker har identifierats och en 

begränsningsstrategi finns för varje risk. (Péraire et. al, 2007) 

2.3.2 Etableringsfasen 

I etableringsfasen läggs grunden och arkitekturen för designen och implementationen som 

kommer utföras i konstruktionsfasen (följande fas). Arkitekturen ska innehålla de viktigaste 

kraven och en riskbedömning. Arkitekturens stabilitet bestäms genom en eller flera prototyper. 

(Péraire et. al, 2007) 

De viktigaste målen med etableringsfasen är att: säkerställa att arkitekturen, kraven och planen 

är tillräckligt stabila, att riskerna är välkalkylerade så att kostnad och schema kan sammanställas 

för utvecklingen av projektet, att upprätta en grundläggande arkitektur genom att undersöka 

lämpliga scenarion som tar fram riskerna i projektet, upprätta en utvecklingsprototyp med 

produktionskvalitet och en eller flera enklare prototyper som är utforskande för att hindra risker, 

demonstrera att arkitekturen kommer att stödja kraven för systemet inom förväntad budget och 

tid samt upprätta stöd från omgivningen. (Péraire et. al, 2007) 

De viktigaste delarna i etableringsfasen är: att definiera, validera och grundlägga arkitekturen 

så snabbt som möjligt, att förfina visionen, skapa och lägga grund för en detaljerad iterationsfas 

för konstruktionsfasen, att förfina utvecklingsprocessen och iordningställa utvecklingsmiljön 

samt att förfina arkitekturen och välja ut komponenter. (Péraire et. al, 2007) 

Efter etableringsfasen kommer den andra viktiga milstolpen som kallas Lifecycle Architecture 

Milestone. Här ska de detaljerade systemmålen och omfattningen, val av arkitektur och 

upplösning av risker granskas. Om projektet ska avbrytas eller tänkas om bestäms av följande 

kriterier: produktvisionen och kraven är tydliga, arkitekturen är tydlig, tillvägagångssätten som 

ska användas i test och utvärderingar är bevisade, tester och utvärderingar har bevisat att de 

viktigaste riskerna har upptäckt och lösts på ett lämpligt sätt, iterationsplanen för 

konstruktionsfasen har rätt detaljer för att arbetet ska kunna fortlöpa, alla parter i utvecklingen 

kan enas om att den nuvarande visionen kan uppnås om planen utförs med hjälp av nuvarande 

arkitektur samt resursutgifter som går över planerad utgift accepteras. (Péraire et. al, 2007) 

2.3.3 Konstruktionsfasen 

Konstruktionsfasen innebär att förtydliga de återstående kraven och genomföra utvecklingen 

av systemet med arkitekturen som grund. Fasen är en tillverkningsprocess där fokus ligger på 

att hantera resurser och kontrollera aktiviteter för att optimera kostnader, scheman och kvalitet. 

Här övergår stadiet från tänkande till fysiskt skapande dvs. applicerbara produkter. (Péraire et. 

al, 2007) 

De huvudsakliga målen med konstruktionsfasen är att; minimera utvecklingskostnader genom 

att optimera resurser och undvika onödigt arbete, uppnå tillräcklig kvalitet så snabbt som 

möjligt, uppnå användbara versioner så snabbt som möjligt, slutföra analys, design, utveckling 
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och testning av all krävs funktionalitet, iterativt utveckla en färdig produkt som är redo att tas i 

bruk av användarna, bestämma om mjukvaran och användarna är redo för att applikationen ska 

genomföras samt skapa ett parallellt samarbete mellan de olika utvecklingsteamen för att 

underlätta arbetet. (Péraire et. al, 2007) 

De viktigaste aktiviteterna i konstruktionsfasen inkluderar: resurshantering, kontroll och 

processoptimering, fullständig komponentutveckling och testning mot de utsatta kriterierna 

samt utvärdering av produktversioner mot accepterade kriterier för visionen. (Péraire et. al, 

2007) 

Den tredje milstolpen kallas Initial Operational Capability Milestone. Nu ska produkten vara 

redo att lämnas över till överlämnandeteamet. All utveckling är färdigställd och slutgiltiga tester 

har genomförts. Det ska finnas en användarmanual och en beskrivning av nuvarande version. 

För att gå vidare till nästa fas ska följande frågor ställas; är denna produkt stabil och utvecklad 

nog för att sättas i bruk i ett användarsamhälle? Är alla parter redo för överlämnandefasen? Är 

det fortfarande accepterat med utökade kostnader? (Péraire et. al, 2007) 

2.3.4 Överlämnandefasen 

Överlämnandefasen ska undersöka så att mjukvaran är redo för användarna. Även denna fas 

involverar testning av produkten. De eventuella ändringar som sker ska dock endast vara av 

mindre karaktär och baseras på användartester. (Péraire et. al, 2007) 

Efter denna fas ska målen för livscykeln ha uppnåtts och projektet ska kunna 

avslutas.  Beroende på typ av produkt kan komplexiteten av överlämnandefasen variera. Vad 

som sker under den iterativa processen av överlämnandefasen beror på målet. Exempelvis om 

det bara är en liten korrigering så krävs endast test och implementation. Om nya funktioner ska 

läggas till så kan fler tester krävas. Överlämnandefasen sker när det finns en bas av tillräcklig 

mogenhet för att produkten ska kunna tas i bruk av användare. (Péraire et. al, 2007) 

De huvudsakliga målen med överlämnandefasen är, betatestning för att prova systemet med 

användare, betatestning och parallell testning med ett existerande system som det ersätter, 

konvertering av databaser, användarträning, marknadsföring och distribution, korrigering av 

eventuella buggar, bedömning av grunderna jämfört med den kompletta versionen och 

produktens acceptanskriterier, uppnå självständighet bland användare, uppnå samverkan 

mellan alla parterna angående att driftens baslinjer är kompletta samt konsistenta och speglar 

visionen. (Péraire et. al, 2007) 

De viktigaste aktiviteterna för överlämnandefasen är, att genomföra driftplaner, slutföra 

användarmanualer, testa produkten på utvecklingsplatsen, skapa en produktrelease, utföra 

användartester för att få feedback, finputsa produkten med hjälp av feedback samt göra 

produkten tillgänglig för användare. (Péraire et. al, 2007) 

Vid slutet av överlämnandefasen är den fjärde och sista milstolpen – The Product Release 

Milestone. Här ska det avgöras om målen har nåtts. Detta brukar oftast besvaras med följande 

frågor; är användaren nöjd? Är den spenderade kostnaden lik den planerade kostnaden? Efter 

detta steg kan en ny cykel skapas om inte produkten kräver mer underhåll. 
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2.4 Agila metoder 

En utvecklingsmetod som är iterativ är inte nödvändigtvis också agil bara för att arbetet bedrivs 

i cyklar. RUP klassas som en iterativ utvecklingsmetod med långa planeringsprocesser och 

tydlig dokumentation för hela projektet, men inte tillräckligt flexibel sett till dess utförande för 

att anses som en agil metod. Projekt som bedrivs under alltför strikta och formella förhållanden 

kan ofta begränsa själva utvecklingsarbetet då delmål och tillgänglig dokumentation blir för 

omfattande (Görling, 2009). Utvecklare fick således intresse för att bedriva utvecklingsprojekt 

i en mer flexibel miljö, vilket kom att leda till samlingsnamnet agila utvecklingsmetoder 

(Görling, 2009). 

2001 träffades 17 utvecklare för ett gemensamt möte, som även resulterade i “The Agile 

Manifesto”. De sjutton deltagarna hade samtliga god kunskap i sina roller som utvecklare, samt 

erfarenheter från att arbeta med diverse lättviktiga metoder. The Agile Manifesto är ett 

samlingsdokument för agil utveckling som förespråkar ett effektivare tillvägagångssätt vid 

utveckling av mjukvara (Görling, 2009). Manifestet bildar ett samlingsdokument för vad agil 

utveckling är, samt trycker på fyra artefakter som kännetecknar en agil utvecklingsmetod: 

● Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

● Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

● Samarbete med kunden framför kontraktsförhandlingar 

● Anpassning till förändring framför att följa en plan 

De agila metoderna och manifestet kan ses som en motreaktion mot de mer formella och tyngre 

utvecklingsmodellerna. Utvecklare bör få ett större ansvar vid projekt då de förstår kod och kan 

genom diskussioner lyfta fram viktiga delar som en projektledare annars lätt kan missa att 

beakta (Görling, 2009). Projekt bör inte heller följa en strikt och fast plan, utan snarare arbeta i 

cyklar som leder till en testbar mjukvarulösning för respektive iteration. Att arbeta i iterationer 

förutsätter även ett nära samarbete mellan samtliga projektdeltagare för att hantera förändringar 

under projektets gång. Det gemensamma samarbetet med projektdeltagare ökar således kundens 

närvaro under projektet vilket är fördelaktigt vid förändringar. Kunden kan därmed delta då 

projektförändringar är aktuella och säkerställa att projektet går i den riktning man initialt kom 

överens om. Kundnärvaro vid utvärdering av respektive iteration möjliggör även för kund 

tillsammans med utvecklare att se hur mjukvaran fungerar samt lyfta fram ny funktionalitet som 

först blivit aktuell under utvecklingens gång (Görling, 2009). 

2.4.1 eXtreme programming  

eXtreme Programming (XP) är en vanligt förekommande agil metod som ständigt utvecklas 

(Görling, 2009). XP brukar kallas för en lättviktsmetod då den inte tyngs ner av långa och 

komplicerade dokumentationer (Avison & Fitzgerald, 2006). Metoden har många likheter med 

SCRUM och lägger stort fokus vid att kod ska kunna förändras med lätthet även vid ett sent 

skede i projektet (Görling, 2009). XP används då för företag som snabbt behöver leverera 

kvalitetssäker och flexibel mjukvara (Jeffries, 2001). Metoden siktar för att skapa smidigare 

mjukvaruutveckling och sägs fungera bäst när projektet styrs av tre till tio programmerare 

(Avison & Fitzgerald, 2006). Detta beror på att ständiga förändringar i arbetet är svåra att 
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hantera i större grupper (Avison & Fitzgerald, 2006). Tanken bakom metoden är att den 

slutgiltiga visionen nås genom ständiga iterationer (Görling, 2009). Den viktigaste 

dokumentationsformen är själva koden och det är därför vitalt att genomföra enhetstester som 

säkerställer funktionaliteten (Görling, 2009).  

För kommunikation brukar så kallade ’stand-up meetings’ hållas dagligen för att undvika långa 

diskussioner och lämna tid till arbetet (Avison & Fitzgerald, 2006). XP förespråkar öppen och 

ärlig kommunikation mellan alla parter som är delaktiga i projektet (Avison & Fitzgerald, 

2006). Metoden förespråkar även så kallad konkret och snabb feedback från kunder. Detta 

innebär att kunderna ska kunna ändra sig i vilken del som helst av projektet, alltså ska en sent 

påkommen ändring accepteras (Avison & Fitzgerald, 2006). För att kunna utveckla program 

fort så krävs mod och man måste vara beredd att kasta iväg kod och starta om ifall det skulle 

krävas (Avison & Fitzgerald, 2006). För att lyckas med mjukvaruutveckling så krävs lagarbete. 

Detta innefattar inte bara utvecklingsteamet utan det större laget som består av kund, ledning 

och utvecklare. XP är en process som för samman dessa människor och hjälper dem att lyckas 

(Jeffries, 2001). Enligt Jeffries (2001) och Avison och Fitzgerald (2006) förklaras de olika 

rollerna som är kunder, programmerare och ledare på följande sätt: 

Kunderna är de som har mjukvaran som ska utvecklas. De får lära sig effektiva sätt för att 

framföra vad de vill ha genom kommunikation. Som kund är det viktigt att man får ändra sig 

under projektets gång och fortfarande få vad man vill i tid (Jeffries, 2001). Kunden definierar 

sina krav i så kallade user stories. Dessa representerar vad systemet ska göra för sina användare 

och fungerar därför som en kravspecifikation. En viktig del av definitionen är testscenarion, så 

att testning alltid finns tillgängligt i XP. Det krävs flera tester för att bestämma om user storyn 

blivit tolkad på rätt sätt eftersom det är kunden som verifierar ifall kvaliteten på mjukvaran 

duger (Avison & Fitzgerald, 2006). 

Programmerarna är de som ska definiera arkitekturen och designa systemet i ett XP-projekt. I 

deras arbete ingår även att skriva testerna och tillhörande kod. Det är viktigt att kunna bidra 

med affärsvärde snabbt och att hantera ständigt förändrande krav. De ska bygga inför framtiden 

genom att bygga bara det som behövs just idag (Jeffries, 2001). Programmerare ska leta efter 

enkla lösningar istället för komplexa. De ska utveckla applikationer i små och lätthanterliga 

steg. Genom en stegvis utveckling så underlättas arbetet då funktionaliteten förväntas att 

förändras kontinuerligt (Avison & Fitzgerald, 2006). 

Ledarna är de som håller koll på projektets resurser. Som ledare ska man ha koll på mätning av 

projektets framgång och kvalitet. De ska även kunna svara på frågan ”när är ni klara?”. Ledarna 

lär sig använda programmerarnas prestationer för att förutspå slutförandet (Jeffries, 2001). 

XP förespråkar så kallad paired programming som innebär att det är två programmerare per 

arbetsstation. Detta är speciellt bra då potentiella risker kan minimeras när tekniska svårigheter 

förhindrar systemets utveckling (Fitzgerald, 2006). Anledningen till att man arbetar på detta 

sätt är helt enkelt att två programmerare genererar mer och bättre kod än tillsammans än vad de 

gör separat (Jeffries, 2001). När två programmerare arbetar sida vid sida så kallas den som 

skriver för föraren och den andra kallas för partner. Partnern sitter hela tiden med och iakttar 

arbetet samt bidrar med ständig hjälp (Jeffries, 2001). Dessa roller ska frekvent växlas så att 

kunskapen sprids mellan alla utvecklare (Avison & Fitzgerald, 2006). 
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XP beskrivs som en lättviktig metod men trots det så finns det 4 faser som metoden bygger på 

(Avison & Fitzgerald, 2006). Dessa faser är planeringsfasen, utvecklingsfasen och 

produktionsfasen; 

Planeringsfasen beskriver projektets omfattning, primära funktioner, teamets deltagare, 

innehållet av varje utökning, kostnads- och tidsestimeringar samt kvalitetsnivå (Avison & 

Fitzgerald, 2006). 

Designfasen genomförs med enkelhet i åtanke. Feedback och mod krävs som tidigare nämnt 

för att lyckas med utvecklandet. I denna fas sker dagliga möten som säkerställer projektets 

framgång (Avison & Fitzgerald, 2006). 

Utvecklingsfasen innefattar paired programming, testning genom programmerar- och 

användardata, kommunikation genom snabb feedback, säkerställning av att testad kod fungerar 

som den ska samt hela tiden integrera redan utvecklad kod (Avison & Fitzgerald, 2006). 

Produktionsfasen kan ibland räknas som en del av utvecklingsfasen men här undersöker man 

genom tester om hela systemet är färdigt för att sättas i bruk. Här undersöks det om systemets 

prestanda möter de krav som satts för att systemet ska kunna sättas naturligt in i underhåll. 

(Avison & Fitzgerald, 2006). 

2.4.2 Scrum 

Scrum är en av de mest välanvända agila metoderna idag, och utgår ifrån att man inte kan 

förutsäga hur ett projekt ska bedrivas på bästa sätt redan vid initieringsfasen. Projekt bör istället 

ha en mer flexibel inställning för att kunna göra avvägningar och anpassningar där förändringar 

är nödvändiga. Scrum-projekt förutsätter därför fokus kring att projektdeltagarna kan vara 

flexibla och arbeta i ett nära samarbete med hög föränderlig miljö. Istället för att prioritera en 

traditionell projektplan, utgår arbetet snarare utifrån en vision om hur slutprodukten ska se ut 

samt vad den förväntas kunna uppnå. Utifrån diskussioner kring slutprodukten kan en 

funktionslista sammanställas med tillhörande svårighetsgrad för respektive delmoment, vilket 

underlättar vid prioritering av respektive deluppgift. 

 

Att arbeta utifrån Scrum underlättas av att projekt kan följa en samling värderingar som stöd 

för projektets utveckling. Genom att främja ett nära samarbete med en strävan efter att 

identifiera förbättringsmöjligheter under hela projektet kan dessa fem grundvärderingar fungera 

som principiella riktlinjer för samtliga deltagare (Görling, 2009). 

Fokus - Då projekt fokuserar på ett begränsat antal saker åt gången möjliggör det för ett närmre 

samarbete med snabbare leveranser av lyckade projektresultat. 

Mod - Då arbete genomförs i ett nära samarbete ökar deltagares mod att ta sig an större 

utmaningar. Det finns en känsla av att det är gruppen som tillsammans ska utföra uppgifterna 

och inte den enskilda individen. 

Öppenhet - Det nära samarbetet möjliggör för deltagare att ge uttryck åt hur utvecklingen går 

samt vad som för tillfället sinkar projektet. Öppenheten ökar sannolikheten för att problem lyfts 

fram och kan åtgärdas, istället för en medvetenhet om ett problem som istället bortses från.   
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Åtagande - Då projektdeltagarna har stort inflytande kring projektgenomförande samt 

slutprodukt uppnås ett starkare åtagande för projektet med en förhoppning om goda resultat. 

Respekt - Det nära samarbetet innebär att motgångar och framgångar delas inom projektteamet 

vilket leder till ökad respekt mellan deltagare. 

 

Ett Scrumteam inrymmer tre roller, nämligen Scrummaster, produktägare samt ett 

utvecklarteam.  

 

Scrummastern ansvarar för att projektet löper på enligt förväntan genom att övervaka 

utvecklingen och säkerställer att utvecklarteamet kan arbeta ostört. Rollen gör därför att 

Scrummastern intar mer av en roll som coach som stärker gruppens produktivitet, jämfört med 

en mer traditionell projektledarroll. 

Produktägaren ses som den huvudansvarige för projektet och väljs gemensamt av 

Scrummastern och kunden. Produktägaren ansvarar för product backlog listan och har även 

sista ordet vid eventuella korrigeringar av den. 

Utvecklarteamet är gruppen som genomför det faktiska utvecklandet. Gruppen saknar en 

formell ledare och organiserar själva vad som ska genomföras för att klara respektive sprint. 

Dessa roller samarbetar för att producera delleveranser av slutprodukten i form av sprinter. 

Sprinterna är tidsbestämda och innehåller mätbara acceptanskrav för vad som är godkänd 

kvalité för produkten efter avslutad sprint. Då Scrum saknar en tydlig kravspecifikation är det 

av stor betydelse att det finns dokumentation för vad som ska genomföras i respektive cykel. 

Artefakterna product backlog, sprint backlog samt product increment är vitala för att hålla reda 

på vart i projektet man befinner sig, samt vad som återstår. 

Product backlog är en sammanställning av krav på slutprodukten, med tillhörande 

prioriteringsordning för respektive uppgift. 

Sprint backlog fungerar likt tidigare artefakt, bara att den enbart fokuserar på vad som ska 

genomföras för den aktuella sprinten. 

Product increment är en sammanställning av vad man hittills åstadkommit av slutprodukten 

under hittills genomförda sprinter. Genom att sätta Product increment i jämförelse mot Product 

backlogen blir det tydligt att se hur projektet ligger till (Görling, 2009). 

Då Scrum är en flexibel och anpassningsbar metod följer man aktiviteterna sprint planning, 

daily scrum, sprint review samt sprint retrospective för att skapa ökad tydlighet, utöver redan 

nämnda roller och artefakter. 

Sprint planning är ett möte där samtliga projektdeltagare medverkar för att diskutera vad som 

ska genomföras för nästa sprint. Mötet utgår från vilket arbete som förväntas färdigställas under 

kommande sprint, samt hur arbetet ska genomföras. 

Daily scrum är ett dagligt planeringsmöte för utvecklingsteamet där man diskuterar vad man 

hittills åstadkommit samt vad som gäller för resterande del av sprinten. Mötet sträcker sig inte 

längre än 15 minuter, och fokus ligger kring vad jag gjort sen igår, vad jag ska åstadkomma tills 

imorgon samt vad hindrar mig från att uppnå målen. 

Sprint review är en granskning av sprintresultatet efter genomförd sprint, där hela projektteamet 

inklusive kund närvarar. Under mötet diskuterar parterna produktens nuvarande status, samt 
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uppdaterar product backlog för en förståelse kring vad som är färdigt respektive återstår att 

genomföra.   

Sprint retrospective använder man för att ständigt utvärdera teamets arbetsinsats. Identifiering 

av brister och förbättringsmöjligheter inför nästa sprint korrigeras för att uppnå ett effektivare 

projektutförande (Görling, 2009). 

2.4.3 Övriga agila metoder 

Bortsett från XP och Scrum så finns det väldigt många agila metoder. Vi har valt att kortfattat 

presentera ett antal av dessa, nämligen kanban, disciplined agile delivery, scaled agile 

framework, testdriven utveckling, funktionsdriven utveckling och modelldriven utveckling. I 

slutet av kapitlet kommer vi att genomföra en jämförelse mellan de olika agila metoderna och 

RUP. 

Kanban är en metod med målet att göra arbetsflöden tydliga för användaren. Genom att 

begränsa antalet projekt som är aktiva samtidigt så bestämmer man genom kanban vilka 

arbetsuppgifter som ska prioriteras (Andersson, 2010). Det är vanligt att man kombinerar 

kanban tillsammans med Scrum då deras egenskaper kompletterar varandra på ett bra sätt 

(Kniberg, 2011). 

Disciplined Agile Delivery är ett ramverk som enligt Amber och Lines (2012) beskrivs som en 

objektorienterad agil hybridmodell för IT-lösningar med folk i fokus. Den har en livscykel som 

behandlar riskvärden, är målinriktad, företagsmedveten och skalbar (Amber & Lines, 2012).   

Testdriven utveckling (test-driven development) är en metod som har uppkommit genom XP 

men på senare tid ses mer som en egen metod (Görling, 2009). Metoden har fokus på tester som 

ska utföras innan varje iteration kan godkännas. På detta sätt kan man få en trygghet genom 

flera tester och säkerställa att man inte upptäcker fel vid ett sent skede (Görling, 2009). Eftersom 

metoden endast riktar sig till utveckling så måste den kombineras med andra metoder för att få 

en heltäckande projektmodell (Görling, 2009). 

Funktionsdriven utveckling (feature-driven development) är en blandning av olika agila 

metoder. Fokus ligger på funktionerna som det slutgiltiga programmet ska ha. Det skiljer sig 

alltså från testdriven utveckling som istället har fokus på testning (Görling, 2009). 

Modelldriven utveckling (model-driven development) är en modell som grundar sig i att 

modellera systemen som ska skapas. Alltså att man ritar upp systemet i form av symboler och 

metoder. Efter att detta gjorts kan koden skapas i enighet med modellerna (Görling, 2009)  
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Tabell 2.1 Jämförelse mellan de olika agila utvecklingsmetoderna. 

Tabell 1 

Utvecklingsmetod Klassificering Grad av 
formalitet 

Kravhantering Uttryckande 
egenskaper 

RUP RUP klassificeras 
som en iterativ 
metod. 

Hög, tydliga faser och 
rigorös 
dokumentation 

Metodens första fas 
koncentreras enbart 
kring kravhantering 

Heltäckande iterativ 
metod.  

SCRUM SCRUM är en agil 
utvecklingsmetod 

Medel, tydliga roller 
samt artefakter att 
beakta 

Initial product 
backlog, uppdateras 
kontinuerleigt 

Arbete i sprinter.  

Extreme 
programming (XP) 

XP är en agil 
utvecklingsmetod 
som kategoriseras 
som lättviktig 

Låg, hög flexibilitet för 
att hantera snabba 
förändringar  

Obefintlig, 
ingångsvärden från 
kund varpå koden 
används som 
dokumentation 

Utvecklandet är det 
vitala för metoden, 
förespråkar 
parprogrammering 

Kanban Kanban är en agil 
utvecklingsmetod 

Medel, flexibelt 
ramverk, 
anpassningsbart 
utifrån projekt 

Beroende på 
kombinerad metod får 
kravhanteringen olika 
utrymme. Fokus på 
att visualisera 
verksamhetsbrister 

Grundar sig i Lean 
utveckling, hålla 
nere antal aktiva 
projekt för att 
bibehålla fokus, 
kombineras ofta 
med annan agil 
metod. 

Disciplined Agile 
Delivery (DAD) 

DAD är en agil 
utvecklingsmetod  

Medel, tydliga roller, 
mer formell storebror 
till Scrum 

Metodens första fas 
koncentreras enbart 
kring kravhantering 

Projektdeltagares 
samarbete, 
riskhantering och 
målfokus 

Testdriven 
utveckling 

Testdriven utveckling 
är en agil 
utvecklingsmetod 

Medel, tydliga faser 
samt 
hanteradelleveranser, 
bör kombineras med 
övrig metod 

Ingångsvärden i form 
av testfall som sedan 
implementeras till kod 

Regelbundna tester 
av delleveranser, 
kodning och tester 
är det centrala för 
metoden 

Funktionsdriven 
utveckling 

FDD är en agil 
utvecklingsmetod 
som kategoriseras 
som lättviktig, med 
inslag från andra 
agila 

Medel, tydliga faser 
samt hanterbara 
funktionskrav för 
respektive 
delleverans 

Tydlig dokumentation 
kring respektive 
funktion, föränderlig 
kravspecifikation 

Programfunktioner 
centrala, 
regelbundna 
delleveranser, 
anpassningsbart 
utefter projekttyp 

Modelldriven 
utveckling 

Modelldriven 
utveckling är en agil 
utvecklingsmetod 

Medel, tydliga 
modeller för hur 
arbetet ska utvecklas 
från modell till produkt 

Tydliga modeller som 
sedan används för att 
generera programkod 
och även följa upp 
med tester 

Modellstöd vid 
både utveckling och 
testande, används 
ofta som inslag av 
andra metoder med 
bristande 
dokumentation 
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Tabell 2.1 är en övergripande tabell för att presentera en jämförelse av de olika agila metoder 

mot RUP. Vi har identifierat fyra metodfaktorer som är relevanta att jämföra för att ge läsaren 

en bättre uppfattning av de olika metodikerna. Faktorerna är primärt identifierade för att belysa 

kännetecknande egenskaper för respektive metod men kommer behandlas vidare i uppsatsen.  

2.5 Undersökningsmodell 

Utifrån tabell 2.1 och vår forskningsfråga har vi formulerat en undersökningsmodell för vad vi 

förväntar oss att få i form av uppsatsresultat. Utformningen av undersökningsmodellen kommer 

ligga till grund för att sammanställa en relevant intervjuguide, men även för att identifiera 

intressanta samband mellan ovannämnda faktorer. Modellen har sammanställts utifrån 

behandlad litteratur samt syfte och frågeställning. Undersökningsmodellen kommer ligga till 

grund för hur vi ska analysera och kunna behandla informanternas data och slutligen kunna 

presentera en diskussion och slutsats. Vi har identifierat egenskaper för RUP samt de 

behandlade agila metoderna, och modellen mynnar ut i motiv för företag i att arbeta mer agilt.  

 
Figur 3 

Figur 2.2 Undersökningsmodell  

Undersökningsmodellen hjälper oss att identifiera samband för företag kring deras incitament 

av att arbeta mot RUP eller mot agila metoder. Med stöd av en metodjämförelse samt 

informanternas uppfattning om rådande trend förväntar vi oss identifiera motiv till varför 

företag idag är mer benägna att arbeta agilt.   
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3 Metod 

I detta kapitel redogör vi för de metoder vi utgått från vid insamling av empirisk data. Insamlad data och 

teori kommer att ligga till grund för att besvara vår forskningsfråga. Vi presenterar hur vi gått tillväga 

vid metodval och motiverar vårt arbetssätt för uppsatsen. Vidare behandlar kapitlet områden som etik, 

moral och validitet för att avslutningsvis redogöra kring risker med att utgå från vårt metodval. 

3.1 Beskrivning av metodval och motivering till ansats 

Under kandidatprogrammet har utvecklingsprojekt och implementation av verksamhetsstyrda 

affärssystem haft en central roll. Då val av metod är betydelsefullt för ett utvecklingsprojekts 

utgång menar vi att det är intressant att studera hur organisationer resonerar vid val av 

projektmetod. Under studietiden har vi kommit i kontakt med både tyngre utvecklingsmetoder, 

likväl som mer agila lättviktiga metoder. Vi vill utforska hur företag med erfarenheter från 

utvecklingsprojekt med RUP som metodval upplever rådande agil trend vid val av 

projektmetod. Vi har velat studera organisationers tillvägagångssätt vid metodval för 

utvecklingsprojekt, samt få en ökad insikt kring varför organisationer idag är mer benägna att 

genomföra ett agilt utvecklingsprojekt inom sin verksamhet. Vid metodval för uppsatsen stod 

det mellan en kvantitativ undersökning med begränsad information från flera informanter eller 

mer utförlig information från ett färre antal informanter. En kvantitativ ansats lämpar sig mer 

för studier som behöver en stor informantgrupp där fokus snarare ligger i att identifiera 

omfattningen av en rådande trend (Jacobsen, 2002). En kvalitativ ansats lämpade sig således 

bättre för vårt uppsatsområde då vi vill få en djupare förståelse för informantens tolkning av en 

viss utvecklingstrend. Antalet potentiella informanter för en kvantitativ undersökning är något 

begränsad då vi utgår från en grupp med specifik erfarenhet från en utvecklingsmetod. En 

kvalitativ ansats möjliggör således för oss att få ut mer detaljerad information, utan att behöva 

en lika bred informantgrupp. Därför utgår vår kvalitativa studie från upplägget av en 

retrospektiv utformning där vi tar hänsyn till individuella åsikter om en viss utveckling, men 

beaktar fortfarande informanternas möjlighet att efterrationalisera (Jacobsen, 2002). 

3.2 Intervjuguide 

Syftet med djupgående intervjuer är att studera personers tidigare erfarenheter kopplat till ett 

relevant forskningsområde (Granot & Greene 2015). Därför utformade vi vårt intervjuformulär 

i sex delar för att kunna strukturera intervjun med passande frågor till respektive teoriområde. 

 

Därmed kan vi uppnå en detaljrik insamling av deras erfarenheter som underlättar för att 

besvara vår frågeställning. De sex delarna är utformade från vår frågeställning och den 

insamlade data i litteraturgenomgången. Frågorna i intervjuformuläret har för avsikt att kunna 

undersöka informantens erfarenhet inom RUP och informantens nuvarande företags koppling 

till RUP. Sedan blir frågorna mer djupgående kring ämnet RUP och informantens åsikter kring 

RUP såsom förbättringsmöjligheter, styrkor, svagheter och framtiden. Resterande frågor 

behandlar diverse andra utvecklingsmetoder som används inom företagen samt informantens 

syn på dessa. Vidare behandlar sista temat informantens förtroende för RUP samt varför 

organisationer idag är mer benägna att ta sig an agila utvecklingsprojekt.  
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3.2.1 RUP i ert företag 

Den första kategorin fokuserar på att beskriva och utforska hur företaget förhåller sig till RUP. 

Vi har tidigare säkerställt att informanterna har tidigare erfarenhet från att arbeta med RUP. 

RUP är en iterativ metod och används snarare som ett ramverk än ett förhållningssätt och kan 

därför användas och tolkas på flera olika sätt (Lunell, 2003). De frågor vi har utformat för denna 

kategori ska ge oss djupare förståelse för hur företaget arbetar rent praktiskt med RUP samt 

vilka faktorer som ligger i grund till att arbeta med metoden.  

Tabell 3.1 Intervjuformulär, Del 1: RUP i ert företag. 

Tabell 2.1 Intervjuformulär, Del 1: RUP I ert företag. 

RUP i ert 

företag 

● När började företaget arbeta med RUP? 

● Vad var skälet till att företaget började använda RUP? 

● Inom vilka delar av företaget, eller för vilken typ av projekt har ni 

använt er av RUP? 

 

 

 

3.2.2 RUPs kritiska faser 

Fokus för denna kategori är att få en bättre förståelse kring vilka faser vid användning av RUP 

som informanten anser har störst påverkan för projektresultatet. Att belysa vilka faser som 

informanten anser kritiska möjliggör även för oss att få djupare underlag då vi identifierat hur 

informanterna arbetar med RUP från föregående tema, men nu även får insikt kring vilka faser 

som upplevs kritiska utifrån ett visst arbetsmönster. Då utvecklingsprojekt ofta skiljer sig sett 

till syfte och krav är det därför intressant att studera huruvida informanten upplever att de 

kritiska momenten skiljer sig åt beroende på projekts utformning (Görling, 2009).  

Tabell 3.2 Intervjuformulär, Del 2: RUPs kritiska faser. 

Tabell 3 Intervjuformulär, Del 2: RUPs kritiska faser. 

RUPs kritiska 

faser 

● Vilka faser i RUP har visat sig mest kritiska för resultatet av 

genomförda projekt de senaste åren samt varför? 

● Hur skiljer sig de kritiska faserna beroende på typ av projekt? 

 

3.2.3 Åsikter om RUP 

I denna kategori vill vi få en mer personlig version av hur informanten hade föredragit att man 

arbetat med metoden RUP. Genom att lyfta fram både styrkor och brister kring RUP får vi en 

mer transparent bild av hur informanten faktiskt arbetar med RUP, samt hur bristerna och 

styrkorna är kopplade till metodens olika faser. Sista frågan för kategorin behandlar eventuella 

förbättringsmöjligheter för RUP.  
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Genom att studera hur informanten faktiskt hade föredragit att arbeta med RUP kan vi skapa en 

tydligare bild kring varför intresseutvecklingen kring metoden idag ser ut som den gör.  

 

Tabell 3.3 Intervjuformulär, Del 3: Åsikter om RUP. 

Tabell 4 Intervjuformulär, Del 3: Åsikter om RUP. 

Åsikter om RUP ● Vilka styrkor anser du att metoden RUP har? 

● Vilka svagheter anser du att metoden RUP har? 

● Vilka förbättringsmöjligheter finns för metoden RUP? 

 

3.2.4 Val av projektmetoder 

I nästa kategori vill vi belysa hur företagen förhåller sig till val av metoder, iterativa eller 

lättviktiga metoder, samt vilken påverkan kunden har vid val av metod. Vi ber även informanten 

förklara sina personliga åsikter kring val av metoder, samt hur informanten föredrar att arbeta 

med respektive metod. Det vi vill få svar på inom denna kategori är hur teorin kring val av 

metod återspeglas i praktiken. Teorin belyser att val av metoder ligger i kundens händer men 

att uppdragstagaren måste kunna ge sin personliga åsikt om hur man ska få fram den bästa 

lösningen till problemet och kan därför rekommendera en annan metod då en metod sällan 

passar till alla projekt (Görling, 2008). Vid frågan om val av projektmetod beroende på 

projektets storlek är vi intresserade att få informantens perspektiv på vad som ligger till grund 

för metodval vid initieringsfasen av ett projekt.  

Tabell 3.4 Intervjuformulär, Del 4: Val av projektmetoder. 

Tabell 5 Intervjuformulär, Del 4: Val av projektmetoder. 

Val av 

projektmetoder 

● Vilka möjligheter eller befogenheter har kund vid valet av 

projektmetod? 

● På vilket sätt styr kundens projektmål valet av metod? 

● På vilket sätt påverkas val av projektmetod utifrån projektets 

storlek? 

 

3.2.5 Syn på andra utvecklingsmetoder 

För denna kategori vill vi identifiera om företaget enbart arbetar med stöd av metoden RUP, 

eller ifall det finns inslag av andra utvecklingsmetoder. Vi vill även specifikt ta reda på vilka 

metoder som eventuellt används förutom RUP, för att kunna se en koppling mellan RUP och 

agila utvecklingsmetoder. Vi leder även intervjun till att mer ta avstånd från metodiken RUP, 

till att istället fokusera kring hur informanten upplever rådande agil trend. 

Vi försöker även få fram en syn från informanten kring varför företag idag är mer benägna att 

genomföra utvecklingsprojekt av agil approach. 



RUPs roll i dagens marknad Christoffersson, Daniels och Damberg 

– 27 – 

Tabell 3.5 Intervjuformulär, Del 5: Syn på andra utvecklingsmetoder. 

Tabell 6 Intervjuformulär, Del 5: Syn på andra utvecklingsmetoder. 

Syn på andra 

utvecklingsmetoder 

● Använder företaget bara RUP eller har ni intresse för andra 

metoder? Vilka? 

● Har den agila trenden lett till ett ökat intresse för att arbeta 

med nya metoder? Motivera! 

● Vilka faktorer anser du ha varit kritiska för företags ökade 

intresse i att utveckla enligt ett mer agilt mönster? 

3.2.6 RUPs framtida roll 

För den sista kategorin vill vi undersöka informantens syn på RUPs framtida roll inom 

utvecklingsprojekt. Vi vill undersöka om det fortfarande finns ett marknadsintresse för metoden 

och om metoden fortfarande uppfattas som aktuell. Vi avslutar denna frågeställning med att 

skapa en uppfattning om den agila marknadestrenden lett till ett avtagande intresse för att 

bedriva utvecklingsprojekt med metodiken RUP. 

 

 

Tabell 3.6 Intervjuformulär, Del 6: RUPs framtida roll. 

Tabell 7 Intervjuformulär, Del 6: RUPs framtida roll. 

RUPs 

framtid 

● Hur ser du på RUPs framtida roll som ett aktuellt val vid 

utvecklingsprojekt? 

● Till vilken grad anser du att RUP tappat i marknadsintresse? 

● Till vilken grad anser du att agila metoders ökade användning skett som 

en följd av det avtagande intresset för RUP? 

3.3 Urval 

Att ta hänsyn till avgränsningar vid val av informanter för intervjuer är betydelsefullt för både 

intervjugenomförandet men även för bearbetning av data (Jacobsen, 2002). Vi ansåg att 

personliga intervjuer öga mot öga hade varit att föredra då det möjliggör för följdfrågor och en 

mer personlig intervju. Vi kom dock snabbt att inse att potentiella informanter för vårt 

uppsatsområde var mer begränsat än först väntat vilket framgick tidigt då vi påbörjade att 

kontakta företag. Utöver erfarenheter kring metoden RUP så skulle informanten även arbeta 

inom konsultbranschen med insikt kring rådande agil utvecklingstrend. Dessa kriterier kom att 

komplicera vårt urval för informanter mer än vad vi initialt antog. Vi har därför kommit att 

primärt använda oss av telefon samt Skype-intervjuer då identifierade informanter inte alltid 

haft möjlighet att ses öga mot öga. Detta förutsätter därför en mer bearbetad intervjuguide med 
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tydliga frågor som substitut för avsaknad av en mer personlig intervju (Jacobsen, 2002). 

En besöksintervju är mer givande än en telefonintervju då informanter per telefon är mer 

benägen att försköna sin version (Jacobsen, 2002). Det var därför mycket viktigt med 

förberedelser och dokumentation av telefonintervjuerna för att få ut så mycket material som 

möjligt av samtalen. 

För uppsatsen har vi kommit att använda oss av sex informanter för att få underlag till en studie 

av deras erfarenheter och uppfattning kring rådande utvecklingstrender. Informanterna vi 

kommit att använda oss av har i flera fall haft annorlunda bakgrund rent akademiskt. Vi finner 

det därför vitalt att avgränsa urvalet sett till informanternas arbetslivserfarenheter, där 

intervjuobjekten bör ha minst fem år av arbetslivserfarenhet. Detta då informanterna på ett mer 

precist sätt kan skildra sin uppfattning av rådande trender samt erfarenheter från utifrån flera 

praktiska utvecklingsprojekt. Informanterna vi identifierat är verksamma inom IT-baserade 

företag, med fokus på konsultverksamhet med utvecklingsuppdrag mot både privata och 

offentliga aktörer. Huruvida informanten har haft en roll som utvecklare eller mer av en 

ledarroll har inte varit det vitala, utan snarare erfarenheter från utvecklingsprojekt. Vi anser att 

avgränsningarna för informanterna har varit nödvändiga för att få en klar koppling mellan vår 

forskningsfråga, problemformulering samt informanternas svar. Vi har utgått ifrån individuella 

intervjuer då informanten får möjligheten att uttrycka sina erfarenheter men även uppfattning 

om rådande utvecklingstrend. 

Vi kontaktade 43 organisationer inom vald sektor, men förstod vid ett tidigt stadie att intresset 

för att delta var begränsat. Det grundade sig i informanternas brist på tid, erfarenheter samt 

oförmåga att se mervärdet i att delta som i vår studie. Initialt sökte vi efter informanter genom 

att studera organisationers webbsidor och utifrån dem identifiera lämplig person att kontakta 

per mail. Vi ansåg att det skulle bli tydligare för mottagare att förstå vårt budskap i lugn och ro 

med en klar beskrivning kring vad vi hoppades få ut från en intervju. Dessvärre kom 

mailutskicken ofta att lämna oss utan respons, och i de fall respondenten svarat var det med 

hänvisning till att man inte arbetade i metoden alternativt att man inte nått rätt person i 

organisationen och hänvisades vidare till kundtjänstavdelningen.  

Vi kom därför att prioritera telefonsamtal som tillvägagångssätt för att identifiera informanter. 

Det är sällan organisationer exponerar hur man arbetar internt och vilka metoder man stödjer 

sig på vid utvecklingsprojekt. Det har lett till en mer innovativ ansats vid identifikation av 

lämpliga informanter. Vi har genom olika sökmotorer för jobb sökt efter RUP och övriga 

relevanta nyckelord för vår uppsats, och utifrån arbetsannonsers efterfrågade erfarenheter samt 

uppgiftsbeskrivningar tolkat ifall organisationen är relevant att kontakta. Likt tidigare fall så 

studerade vi även nu organisationernas hemsidor, men nu i syfte för att hitta telefonnumret till 

relevant person. Informanterna vi riktade oss till hade ofta ledande roller inom verksamheternas 

IT-avdelningar, och då personliga kontaktuppgifter saknades fanns det stundtals 

studentkoordinatorer som kunde föra fram vårt ärende. 

Innan varje intervju så har intervjupersonen fått ta del ett antal preliminära frågor som sedan 

ställts vid intervjun. Frågorna har haft en jämn fördelning mellan behandling av RUP samt agila 
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metoder. Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att inte ha en alltför strukturerad intervju. Det är 

dock även viktigt att intervjuerna inte blir helt och hållet ostrukturerade och öppna. Intervjuerna 

har därför varit strukturerade så att samtliga av de preliminära frågorna behandlas men det har 

funnits öppenhet för allmän diskussion och följdfrågor beroende på hur svaren ser ut.  

 

3.5 Intervjuernas genomförande 

Redan vid första kontakten presenterade vi oss och förklarade vilka vi är och att vi skriver en 

kandidatuppsats för Lunds universitet. Därefter förklarade vi vårt syfte med uppsatsen och vad 

vi förväntar oss att uppnå. All data som förekommer från intervjuerna förklaras hur den skall 

användas i uppsatsen och samtliga informanter kommer att refereras till som anonyma för att 

inte veta vem som har sagt vad. När den formella intervjun påbörjades följde vi det 

semistrukturerade tillvägagångsättet som vi tidigare beskrivit för att få en mer öppen intervju. 

För att hålla en tillmötesgående intervju lät vi informanterna prata till punkt innan vi ställde nya 

frågor. Vi kom att använda följdfrågor parallellt under intervjun då nya områden kom att 

belysas som vi initialt inte tänkt på. Vi upplevde det värdefullt då informanter ofta hade olika 

tolkningar och perspektiv kring rådande utvecklingstrend samt hur man resonerar vid metodval 

för ett projekt (Jacobsen, 2002). För att få tonvikt på den enskildes erfarenheter valde vi att 

genomföra enbart individuella intervjuer. Enligt Stukát (2005) bör det vara två icke informanter 

som deltar vid en intervju då man enklare kan analysera och upptäcka detaljer. Inledningsvis 

förklarade vi för informanten att intervjun kommer bandas för att underlätta vidare arbete för 

oss. Om informanten mot förmodan inte godkände inspelning var vi alltid två som närvarade 

vid respektive intervju. Genom att banda intervjuerna vi fick möjligheten att fokusera på vad 

informanten hade att säga och inte att parallellt dokumentera.  Jacobsen menar att det är av stor 

vikt att lyssna till informanten genom hela intervjun och inte låta anteckningar ta upp intresset 

då sannolikheten för missuppfattningar av informantens svar ökar. Det inspelade materialet 

blev kort efter genomförd intervju transkriberat för att undvika att minnesförskjutningar. Efter 

intervjun erbjöds informanten att få ta del av intervjumaterialet vid ett senare tillfälle för att 

lämna sitt godkännande kring sina uttalanden.  

Våra intervjuer har färdigställts i två former. Den första intervjun genomfördes med ett 

videosamtal, medan intervju två, tre, fyra, fem och sex skedde per telefon. Den genomsnittliga 

tiden per intervju ligger på 45 minuter varpå varje intervju startades med en 5 minuters 

presentation. Presentationen startade med en kortare beskrivning av dagens agenda, avsikten 

med telefonsamtalet och hur informanten kunde förvänta sig att vi använde oss av materialet. 

Det som kan uppfattas negativt med telefonintervjuer är att vi inte får uppleva hur personen 

reagerar eller ansiktsuttryck. Att därför vara aktiv genom intervjun och vara beredd med 

följdfrågor, snarare än att arbeta igenom samtliga frågor från intervjuguiden har därför stor 

betydelse vid telefonintervjuer (Jacobsen, 2002).  
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3.4 Bearbetning av data 

Vi följde Jacobsen (2003) steg för att kunna analysera insamlad data. Denna undersökning 

innehåller stora mängder data som behöver hanteras på ett strukturerat sätt för att underlätta 

vårt arbete vid senare skede under uppsatsen. Jacobsen (2003) menar att det är fundamentalt att 

strukturera insamlad data för att få en överblick av tillgängligt material för senare skede. 

Den stora mängden data är alla intervjuer som vi har genomfört och sparat i form av 

inspelningsmaterial och kompletterande transkribering vilket är betydande för vårt resultat. Vi 

har varit noggranna i att all samlad data har bevarats på ett säkert sätt för att undvika potentiella 

problem i form av borttappade dokument eller filer som sparas över varandra.  

Under respektive intervju har vi som tidigare redogjort fått ett godkännande från vardera 

informanten att spela in samtalen, dels för att kunna koncentrera oss på informanten och dels 

för att det underlättar vårt senare arbete med bearbetningen av data. Insamlad data som vi 

insamlat från genomförda intervjuer transkriberades och respektive intervju översattes till 

textformat för att ge en mer överskådlig bild av informanternas åsikter. Nästa steg är att 

kategorisera insamlad data i olika grupper för att enklare finna tydligheter och liknelser bland 

informanterna (Jacobsen 2003). Vi baserade kategorierna utifrån vår intervjuguide och valde 

RUP i ert företag, RUPs kritiska faser, åsikter om RUP, val av projektmetoder, syn på andra 

utvecklingsmetoder samt RUPs framtid som kategorier. Genom kategorisering finns 

möjligheten till att jämföra intervjuerna och finna samband som annars lätt förbises som är 

betydande för analys och slutsatsen (Jacobsen 2002).  

3.5 Validitet, reliabilitet och etik 

Enligt Jacobsen (2002) är det essentiellt att analysera datainsamlingarna för att säkerställa att 

materialet innehar tillräckligt hög kvalitet. Som stöd för att genomföra denna analys finns 

begreppen validitet och reliabilitet till hands. Denna granskning har tidigare varit en tillämpning 

för kvantitativa undersökningar men har på senare tid anpassats för kvalitativa undersökningar 

och Jacobsen (2002) menar att det är viktigt att vara kritisk mot sin datainsamling. Syftet är att 

uppnå en hög grad av validitet och reliabilitet vilket innebär att empirin är giltig och relevant 

(valid) samt att empirin är tillförlitlig och trovärdig (reliabel) (Jacobsen 2002).   

”Vi mäter det som vi önskar mäta, att det vi har mätt uppfattas som relevant och att det vi mäter 

hos några få också gäller för flera.” (Jacobsen, 2002, 21). 

Validiteten syftar till att styrka huruvida studiens slutsatser och resultat är förankrade i tidigare 

insamlad data, och ifall det vi faktiskt påstår anses som korrekt eller ej. Validitet kan delas upp 

i två parter, nämligen intern giltighet och extern giltighet och relevans. Den interna validiteten 

syftar till att garantera att framtaget resultat faktiskt stämmer, alltså att det vi utger oss för att 

undersöka överensstämmer med vårt slutgiltiga resultat. Extern giltighet och relevans 

koncentreras kring huruvida studerat område anses giltigt för att generaliseras och appliceras 

mot andra sammanhang (Jacobsen, 2002).   

Då vi utgår från en kvalitativ studie kommer det således försvåra möjligheten till att generalisera 

vårt resultat, men även överförbarheten för andra att genomföra liknande studie. Då vi 

undersökt ett begränsat antal organisationer och genom vårt urval valt informanter för ett 
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speciellt syfte är det inte lämpligt att generalisera vår studie och hävda att resultatet är 

representativt för alla som bedriver likartade projekt. 

”Vi kan bara argumentera för att ett rön kan generaliseras. Det kan göras sannolikt men inte 

bevisas”( Jacobsen, 2002, 267). 

Således bör man vara återhållsam med generalisering utifrån kvalitativa studier då deltagandet 

är begränsat och informationen ofta är för detaljerad vilket försvårar validiteten för en större 

population. Utformningen vi följt har därför bringat mycket relevant data med hög intern 

giltighet, men komplicerade möjligheter till generalisering.   

För att uppnå reliabilitet krävs det att vår undersökning går att lita på, nämligen att vårt arbete 

kan uppnå samma resultat om forskare genomförde en likartad undersökning (Jacobsen 2002). 

Tillförlitligheten kommer i att vi intervjuar tillräckligt många informanter för att få ett underlag 

brett nog att analysera mot vår teorigenomgång. Reliabilitet är en faktor som brukar få större 

utrymme i kvantitativa undersökningar då man kan enklare kan återskapa en liknande studie 

jämfört med kvalitativa. Att uppnå ett identiskt tillvägagångssätt vid kvalitativa studier är därför 

mer komplicerat då flera faktorer kan komma att påverka datainsamlingen jämfört vid 

kvantitativa studier (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) menar att forskare påverkar 

forskningsresultat, studiens upplägg samt att transkriberingsdokument kan vinklas för att 

lämpligare kopplas mot senare analys. Detta har vi tagit hänsyn till genom att tydligt presentera 

vårt syfte, hålla en öppen intervju och ge utrymme till informanten samt följt upp med 

följdfrågor då nya perspektiv framkommit vid intervjufrågor. 

Vid intervjuerna har vi bestämt att respektive informant förblir anonym. Vi använder oss av 

uppgiftsvalidering, vilket innebär att vi kommer presentera transkriberingsdokumenten för 

respektive informant och således förbättra validiteten för framtagna resultat genom att undvika 

missuppfattningar från vår sida. Intervjuformuläret har utgått från den teori vi tagit fram under 

teorigenomgången. Vi har säkerställt att frågorna för intervjun är relevanta för att kunna besvara 

vår problemformulering samt frågeställning. Insamlad data kommer granskas mot vår 

redovisade teori.  

3.6 Källkritik 

För att uppnå kvalité på insamlat material är det viktigt att kritiskt granska materialet för att 

tillgodose den slutgiltige läsaren med pålitligt underlag.  Vi har därför ständigt utvärderat och 

granskat insamlat material regelmässigt för att säkerställa att vi inte förlitar oss på felaktig data. 

Det innebär således att vi måste ta ett kritiskt ställningstagande till information från informanter. 

Då vi arbetar enligt en kvalitativ studie mot att undersöka ett visst utvecklingsförlopp bör man 

vara särskilt kritisk mot hur informanter skildrar denna utveckling. Enligt Jacobsen (2002) är 

det särskilt problematiskt att vid en tvärsnittsstudie skapa sig en uppfattning om ett 

händelseförlopp då informanten endast intervjuas vid ett tillfälle. Retrospektiv utformning är 

därför den ansats vi kommit att följa, då vi efterfrågar informanten om en händelseutveckling 

utan att arbeta enligt en tidsseriestudie. Det innebär därför att vi måste förlita oss på att 

informanten faktiskt minns och tolkar utvecklingen korrekt, vilket kan vara komplext då 

minnen kan förskjutas med tiden. Jacobsen (2002) trycker även på att informanter har en 

förmåga att efterrationalisera, vilket vi försökt motverka genom tydliga följdfrågor samt bandat 

hela intervjuerna för att kunna följa upp eventuella oklarheter.  
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Att behandla informanternas svar kritiskt är vitalt då informanter kan tendera till att avvika från 

verkligheten för att säkerställa att dålig publicitet kring organisationens arbetssätt inte når 

allmänheten (Jacobsen, 2002). Utöver datainsamling genom intervjuer bör även den litterära 

insamlingen behandlas kritiskt för att upprätthålla kvalitét, och val av källor bör därför granskas 

grundligt samt vara motiverade för uppsatsens relevans. Majoriteten av data är insamlad från 

böcker, men även via artiklar som då är granskade enligt peer- review. Vi anser därför att data 

som legat till grund för vår uppsats upprätthåller god kredibilitet. 

3.7 Kritik av metodval 

En kvalitativ ansats möjliggör för att få en mer detaljerad bild av informantens tolkning kring 

ett problemområde. Jacobsen (2002) trycker på att en kvalitativ ansats är mer öppen då forskare 

undviker att styra information som samlats in, vilket ger bättre data då studien är av högre 

relevans för dem som agerar informanter. Kvantitativa ansatser är således mer slutna och enligt 

Jacobsen (2002) mer effektiva då stora mängder siffror kan behandlar snabbt, då hanteringen 

av ord och större mängder text snabbt blir tidskrävande. En kvantitativ ansats hade därför ökat 

komplexiteten för vår uppsats då den potentiella informantgruppen är begränsad och vi 

efterfrågar detaljer, djupgående erfarenheter samt informantens förmåga att uttrycka sin 

skildring av ett händelseförlopp. 

Det är viktigt att forskare undviker att styra forskningsresultatet i så stor utsträckning som 

möjligt. Replicerbarhet är idealet vid forskning enligt Jacobsen(2002), vilket innebär att studien 

kan uppnå en högre reliabilitet.  Genom att säkerställa att forskare vid ett senare skede kan 

genomföra liknande undersökning kan dem således validera vår studie. Dock kan kritik riktas 

mot vårt tillvägagångssätt, då vi vid urval av informanter undvikt att ha informanternas 

yrkesroll som en central del. Det finns därför utrymme för spridda åsikter kring metodval och 

syn på den agila utvecklingstrenden, då informantgruppen inte har samma titel. Däremot 

säkerställer vi att dem delar samma erfarenheter, vilket är det relevanta för att följa 

utvecklingstrenden. Jacobsen (2002) menar att man bör vara kritisk till att genomföra 

kvalitativa studier med fokus på att studera ett händelseförlopp då informanter lätt kan 

efterrationalisera. Här kan kritik riktas mot vår uppsats då vi vill belysa den agila 

utvecklingstrenden från det att RUP introducerades under sent 90-tal. Vi har därför lagt stort 

fokus kring en utarbetad intervjuguide i linje med underlaget från teorigenomgången. Vi har 

inte haft personliga intervjuer, utan samtliga har genomförts per telefon samt videosamtal vilket 

kan påverka intervjuns resultat. Jacobsen (2002) hävdar att man frångår den personliga 

kontakten vid en telefonintervju, och således försvårar skapandet av en förtrolig stämning. 

Informanter har vid telefonintervjuer större möjligheter till att gå utanför sina egna erfarenheter 

och ljuga (Oishi&Frey, 1995), vilket inte framgår lika tydligt per telefon som vid intervjuer öga 

mot öga. Det finns därför skepticism mot att bedriva öppna och mer personliga intervjuer per 

telefon. Vi anser dock att med rådande förutsättningar vi hade vad gällande identifiering av 

tillgängliga informanter hade ett annat tillvägagångssätt varit komplext, och detta beaktar vi 

genom rikligt med följdfrågor för att säkerställa att informanten inte efterrationaliserar vid sina 

svar.  
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4 Empirisk Analys 

4.1 RUP i ert företag 

Merparterna av informanterna har haft erfarenhet av RUP (tabell 4.1) sedan metodens 

begynnelse under 90-talet och har alltså en lång erfarenhet av arbete med metoden. Informant 

D berättar om RUPs uppkomst med följande ord: 

”Det började användas i början av 90-talet. Det var från en början ROP vilket sedan blev till 

RUP som vi började följa under 90-talet.” (Informant D, fråga 1)  

Vad som är avvikande och därför tyder på att RUP fortfarande är en aktuell modell är svaret 

från informant A som berättar att deras företag började arbeta med RUP år 2011. Informanten 

pekar dock redan i ett tidigt skede ut att företaget inte arbetar direkt mot RUP och beskriver 

deras situation med följande citat: 

”Vi utgår inte uteslutande från RUP, utan snarare agil utveckling med inslag från metoden 

RUP.” (Informant A, fråga 1)  

Det finns en genomgående åsikt att RUP var ett verktyg som uppkom med syftet att skapa 

tydligare ordning i utvecklingen. I takt med att projekten blev större och involverade flera 

processer och deltagare så blev ostrukturerat arbete alltmer svårutfört (Informant A). Informant 

D belyser RUPs framkomst som att den gav en tydligare struktur och att den standardiserade 

utvecklingsmetoden gav ett mer heltäckande arbetssätt. Komplexiteten i projekten krävde mer 

klarhet och Informant B uttryckte det på följande sätt: 

”Om man till exempel är två personer som ska bygga ett program så behöver man inte direkt 

följa någon process, förutom testning osv. Om du istället har 5000 människor i 40 länder så 

måste du ha lite struktur på hur du jobbar.” (Informant B, fråga 2)  

På frågan för vilken typ av projekt företagen använder sig av RUP så tryckte samtliga 

informanter på att RUP ofta kombinerades med en annan, agil utvecklingsmetod. Informant D 

förklarar att RUP inte är till för att följas slaviskt utan att man kan välja ut de delar som passar 

för projektet. Metoden är väldigt heltäckande och kan därför skräddarsys för att matcha 

användarens krav väl. Informant B berättar om hur deras företag har en hel uppsamling av 

modeller, inklusive RUP, som sedan appliceras på en metamodell. Denna modell kan användas 

för olika typer av projekt. 

”Det som är väldigt missvisande med RUP är att det är en väldigt konfigurerbar metod. Man 

har möjligheten att välja delar när man arbetar med RUP. Metoden är heltäckande till den 

mån att man kan anpassa den för varje projekt. Detta gör metoden till en plattform. Alltså 

handlar valet av RUP om det konfigurerbara.” (Informant, fråga 3)  
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Tabell 4.1 Sammanfattning av svar från alla informanter, Del 1: RUP i ert företag. 

Tabell 8 Sammanfattning av svar från alla informanter, Del 1: RUP i ert företag. 
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Ofta lämpas metoden till mjukvaruutveckling och projekt av större och av hög komplexitet. 

Informant A ger följande beskrivning på när det lämpar sig att arbeta mer RUP: 

”Det kan vara en konfiguration av ett intranät, kvalitetsledningssystem eller en ny 

implementation av ett system för dokumenthantering. Vid projekt som involverar flera 

processer, deltagare samt sträcker sig över 2000 timmar anser vi att det är fördelaktigt att ta 

hänsyn till RUP.” (Informant A, fråga 3) 

4.2 RUPs kritiska faser 

Intervjuerna visade att det fanns ett tydligt mönster för vad informanterna uppfattade som de 

mest kritiska fasen inom RUP. Det visade sig att initieringsfasen var den fas som majoriteten 

av informanterna upplevde som kritisk för att genomföra projekt, emellertid upptäcktes en viss 

tvivelaktighet för varför. Exempelvis menar informant A att initieringsfasen ger dig 

möjligheten att kunna planera effektmålen samtidigt som informant C förklarar att fasen är 

kritisk till följd av sin omfattning och dess krävande tid att inleda projekt.  Informant D förklarar 

att initieringsfasen och etableringsfasen finns till för uppbyggningen av scopet samt 

utformningen av vilka deltagare samt vilket fokus som skall ingå i projektet. Informant B 

utvecklade sitt svar och förklarade att etableringsfasen är den viktigaste att kunna slutföra på 

grund av sin betydelsefulla del att kunna stabilisera projektet, vilket informant D liknande 

menar är en vital del. Informant A fortsatte förklaring kring den kritiska fasen genom att nämna 

övergångsfasen: 

 

”Vid övergångsfasen gäller det att säkerställa att förändringen tas i bruk enligt förväntan. 

Därför bör man lägga stort fokus på sista delen, och främst på förändringsledningen. ” 

(Informant A, Fråga 4). 

 

Informant F anser också att initieringsfasen är den fas som ligger till grund för hur projektet ska 

kunna realiseras eftersom fasen innehåller väsentliga delar såsom kravhantering och definiering 

av mål som styr projektet framåt. 

 

Fasen som uppfattades som den viktigaste var således initieringsfasen (tabell 4.2) men att det 

finns både etableringsfasen samt övergångsfasen som behövs beaktas som en viktig fas för att 

kunna uppnå ett utmärkt resultat. Informant D som har arbetat med RUP sedan tidigt 90-tal 

menar att, faserna initiering och etablering kräver mer tid en resterande faserna eftersom 

storleken och rollen är mer betydande för projektet: 
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Tabell 4.2 Sammanfattning av svar från alla informanter, Del 2: RUPs kritiska faser. 

Tabell 9Sammanfattning av svar från alla informanter, Del 2: RUPs kritiska faser. 
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”Varje fas har sina egna mål som man ska uppnå vilket gör att man kan arbeta parallellt med 

respektive fas. Detta gör att man kan arbeta väldigt flexibelt, men ifall man ska hitta den mest 

kritiska fasen för att kunna lyckas med ett positivt resultat är initieringsfasen samt 

etableringsfasen” (Informant D, Fråga 4). 

 

Informant C, anser att utan ett positivt resultat från inledande fasen, initieringsfasen, kommer 

resterande faser att innehålla stora problem eftersom den bidrar med den helhet som krävs. Det 

bildas problem för de andra faser som är av andra karaktärer som programmering eftersom det 

inte finns någon dokumentation att arbeta utifrån 

 

”Starten är allt den svåraste och den viktigaste, inledningsfasen. Det är den svåraste att få till 

rätt för den krävande tiden för att kunna inleda ett projekt” (Informant C, Fråga 4) 

 

 

Informant A, anser att faserna skiljer sig beroende på vilket typ av projekt som behandlas. 

Informanten menar att de kritiska faserna kan se annorlunda beroende på längden av 

projektet, antal involverade eller storleken som spelar roll, dock är alltid första fasen den 

kritiska vilket även Informant D antyder och nämner att faserna skiljer sig beroende på 

komplexitet, storlek och tid, och beroende på detta blir faserna mer eller mindre fokuserad. 

  

 

”Visserligen skiljer sig tiden för de olika faserna beroende på längd av ett projekt, men det är 

primärt typ av projekt som styr hur kritisk respektive fas är” (Informant A, Fråga 5) 

 

”Så visserligen är dem olika prioriterade beroende på typ av projekt, men i slutändan är det 

dessa två faser som styr hur ett projekt ska initieras och har initieringsfasen inte sköts väl 

hamnar man med problemen mot slutet.” (Informant A, Fråga 5) 

 

Informant C, förklarar att RUP kan användas till vilket projekt som helst på grund av sitt 

förändringsbara tillvägagångssätt. Det finns inget tydligt mönster för hur man använder varje 

fas utan man kan enkelt anpassa RUP, t.ex. som vid ett inköp av ett affärssystem varpå ingen 

utveckling eller kod behövs, då tar man bort delarna inom faser för att kunna förenkla processen. 

 

Resonemangen som informanterna framför tyder på att det finns anpassningar för RUPs faser 

beroende på projekt och det framgår att möjligheten att förändra faserna inom RUP för olika 

typer av projekt är ett beteende som alla informanter stämmer överens. Informant F menar att 

den kritiska fasen alltid är den inledande fasen oavsett vilket projekt det än handlar om, men att 

det finns ett lika stort behov för alla faser. 

 

”Alla faser är absolut jätteviktiga, ifall en fas fallerar, fallerar hela projektet. Men om man ser 

över alla faser och plockar ut den mest vitala fasen så är det den inledandefasen, oavsett vilket 

projekt det är” (Informant F, Fråga 5)  
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4.3 Åsikter om RUP 

Efter att ha genomfört intervjuerna med våra informanter kom vi att förstå att deras bild av 

vad metoden hade för styrkor skiljde sig väl mellan respektive informant samt beroende på 

hur de arbeta med metoden. RUPs Omfattning och detaljrikedomen var ett område som både 

informant A, B, D och E lyfte fram som styrkor för metodiken. RUP har över 30 roller som är 

möjliga att beakta vid projektutföranden, varpå projektdeltagare väljer att ta hänsyn till 

respektive del för att skräddarsy metoden beroende på typ av projekt. Det är just denna 

flexibilitet, kombinerat med ett iterativt arbetssätt som A, B och C främst uppskattar. Man 

väljer helt enkelt utifrån projektutformning vilka delar av RUP som är applicerbara för just 

kommande projekt, vilket således gör att man kan genomföra ett projekt med tydlig 

dokumentation utan att detaljfokus tar upp all tid. 

Informant A, B och D menar att RUP har sina styrkor inom de områden som agil utveckling 

lätt förbiser då allt ska ske snabbt och flexibelt (Tabell 4.3). Flera kunder till informant A ser 

numera agil utveckling som det enda möjliga metodvalet vid utvecklingsprojekt, utan att 

egentligen ha några erfarenheter eller större kompetens inom metodiken. Företag har hört att 

det är agilt som är mest kostnads samt tidseffektivt, men förbiser då lätt att förvaltningen vid 

ett senare skede kan komma att kompliceras till följd av avsaknad på systemdokumentation 

enligt informant D. 

”Då förarbetet vid RUP har höga dokumentationskrav finns det en hög tydlighet och stor 

mängd dokumentation kring allt från berörda processer till små funktioner.” (Informant A, 

fråga 9). 

Samtliga informanter identifierade dokumentation och struktur som en av metodens främsta 

styrkor. Metoden har tydlig rollfördelning, men även en klar struktur kring uppgiftsfördelning 

inom projektteam. Det är just första fasen inom RUP med tydlig modellering och 

kravspecifikation som möjliggör för projektdeltagare att skapa sig en gemensam uppfattning 

om vilken projektutmaning man står inför menar informant A, C och E. Det är just denna 

dokumentation som senare behövs när ett system ska tas i bruk och senare förvaltas, vilket 

agila projekt sällan tar hänsyn till förens problematik uppstår enligt informant D. Även 

informant A trycker på detta område, och uppskattar därför RUP som ett inslag vid agil 

utveckling då man fortfarande kan bedriva arbetet flexibelt, men fortfarande med en godkänd 

grad av dokumentation. 

”Metoden har funnits en väldigt lång tid och har mycket erfarenhet på marknaden… finns 

tydliga mallar och konkreta exempel för hur man använder metoden.” (Informant C, fråga 9). 

Informant A, C, D och E uppskattar att RUP är en väletablerad metod som även tillgodoser 

användarena med exempel kring användning, och inte bara en beskrivning av olika 

metodelement. Dessa kan sedan ligga till stöd vid diskussioner med kund för att förtydliga hur 

projektet ska genomföras. Metodstödet kommer även väl till hands då konsulter och kunder 

ofta har olika erfarenheter från att arbeta i RUP, varpå det blir enklare att diskutera 

kommande utmaning med stöd av användningsexempel. 
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Likt föregående fråga så identifierar informanterna dokumentationen som metodikens styrka 

då projekt redan vid initieringsfasen förtydligar vad som ska genomföras samt förväntade 

effekter efter förändringen. Intressant nog var det även dokumentationen som kom att vara det 

område som informanterna senare även skulle identifiera som metodens svaghet. Samtliga 

informanter ansåg att dokumentationen och förväntan om att kunna planera ett helt projekt 

med hög detaljrikedom redan utifrån en kravspecifikation i början av ett projekt sällan är ett 

lämpligt tillvägagångssätt. 

”Det är när metodens styrkor går till överdrift, och det nyttiga istället blir allt för formellt. Det 

kan istället kännas som att formaliteten stryper projektets kreativitet och utvecklingen för 

projektet blir inte lika lekfullt. Kravet på dokumentation kan göra att det inte tillför något riktigt 

värde för genomförandet av projektet. Alla aktiviteter inom ett projekt måste tillföra ett visst 

värde, antingen i kort lopp eller sett till långa loppet.”(Informant A, fråga 10). 

Som ovanstående citat säger så bör RUPanvändare våga gallra bort delar av metodiken som 

faktiskt inte har något mervärde för genomförandet av ens projekt. Att kunna göra en avvägning 

kring vilka element av RUP som är applicerbara för ens projekt samt tillför ett mervärde är en 

anpassning som allt för ofta ställer till det för projekt anser informant B, C och D. Företag har 

en onödigt hög grad av skepticism mot metoden då den är allt för misstolkad och anses för stor 

och omfattande med fokus på fel områden menar informant D. Informant A och D anser att den 

omfattande dokumentationen kan få projekt att framstå som större än vad dem egentligen är, då 

man vid initieringsfasen lägger stora resurser på styrdokument som allt för ofta bara blir 

liggandes utan att bringa mervärde under projektutförandet. 

På frågan kring förbättringsmöjligheter för RUP rådde det skilda meningar bland våra 

informanter om det ens fanns förbättringsmöjligheter, eller ifall det var att föredra att skrota 

RUP och ta med dess styrkor in i andra metoder. 

”Jag kan inte komma på några direkta förbättringsmöjligheter till metodiken, metoden 

uppdaterades så sent som förra året för att på ett tydligare sätt kunna mappas mot agila 

metoder och vissa formella delar kom att anpassas till dagens mer agila tillvägagångssätt. 

Således ligger inte förbättringsmöjligheterna för RUP i att förändra dess utformning, utan 

snarare kring att påverka dess användare till att använda metoden mer effektivt och förstå hur 

man kan anpassa den till ett mer agilt angreppssätt.” (Informant C, fråga 11.) 

Informant C anser inte att metodiken måste förändras, utan istället hur RUP-användare väljer 

att tolka dess innehåll för att anpassa metodiken till typ av projekt, vilket även informant B 

instämmer kring. Samtliga informanter delar uppfattningen om att RUP är omfattande och ser 

till samtliga projektaspekter, men det blir lätt för oerfarna RUP-användare att centralisera 

metodikens olika artefakter och bortse från det faktiska arbetet. Istället för 

förbättringsmöjligheter sett till att omforma metoden, trycker informant B på att det måste 

finnas tydligare stöd och guidande kring hur man kan använda och anpassa metoden, utan att 

användare blir avskräckta för styrdokument och allt förarbete vid initieringsfasen. 
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Tabell 4.3 Sammanfattning av svar från alla informanter, Del 3: Åsikter om RUP. 

Tabell 10Sammanfattning av svar från alla informanter, Del 3: Åsikter om RUP. 
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Informant A, D och E upplevde inte att man ska försöka identifiera förbättringsmöjligheter till 

metoden då den redan belyser dem vitala delarna som bör beaktas vid projekt. De ansåg istället 

att det lämpar sig bättre att ta med styrkorna från RUP vid arbete med agila projekt, alltså hämta 

inslag från RUP för att uppnå en högre grad av struktur och tydlighet i projekt då detta vanligtvis 

är ett bristande område vid agil utveckling. Informanterna A och F var dem som hade störst 

delade mening kring denna fråga. Informant A ansåg att metoden inte bör hållas vid liv, utan 

man bör slopa den och ta med dess fungerande områden in i nya metoder för att skapa en mer 

aktuell och verksamhetsanpassad metod med inslag från RUP. Informant F ansåg istället att 

metoden bör fortsätta användas, och motsatt mot vad övriga ansett om att arbeta med inslag av 

RUP i agil utveckling, bör man istället arbeta med RUP som grundmetod och hämta inslag från 

agila metoder.  

4.4 Val av projektmetoder 

Efter granskningen av intervjuerna har vi upptäckt att det finns ett tydligt mönster för hur 

kunden har befogenheten att bestämma val av metod. Det är kunden i slutändan som har det 

sista ordet och som konsult kan man rekommendera en lämplig utvecklingsmetod. 

Informanternas slutsatser kring möjligheten för kunden att välja en lämplig metod landar vid 

att informanterna rekommenderar en projektmetod utifrån kundens projektbeskrivning. 

 

Informant C antyder att en diskussion med kunden är nödvändig för att kunna finna den korrekta 

metoden och att det finns rekommendationsmöjligheter från konsulternas perspektiv, men ifall 

kunden kräver en viss metod måste man som konsult vända kappan efter vinden.  

 

Kunden styr alltid valet av projektmetod, det vi var möjligheten till är att förespråka en viss 

metod när kunden inte har en tydlig motivation för att ha en metod, då rekommenderar vi en 

metod.(Informant C, Fråga 6) 

 

Informant A resonemang överensstämmer med Informant C kring kundens befogenheter och 

antyder att det ligger i kundens ansvar att välja en metod men att det är viktigt att ta hänsyn till 

vad informanten rekommenderar. 

 

”Vi brukar alltid lämna en rekommendation kring val av projektmetod utifrån kundens 

projektbeskrivning. I slutändan är det kunden som står för val av projektmetod.” (Informant A, 

Fråga 6) 

 

Informant A fortsätter med sitt resonemang och förklarar att man vid val av projektmetod måste 

introducera det effektmål som kan uppnås genom diverse metoder och kommunicera med 

kunden om att det här kommer ni uppnå med att använda en viss metod jämfört med andra. 

Vidare menar informant A att då kund kräver att ett projekt ska utgå från en specifik metod som 

sedan konsulterna inte anser lämplig försöker dem påverka uppdragsgivare till ett metodbyte, 

och anses metoden för olämplig sett till typ av projekt kan det vara aktuellt med att tacka nej.  

 

”Därför försöker vi förmedla varför valet av projektmetod är av stor betydelse, men också hur 

det påverkar effektmålen för projektet. Vi kan således visa på vilka effektmål vi förväntar att 
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dem kan uppnå efter avslutat projekt, och vi brukar ringa in fyra till fem effektområden i en 

effektkarta för att mäta mot efter genomfört projekt” (Informant A, Fråga 6) 

 

Merparten av informanterna berättar att det finns även situationer där kunderna har en egen 

framtagen metodik som ska tillämpas till projektet, varpå möjligheten finns att kunna anpassa 

andra metodiker för att kunna nyttja ett lämpligare val av metod. Informant F förklarar att man 

kan använda RUP som en plattform som kan anpassas och skalas för att få andra metodiker 

fullständiga. Informant C antyder liknande och förklarar att kunder med egna framtagna 

metoder brukar kunna sakna delar, varpå man tar ut respektive saknad del från t.ex. RUP för att 

kunna anpassa en metod till ett specifikt projekt. Informant B är också inne på samma spår med 

att det finns stora möjligheter till att konfigurera RUP för att anpassas efter typ av projekt 

(Tabell 4.4). 

 

”Hur man än gör så måste man kunna göra en adaption, dels måste RUP anpassas för projektet 

och dels för hur kunden vill” (Informant C, Fråga 6) 

 

Från att fråga hur informanterna går tillväga för val av projektmetod ville vi undersöka ämnet 

djupare genom att redogöra ifall kundens mål styr valet. Genom intervjuerna framkom det att 

finns varierande anledningar ifall kundens mål styr valet av projektmetod. Enligt Informant A 

förekommer det att man väljer en metod utifrån vad kunden vill få ut för effekt jämfört med att 

bara se över målen, medan informant C antyder att det är målen som styr vilken metod som är 

lämpligast. Informant D talar precis som Informant C om att det är kundens mål som styr val 

av metod och informant D fortsätter sitt resonemang och förklarar att det finns återigen 

möjligheter att rekommendera andra metoder för att kunna hitta den bästa lösningen. 

 

”Så man kan säga att kundens mål styr valet av metod men vi måste samtidigt rekommendera” 

(Informant D, Fråga 7) 

 

Det som framkom från intervjuerna var att informanternas främsta anledning till val av 

projekt är beroende på vilket typ av projekt som skall utföras. Informanterna är eniga om att 

storleken, tiden och komplexiteten ligger till grund av valet av metod. Informant B förklarar 

att ju större projekten är desto mer omfattande blir det att kunna lyckas åstadkomma ett 

resultat, eftersom det krävs mer deltagare och att det behövs tydligare arbetsbeskrivningar. 

Informant C förklarar att det är svårare att arbeta i större projekt eftersom det är mer omfattande, 

men att det för att undvika komplexiteten ska man arbeta efter en gemensam metod och inte 

arbetar med inslag från flera metodiker. Informant D menar på att det är viktigare att fokusera 

på att kunna konfigurera en mix av metoder. Det gör att man hittar inslag från diverse metoder 

som är lämpligast för projektet. 

 

”Men snarare längden för ett projekt och förväntan på slutprodukten som styr och således inte 

antalet projektdeltagare.” (Informant A, Fråga 8) 

 

”Desto större projekt desto viktigare är det att det finns en gemensam metod” (Informant C, 

Fråga 8) 
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Tabell 4.4 Sammanfattning av svar från alla informanter, Del 4: Val av projektmetoder. 
Tabell 11Sammanfattning av svar från alla informanter, Del 4: Val av projektmetoder. 
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4.5 Syn på andra utvecklingsmetoder 

Informanterna var ense kring att det fanns en agil trend och att de idag upplevde kunder som 

mer benägna att arbeta i mindre tunga metoder. Informant A beskrev hur kunder tidigare kände 

oro inför att arbeta i agilt då det rådde avsaknad av dokumentation, priskalkyler och vad som 

egentligen skulle levereras. Denna oro är inte längre lika påtaglig vid initieringsfasen med 

kunder, då det alltmer nu är kunden som trycker på att det är ett agil utveckling med scrum som 

ska gälla, utan att egentligen ha större erfarenhet eller insikt kring metoden menar informant A. 

Informant A, B, C, D och F beskriver hur kunder idag vill arbeta mot agilt, dock ofta utan större 

förståelse för vad ett agilt arbetssätt innebär. Detta är något som både informant A, C, D och F 

belyser som en tillhörande risk då det innebär ett annorlunda projektutförande, och kompletterar 

man inte med inslag av tydlighet från annan lämplig metod kan bristen av dokumentation 

försvåra förvaltningen avsevärt. Detta trycker främst informant D på då kunder ofta föredrar 

agilt då dem hört att det är billigt, flexibelt, effektivt samt innebär högre delaktighet från 

samtliga inblandade parter. Enligt informant D så är det riskabelt att bara se till dem faktorerna 

som incitament till att arbeta agilt, utan att ta hänsyn till att fokusera på ett bra samarbete inom 

gruppen med fokus på relationen utvecklare och ledare för att säkerställa kvalitet. 

Det var främst informant E som skiljde sig åt sett till tolkning av rådande agil trend, då det inte 

var en specifik trend som var avgörande till agila utvecklingens framsteg utan snarare kunders 

behov av att kunna hantera en föränderlig marknad och snabbt anpassa sig. 

”Intresset för agilt kommer inte från någon trend utan dels som ett svar på ett behov att kunna 

följa med i en allt mer föränderlig värld där kundbeteende, plattformar och marknader 

förändras allt snabbare. Det finns också ett sug bland utvecklare att arbeta med agila metoder 

eftersom de till skillnad från RUP sätter hantverkskunnande, tillit och levererad kod i fokus 

snarare än rollbeskrivningar, riktlinjer och dokumentation.”(Informant E, fråga 13). 

Enligt informant E är det således inte så att kunder strävar efter att få testa på att arbeta med 

Scrum, utan man söker snarare ett effektivare projektutförande som är anpassningsbart mot en 

föränderlig marknad samt placerar utvecklaren i en centralare roll jämfört med RUP.  

Det rådde delade meningar kring vilka faktorer som faktiskt varit mest kritiska till dagens ökade 

användning av agila metoder. Informanterna identifierade kunders bild av att agilt är billigt och 

tidseffektivt som ett stort argument till dess ökade användning. Att ledningen kort efter att ett 

projekt påbörjats kan få ta del av faktiska resultat och styra projekt på ett tydligare sätt var en 

av de främsta faktorerna enligt informant A, B, D, och E. Samma informanter beskrev också 

hur det agila arbetssättet centraliserar rollen som utvecklare, då fokus numera är mot att ta fram 

något testbart av kvalitét, och undviker således att fokusera på områden som inte har något 

mervärde för projekt (Tabell 4.5). 

Informant B nämnde att det är lätt att projekt med stöd från tyngre metoder hamnar i ett stadie 

kallat ”analysparalys” då allt för stort fokus ligger i att greppa projektet redan vid ett tidigt 

stadie, vilket både är resursineffektivt men även försvårar för förändringar vid ett senare skede. 

Fokus bör därför inte ligga på att göra ett rigoröst förarbete, utan att istället utvecklarnas 

hantverkskunnande och strävan efter testbar kod menar B och E. Även informant E instämmer 
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på dessa faktorer som anledning till att trenden rör sig mot ett mer agilt mönster, men trycker 

samtidigt på att de agila metodernas styrkor ofta straffar sig i projekt vid ett senare skede i form 

av förvaltningsarbetet som saknar dokumentationsstöd. 

”IT har fått en centralare roll inom organisationer då det inte enbart längre finns en isolerad 

IT-avdelning som hanterar området, utan IT innebär idag en avgörande marknadsdel i 

verksamheter. Tidigare när projekt skulle initieras var vi i kontakt med IT-chefer, jämfört med 

idag då vi samtalar med verksamhetschefen. Det är inte längre enbart ett IT-projekt, utan 

istället ett verksamhetsprojekt. Denna insikt har vi haft sedan länge, men nu har även våra 

kunder kommit till den insikten.”(Informant A, fråga 17.) 

Informant A lyfter fram hur rollen för IT och IS har en betydligt inflytelserikare roll inom 

verksamheter, och det finns således ett ökat intresse i att bedriva dessa projekt enligt bästa 

mönster och ökat engagemang för projekt även uppifrån i organisationer. Managementdelen 

har ett större intresse för uppföljning och feedback vid projektutförande, varpå agila metoder är 

effektiva sett till kommunikation och ett nära samarbete med berörda parter. Dessa faktorer 

upplevde även informant C, som menar att ett ökat engagemang från projektteamet är en faktor, 

men samtidigt effektiviteten projekt kan uppnå då samtliga deltagare är införstådda kring en 

viss metodik och kan förstå varandra, vilket inte alltid är fallet vid RUP och andra tyngre 

metoder. Informant C menar dock att RUP inte behöver vara lika komplex som många upplever 

metoden, den är flexibel och anpassningsbar vilket många som har erfarenhet från metoden allt 

för sällan vet om. Följer man metodens samtliga element kan projekt bli väldigt omfattande, 

men det är inte heller tanken att man ska göra menar informant C. Kunder ser agilt som billigt 

och effektivt utan krav på utbildning jämfört med RUP, och ser därför inte mervärdet i att 

investera för att arbeta utifrån en metod som vid ett första stadie kan tolkas som mer komplex 

och resurskrävande, utan att förstå anpassningsmöjligheterna av RUP menar C och D. 
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Tabell 4.5 Sammanfattning av svar från alla informanter, Del 5: Syn på andra 

utvecklingsmetoder. 

Tabell 12Sammanfattning av svar från alla informanter, Del 5: Syn på andra utvecklingsmetoder. 
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4.6 RUPs framtid 

Det finns tydliga tecken på att RUP fortfarande har ett värde inom utveckling. Samtliga 

informanter sa att RUP har en framtida roll som aktuellt val vid utvecklingsprojekt. Samtidigt 

hävdar alla att metoden inte kommer att användas utan kombination av andra 

utvecklingsmetoder. Informant B hävdar att det inte finns någon framtid för den traditionella 

metoden med följande ord: 

”Det finns ingen framtid för RUP om det inte sker en radikal förändring. Däremot är de sätten 

man arbetar på idag väldigt mycket baserade på RUP.” (Informant B, Fråga 14) 

Efter informanternas svar på föregående fråga så faller det naturligt in att de anser att RUP till 

en hög grad har tappat i marknadsintresse. Skillnaden är informant A som hävdar att det inte är 

RUP som tappat i marknadsvärde utan att det har öppnats vägar för kombinationer med andra 

metoder. 

”Det är inte nödvändigtvis så att metoden RUP har tappat intresse, utan snarare en ökad 

öppenhet för tillgängliga agila utvecklingsmetoder.” (Informant A, Fråga 15) 

Informant D ger sitt svar på anledningen till att RUP har tappat i marknadsvärde: 

”Metoden RUP har tappat intresse på grund av att folk tror och tycker att agila metoder är 

mycket effektivare. Man tycker att RUP är alldeles för stort för att använda. Man tycker att det 

är en svår tröskel att komma in i RUP-paketet med utbildningar och kunskapsområden som gör 

att det blir en svaghet och därav tappat marknadsintresse.” (Informant D, Fråga 15) 

Det finns en tydlig agil trend som har trätt fram genom att man vill arbeta under löpande krav. 

Detta är något som samtliga informanter håller med om. Informant B och E försöker klargöra 

att de agila metoderna inte kommer och fyller ett tomrum som har saknats efter RUP. De menar 

snarare på att trenderna skiftas och de agila metoderna har knuffat undan RUP som aktuell 

metod (Tabell 4.6). 

”Ingen sammankoppling. Anledningen till det ökade intresset för agila metoder är att det finns 

en agil trend. Det har funnits olika trender för olika tider. Bland annat har olika teorier kring 

hur stora teamen som utvecklar är. Man har exempelvis gått tillbaka till paired programming 

som förespråkas inom flera agila metoder. Det är som en evolution, och inte antingen eller. Jag 

tror att det kommer komma tillbaka att man måste beskriva hur man jobbar.” (Informant B, 

Fråga 16) 

Informant D ger sin förklaring till vad den agila trenden innebär genom att säga att man vill 

minska kostnader för projektet. Samtidigt som man vill minska kostnader så vill man leverera 

mer komplexa lösningar snabbt. För att uppnå detta så kan man inte lägga för mycket tid på 

planering och dokumentation och därför lämpar sig den agila utvecklingen väl. 
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Tabell 4.6 Sammanfattning av svar från alla informanter, Del 6: RUPs framtida roll. 

Tabell 13Sammanfattning av svar från alla informanter, Del 6: RUPs framtida roll. 
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4.7 Sammanfattande diskussion 

RUP är en metod som enligt informanterna framkom på grund av att projekt blev allt större och 

mer komplexa. Därför krävdes det en metod som kunde skapa ordning och reda genom rigorös 

dokumentation och strukturerat arbete.  

I studien framkom det väldigt tydligt vad informanterna tyckte var de viktigaste delarna för att 

kunna lyckas med ett projekt. Det handlar om att kunna initiera en start med tydliga mål som 

ska översättas till de senare faserna. Det framgick att initieringsfasen är den fas som ger 

möjligheten till detta och är därför den mest kritiska fasen enligt majoriteten av informanterna. 

Informant A var dock den enda informanten som förklarade att ett gediget förarbete är en viktig 

del av arbetet, men att det inte har någon betydelse ifall man har möjligheten att kunna sätta 

systemet i bruk enligt förväntan. Informant A fortsatte sin förklaring kring detta och menar på 

att överlämnandefasen en minst lika viktigt att beakta som första fasen, eftersom man översätter 

det planerade arbetet till verklighet. Enligt Krutchen (2003) är denna fas av stor betydelse 

eftersom man får en tydlig respons från kunderna ifall man har lyckats att åstadkomma det 

förbestämda. Det som Informant A menar är att det är väldigt viktigt att från början kunna 

förklara vilka effektmål som kommer från projektet och planerar utifrån dessa hur faserna skall 

hanteras vilket sedan realiseras i den sista fasen, dock förklarar även informant A att det är 

initieringsfasen som är grunden för hela projektet vilket gör att den är av viktig del. Informant 

F fortsätter på detta resonemang och antyder att det är delarna inom initieringsfasen som får 

den att bli så viktig. 

Det som är intressant med denna data är att teorin kring detta överensstämmer med vad 

informanterna säger. Lunell (2003) nämner att det är initieringsfasen som får projektet i den 

riktning som var planerat och ger en tydlig beskrivning om vad som ska göras vilket 

informanterna säger. Det ingen av informanterna nämner är att det inte ligger så mycket i hur 

rollerna, artefakterna och aktiviteterna hanteras för att kunna lyckas med initieringsfasen. 

Lunell (2003) beskriver att dessa tre element ligger till grund för att kunna fortsätta arbetet och 

att det är viktigt att man använder sig av dessa element.  

En intressant aspekt var att informanterna var eniga om att kunden har det sista ordet när det 

kommer till att fastställa vilken typ av projektmetod som skall appliceras till projektet. Det 

framkom att majoriteten av informanterna följer kundens val av metod ifall metoden är lämplig 

för att kunna användas till projektet. Det majoriteten av informanterna antyder är att det krävs 

en diskussion mellan kunden för att identifiera en lämplig metod och att det är viktigt att 

acceptera ifall en kund kräver en metod eller har en egenutvecklad metod. Informanterna A, C, 

D och F menar att det bör finnas möjlighet att bidra med rekommendationer med andra metoder 

som enligt informanterna är lämpligare, eller att anpassa den grundade metoden med andra 

metoder för att kunna tillämpa en metod som har det som krävs för att lyckas genomföra ett 

projekt.  

För att kunna bestämma vilken typ av metod som skall användas kan det även bero på vad 

kunden har för mål. Vad kunden önskar att få av projektet är enligt informant A, C och F vad 

som ligger till grund för att kunna välja projektmetod. Samma informanter menar på att det 

även har stor betydelse för vilken typ av projekt som skall behandlas. Exempel på faktorer som 
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styr och påverkar ett projekt är dess storlek, tid och omfattning vilket samtliga informanter är 

eniga om.  

Det framgick genom intervjuerna att det finns en helhet som kommer från initieringsfasen och 

att den kräver hårt arbete oavsett vilket typ av projekt som behandlas, vilket informanterna var 

eniga om. Det var väldigt tydligt att fasen är fortfarande lika kritisk beroende på vilket typ av 

projekt men att faserna kan se annorlunda ut. Det betyder inte att man använder RUPs alla delar 

inom faserna ifall man arbetar inom ett 5-manna-projekt utan att man har stora möjligheter att 

kunna anpassa faserna. Informant C och F nämner att RUP är en plattform som kan användas 

på alla möjliga projekt eftersom den har det anpassningsbara tillvägagångsättet och att den har 

den starka grunden från början. Det som får faserna att behöva anpassas är vanligtvis storleken, 

tiden och komplexiteten på projektet. 

Samtliga informanter identifierade den goda tillgången av dokumentation i projekt som en av 

de främsta styrkorna vid användning av RUP. Genom rigorös dokumentation ansåg 

informanterna att det fanns styrdokument att falla tillbaka mot då eventuella komplikationer 

framkom under projektet, och man kunde således upprätthålla en god struktur under arbetets 

gång. Informant A, B, och D menar även att det är få projektaspekter som inte RUP tar hänsyn 

till, då metoden fungerar som en bottenplatta vid utvecklingsprojekt och tar hänsyn till kritiska 

faktorer för att lyckas vid projekt. 

Informanterna menar alltså att RUP är en detaljrik metod som fungerar som en god grund att 

utgå från vid genomförande, men det innebär inte att metodiken är komplett. 

Kombinationen av detaljrikedom med ett iterativt arbetssätt ansåg informant A, B, C och E vara 

en av de främsta anledningen till RUPs erkännande. 

Vad de flesta informanter påpekade som styrkor för metodiken, kom även att vara den svaghet 

som de flesta informanterna identifiera för metodiken. Även om den höga graden av 

dokumentation kan vara nyttig för att initiera och strukturera vad som ska ske under ett projekts 

gång kan dokumentationen även bli en börda som istället hämmar utvecklingen. Då metodiken 

ser till hela händelseförloppet av ett projekt och beaktar allt från roller till aktiviteter kan det bli 

mycket att ta in för oerfarna RUP-användare vilket lätt resulterar i längre ledtider och för hög 

grad av formalitet menar informant A, B och F. 

Informanterna B, C och D menar därför att man vid RUP-projekt redan vid initieringsfasen 

måste göra en avvägning av vilka artefakter som kommer beaktas under projektet för att hålla 

projektet hanterbart utan att man fokuserar på överflödig dokumentation. Även informant A 

instämmer kring detta resonemang, men tar det snäppet längre då samtliga aktiviteter inom ett 

projekt måste skapa ett visst mervärde och föra projektet framåt. Det är vid dessa scenarion 

RUP kan bli komplext då användare ska skala av metoden och anpassa dem relevanta delarna 

beroende på typ av projekt. 

Enligt informant D så har en stor del av skepticismen mot RUP uppkommit på grund av att folk 

missuppfattar metodens egentliga innebörd. Informanten menar på att metoden är väldigt 

konfigurerbar. Att metoden är omfattande ses som avskräckande och det är därför vanligt att 

metoden ses som för heltäckande. Om denna onödigt höga grad av skepticism skulle kunna 

förbises så skulle alltså RUP kunna användas till sin fulla potential. Även informant C håller 
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med om detta resonemang och säger att ansvaret ligger mer i utövarnas ände än metodens.  RUP 

kan anpassas till att bli ett mer agilt angreppssätt. Det är skräcken för dess omfattning som gör 

att folk avstår från användandet.  

Ett problem med RUP i dagsläget är dess avsaknad av tydliga guidelines för användaren om 

hur metoden ska användas. Informant C menar att en förbättring av detta skulle kunna vara ett 

attribut som gjorde RUP mer attraktiv på marknaden. Detta skulle i så fall kunna bidra till att 

minska den skepticism som nu finns för metodens stora omfattning. Det fanns en viss splittring 

mellan de olika informanternas svar angående om RUP är en metod som är aktuell och har en 

framtid vid utvecklingsprojekt. Informant F anser att metoden ska ha en fortsatt roll medan de 

andra tryckte på att metoden ska sluta utvecklas och finnas kvar i åtanke vid utvecklandet av 

andra metoder. Detta kan tolkas som att informanterna egentligen vill sträva efter samma svar 

dvs. att RUP som egen metod inte är hållbar med dagens krav. Däremot ser de alla att RUP har 

lagt en grund för de nyare utvecklingsmetoderna. Så även om företag påstår att de inte använder 

RUP så kanske de indirekt använder vissa aspekter från metoden. 

Vad gäller RUPs framtida roll som val av utvecklingsmetod så ansåg de flesta informanterna 

att metoden känns föråldrad och inte bör utvecklas vidare. Dock ses metoden som fortfarande 

aktuell om den kombineras med en agil metod. Det är alltså väldigt ovanligt att företag i 

dagsläget arbetar endast mot metoden RUP. Metoden har enligt samtliga informanter tappat i 

marknadsintresse men har gjort ett stort avtryck inom kategorin utvecklingsmetoder och dess 

egenskaper återfinns ständigt bland mer moderna metoder. 
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5 Slutsats 

Inledningsvis presenterade vi en forskningsfråga som uppsatsen skulle utgå från som löd enligt 

följande: Hur påverkas företag med erfarenhet från RUP-projekt av rådande agil trend vid val 

av projektmetod. 

 

Med utgångspunkt från de sex intervjuer som uppsatsen redovisat visade det sig att den part 

som främst påverkats av rådande agil trend är konsulternas kunder. Vid metodval så är det 

kunden som har sista ordet och som konsult försöker man styra kunden mot en metod som anses 

lämplig sett till typ av projekt. Det råder kunskapsbrist hos kunder vad gällande tillgängliga 

metoder och hur de kan anpassas beroende på projekt. Informanterna beskrev hur kunder 

tidigare uttryckte en hög grad av skepticism mot agil utveckling då det var ett orosmoment att 

bedriva projekt utan en klar kostnadskalkyl och kravspecifikation. Kunskapsbristen har således 

inneburit att kunder inte förmår att hantera RUP-projekt till dess fulla potential då de uppfattar 

metodiken som allt för omfattande och komplex. Att dessutom motivera användning av RUP 

mot företags ledning och tillhörande utbildning det innefattar är en ytterligare faktor till 

metodens bristfälliga intresse. 

 

RUP är en iterativ utvecklingsmetod som möjliggör för anpassning och konfigurering beroende 

på typ av projekt vilket inte framgått bland majoriteten av informanternas kunder. 

Misstolkningen kombinerat med bristfällig kunskap hos kunder har därför lett till viss 

överoptimism vad gällande förväntningar på projekt som genomförs agilt. Informant A och D 

nämner exempel när de diskuterat metodval med kunder som redan vid initieringsfasen av ett 

projekt uteslutandes vill utgå från agila metoder som projektmetodik. Incitament för kunder till 

att arbeta i en mer agil approach grundar sig i att de hört om lyckade agila projekt som uppnått 

en god grad av tidseffektivisering samt en kostnadsbesparing. För förstagångsdeltagare kan 

agilt verka revolutionerande sett till interaktion mellan deltagare och kontinuerlig uppföljning 

och avstämning, men detta är element som även är tillgängliga om man använder RUP enligt 

dess förväntade tillvägagångssätt. Ett projekt uppnår inte en högre grad av effektivitet bara för 

att man följer en viss metodik, utan snarare hur väl man kan arbeta och utgå från en metodik 

vilket tilltalar de lättviktiga metoderna.  

 

En observation som var särskilt intressant var hur informanternas tolkning av styrkor respektive 

brister för metoden RUP kom att vara dokumentation. Graden av dokumentation i ett projekt 

måste motiveras utifrån typ av projekt. RUP tillgodoser dess användare med ett brett ramverk, 

varpå projektteamet bör beakta områden som kan bringa mervärde för att ta projektet närmre 

sitt slutmål. Det går inte att förutspå ett projekt redan vid initieringsfasen, således bör 

dokumentation och styrdokument som inte behandlas löpande under projektet bortprioriteras 

vid initieringen av projekt. Överflödig dokumentation och hög grad av komplexitet var primära 

argument till att företag var mer benägna att arbeta enligt ett mer agilt mönster. 

Utvecklingsprojekt behöver bedrivas enligt ett mer flexibelt mönster som möjliggör 

förändringar under projektets gång vilket är fallet vid agila metoder. 
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Initialt hade vi förväntningar om att informanternas ställning mot RUP skulle vara mer negativ 

än den bild vi kom att få. Uppfattningen om att rådande agil trend lett till ett avtagande intresse 

för att arbeta med RUP var inte helt korrekt. RUP är fortfarande en metod som är högst aktuell 

med flera attraktiva egenskaper, men det är att hantera balansgången i form av avvägning kring 

vilka metodelement som bör beaktas för ett projekt som ofta försvårar det för företag. 

Hybridlösning var ett återkommande tema under intervjuerna, vilket innebär att man inte utgår 

uteslutandes från en projektmetodik, utan arbetar utifrån två eller flera för att komplettera dess 

brister och anpassa dem utefter typ av projekt. Att låsa ett projekt till att följa en specifik 

utvecklingsmetod kan leda till ökad tydlighet och struktur genom ett projekt, men det kan 

samtidigt hämma utvecklingen då metoder beaktar flera element som inte alltid är relevanta för 

ens projekt. Att därför utgå från en specifik metod, men komplettera den med inslag från övriga 

metoder är ett mönster som fler företag bör anpassa sig efter.  

 

Agila metoder centraliserar utvecklarrollen då man strävar efter regelbundna mätbara resultat. 

Att därför upprätta en hög grad av fokus mot gränssnittslösningen och att slutprodukten blir 

användarvänlig har visat sig fördelaktigt vid utveckling med stöd av agila metoder. 

Interaktionsdesignen åsidosätts lätt vid agil utveckling då detta sällan är primärt fokus vid 

diskussion av ett projekt och tillhörande kravspecifikation.  

 

Då det redan varit regelbundna avstämningar kring produkten kan det bli svårt för kund att 

komma med kritik då slutprodukten inte överensstämmer med tidigare avstämningar. Att därför 

kunna arbeta med tydliga roller oavsett utvecklingsmetod har visat sig effektivt för att undvika 

scenarion då allt för stor makt tilldelas en grupp inom ett projekt.  

 

Den rigorösa dokumentationen inom RUP identifieras som både bra och dåligt, men visade sig 

vara det metodelement som främst var intressant då företag arbetade agilt med inslag av RUP. 

Företag väljer i större utsträckning att arbeta agilt då det innebär ett nära samarbete med hög 

delaktighet och tidiga mätbara resultat. Agila metoder är dock smala sett till dess omfattning, 

och det finns således flera projekt då ett agilt tillvägagångsätt rent av vore våghalsigt. Storleken 

av ett projekt påverkar i hög grad hur lämpligt det är med ett agilt arbetssätt. Ju större och mer 

komplext ett projekt är desto högre grad av formalism krävs för att projektet ska kunna utföras 

på ett lämpligt sätt. Eftersom större projekt ofta sträcker sig över flera divisioner och involverar 

flera deltagare så föredras en strukturerad metod. Om företaget vid ett sådant projekt använder 

sig av en agil metod såsom Scrum så har det visat sig att det ofta finns ett inslag av RUP för att 

upprätthålla struktur. 
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Bilagor 

B.1 Mail för intervjuförfrågan 
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B.2 Transkriberingar 

B.2.1 Informant A 

1. När började företaget arbeta med RUP? 

Vi har arbetat med RUP sedan 2012. Vi utgår inte uteslutande från RUP, utan snarare agil utveckling med inslag 

från metoden RUP. 

2. Vad var skälet till att företaget började använda RUP? 

Kunder kräver ofta tydlig dokumentation och klarhet kring projektutförande vid ett tidigt stadie. 

RUP kommer därför att komplettera det mer agila utvecklandet som kan upplevas som lekfullt och allt för kreativt. 

Genom att arbeta med inslag av RUP uppnår vi fortfarande en klarhet vid projekt, då vi kan visualisera processer 

samt arbeta med wire frames. 

3. Inom vilka delar av företaget, eller typ av projekt har ni använt er av RUP? 

Primärt vid komplexa projekt i form av verksamhetsstöd som rör större delar av en organisation. Det kan vara en 

konfiguration av ett intranät, kvalitetsledningssystem eller en ny implementation av ett system för 

dokumenthantering. Vid projekt som involverar flera processer, deltagare samt sträcker sig över 2000 timmar anser 

vi att det är fördelaktigt att ta hänsyn till RUP. Det är inte vi som konsulter som har veto vid val av projektmetod. 

Det är kunden som beställer uppdraget och bestämmer således val av metod, men vi försöker framföra vårt förslag 

till projektmetod. Ofta har kunden en egenutvecklad modell som dem utgår från vid utvecklingsprojekt, och anser 

vi den lämplig för projektet är vi öppna för nya inslag. 

4. Vilka faser i RUP har visat sig mest kritiska för resultatet av genomförda projekt de senaste åren samt 

varför? 

Av RUPs faser skulle jag säga att det är den första initiering, samt den sista transition som är av störst vikt att 

beakta. Att vid första stadiet i projektet kunna presentera tydliga effektmål för kund och visa på vad den förväntade 

effekten av förändringen kommer bli kan vara avgörande. Missar man att gemensamt nå ett business case och inte 

tidigt presenterar vilka effektmål man förväntas uppnå efter genomfört projekt har man dragit ut på problem till 

ett senare skede i projektet. Att därför etablera projektmål som gäller för projektet, men ännu viktigare effektmål 

som kan följas upp vid avslutat projekt är det som främst gör initiering-fasen vital. 

Vid sista fasen transitision gäller det att säkerställa att förändringen tas i bruk enligt förväntan. 

Därför bör man lägga stort fokus på sista delen, och främst på förändringsledningen. Även om dem tre första 

faserna är genomförda med goda resultat så är det svårt att uppnå effektmål om inte sista fasen beaktas. 

Slutanvändaren måste förstå mervärdet av kommande förändring för att börja arbeta i det som förväntat. Annars 

kan anställda skylla på tekniken och ha svårt att ta till sig av det nya systemet, vilket kan undvikas genom rätt 

fokus genom tranisitionsfasen. 

Att hålla i utbildningar är ett steg, men sen även att kunna coacha anställda och se att dem utvecklas och går vidare 

i sitt utvecklande måste följas upp. Att därför övertyga kunden om dessa faktorer är värda och att lägga fokus på 

förändringsledningen för att projekt ska lyckas har visat sig betydelsefullt. 

5. Hur skiljer sig de kritiska faserna beroende på typ av projekt? 

Visserligen skiljer sig tiden för de olika faserna beroende på längd av ett projekt, men det är primärt typ av projekt 

som styr hur kritisk respektive fas är. Är det få involverade processer är kanske inte den första fasen lika kritisk 

som vid ett mer omfattande projekt. Levererar vi en konfiguration till ett ärendehanteringssystem blir förmodligen 

inte transitionsfasen allt för kritisk. Står vi istället inför att leverera ett intranät som är verksamhetstäckande måste 

vi verkligen fokusera på att övergångensfasen prioriteras. Så visserligen är dem olika prioriterade beroende på typ 

av projekt, men i slutändan är det dessa två faser som styr hur ett projekt ska initieras och har initieringsfasen inte 

sköts väl hamnar man med problemen mot slutet. 
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6. Vilka möjligheter eller befogenheter har kund vid valet av projektmetod? 

Vi brukar alltid lämna en rekommendation kring val av projektmetod utifrån kundens projektbeskrivning. I 

slutändan är det kunden som står för val av projektmetod, och vi är flexibla sett till val av metod. Tidigare föredrog 

kunder de tyngre metoderna med tydlig dokumentation att falla tillbaka mot, men i stort sett alla våra pågående 

projekt vi driver sker i ett agilt mönster. 

Kunder pratar ofta om Scrum och att det verkar bra, utan att egentligen ha någon djupare förståelse för metoden. 

Det som däremot de flesta kunder vet är att de agila utvecklingsmetoderna involverar större deltagarengagemang 

jämfört med de tyngre metoderna. 

Hade en kund exempelvis vid ett projekt för ett intranät redan vid förstudien börjat trycka på att vattenfall var 

metodvalet som projektet skulle utgå ifrån hade vi sannolikt tackat nej. Vi försöker gemensamt nå en 

utvecklingsmetod, och försöker ofta hinta om hur vi bedrivit lyckade projekt enligt ett visst utvecklingsmönster 

och metodval. Tidigare kommunicerade vi med IT-folket kring dessa frågor, men med en större och mer betydande 

roll inom verksamheter har dessa diskussioner kring projektuppdrag oftare kommit att hållas mot 

verksamhetsmänniskor såsom marknadschefer och kommunikatörer som är aktiva i projektet.  Därför försöker vi 

förmedla varför valet av projektmetod är av stor betydelse, men också hur det påverkar effektmålen för projektet. 

Vi kan således visa på vilka effektmål vi förväntar att dem kan uppnå efter avslutat projekt, och vi brukar ringa in 

fyra till fem effektområden i en effektkarta för att mäta mot efter genomfört projekt. Genom förstudier kan vi 

identifiera effektiviseringsområden och kan identifiera mätbara punkter. Ofta refererar vi till tidigare kunduppdrag, 

och det blir rätt tydligt att vi vet vad vi gör om vi föreslår att ett visst val av metod inte lämpar sig för ett specifikt 

projekt. 

7. På vilket sätt styr kundens projektmål valet av metod? 

Det är svårt att säga att det är just målen för ett projekt som styr vilken metod som är att föredra. Tittar man istället 

på vad för effekt kund vill få av att genomföra detta projekt, underlättar det vid val av metod. Men det är snarare 

vilken typ och omfattning av projekt som styr, och inte uteslutande målen som styr metodvalet. 

8. På vilket sätt påverkas val av projektmetod utifrån projektets storlek? 

Jag skulle snarare säga att det är längden för ett projekt som styr metodvalet framför antalet projektdeltagare. Är 

det ett omfattande projekt som kräver mer än 1-2000 timmar måste man nästan arbeta med eg agil approach. Ett 

projekt i flera iterationer med påverkan för en hel verksamhet är svår att bedriva i en allt för tung modell. Ett litet 

projekt med en förstudie och kravställning med en kortare utvecklingsfas kan vi leverera enligt vattenfallsmetoden. 

Men snarare längden för ett projekt och förväntan på slutprodukten som styr och således inte antalet 

projektdeltagare. 

9. Vilka styrkor anser du att metoden RUP har? 

Det är en metod som har stort fokus på struktur och klar dokumentation. Det finns även ett tankesätt om att 

återvinna kod i RUP, vilket är tidseffektivt genom att undvika redundant utveckling. Då förarbetet vid RUP har 

höga dokumentationskrav finns det en hög tydlighet och stor mängd dokumentation kring allt från berörda 

processer till små funktioner. Faktum att metoden är iterativ är uppskattad, och att metoden erbjuder onlinestöd 

vilket är fördelaktigt om man möter motgångar. 

10. Vilka svagheter anser du att metoden RUP har? 

Det är förmodligen när metodens styrkor går till överdrift, och det nyttiga blir istället allt för formellt. Det kan 

istället kännas som att formaliteten stryper projektets kreativitet och utvecklingen för projektet blir inte lika lekfull. 

Kravet på dokumentation kan göra att det inte tillför riktigt värde något riktigt värde för genomförandet av 

projektet. 

Jag pratade med en arkitekt som nämnde att nio av tio så blir merparten av dokumentationen en biprodukt som 

knappt får någon betydelse innan den når papperskorgen. Då saknar projektdokumentationen mervärde vilket är 

något som alla projektaktiviteter bör innehålla. 

Alla aktiviteter inom ett projekt måste tillföra ett visst värde, antingen i kort lopp eller sett till långa loppet. 

Svagheter som gör att agil utveckling idag är mer intressant är att RUP borde tillåta mer löpande kravställning än 

vad den gör, då allt för stort fokus hamnar vid att greppa projektet redan vid den första fasen. 
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11. Vilka förbättringsmöjligheter finns för metoden RUP? 

Det är svårt att plocka fram några specifika förbättringsmöjligheter som skulle komma att lyfta RUP till en av de 

främsta konkurrenterna vid metodval idag. Jag skulle nog säga att 

Jag skulle nog snarare säga lägga ner metoden och låt dig istället inspireras av metodens styrkor. Förbättra inte 

RUP, låt metoden försvinna men ta med dig dess styrkor vid utveckling med em mer agil approach. Få projekt 

som kör renodlat scrum, man tar inspiration från diverse metoder. Min rekommendation är inte att förbättra RUP, 

kom istället med en förnyad metod som innefattar de delar från RUP som faktiskt fungerar. 

12. Använder företaget bara RUP eller har ni intresse för andra metoder, vilka? 

Vi använder primärt Scrum, effektstyrning samt Kanban som agila utvecklingsmetoder. Sen brukar vi ha inslag av 

RUP som metod för att skapa ökad struktur och tydlighet vid processer och dokumentation. 

13. Har den agila trenden lett till ett ökat intresse för att arbeta med nya metoder? Motivera! 

Ja det tycker jag absolut att jag kan märka av ute hos kunder. Det är ett ökat intresse för agila metoder, 

beslutsprocesser är idag betydligt kortare jämfört med tidigare när vi kunde diskutera kring hur ett projekt skulle 

genomföras. Kunder som en gång genomfört ett agilt utvecklingsprojekt med lyckade resultat ser förmodligen 

gärna att man arbetar i likartad metod framöver. Vårt senaste projekt behövde vi inte ens nämna metoden Scrum 

för kunden, utan det var blott bara den metoden som var aktuell, och då saknade kunden erfarenhet från projekt i 

denna metod. Företag har fått ökad förståelse kring i vilken utsträckning projekt bedrivs i ett agilt mönster. Besöker 

jag en mässa för intranät eller dokumentationshantering så är alltid det agila synsättet med på agendan. För bara 

tre år sedan kunde vi uppleva motstridighet från kunder till att arbeta agilt, då dem upplevde det som ett 

orosmoment. Agila projekt bedrivs mer flexibelt och något prisförslag och tydlig systemdokumentation finns inte, 

utan tillkommer successivt under utvecklingens gång vilket inte alltid är betryggande som beställare. Denna oro 

har dock börjat avta, då kunden idag är mer införstådd på att vi är ute efter att skapa affärsnytta framför att diskutera 

detaljerade systemkrav redan från första stadiet. Fördelen med löpande kravställning är att det alltid finns processer 

och artefakter som kan vara svåra att beakta vid ett tidigt stadie i ett projekt. Där kompletterar den agila 

utvecklingen de tyngre metoderna i att den snabbt kan anpassa sig vid dessa förändringar, utan att ett projekt helt 

hamnar ur fas då en strikt tidsplan rubbats. 

14. Hur ser du på RUPs framtida roll som ett aktuellt val vid utvecklingsprojekt? 

Jag tror fortfarande på att företag kommer arbeta med inslag av RUP. Man kör inte scrum rakt av utan inslag på 

krav av dokumentation för att kunna visualisera processer. RUP är en metod jag har svårt att se mig att man utgår 

uteslutande från när man bedriver projekt, då dessa ofta blir väldigt strikta och ofta allt för formella. Att RUP har 

flera styrkor råder det inga tvivel om, därför bör dess starka sidor användas som komplement vid utveckling med 

stöd av agila metoder. 

15. Till vilken grad anser du att RUP tappat i marknadsintresse? 

Mognadsgraden hos beställaren har ökat markant, då dem idag har en djupare insikt kring att bedriva projekt, och 

bredare erfarenhet av tillgängliga utvecklingsmetoder. organisationer tar till sig av varandras misstag, och likaså 

dess framgångar, varpå många sett att det finns resurser att spara vid att utveckla agilt. Det är inte nödvändigtvis 

så att metoden RUP har tappat intresse, utan snarare en ökad öppenhet för tillgängliga agila utvecklingsmetoder. 

 

16. Till vilken grad anser du att agila metoders ökade användning skett som en följd av det avtagande 

intresset för RUP? 

Organisationers erfarenheter av projekt som överskrider tids och budgetramar är en lista som kan göras lång. Kollar 

vi exempelvis till vattenfallsmodellen blir det lätt tydligt att man borde arbeta mer med löpande krav, då man först 

kommer till insikten att projektet fortlöpt trots ett omfattande problem redan vid ett tidigt stadie av ett projekt. Att 

vid slutfasen inse att slutprodukten inte ligger i linje med vad som initialt beställts är ett kritiskt problem som hade 

kunnat undvikas genom att regelbundet testa utvecklade produkten i faser.  Man måste tänka om för att nå projekt 

samt effektmål tillsammans, och där fungerar de agila metoderna ypperligt för att stärka detta samarbete då bägge 

parter är involverade under hela projektet. 

17. Vilka faktorer anser du ha varit kritiska för företags ökade intresse i att utveckla enligt ett mer agilt 

mönster? 
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Att arbeta i agila metoder underlättar om bägge parter har erfarenhet från att arbeta i samma metod. IT har fått en 

centralare roll inom organisationer och är inte enbart längre en isolerad IT-avdelning som hanterar området, utan 

gått till en mer avgörande marknadsdel i verksamheter. Tidigare när projekt skulle diskuteras var vi i kontakt med 

IT-chefer, jämfört med idag då vi samtalar med verksamhetschefen. Det är inte längre enbart ett IT-projekt, utan 

istället ett verksamhetsprojekt. Denna insikt har vi haft sedan länge, men nu har även våra kunder kommit till den 

insikten.  

B.2.2 Informant B 

1. När började företaget arbeta med RUP?  

Har arbetat med metoden sedan 90-talet.  

2. Vad var skälet till att företaget började använda RUP?  

Hade att göra med att mjukvaruutveckling blev allt större och större. Man fick större team som behövde göra fler 

saker och därför behöver man få lite mer ordning och reda. Om man till exempel är två personer som ska bygga 

ett program så behöver man ingen process direkt, förutom testning osv. Om du istället har 5000 människor i 40 

länder så måste du ha lite struktur på hur du jobbar. Detta gäller även om du arbetar agilt. Detta var tillsammans 

med objektorienterad utveckling användningarna till att man började använda processer. Istället för att arbeta med 

koden så arbetar man med abstraktioner för att det ska gå fortare att förstå vad som händer.   

3. Inom vilka delar av företaget, eller typ av projekt har ni använt er av RUP?  

RUP har använts vid mjukvaruutvecklingsdelarna. Vi har en stor uppsättning av metoder som är utplacerade på 

metamodellen som används. Man har gjort en allmän gemensam process som används till det mesta, inte bara 

mjukvaruutveckling.  

4. Vilka faser i RUP har visat sig mest kritiska för resultatet av genomförda projekt de senaste åren samt 

varför?  

Det är egentligen få av dessa faser som man kan implementera på något vettigt sätt. I början handlade faserna om 

att ju längre man kom i projektet, desto mer disciplin krävdes. Jag tror inte att jag sett någon som har lyckats göra 

det på ett bra sätt.   

5. Hur skiljer sig de kritiska faserna beroende på typ av projekt?  

Om det är en äldre applikation som ska förbättras så är de senare faserna viktigare, då det inte sker någon 

innovation. Tanken var från början att etableringsfasen, där man ska stabilisera strukturen, skulle vara den 

viktigaste fasen. Om man inte utför denna fas ordentligt så åker man på problem i slutändan.   

6. Vilka möjligheter eller befogenheter har kund vid valet av projektmetod?  

Det varierar väldigt mycket. Om man kommer in som en enstaka konsult så brukar det vara så att företaget har en 

process. När jag var ute som metodkonsult så handlade det om att jag skulle hjälpa kunden att utveckla sitt sätt att 

arbeta.   

7. På vilket sätt styr kundens projektmål valet av metod?  

Det är projektets karaktär som avgör valet av metod. Om det är ett stort och komplext projekt som till exempel 

inom försvarsindustrin. Då måste man dels följa vissa lagar och förordningar men det finns även komplexitet i 

form av högt antal inblandade människor samt utvecklad teknik. Då är det ofta många leverantörer inblandade och 

det krävs att man har en tydligare processbeskrivning. Om man istället ska utveckla en app till en iPhone så kräver 

processen inte mycket mer än att det ska vara testat. Detta behöver dock inte innebära att man inte kan arbeta agilt 

inom stora projekt. Idag finns det storskalig agil utveckling, men de kräver lite mer formalism.   

8. På vilket sätt påverkas val av projektmetod utifrån projektets storlek?  

9. Vilka styrkor anser du att metoden RUP har?  

Den är väldigt heltäckande. Det är få saker som inte står med. Det blir dock också automatiskt en svaghet då folk 

kan bli överväldigade av materialet. Vi jobbade mycket med att hitta något sätt att göra enklare vägar igenom 

metoden, till exempel att göra tydligare rollbeskrivningar. Detta går dock emot det agila tankesättet med cross-

functional teams som innebär att man kan lite av allting. Det som var nytt var att beskriva krav. Detta har sedan 
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utvecklats inom de agila metoderna (user stories). Man kämpar fortfarande med att göra mjukvara som är 

användarvänlig.   

10. Vilka svagheter anser du att metoden RUP har?  

Det som vi alltid kämpade med var att försöka få folk att hitta en väg igenom det. Det var för stort, det var inte 

tanken från början men det var i själva verket en halv bok. Tanken var att man skulle använda det som var relevant 

men den var helt enkelt för svårnavigerad.   

11. Vilka förbättringsmöjligheter finns för metoden RUP?  

Metoden måste göras mer närvarande i hur ett team arbetar. I de verktyg som man använder så måste det bli lättare 

att plocka upp metodguiden var man än är någonstans. Om man exempelvis håller på med test så ska man få en 

viss typ av hjälp, och om man håller på med krav så ska man få en annan typ av hjälp. Metodhjälp och guider 

måste göras mer attraktivt för användaren. Om det hade skapats open-source i samband med RUP så skulle det 

finnas möjligheter för metoden att återupplivas. För de agila metoderna så finns det redan verktyg som kan beskriva 

var teamet befinner sig i arbetet just nu (burndown charts). Jag har arbetat under projekt som använt sig av detta 

och då hade man konstant koll över var man befann sig i nuläget. Detta inspirerade oss till hur man kan göra saker 

bättre.   

12. Använder företaget bara RUP eller har ni intresse för andra metoder, vilka?  

Vi använder oss av DAD och SAFe. SAFe är bra för de som inte är helt redo att ta hoppet ut i fullständig agil 

utveckling utan behöver en liten struktur.   

13. Har den agila trenden lett till ett ökat intresse för att arbeta med nya metoder?   

Motivera!  

Det finns absolut en agil trend. Sättet man arbetar på beror väldigt mycket på typ av projekt.   

14. Hur ser du på RUPs framtida roll som ett aktuellt val vid utvecklingsprojekt?  

Det finns ingen framtid för RUP om det inte sker en radikal förändring för att utveckla processen. Processen känns 

i nuläget inte aktuell. Jag tror inte att det är någon som taktiskt använder RUP idag. Men det sätt man arbetar på 

är väldigt mycket baserat på RUP.  

15. Till vilken grad anser du att RUP tappat i marknadsintresse?  

RUP är i nuläget gammalmodig och har därför tappat i marknadsintresse.   

16. Till vilken grad anser du att agila metoders ökade användning skett som en följd av det avtagande 

intresset för RUP?  

Ingen sammankoppling. Anledningen till det ökade intresset för agila metoder är att det finns en agil trend. Det 

har funnits olika trender för olika tider. Bland annat har olika teorier kring hur stora teamen som utvecklar är. Man 

har exempelvis gått mer tillbaks till paired programming som förespråkas inom fler agila metoder. Det är som en 

evolution, och inte antingen eller. Jag tror att det kommer tillbaks att man måste beskriva hur man jobbar.    

17. Vilka faktorer anser du ha varit kritiska för företags ökade intresse i att utveckla enligt ett mer agilt 

mönster?  

Framförallt produktivitet. Man vill leverera någonting av kvalitet så snabbt som möjligt. Därför använder man sig 

av agila metoder som inte lägger för mycket tid på förarbete. Man vill undvika att hamna i en ”analysparalys”.  

Vad har du för koppling idag till agila metoder? 

Jobbar med tjänster inom Rational och hjälper våra kunder att ta fram den rätta metoden 

B.2.3 Informant C 

1. När började företaget arbeta med RUP? 

Företag XXX köpte Rational 2003 och med det kan man säga att XXX ägde RUP liksom och började med RUP 

då. Förre det var XXX en kund till RUP. RUP har en väldigt lång historia, så det är inte enkelt att precis ge ett svar 

kring när XXX började med RUP men tidigt 2000-tal isch? 
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2. Vad var skälet till att företaget började använda RUP? 

Det fanns ett metodkrig som utspelade sig i mitten av 90-talet, 94-95, då var RUP väldigt mycket i roten av metoder 

och därav fanns valet för XXX att naturligtvis börja använda sig av RUP och för att kunna bli mer effektivare i sin 

egen utveckling. Att man ville ha lite mer metoder som var eftertraktade på marknaden och kunna gå ifrån sina 

egna interna metoder. Det finns än idag, att vi har egna interna metoder och dom är annorlunda jämfört med dom 

som finns ute på marknaden idag vilket innebär att vi inte kan sälja dom eller marknadsföra dom och det kan bli 

ett problem eller ett hinder vid rektryteringen då vi vill anställa folk som har kunskap inom en viss metod och då 

blir det oftast en öppen metod som RUP t.ex. för den är tillgänglig för allmänheten. 

3. Inom vilka delar av företaget, eller typ av projekt har ni använt er av RUP? 

XXX brukar vanligtvis inte säga att dom använder sig av RUP till sina kunder, man har lämnat RUP till en mer 

ihopkokt agil variant. Det finns framförallt inom utveckling. 

4. Vilka faser i RUP har visat sig mest kritiska för resultatet av genomförda projekt de senaste åren samt 

varför? 

Starten är allt den svåraste och den viktigaste, inledningsfasen. Det är den svåraste att få till rätt för den krävande 

tiden för att kunna inleda ett projekt. Och får man inte första fasen korrekt så blir naturligtvis problem för resten 

av projektet. Sen är förstås resterande faser också krävande då den ändrar karaktär, det vill säga, att det blir en mer 

teknisk och arkitektuellt till skillnad från den första, men att kunna komma igång är nog det svåraste. 

5. Hur skiljer sig de kritiska faserna beroende på typ av projekt? 

Jag är en specialist på detta område och har arbetat med hundratals olika projekt med olika typer av projekt. Och 

då är oftast mönstret att man hoppar mellan faserna för att man inte förstår RUP tillräckligt bra. Sen finns det 

mönster att man har använt RUP som ett mer underhållsprojekt och då finns inte till exempel den första fasen.  Sen 

kan det vara att beroende på projekt att man inte ska utveckla så mycket kod, att man t.ex. köper ett paket av ett 

affärssystem, och då programmerar man inte, så där finns det skillnader för hur man anpassar RUP till olika projekt. 

6. Vilka möjligheter eller befogenheter har kund vid valet av projektmetod? 

Kunden styr alltid valet av projektmetod, det vi var möjligheten till är att förespråka en viss metod när kunden inte 

har en tydlig motivation för att ha en metod, då rekommenderar vi en metod. Men säger kunden att vi ska använda 

en metod då blir det självklart att vi gör det. 

Kunden måste bestämma och ibland kan kunden ha en egen projektmetodik som förr i tiden var props och nu PP, 

och då säger vi självklart inte att nej, nu ska vi använda RUP t.ex. utan då försöker vi göra en anpassning mellan 

dessa så dom matchar varandra för det specifika projektet. Hur man än gör så måste man kunna göra en adaption, 

dels måste RUP anpassas för projektet och dels för hur kunden vill. Om jag ska ta ett exempel med ett jobb från 

mellanöstern, så har kunden en projektmetodik som heter print 2, då måste vi göra en adaption så att artefakterna 

passar, projektartefakterna, t.ex. en software development plan ska matcha i vad det heter i print 2, det är ett 

exempel på adaption mot kundens kontext. 

7. På vilket sätt styr kundens projektmål valet av metod? 

Ja, precis. Det är målet som får styra valet. Vår införsäljningside är ju att, fördelen för kunden är att om vi tar en 

väl etablerad metodik som RUP så kan det bli så att man vill ha egen personal som skall vidareutveckla, och tar 

man RUP då, har man en etablerad metod på marknaden där man har möjligheten att kunna köpa böcker om 

metoden och kunna rekrytera människor eller köpa externa utbildningar, så i det stora hela beror det på kundens 

mål och sammanhang. Det kan också ske att kunden inte bryr sig någonting om val av metod för dom litar på att 

VI ska underhålla detta i 5 år, i sådana fall blir det inte att vi rekommenderar RUP. 

8. På vilket sätt påverkas val av projektmetod utifrån projektets storlek? 

Desto större projekt desto viktigare är det att det finns en gemensam metod, men om vi tar RUP återigen, kan man 

vara inspirerad av RUP även i ett två personer projekt, det vill säga att man tar fram en vision, en arkitektur, arbetar 

utifrån iterationer vilket är RUP inspirerat. Och där handlar det om att man anpassar RUP metodiken utifrån 

storleken av projektet. Det är uppenbart att i ett litet projekt använder man sig inte av alla trettio roller inom RUP. 

Men i större projekt är det vitala att man arbetar utifrån en gemensam metod. 
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8.1 Är det generellt att man i större projekt använder RUP t.ex. och i mindre ett mer agilt arbetsätt? 

Återigen blir kundens ställningstagande prioriterat, vill kunden ha viss metod får man anpassa sig till det.  Vill 

kunden att man arbetar utifrån scenarios eller användarfall så gör man givetvis det. Personligen tycker jag att 

användarfall är starkare och bättre, men i mindre projekt behöver man inte göra det så formellt. Det har väl blivit 

lite missuppfattat, hur ska man arbeta i små projekt egentligen? Kunden brukar vanligtvis inte förstå att RUP är en 

skalbar metod som man inte börjar följa fullt ut, utan att man inte behöver använda alla artefakter utan väljer det 

som passar in på projektet. RUP är egentligen inte en så formell metod utan är flexibel och enkel. 

9. Vilka styrkor anser du att metoden RUP har? 

Styrkan är att den är öppen och tillgänglig för allmänheten, det är ingen egen metod som ingen kan skaffa 

utbildning och lära sig. Metoden har funnits en väldigt lång tid och har mycket erfarenhet på marknaden. Andra 

styrkor kan vara att den är väldigt fokuserad på att adressera risk i tid genom att ta mycket ifrån det agila tänket 

där man ska ta fram exekverbar kod eller ta fram demonstrationer och prototyper som många idag tror att det 

kommer från det agila som egentligen är från RUP. Det finns även verktyg som stödjer metoden och att det finns 

tydliga mallar och konkreta exempel för hur man använder metoden som många traditionella metoder är ganska 

otydliga med. 

10. Vilka svagheter anser du att metoden RUP har? 

RUP har över tid, växte och upplevades tillslut alldeles för stor, att det var väldigt svårt för folk att se att den kunde 

passa inom det lilla sammanhanget. Den blev väldigt upphaussad. Man kan säga att metoden blev missbrukad när 

den aldrig blev tänkt att bli så använd. En annan svaghet med RUP är att man inte kan trimma ner RUP till ett litet 

projekt med fem personer. 

11. Vilka förbättringsmöjligheter finns för metoden RUP? 

Nej, det kan jag inte komma på. RUP har kontinuerligt förbättras under åren, det blev så sent som förra året en ny 

version av RUP, där metoden blev mer tydlig för att kunna mappa i en mer agil värld, och ändrade lite mer formella 

delar för att kunna anpassa sig till det moderna. Jag tycker nu att RUP är en jättebra metod, så att metoden i sig 

inte behöver förbättras, däremot där det behövs förbättring är där folk ska börja ta till sig metoden och införas 

inom organisationer och projekt.   

12. Använder företaget bara RUP eller har ni intresse för andra metoder, vilka? 

Om vi analyserar vårt företags metodbibliotek så finner vi närmare femtio olika metoder som handlar om olika 

miljöer, det finns t.ex. metoder för att kunna införa SAP inom en organisation. Om man ser över RUP så finns det 

ingen metod som kallas RUP för SAP, men det går att anpassa delar från RUP till implementation av ett SAP-

system. Därför kommer återigen kommer anpassningen in. Så vid användning av RUP tillkommer andra delar som 

är en mer agil variant. 

Och går vi igenom vårt metodbibliotek som vi säljer till våra kunder finner vi en metod som heter CLM, där i ingår 

t.ex. SCRUM som ligger i botten över hela metoden. Så om man ska säga att man ska använda denna metod i ett 

agilt projekt så finner du SCRUM i botten, och det innebär att du ska följa SCRUM-processer och andra delar av 

SCRUM. Så visst finns det andra metoder vi använder oss av. 

13. Har den agila trenden lett till ett ökat intresse för att arbeta med nya metoder? 

Motivera! 

Ja absolut, och det beror på att finns mycket strömning i det hela. Det finns gratis-paket och open-source verktyg 

som stödjer det agila arbetsättet. Nu går metoderna mot det mer agilt arbetssätt och det beror ju på att marknaden 

rör sig mot ett mer agilt sätt och då blir vi tvungna att anpassa oss till det givetvis, genom att bygga metoder och 

sälja metoder som är riktat mot marknaden. 

14. Hur ser du på RUPs framtida roll som ett aktuellt val vid utvecklingsprojekt? 

Jag personligen ser tyvärr att RUP är mer eller mindre död, som produkt och metod. Det är inga som pratar om 

RUP idag. Det finns kunder som använder en variant av RUP som togs fram för kanske fem-tio år sedan men som 

sakta börjar försvinna på grund av att metoden inte underhållits eller etablerats och det finns inga människor som 

kan det längre och därmed är den inte riktigt användbar. Det har lett till att man inte kan komma till någon längre 

och förklara att det finns något mervärde med att jobba med RUP och med det menar jag att RUP har sakta dött. 
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15. Till vilken grad anser du att RUP tappat i marknadsintresse? 

16. Till vilken grad anser du att agila metoders ökade användning skett som en följd av det avtagande 

intresset för RUP? 

Organisationer idag lever under ständig press att skära ner kostnader och bli snabbare att leverera mer och mer 

komplexa saker. Det har blivit så att organisationer inte har kunnat fokusera så mycket på metod och arbete. 

Metoden i sig kan aldrig bli bättre än personerna som utför den, och får personerna inte möjligheten att få 

utbildning och stöttning till att arbeta inom RUP som har varit själva moralen dom senaste femton åren att stötta 

projekt och komma igång med RUP, får man inte det eller möjligheten till utbildning och lära sig use cases finns 

det inget tillfälle att använda RUP. 

17. Vilka faktorer anser du ha varit kritiska för företags ökade intresse i att utveckla enligt ett mer agilt 

mönster? 

Det största är givetvis marknaden och trenderna som driver fram ett mer agilt arbetssätt just nu. Vi kan inte fortsätta 

att vara bångstyriga och rekommendera RUP när resten av världen säger agilt, utan därför måste vi anpassa oss till 

det. 

Det är ju ingen tvekan att agilt är en suverän metod för små projekt, där man arbetar i små team och sitter 

tillsammans med sex till sju personer. Men vid större projekt 50-100 personer krävs det att man lägger till 

komponenter, och då fungerar inte SCRUM längre och där krävs att man anpassar delar från RUP eller tar delar 

av RUP för att få det att fungera. Det behövs en vision, ett dokumentations dokument och en arkitektur som inte 

finns i SCRUM därför blir vi tvungna att lägga till saker som saknas. Hos oss använder vi ett sätt som heter scale 

agile, där vi har tagit lärdomarna från RUP, begrepperna, rollerna och aktiviteterna osv. och lagt in det i scale agile 

men kallar det inte RUP. För om vi hade kallat det RUP hade kunderna ifrågasatt och säga ” Vi trodde att ni skulle 

arbeta agilt”. Så vi gör det istället för att förklara varje gång att RUP var tänkt att vara en agil metod från början, 

det var inte tänkt att följa varje fas till pricka eller använda sig av alla roller. Och ändå gjorde man så på grund av 

okunskap. 

Så RUP var för stort från en början och svårt att trimma ner det. Däremot är enklare att kunna gå få något litet och 

lägga till. 

Kundernas okunskap och dom som arbetar i projektet med RUP vilket ledde till att tillsammans försvåra arbetet 

med RUP. När kunderna inte vill ha RUP på grund av att den är för dyr, det är en företeelse som blir fel, för det 

kostar inte mer pengar med en bra metod, medans arbetarna inom projektet känner att dom inte har tid att lära sig 

RUP, det finns ingen budget för det så vi arbetar med en egen ihop kokt metod, så alla dessa föreställningar och 

okunskap ligger väl i grunden för hur arbetet med RUP har tappat intresse. 

Varför agilt fungerar så bra och är eftertraktat är eftersom att det är så billigt och att man inte behöver lära sig 

något.  

B.2.4 Informant D 

1. När började företaget arbeta med RUP? 

Det började användas vid början av 90-talet. Det var från en början av ROP vilket sedermera blev RUP som vi 

började följa under 90-talet. Man fick första möjligheten att hitta en universiel model och att verktygsmodellen 

kunde fokuseras. 

2. Vad var skälet till att företaget började använda RUP? 

Det gavs en bredare och tydligare struktur och att man behövde kunna standardisera ett utvecklingsmetod som 

gav en mer täckande arbetssätt. Det har blivit en begreppstandard som var väldigt viktigt för en konsult. Vilket 

gavs från UML. 
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3. Inom vilka delar av företaget, eller typ av projekt har ni använt er av RUP? 

Det som är väldigt missvisande med RUP är att den är väldigt konfigurerbar metod. Man har möjligheten att 

välja delar när man arbetar med RUP. RUP är heltäckande till den mån att man kan anpassa den för varje 

projekt, vilket gör att metoden är en plattform. Så valet av RUP handlar om det konfiguerbara. 

4. Vilka faser i RUP har visat sig mest kritiska för resultatet av genomförda projekt de senaste åren samt 

varför? 

Varje fas har sina egna mål som man ska uppnå vilket gör att man kan arbeta parallellt med respektive fas. Detta 

gör att man kan arbeta väldigt flexibelt, men ifall man ska hitta den mest kritiska fasen för att kunna lyckas med 

ett positivt resultat är initieringsfasen samt etableringfasen. Initieringsfasen är uppbyggningen av scopet medan 

etablering är att sätta fokus vad det är för applikation och vilka arkitekter som kan medverka för att säkerställa en 

plattform till projektet och vidare utveckling. Det är väldigt viktigt att komma fram till dellösningar för 

arkitektur för att inte bromsa upp projektet. 

Viktigt att kunna följa dom första två medans resterande faser är mer administration och produktionshantering. 

5. Hur skiljer sig de kritiska faserna beroende på typ av projekt? 

Har man en stabil plattform från början behöver man knappt etableringfasen och då blir kravscopet en mer 

väsentlig fas. Här kan man gå in på det pragmatiska konfigueringstänket igen. 

Faserna skiljer ju sig beroende på komplexitet, storlek och tid. Beroende på dessa blir faserna mer eller mindre 

fokuserade. Ibland kan det ske att etablering går väldigt fort på grund av det är redan tidigt med scopet, men 

ibland är det en tung period för att kunna utforma detta. 

6. Vilka möjligheter eller befogenheter har kund vid valet av projektmetod? 

Det är otroligt svårt att säga beroende på vad kunden har för förutsättningar av deras erfarenheter av diverse 

metoder. Vanligtvis brukar vi diskutera med kunden om vad dom har för syn på metoder som man sedan går in 

på vilka konfigurerbara möjligheter i RUP då, och det viktigaste är att fastställa vad kunden förväntar sig för 

variabler, dvs, hur ska vi kommunicera olika delar av information i projektet, som kravanalys, mål och hur vi ska 

gå tillväga. Men så i slutändan är det en diskussion mellan mig och kunden som får ta ställning till vilket metod 

som skall användas och utifrån målen och förväntat resultat har påverkan också. 

7. På vilket sätt styr kundens projektmål valet av metod? 

Det ligger återigen på vad kunden sätter för scop från början av projektet som har en stor betydelse för metod, 

kanske kunden kräver en viss typ av dokumentation och bjuder in till en viss metod då får vi ju anpassa oss till 

den korrekta metoden. Så man kan säga att kundens mål styr valet av metod men vi måste samtidigt 

rekommendera eller bidra med vår kompetens för att komma fram till den bästa lösningen. Sen passar ju inte 

agilt varje gång som dom flesta kunder vill, som med dokumentationen, finns knappt något med agilt. 

8. På vilket sätt påverkas val av projektmetod utifrån projektets storlek? 

Det är återigen viktigt att ha ett konfigueringstänk för val av projekt metoder och då blir det automatiskt anpassat 

till storleken av projektet. Storleken styr självklart hur mycket dokumentation som krävs vilket har stor 

betydelse. Är det ett tre månads projekt får man ta ställning till hur mycket dokumentation krävs för att styra 

projektet, kanske bara krävs en liten plan och interaktionsplan, och då ska det produceras med hjälp av kanske en 

layout eller en use-case modell för att sätta scopet på funktionaliteten. Så det stora hela handlar inte om storleken 

utan mer kanske vad storleken på konfigueringen av metoden. 
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Men man ska också tänka på att idag pratar man inte val av EN projektmetod, utan en mix av metoder. Man 

arbetar med SCRUM för det finns en viss styrningsteknik och t.ex. att man hittar inslag av olika metoder som är 

lämpligast för att kunna utföra projektet. 

9. Vilka styrkor anser du att metoden RUP har? 

Den har gett en bottenplatta till ett helhetstänk. Man har lyckats plocka väldigt mycket erfarenheter genom åren 

och har lyckats plocka ihop dem delar som är vital för att föra projekt framåt. 

10. Vilka svagheter anser du att metoden RUP har? 

Den stora svagheten med rup är när man inte vet vad konfigurering innebär och använder den för agilt och att du 

ska använda alla dessa styrdokument som gör att projektet blir större än planerat. 

11. Vilka förbättringsmöjligheter finns för metoden RUP? 

Jag tycker att RUP är väldigt öppen för nya dokument som kan tilläggas för att kunna förbättra. Förbättring för 

RUP är att kunna kombinera inslag från andra metoder. 

RUP har blivit en väldigt (vigid) metod bland många. Alla tänker tillbaka på RUP som någonting jobbigt, och 

alla dör väl när man kollar på alla variabler och dokument jämfört med en agil metod där man bara pratar om 

use-cases och test-case sen är det färdigt gör att man hellre vill ha agilt nu förtiden. Därför är det svårt för RUP. 

12. Använder företaget bara RUP eller har ni intresse för andra metoder, vilka? 

Det är kundens behov som styr val av projektmetod. Och där brukar TOGAF finnas till, som är en ganska 

intressant metodik på framförallt metodik sidan, och sen finns ju givetvis SCRUM, som är den ledande 

stryningsinstrumentet när man pratar agilt idag. När man pratar begreppsapparat så får du det i SCRUM precis 

som du får i RUP, fast som dom egentligen står för samma sak. Sprint beskrivning och intreaktionsplan är 

densamma som gör att agilt är egentligen inget nytt men man använder det ändå. Det som är så bra med RUP är 

det iterativa tänket som får en att man inte jobbar längs med faserna utan genom alla beskrivnings processerna 

successivt. 

13. Har den agila trenden lett till ett ökat intresse för att arbeta med nya metoder? 

Motivera! 

Ja det har det blivit, den agila trenden idag får människor att tro att det är enkelt att utföra systemutveckling idag. 

Det har blivit ett problem med det, för istället att tänka igenom strategi inkluderat med förvaltning, och 

förvaltning kräver en viss typ av dokumentation som är det stora problemet idag, om man tittar på ett agilt 

projekt idag så gör man sina user-cases och variabler kräver att folk har det i huvudet och det krävs ingen 

dokumentation. Det som är viktigt då är hur fortsättningen med förvaltning inom företaget ska behandlas för går 

inte att styra upp något efteråt om man har allt i huvudet. Så det har väl blivit ett problem idag att man vill göra 

det så enkelt och så billigt som möjligt utan att tänka på helheten. 

Sen är det också att den agila trenden är lite svår att hantera ihop med outsourcing, i andemeningen med den 

agila arbetssättet är att du jobbar väldigt tight med verksamheten och snabbt tar till dig önskemål och 

förändringar i utvecklingsarbetet. Tänk om du vill ha tre outsourcade personer som ska ta hantera kodningen och 

levererar något som är fel blir ett stort problem för hela projektet. När man har en super användare som 

bestämmer allt,(som man egentligen aldrig har), behöver gå runt och fråga efter massa andra vad som har blivit 

fel, och därför blir det problem med den agila. 

Så i det stora hela, ja man har gått till en mer agil trend och det har lett till vissa problem genom att missa den 

vitala dokumentationen som har funnits tidigare och som behövs. Så det behövs en nära kontakt med utvecklarna 
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och ledaren för att kunna säkerställa att det blir rätt producerat eller att man för bättre dokumentation om vad 

som skall göra och falla tillbaka på. 

14. Hur ser du på RUPs framtida roll som ett aktuellt val vid utvecklingsprojekt? 

Jag tror absolut att RUP kan ha en viss roll inom utveckling, fast att det är mer som ett grundtänk och att man 

sen då ihop med grundtänket bygga ihop det med andra metoder som SCRUM till exempel för att hitta den bästa 

lösningen, eller använder TOGAF som ett komplement till UML osv. Så man kan säga att man använder den inte 

som en primär metod utan man hittar inslag från RUP med sina främsta styrkor för att sedan bygga ihop 

resterande från andra metodiker. 

 

15. Till vilken grad anser du att RUP tappat i marknadsintresse? 

Metoden RUP har tappat intresse på grund av att folk tror och tycker att agila metoder är mycket effektivare. 

Man tycker att RUP är alldeles för stort att använda, Man tycker att det är en svår tröskel att komma in i RUP-

paketet, med utbildningar och kunskapsområden som gör att det blir en svaghet och har tappat markandsintresse. 

16. Till vilken grad anser du att agila metoders ökade användning skett som en följd av det avtagande 

intresset för RUP? 

Man tycker att vissa delar i det agila tänket är bättre helt enkelt som sprintar osv. och man får snabb feedback på 

vad man gör och hur det går. Man får snabba resultat och får ett användar engagemang och man involverar alla 

personer i projektet på ett effektivare sätt. 

17. Vilka faktorer anser du ha varit kritiska för företags ökade intresse i att utveckla enligt ett mer agilt 

mönster? 

Man får en snabbhet i form av att man ser att någonting händer i utvecklingen är en bidragande faktor. De tighta 

delleveranser där deltagarna märker av att man faktiskt åstadkommer något under projektets gång vilket 

underlättar arbetet. Med dessa leveranser gör att management känner att det går som det ska. En del tycker att det 

inte ska vara så mycket dokumentation som det är i agilt som får folk att använda det istället. Men det är också 

det som tenderar vara dom kritiska faktorna som får folk att använda agila metoder är det som brukar straffar sig 

gällande förvaltningen, så det agila har också ha sina brister med förvaltningen. 

B.2.5 Informant E 

1. När började företaget arbeta med RUP? 

2001 

2. Vad var skälet till att företaget började använda RUP? 

Förhoppningen att ett gemensamt sätt att arbeta skulle innebära kortare tid från idé till affärsapplikation, större 

flexibilitet bland projektdeltagare samt bättre dokumentation 

3. Inom vilka delar av företaget, eller typ av projekt har ni använt er av RUP? 

Utvecklingsprojekt och förvaltning av informationssystem, ej affärsmodellering. 

4. Vilka faser i RUP har visat sig mest kritiska för resultatet av genomförda projekt de senaste åren samt 

varför? 
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Om ni avser faser så som begreppet används inom RUP så är det Initiering, om ni menar discipliner är det 

Requirements 

5. Hur skiljer sig de kritiska faserna beroende på typ av projekt? 

Mängd och typ av den inledande kommunikationen, exempelvis för ett COTS-system handlar starten av projekt 

mer om att väga potentiella konkurrenter och system snarare än som vid Greenfieldutveckling lägga stor kraft 

vid att undersöka de grundläggande kraven och bygga team 

6.Vilka möjligheter eller befogenheter har kund vid valet av projektmetod? 

Kund för oss är alltid bankkunder men jag antar att ni menar affärssidan som agerar kund i utvecklingsprojekten. 

Formellt har de inga möjligheter alls, IT bestämmer hur, affärssidan bestämmer vad. I praktiken är dock 

affärssidan så stark inom Nordea att de oftast omedvetet påverkar med hjälp av prioriteringar påverka arbetssätt 

såväl som tekniska lösningar och arkitektur 

7. På vilket sätt styr kundens projektmål valet av metod? 

Exempelvis genom att kräva för detaljerad plan från start tvingas utvecklingsprojekten ofta in i 

vattenfallsplanering. 

8. På vilket sätt påverkas val av projektmetod utifrån projektets storlek? 

Ju större desto svårare att etablera den kultur och det tankesätt som krävs för att arbeta iterativt 

9. Vilka styrkor anser du att metoden RUP har? 

Iterativ, väldokumenterad, välkänd. 

10.Vilka svagheter anser du att metoden RUP har? 

Artefaktorienterad, för väldokumenterad, underbygger en ”not in my role description”-inställning vilket kan 

förlama arbetet. Inget fokus på hantverkskunnande eller på personen bakom rollbeskrivningen 

11. Vilka förbättringsmöjligheter finns för metoden RUP? 

RUP har sin roll för situationer med stor förutsägbarhet, jag tror man ska accepterade det och välja agila 

alternativ när det passar snarare än utveckla RUP mer åt det agila hållet. 

12. Använder företaget bara RUP eller har ni intresse för andra metoder, vilka? 

RUP är på väg ut ur Nordea, idag används RUP främst inom ett affärsområde, övriga koncernen har valt att satsa 

helt på agila metoder så som Scrum, Kanban, SAFE, LESS och varianter av dem. 

13. Har den agila trenden lett till ett ökat intresse för att arbeta med nya metoder? Motivera! 

Intresset för agilt kommer inte från någon trend utan dels som ett svar på ett behov att kunna följa med i en allt 

mer föränderlig värld där kundbeteende, plattformar och marknader förändras allt snabbare. Det finns också ett 

sug bland utvecklare att arbeta med agila metoder eftersom de till skillnad från RUP sätter hantverkskunnande, 

tillit och levererad kod i fokus snarare än rollbeskrivningar, riktlinjer och dokumentation 

14. Hur ser du på RUPs framtida roll som ett aktuellt val vid utvecklingsprojekt? 

Se fråga 11 
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15. Till vilken grad anser du att RUP tappat i marknadsintresse? 

Stor grad 

16. Till vilken grad anser du att agila metoders ökade användning skett som en följd av det avtagande 

intresset för RUP? 

Inte alls. Om något är agila metoder en naturlig reaktion på en för styrd och rigid syn på utveckling och deras 

frammarsch har knuffat undan RUP snarare än fyllt ett vakuum efter RUP 

17. Vilka faktorer anser du ha varit kritiska för företags ökade intresse i att utveckla enligt ett mer agilt 

mönster? 

Se fråga 13.  

B.2.6 Informant F 

1. När började företaget arbeta med RUP? 

Har tyvärr inget specifikt datum för hur länge organisationen arbetat i RUP. 

2. Vad var skälet till att företaget började använda RUP? 

Företaget arbetade redan med RUP när jag började min anställning hos dem. Dem tyckte det var en bred metod 

och har modifierat RUP för att anpassas mer mot verksamheten, inte klar motivering till varför RUP var val av 

metod. 

3. Inom vilka delar av företaget, eller typ av projekt har ni använt er av RUP? 

Främst vid IT-projekt, det var styrning uppifrån att det var RUP som var aktuellt metodval och det finns flera 

varianter och bredder av RUP beroende på projekttyp sett till kostnader och tid. 

4. Vilka faser i RUP har visat sig mest kritiska för resultatet av genomförda projekt de senaste 

Det fallerar oftast vid initieringsfasen. Oavsett projekt så är det generellt initiering som är viktigt oavsett metod. 

Första fasen lägger grunden för resten av projektet. Kravhantering och att definiera mål är viktigt för resten av 

projektet. 

 

5. Hur skiljer sig de kritiska faserna beroende på typ av projekt? 

Hårt att säga att det bara är första fasen, alla RUPs faser är viktiga, men lägger man inte en bra grund så blir det 

väldigt komplicerat att åtgärda problemen vid ett senare skede. 

6. Vilka möjligheter eller befogenheter har kund vid valet av projektmetod? 

Om vi har uppdrag från en kund så har kunden alla befogenheter att styra val av projektmetod. Jag skulle aldrig 

tacka nej till ett uppdrag bara för att kund presenterar lite annorlunda projektmetod mot vad vi eventuellt tänkt 

oss, vi rättar oss efter kunden. 
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7. På vilket sätt styr kundens projektmål valet av metod? 

Om kund har en metod så styr de, annars brukar vi presentera ett lämpligt metodförslag. Om det är ett väldigt 

kort projekt med rörliga mål där vi arbetar flexibelt kan det styra metodval, annars brukar inte projektmålen ligga 

till grund för metodval. 

8. På vilket sätt påverkas val av projektmetod utifrån projektets storlek? 

Det påverkar inte allt för mycket, lättare att arbeta agilt om det är mindre projekt. Jag skulle säga att det inte 

beror på storlek vad gällande längden av projektet, snarare antalet deltagare som styr metodvalet då det är svårt 

att hantera en stor projektgrupp vid utvecklingsprojekt som utgår från en agil metod. 

9. Vilka styrkor anser du att metoden RUP har? 

Det ger en standardiserad projektmodell, den är inkrementell man genomför utvecklingen ett steg i taget. 

10. Vilka svagheter anser du att metoden RUP har? 

Det är längre ledtider och kravhantering redan tidigt i projekt.  Man säger att det är en iterativ metod men jag 

tolkar det mer som en inkrementell. Förändras målen blir det komplext när dem senare ska hanteras, rörliga mål 

och krav måste finnas tillhands. 

11. Vilka förbättringsmöjligheter finns för metoden RUP? 

Svårt att identifiera några specifika förbättringspunkter för metoden. Vi gjorde en sammanslagning och 

anpassade RUP till andra agila metoder för en hybridlösning.  

12. Använder företaget bara RUP eller har ni intresse för andra metoder, vilka? 

Arbetat med alla möjliga metoder när vi varit hos kunder då dem har befogenhet att styra, alltså erfarenhet av att 

jobba i scrum, kanban och xp.   

13. Har den agila trenden lett till ett ökat intresse för att arbeta med nya metoder? 

Definitivt, alla vill arbeta agilt utan att veta vad det betyder men kunder har hört att projekt blir mer effektiva 

med rörliga mål och man får mer av vad man vill ha. 

14. Hur ser du på RUPs framtida roll som ett aktuellt val vid utvecklingsprojekt? 

Jag tror att det kommer bli mer och mer hybrida varianter. Tror inte de större organisationerna kommer våga 

arbeta agilt, för mycket krav från flera intressenter för omfattande projekt som gör att ett agilt artbetssätt blir 

ohållbart. Dessutom väldigt få som kör helt agilt utan det är hybrider som används, kanske renodlat agilt om 

projektet är litet. 

15. Till vilken grad anser du att RUP tappat i marknadsintresse? 

Jag skulle säga att RUP fortfarande finns kvar som en stark metod, men att organisationer idag arbetar med RUP 

som grundplattform fast hämtar inslag från mer agil utveckling för att skapa en hybridlösning, inte tvärtom med 

agil utveckling och inslag av RUP. Alltså inget direkt avtagande intresse för RUP, utan mer ett intresse för agilt 

och kunna kombinera det bästa från två världar. 
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16. Till vilken grad anser du att agila metoders ökade användning skett som en följd av det avtagande 

intresset för RUP? 

Upplever inte att det finns avtagande intresse, visst finns det en agil trend, men det är fortfarande krav på struktur 

vid utvecklingsmetoder. Därför finns möjligheten till att blanda, återigen RUP med inslag av agilt. 

17. Vilka faktorer anser du ha varit kritiska för företags ökade intresse i att utveckla enligt ett mer agilt 

mönster? 

Man behöver snabbare time to market, det har att göra med effektivisering och kostnadsbesparing. Många 

nämner kundrelationen och medarbetarnöjdhet som en stark faktor, detta kommuniceras även vidare till 

ledningen för att trycka på att det är roligare med agila projekt då kreativiteten får flöda på ett annat sätt och 

fokus mot själva utvecklandet. Återigen dokumentation som ofta är överflödig och avskräckande, detta kan 

undvikas genom en agil approach vilket många fått insikt kring.  
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