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Sammanfattning 
 
I alla tider har man byggt modeller över saker som skall byggas för att på så sätt åskådliggöra 
det som skall skapas. Dessa modeller hjälper till att förstå och formulera problem och 
lösningar, hur sammanhangen är och vilka beståndsdelar som skall ingå. Beroende på vilken 
typ av produkt som skall konstrueras, kommer olika modeller att få olika betydelse. 
En utvecklare har ofta en inre bild, en mental modell, av vilken typ av system som skall 
utformas. Denna bild kan vara detaljerad eller bara en avlägsen idé. Med hjälp av olika typer 
av modeller kan en utvecklingsgrupp visualisera, specificera, konstruera och dokumentera 
strukturen och beteendet för den tänkta produkten. Genom att använda ett standardiserat 
modelleringsspråk, som till exempel Unified Modelling Language, UML, kan samtliga 
medlemmar  i en utvecklingsgrupp meddela sina beslut på ett tydligt sätt. 
 
En process för programvaruutveckling är Rational Unified Process, RUP. Denna process är ett 
väldefinierat sätt för att tilldela och hantera de olika arbetsuppgifter och ansvar som 
förekommer i en utvecklingsorganisation. Målet för denna process är att, inom givna 
tidsramar och budget, producera högkvalitativ programvara som uppfyller slutanvändarens 
behov [3]. RUP kan anpassas för att tillgodose varje enskilt företags speciella behov. 
 
Vår undersökning visar på vilket sätt RUP används inom olika företag som bedriver någon 
form av systemutveckling. Den visar även om dessa företag använder utvecklingsprocessen 
på det sätt som det rekommenderas i teorin eller om de istället utvecklar en egen 
utvecklingsprocess, med RUP som utgångspunkt. Undersökningen visar även varför företag 
väljer just denna process. För att komma fram till svaren på detta har det genomförts en 
litteraturstudie samt att olika företag har intervjuats. Intervjuerna har utförts genom att en 
elektronisk enkät har skickats till ett antal företag. 
 
De resultat som framkommit genom ovan nämnda undersökning, visar att de företag som idag 
använder utvecklingsprocessen RUP tycks vara nöjda. Orsaken till detta är framförallt att de 
olika företagen oftast vill ha en fast grund att utgå ifrån där de sedan kan utveckla processen 
efter sina egna önskemål och behov. De kan även välja att arbeta med processen på det sätt 
som rekommenderas i teorin, där RUP fungerar som en databas med råd och riktlinjer som 
kan användas under ett projektarbetes gång. 
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Abstract 
 
In all time the human being have built models of things that shall be built, in this way you can 
illustrate things that shall be created. It helps to understand and formulate problems and 
solutions, how a system works and which components that shall be included. It depends on 
which type of system that shall be designed, different models will get you a different 
meaning.  A designer often has an internal picture, a mental model, of which type of system 
that will be created. This model can be very detailed or just a distant idea. Different kind of 
models can help a group of developers to visualize, specify, construct and document a 
system’s structure and it’s behavior. To use standardize modeling language, for example 
Unified Modelling Language, UML, all member in a development group inform their decision 
in a clear way.  
 
Rational Unified Process, RUP, is a process for program software development. RUP is a 
well-defined way to distribute and to handle different working tasks and responsibility that 
occur in a development organization. The process goal is that within a given limitation of time 
and budget, produce high quality program software that fulfills the end user’s requirements 
[3]. RUP can be tailored to satisfy each organization’s special needs.  
 
Our investigation shows in which way RUP is used within different kind of organizations who 
runs some kind of system development. These investigations will even show if these 
organizations use the development process like the theory recommended or if they develop 
their own development process instead, and then use RUP as a ground to start from. Our 
investigation will even show why they have chosen to work with this process. To be able to 
reach the answers to this investigation, we had to carry out a literature study and we also had 
to do some interviews with different kind of organizations. This interviews that should be 
performed was sent to the organizations like an electronic questionnaire. 
 
The result from the study and the interviews shows that those organization that use the 
development process RUP today, seems to be satisfied with that. The reason for this is that 
among other things, different organizations, in most cases, would like to have a permanent 
ground to start from. Each organization will then be able to develop the process after the 
organizations own wishes and requirements. They can also choose to work with the process in 
that way that they are recommend to, where RUP serve as a database containing advices and 
guiding principle, which can be used during the time of the project.  
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1. Inledning 
 

1.1 Ämnesbeskrivning 
 
Ett projekt för programvaruutveckling innebär bland mycket annat att balansera krav, hantera 
risker och övervinna begränsningar för att på så sätt kunna konstruera en produkt som 
uppfyller en beställares behov. Det är därför viktigt att tidigt definiera vad den tänkta 
produkten skall utföra och i vilken miljö den skall placeras i innan själva utvecklingsarbetet 
av produkten påbörjas.  
 
På samma sätt som byggnadsarkitekter utvecklar modeller för att lösa arkitekturella problem, 
har även programvaruarkitekter utvecklat programvaruverktyg för att på ett enkelt sätt hantera 
komplexa system. Olika modeller hjälper till att förstå och formulera de problem som skall 
lösas. Dessa hjälper sedan arkitekter och designers att tänka enklare på komplexa system.  
Varje designbeslut måste vara grundat på den verklighet som systemet skall leva i. Därför 
görs en grundlig kartläggning, en förstudie, som beskriver användaren, företagets verksamhet 
samt önskade effekter och egenskaper hos systemet. De förslag som påträffas under 
kartläggningen måste så tidigt som möjligt utformas detaljerat. Detta kan utföras med hjälp av 
olika utvecklingsprocesser. Ett exempel är Rational Unified Process, RUP 1, vilken är en 
metod för systemutveckling som fokuserar på modellering. Metoden kan även användas till 
olika typer av programvaruutveckling. Genom att processen är iterativ, medför det att 
utrymme för förändringar ges under ett projekts livslängd.  
 
RUP är en bred process som kan användas i många olika typer av projekt. Det medför att 
företag kan välja att arbeta med processen på det sätt som rekommenderas i teorin och därmed 
använda RUP som en guide genom hela projektets gång. Detta behöver inte betyda att företag 
väljer detta arbetssätt i praktiken, eftersom de kan välja att utveckla RUP efter sina egna 
önskemål. Processen fungerar då endast som ett ramverk under hela den tid projektet pågår. 
Detta väcker vår nyfikenhet, och därmed har vi valt att göra en undersökning angående denna 
utvecklingsprocess. Vi önskar bland annat ta reda på om de angivna anvisningarna följs av de 
olika företag som väljer att arbeta med denna process.  
 
Genom vår utbildning, Datavetenskaplig utbildning företrädesvis för kvinnor i Ronneby, 120 
poäng på Blekinge Tekniska Högskola, har vi kommit i kontakt med systemutveckling. Detta 
är ett ämne som vi båda finner intressant. Några funderingar som uppkommit i samband med 
detta arbete är vilken typ av utvecklingsprocess som företag idag använder sig av, samt hur de 
går tillväga med den valda processen. 
 

                                                 
1 I fortsättningen kommer förkortningen “RUP” att användas. 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med arbetet är att få en inblick i vad RUP är och att presentera hur 
utvecklingsprocessen används i praktiken samt hur det rekommenderas att användas i teorin. 
Vi vill på detta sätt åskådliggöra de båda arbetssätten. För att kunna utföra detta arbete har vi 
valt att göra en tvärstudie, vilket innebär att vi har inhämtat material genom att ha tagit del av 
facklitteratur. Ett antal företag har även kontaktats för att på så sätt införskaffa empirisk data 
för att kunna identifiera den praktiska tilldelningen av RUP. Tvärstudien och den elektroniska 
enkäten används sedan för att utföra jämförelsen mellan hur processen används i praktiken 
samt i teorin.  
 
Orsaken till att göra en studie inom systemutveckling är att vi vill fördjupa våra kunskaper 
inom detta område. Intresset grundar sig bland annat på att vi under hösten 2001 arbetade i 
olika grupprojekt, där en inblick gavs i hur det är att arbeta i grupp samt att arbeta med 
systemutveckling. 
 

1.3 Frågeställning 
 
Den fråga som arbetet fokuseras på är: 

• Om företagen använder utvecklingsprocessen RUP för projekt inom 
mjukvaruutveckling, används den då på det sätt som rekommenderas i teorin? 

 
Ytterliggare frågor som kommer att besvaras är: 

• Hur kommer det sig att företagen föredrar att arbeta med utvecklingsprocessen RUP? 
• På vilket sätt använder sig företagen av utvecklingsprocessen?  
• Vad skulle kunna förbättras med denna utvecklingsprocess? 

 

1.4 Avgränsningar 
 
Arbetet kommer att avgränsas till att endast behandla utvecklingsprocessen RUP. Det 
kommer att presenteras en övergripande beskrivning om hur processen används i teorin och i 
praktiken. RUP består av ett antal olika begrepp, därför kommer vi att begränsa arbetet till att 
endast ta upp de begrepp som är vanligast förekommande. 
 
Vidare begränsas den empiriska datainsamlingen till företag inom Blekinge län. De utvalda 
företagens verksamhet inriktas på olika målgrupper och företagen finns inom den offentliga 
sektorn.  
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1.5 Målgrupp 
 
Detta arbete riktar sig till personer och företag vilka sysslar med någon form av 
systemutveckling och som eventuellt har framtida planer på att byta, eller införskaffa, någon 
form av utvecklingsprocess. Arbetet kan även vara en hjälp till Rational Software, utvecklarna 
till RUP, eftersom det även framkommer förslag till förbättring för processen. Det förutsätts 
att läsaren har grundläggande kunskaper inom systemutveckling för att denne skall kunna 
tillgodogöra sig vad denna utvecklingsprocess innebär. 
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2. Bakgrundsbeskrivning 
 
Detta kapitel beskriver bakgrunden till systemutvecklingen, vad RUP innebär samt några av 
de arbetsflöden som driver processen framåt. Detta är en beskrivning av hur processen 
rekommenderas att användas i teorin. Avslutningsvis i detta kapitel kommer en kort 
beskrivning av hur RUP och UML2 fungerar tillsammans.  
 
Arkitekturen för mjukvaror är inte enbart ett systems struktur och logiska beteende, det är 
även ett antal beslut som skall fattas, som till exempel användbarhet, funktionalitet, prestanda 
eller tekniska begränsningar. En av de största aktiviteterna inom en utvecklingsprocess är just 
att besluta om mjukvaruarkitekturen. Denna aktivitet beskriver bland annat hur ett system är 
tänkt att se ut, hur det är organiserat samt vilka komponenter som skall ingå.  
 
En klassisk utvecklingsteknik är vattenfallsmodellen, se bild 1, där all utveckling sker linjärt, 
från kravanalys till testning. Problemet med denna modell är att alla risker skjuts på 
framtiden. Det kan ta lång tid innan eventuella fel hittas eller att kraven förändras när 
projektet är påbörjat. Problem kan lätt uppstå som är svåra att åtgärda inom rimliga gränser, 
vilket kan vara både tidsmässigt och arbetsmässigt.  
 
Alternativet till vattenfallsmodellen är iterativ utveckling, vilket innebär att varje moment 
avslutas innan nästa moment påbörjas och att momenten repeteras flera gånger. Arbetet blir 
på så sätt en spiral, vilket är viktigt i den iterativa processen. 
  

 
Bild 1. Denna bild beskriver en vattenfallslivcykel och är hämtad från The Rational Unified Process [3]. 

 
En iterativ utvecklingsprocess är RUP, där alla medlemmar i ett projektarbete enas om en 
arbetsgång och terminologi. Detta medför att alla gruppmedlemmar har den formella 
strukturen klar för sig. RUP fokuserar i första hand på att verifiera och bedöma slutprodukten 
samtidigt som beställarens krav och kvalitetsnivå tillgodoses.  
 

                                                 
2 I fortsättningen kommer förkortningen “UML” att användas. 
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Det finns även andra utvecklingsmetoder, som till exempel eXtreme Programming, XP. 
Denna process, liksom RUP, ser till användarens behov. De båda processerna lägger vikten på 
betydelsen av att testa det som byggs, testandet är inbyggt i själva processen.  
 

2.1 Vad är RUP? 
 
RUP är ett ramverk för mjukvaruutveckling, som kan anpassas i det oändliga, både till stora 
och små projekt. Utifrån detta ramverk sätter varje enskilt företag samman en process som 
anpassas till sitt sammanhang. Processer ser därför inte ut på samma sätt i olika företag.  
 
Genom att tidigt formulera beställarens krav går allt fortsatt arbete mycket smidigare. 
Kommunikationen mellan beställare och utvecklare blir tydlig och dokumentationen görs 
nästan klar. Eftersom dokumentationen kommer att förändras och förbättras genom hela 
projektet kan den inte göras helt färdigt förrän i slutet av projektarbetet.  
 
RUP är riskdrivet, det vill säga att de risker som anses vara mest akuta dokumenteras tidigt i 
ett projektarbete. Då diskuteras även hur dessa problem kan lösas på bästa sätt. Det används 
även en gemensam terminologi vilket underlättar kommunikationen i projektgruppen och 
även mellan beställaren och utvecklingsorganisationen. Detta utförs ofta med hjälp av UML. 
 
De användningsfall som definieras för ett system, är grunden till denna utvecklingsprocess. 
Detta innebär att RUP även är användningsfallsdrivet. 
 

2.2 Användningsfall 
 
Användningsfall, eller användningsfallsmodell som det i vissa fall kallas, har en praktisk 
betydelse för ett projekt eftersom de specificerar interaktionen mellan användare och system. 
Ett användningsfall är en händelsesekvens som utförs av ett system och som leder till ett 
resultat av märkbart värde för en viss aktör [3]. Användningsfallen illustrerar ett systems 
funktionalitet samt den tekniska miljön. De hjälper även till att samla in krav från 
slutanvändare samtidigt som det fungerar som en kommunikationslänk mellan beställare, 
användare och utvecklingsgrupp. Den teknik som används för att göra användningsfallen 
överskådliga är oftast med hjälp av UML. Användningsfallen är även mycket användbara i 
testprocessen, eftersom varje användningsfall implementeras, testas och verifieras. Om 
användningsfallen är väldokumenterade, kan dessa senare användas i till exempel 
användarmanualer och utbildningsmaterial. Det medför att användningsfall är ett viktigt 
underlag för aktiviteter inom analys, design och test. Användningsfall fungerar även som ett 
kontrakt mellan kunder och utvecklare.  
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2.3 Roller 
 
I RUP har en arbetare3 en eller flera roller4. En arbetare kan ha olika roller vid olika 
tidpunkter i ett projektarbete. Dessa roller kan till exempel vara testledare eller arkitekt. 
Arbetaren är även den individ som ansvarar för ett antal artefakter5. Dessa artefakter kan till 
exempel vara modeller, specifikationer eller komponenter i en modell, vilket innebär att en 
artefakt kan bestå av ett antal andra artefakter. Det finns alltid en projektledare som 
bestämmer vilken roll en viss individ skall ha vid en viss tidpunkt.  
 

2.4 Aktivitet 
 
En aktivitet utförs av en specifik roll och har ett tydligt syfte. En och samma aktivitet kan 
upprepas genom flera olika iterationer allteftersom systemet förbättras och förfinas. En 
upprepad aktivitet utförs av samma roll, men inte nödvändigtvis av samma individ [5].  
 
Aktiviteter kan delas upp i tre olika steg: 

• tänkande steg där arbetaren sätter sig in i sin uppgift, samt att resultatet som skall 
utformas formuleras, 

• utförande steg där arbetaren skapar och/eller uppdaterar artefakter, 
• granskande steg där en arbetare granskar de resultat från de kriterier som tidigare 

ställts upp.  
 
Alla dessa steg behöver inte utföras innan en aktivitet startar, dessa steg kan istället uttryckas 
som arbetsflöden.  
 

2.5 Arbetsflöden 
 
Varje fas och iteration innebär att ett projektarbete utför ett antal arbetsflöden, vilka har olika 
grad av aktivitet. Det är dessa arbetsflöden, se bild 2 på nästa sida, som driver utvecklingen 
framåt och som är själva tillverkningen av ett system.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Arbetare innebär beteenden och ansvar hos en eller flera individer, vilka arbetar tillsammans.  
4 Roller är aktiviteter som utförs, samt att vissa  artefakter skapas.  
5 En artefakt är något som skapas, ändras eller används i en process.  
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Bild 2. Denna bild beskriver de arbetsflöden som ingår i varje fas. Bilden är hämtad från UML & RUP [5]. 

 
2.5.1 Krav 

 
Ett krav är ett villkor eller en egenskap ett system är tänkt att uppfylla. Kravet definieras som 
funktionellt 6 eller icke-funktionellt 7.  
 
I samarbete med slutanvändaren samlas kraven in och dessa identifieras sedan. Detta är ett 
kontinuerligt arbetsflöde eftersom kraven hela tiden förändras. Efterhand som ett system 
utvecklas upptäcks nya önskemål eftersom slutanvändaren hela tiden får se mer konkreta 
resultat av den slutliga produkten under projektets gång. Detta arbetsflöde upprepas tills alla 
krav är definierade och alla ändringar har hanterats, det vill säga att all respons har 
behandlats. 
 
Kravhantering innebär att utvärdera förändringar, bedöma vilken betydelse dessa förändringar 
har samt att spåra och dokumentera alla beslut angående de olika kraven. Arbetsflödet ger 
systemutvecklarna en bättre förståelse för systemkraven, det vill säga vad ett system skall 
göra och varför. Det gäller även att kunna beräkna kostnader samt tiden det tar att utveckla ett 
system. 
 

2.5.2 Analys 
 
I detta arbetsflöde översätts kraven till en specifikation som beskriver hur ett system skall 
implementeras. För att kunna utföra detta förutsätts att kraven inte kan misstolkas samt att 
systemets funktionella krav skall säkerställs. De icke-funktionella kraven behandlas i 
arbetsflödet för design. Ett system måste vara designat så att det är lätt att förstå, bygga samt 
att vidareutveckla. 
 

                                                 
6 Specificerar de händelser som ett system ska kunna utföra. 
7 Är attribut som inte beskrivs i systemets funktionella krav, till exempel användbarhet eller prestanda. 
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2.5.3 Design 
 
Arbetsflödet för design innebär att anpassa analysresultat till de begränsningar som 
tillkommer med de icke-funktionella kraven. Design innebär en förbättring av analysen och 
att systemets alla krav täcks. Om detta arbetsflöde noggrant specificeras, kan design och kod 
lätt kopplas samman. 
 
I arbetsflödet för analys och design beskrivs de olika beslut som fattas om ett systems 
arkitektur.  
 

2.5.4 Implementation 
 
Detta arbetsflöde innebär programmering, enhetstest samt att integrera de olika delarna. 
Implementation innebär att endast små bitar kod testas för att sedan kombineras med andra 
bitar kod för att på så sätt få en fungerande enhet. Målet för detta arbetsflöde är att säkerställa 
att implementationen är organiserad så att utvecklingen av komponenterna sker problemfritt. 
 

2.5.5 Test 
 
Arbetsflödet test innebär att en beskrivning upprättas på vad som skall testas samt hur detta 
skall utföras. Här sker även utvärdering av produktkvaliteten samt att ge respons angående 
kvalitetsfrågor och hur dessa löses på ett kostnadseffektivt sätt. Testning sker mot olika 
delmål i olika stadier i utvecklingen för programvaran. Detta innebär att testning sker både av 
små systemkomponenter som kalls enhetstest, till kompletta system som kallas systemtest. 
Detta arbetsflöde är en viktig del eftersom det säkerställs att programvaran uppfyller de 
specificerade kraven samt att den är välorganiserad. Arbetsflödet utförs ett antal gånger inom 
en iteration eftersom systemet måste uppfylla de olika kriterierna. 
 

2.6 Iteration 
 
En iteration innebär i detta sammanhang en sekvens av aktiviteter, vilka följer en plan som 
innehåller olika utvärderingskriterier. I dessa iterationer ingår de givna arbetsflödena som 
upprepas och varierar i omfattning beroende på var i processen ett projekt befinner sig, se bild 
3 på nästa sida. En iteration motsvarar en utvecklingscykel som resulterar i en körbar release8. 
Att arbeta iterativt medför den stora fördelen att eventuella fel och missförstånd upptäcks 
tidigt samt att dessa kan rättas till innan de orsakat allt för stor skada. Det ger även tydliga 
delmål, vilka är lätta att kontrollera om de blir klara i utsatt tid. Varje iteration avslutas genom 
att man granskar de framtagna artefakterna för att på så sätt uppskatta om de uppsatta målen 
har uppnåtts innan beslut tas om projektets fortskridande. Detta arbete kan pågå allt ifrån en 
dag upp till flera veckor. 
 
 
 
 

                                                 
8 En delmängd av slutprodukten som skall utvärderas vid en större milstolpe.  
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Bild 3. Denna bild beskriver en iterativ process och är hämtad från The Rational Unified Process [3]. 

 

2.7 Faser 
 
I ett projektarbete där RUP används sker arbetet i fyra olika faser som är Inception, 
Elaboration, Construction samt Transition, se bild 4. Var och en av dessa faser innefattar en 
eller flera iterationer. 
 

 
Bild 4. Denna bild beskriver de fyra faserna samt vilka arbetsflöden som kan ingå. Bilden är hämtad från The Rational Unified 
Process [3]. 
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2.7.1 Inception 
 
Inception är den första av de fyra faserna och betyder start, vilket innebär inledningen av ett 
projekt. Här ligger tyngdpunkten på att förstå de övergripande kraven samt att fastställa 
ramarna för utvecklingsarbetet. Målet med denna fas är att ta fram en grundversion av 
arkitekturen. Projektets syfte och mål skapas och formuleras, så sker även med systemets 
affärsmodell, även kallat Business Case. Denna modell innehåller vad som krävs för en 
lyckad leverans, riskbedömning, uppskattning av vilka resurser som krävs samt en projektplan 
som listar de olika milstolpar som skiljer de olika iterationerna och faserna åt [5].  
 
I denna fas bör även en körbar prototyp av systemet konstrueras. Detta underlättar för både 
beställare och kravställare då de tidigt kan ta ställning till om projektet är på rätt spår. I slutet 
av fasen granskas projektets syfte och mål, det görs även en uppskattning av den övergripande 
kostnaden samt att man tar fram förslag till en plan för hela projektet. 
 

2.7.2 Elaboration 
 
Den andra fasen, Elaboration, är den mest kritiska av de fyra faserna. Denna fas innebär att 
alla detaljer måste noggrant ses över samt att det sker en vidareutveckling av det projekt som 
är påbörjat. Tyngdpunkten ligger framför allt på kraven, men det utförs även en del 
programvarudesign och implementation. Här sker utveckling och förbättring av det som 
påbörjats i den inledande fasen. Problemområde samt systemets design analyseras, 
arkitekturen etableras och projektets plan vidareutvecklas för att därmed eliminera de största 
riskerna. För att kunna etablera ett systems arkitektur måste utvecklaren ha förståelse för 
systemets gränser, funktionalitet och icke-funktionella krav, som till exempel prestanda. Det 
är viktigt att arkitekturen, kraven och projektplanen är stabila för att därmed kunna ge 
utrymme åt förändringar, eftersom slutanvändarens krav på systemet förändras under 
projektets gång. Här måste även kostnad och tidsåtgång kunna beräknas för hela projektet. 
 
När ett system skall implementeras visas ett eller flera viktiga användningsfall som definierats 
i föregående fas. Projektplanen, som nu är mer detaljerad, granskas vidare i slutet av denna 
fas. Här sker även val av arkitektur, hur större risker behandlas samt hur det verkliga systemet 
skall konstrueras. 
 
Arbetsflödet för analys och design har sina tyngdpunkter under Elaboration fasen och de 
avstannar under Construction fasen, se under punkten 2.7.3.  
 

2.7.3 Construction 
 
Construction, eller konstruktionsfasen, heter den tredje fasen där den huvudsakliga uppgiften 
är tillverkning av den tänkta produkten. Här ligger tyngdpunkten på att vidareutveckla och 
konstruera vidare på den prototyp som fanns från början. Alla återstående komponenter och 
egenskaper utvecklas och integreras med produkten. Det är viktigt på vilket sätt resurser 
hanteras, hur arbete, tidsplan och kvalitet styrs. Den största delen av testningsarbetet i denna 
fas består av att verifiera systemets funktionalitet. Under fasen utvecklas en produkt bit för bit 
till ett fullständigt system. Detta innebär att denna cykel består av kodande, testning samt att 
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acceptanskrav från slutanvändaren formuleras. Dessa krav måste uppfyllas för att systemet till 
slut skall kunna levereras. I denna fas har även arbetsflödet test sin tyngdpunkt. 
 
I slutet av konstruktionsfasen finns en milstolpe där det fattas beslut om programvaran och 
installationsmiljön. Beslut fattas även om användaren är redo att sätta systemet i drift utan att 
projektet utsätts för några risker och att alla användningsfall är täckta. 
 

2.7.4 Transition 
 
Den fjärde och sista fasen är Transition, överlämningsfasen. Innan produkten överlämnas är 
det viktigt att kontrollera att systemets kvalitetsnivå når de uppsatta målen. Här åtgärdas 
eventuella fel, systemets egenskaper justeras och saker som eventuellt saknas läggs till. Det 
kan uppstå frågor från slutanvändaren som kräver att det tas fram nya utgåvor. Eventuella 
problem måste lösas samt vissa egenskaper måste färdigställas. Mycket arbete läggs ner på att 
utveckla dokumentation, utbilda användare och ta hand om responsen från dessa. Denna 
respons berör bland annat produktens konfiguration, installation och användbarhet.  
Den viktigaste milstolpen kommer i slutet av överlämningsfasen då kontroll sker så att alla 
krav blivit uppfyllda samt att projektets mål och syften har uppnåtts. Här tas även  ställning 
till om en ny utvecklingscykel skall träda i kraft. I denna fas sker utgåvan av den färdiga 
produkten och en utvärdering görs av arbetsprocessen för att på så sätt tillvarataga de 
erfarenheter som erhållits under projektets gång. 
 

2.8 UML 
 
Det underlättar om alla i en projektgrupp är konsekventa och använder samma begrepp, ett 
standardiserat språk, genom hela projektets livslängd. UML används bland annat för att 
beskriva hur designen av ett system är tänkt och för att beskriva vilka analysbeslut som 
fattats. Med hjälp av UML skapas modeller som är förenklade bilder av det system som skall 
konstrueras. Det finns även färdiga symboler att använda till dessa bilder. UML erbjuder en 
standard för hur ritningen över ett system skall se ut, den uttrycker även olika modeller med 
ett gemensamt språk, men den beskriver inte om hur programvaran skall utvecklas. RUP 
används som en guide för att på ett så effektivt sätt som möjligt använda modelleringsarbetet i 
UML. Genom att kombinera modellering med iterativ utveckling kan projektet dessutom 
snabbare sprida information om viktiga förändringar och beslut i fråga om arkitektur, design, 
krav och så vidare [5].  
 

2.9 RUP och UML – hur fungerar de tillsammans? 
 
Vid utvecklingen av ett system kan de företag som utvecklar dessa, använda sig av flera olika 
metoder och notationer. Dessa notationer hjälper till att beskriva ett system samt hjälper de till 
att skapa förståelse för det tänkta systemet. UML är ett modelleringsspråk som är 
processoberoende, vilket innebär att oavsett vilken process eller metod ett företag väljer att 
använda för systemutveckling, kan UML användas.   
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Genom att använda ett standardiserat språk som UML, hjälper det till att underlätta 
kommunikationen både inom projektgruppen och mellan beställare och slutanvändaren för 
systemet. Det är även en standard för ett systems ritningar. Genom UML finns olika metoder 
för att underlätta all spridning av information i eller utanför ett projektarbete.  
 
UML är ett grafiskt språk, en notation, som används för att visualisera, specificera, konstruera 
samt dokumentera de olika artefakter vilka är nödvändiga för ett system. Med hjälp av UML 
skapas förenklade bilder, vilka är symboler som är färdiga att användas. Dessa symboler är ett 
bra sätt att beskriva det tänkta systemets design samt vilka analysbeslut som fattas. 
Symbolerna kan till exempel vara användningsfall, affärsmodeller eller modeller för design, 
analys och test. Det är även dessa modeller som främst används i RUP.  
 
Rational har utvecklat RUP hand i hand med UML för att på så sätt komplettera arbetet med 
UML, RUP hjälper till att använda UMLs notation på ett effektivt sätt. Eftersom RUP 
beskriver vilka modeller som kommer att behövas, varför de behövs och hur dessa 
konstrueras, kan därmed RUP förklaras som en guide för UML. Denna guide ökar 
förutsägbarheten och minskar riskerna inom systemutvecklingen samtidigt som projektledaren 
får kontroll över de scheman och leveransdatum med mera som förekommer i ett 
projektarbete.  
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3. Metod 
 
Detta kapitel beskriver hur vi har gått tillväga för att kunna utföra denna undersökning.  

3.1 Litteratur 
 
Vi har använt litteratur dels för att skaffa kunskap inom ämnet dels för faktainsamling. Den 
valda litteraturen har bestått av ett antal böcker skrivna av både utländska och svenska 
författare. Främst har det varit facklitteratur eftersom vi ansåg den vara mest tillförlitlig. 
Innehållet i dessa böcker ligger till grund för rapportens bakgrundsbeskrivning. 
 

3.2 Internet 
 
Den information som hämtats från Internet har använts till att söka efter tänkbara företag som 
var villiga att delta i enkätundersökningen. Här fann vi även lämpliga artiklar som, även dessa 
kunde användas i rapportens bakgrundsbeskrivning. 
 

3.3 Elektronisk enkät 
 
De företag vi efterfrågade var de som arbetade med systemutveckling samt att de fanns inom 
Blekinge län. Företagen vi fann via Internet, kontaktads per telefon. Vi förhörde oss om 
företaget använde sig av, eller kände till, utvecklingsprocessen RUP. De som hade kännedom 
inom detta ämne tillfrågades om de ville besvara ett antal frågor som skulle sändas till dem 
via e-post. Vi ansåg detta vara ett enkelt sätt att komma i kontakt med olika 
utvecklingsföretag.  
 
De frågor, se Appendix 7.2, som skickades till företagen kom vi fram till efter att ha läst 
litteratur, sökt information via Internet, samt att vi tillsammans diskuterat ämnet. 
 
I den elektroniska enkäten fanns det ytterligare frågor som inte kommer att tas upp i 
resultatbeskrivningen. Dessa frågor ställdes eftersom vi önskade att få ytterligare information 
om användandet av utvecklingsprocessen samt om företaget och den person som besvarat 
enkäten.  

 



 RUP - i teori och praktik 2002-07-02 
 

 
  Sidan 18 av 27  
 

4. Resultat 
 
De svar vi erhöll från de företag som valde att delta i enkätundersökningen sammanställdes på 
så sätt att vi först behandlade varje företag för sig. Vi gjorde en tabell med två kolumner där 
den ena kolumnen innehöll en fråga den andra kolumnen innehöll därmed svaret på denna 
fråga. Här var formuleringen på svaren exakt som företaget besvarat dem. På samma sätt 
behandlades alla frågor. Därefter skapade vi ett nytt dokument där vi behandlade fråga för 
fråga, men denna gång skrev vi samman de svar som framkommit från de olika företagen. 
Denna sammanställning blev därmed en löpande text som dock inte innehöll ytterligare tillägg 
från oss. Utifrån dessa svar kunde vi därefter besvara våra frågeställningar. Det är även denna 
text som ligger till grund för analysen, som kommer längre fram i rapporten. Mer information 
om de företag som deltagit finns beskrivet i Appendix 7.1.  
 

4.1 Bortfall 
 
Vi kontaktade sex olika företag inom Blekinge län. Av dessa var det tre företag som valt att 
besvara vår elektroniska enkät. Detta medför att det externa bortfallet uppgår till tre stycken. 
Ett av företagen har inte svarat direkt på våra frågor, utan med egna ord beskrivit företagets 
användande av RUP. Därmed uppgår det interna bortfallet till en styck. 
 
Nedan följer de resultat som framkommit genom den elektroniska enkäten.  
 

4.2 Resultat av frågor 
 
Resultatet från den elektroniska enkäten är uppdelade på så sätt att de baseras på de 
frågeställningar som skall besvaras. I texten ingår inga extra tillägg från författarna till detta 
arbete, frågorna är besvarade på det sätt som det framkommit genom de svar som erhållits 
från de delaktiga företagen.  
 
Hur kommer det sig att företagen föredrar att arbeta med utvecklingsprocessen RUP? 
 
Företagen önskar använda sig av en färdig metod att arbeta efter, inte utveckla någon egen. 
De anser att RUP har verktyg som är väl anpassade för processen samt att dessa verktyg kan 
samverka med varandra. En annan bidragande orsak är att kunder till konsultföretag 
specificerar att företaget använder sig av denna utvecklingsprocess. 
 
På vilket sätt använder sig företagen av utvecklingsprocessen? 
 
Vilket inflytande en kund har på ett projektarbete beror på vilken form av verksamhet 
företaget bedriver. En kund till ett konsultföretag styr oftast helt och hållet, medan andra 
projektarbeten medför att kunden har väldigt lite, eller inget inflytande alls.  
 
Den fas där kunden är mest involverad i ett projektarbete, är under Inception fasen. Detta på 
grund av att det är beställaren som tar fram verksamhetskraven. Även under den andra fasen, 
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Elaboration, måste kunden vara delaktig eftersom denne har som uppgift att se till att 
kravbilden blir rätt uppfattad. Under de efterföljande faserna, Construction och Transition, är 
kunden inte lika involverad som i de tidigare faserna. 
 
Faserna är en hjälp till att strukturera ett projekts arbete under olika tidsperioder. Med utgång 
från dessa vet man vilka arbetsuppgifter man skall fokusera sig på. I vilken omfattning de 
används varierar från projekt till projekt. Hänsyn måste även tas till vilka modeller som ingår 
i en specifik fas.  
 
Användandet av prototyper varierar bland de medverkande företagen. Ibland är det vanligt 
förekommande, i andra fall inte. Användargränssnitt i slutprodukten kan diskuteras med hjälp 
av dokument, en så kallad dialogmodellering, som till exempel overhead-bilder, vilka visar 
hur det slutliga gränssnittet är tänkt att se ut.  
 
Vad skulle kunna förbättras med denna utvecklingsprocess? 
 
Vad som eventuellt skulle kunna förbättras är ett stöd för att skapa en möjlighet att hantera 
projekt som pågår parallellt och som samtidigt är beroende av varandra. Något företag anser 
även att det endast är ett fåtal människor i ett projektarbete som har den grundläggande 
kunskapen för att på ett smidigt sätt kunna hantera processen. 
 

4.3 Analys av resultat 
 
Här nedan följer en analys av de resultat som framkommit genom undersökningen. Analysen 
har utförts på så sätt att de svar som framkommit genom undersökningen har kopplats 
samman med vad som anges i litteraturen samt att även våra slutsatser är inkluderade. 
 
Hur kommer det sig att företagen föredrar att arbeta med utvecklingsprocessen RUP? 
 
Genom vårt arbete har vi kommit fram till att en anledning som gör att företagen föredrar att 
arbeta med utvecklingsprocessen RUP är att de flesta önskar ha en fast grund att utgå ifrån i 
sina utvecklingsprojekt. Därmed anser vi att RUP är ett bra alternativ eftersom denna 
utvecklingsprocess går att anpassa i det oändliga. Det innebär att företag kan välja att arbeta 
efter de rekommendationer som finns angivna, eller utveckla processen efter företagets egna 
önskemål och behov. En annan anledning är att det finns ett stort urval verktyg som är 
anpassade att användas till denna utvecklingsprocess, vilket har visat sig vara en stor fördel. 
Dessa verktyg är utvecklade på sådant sätt att de på ett enkelt sätt kan samverka med 
varandra. Detta medför att företagen även här har valmöjligheter, eftersom RUP 
tillhandahåller verktygsguider vilka hjälper utvecklarna att använda UML på ett enkelt sätt. 
 
På vilket sätt använder sig företagen av utvecklingsprocessen? 
 
På vilket sätt företagen använder utvecklingsprocessen beror på många olika anledningar. Den 
elektroniska undersökningen visar att en av dessa anledningar är kundens inflytande. Detta 
beror på vilken form av verksamhet ett företag bedriver. Om man till exempel tittar på 
Riksförsäkringsverket Data, RFV, se Appendix 7.1, där har kunden stort inflytande på 
projektet. Detta eftersom det är RFV som är beställaren som tar fram kravspecifikationen 
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samt att de även granskar och godkänner leveranser. Slutanvändarna, Försäkringskassornas 
handläggare och allmänheten, har mindre inflytande. Konsultföretagens kunder däremot styr 
helt och hållet, medan andra utvecklingsarbeten medför att kunden har väldigt lite, eller inget 
inflytande alls. 
 
En annan bidragande anledning till att företagen använder sig av utvecklingsprocessen på ett 
specifikt sätt är de olika faserna. Som nämnts tidigare innebär ett projektarbete att arbetet 
genomgår de fyra olika faserna i varierande grad med en eller flera iterationer. De 
arbetsflöden, modeller, som ingår i varje iteration varierar i varje specifik fas. För att kunna 
gå vidare in i nästa fas granskas de artefakter som tagits fram för projektet. Dessa måste ha 
uppnått projektets förutbestämda mål. Det har även visat sig, både genom undersökningen och 
genom litteraturstudien, att de faser i vilka kunden är mest involverad, är under Inception- och 
Elaboration faserna. Detta beror på att det är i Inception fasen beställaren bland annat tar fram 
de nödvändiga verksamhetskraven. Under Elaboration fasen är det viktigt att se till att 
kravbilden blir rätt uppfattad, vilket medför att beställaren är involverad även i denna fas. 
Kunden involveras betydligt mindre under Construction fasen, eftersom det är här den tänkta 
produkten byggs upp i sin helhet, steg för steg. Det är först i Transition fasen som kunden åter 
involveras i arbetet på grund av att det är då den slutliga produkten är tänkt att levereras till 
beställaren. 
 
Ytterligare en grundläggande anledning till användandet är att det finns olika metoder för att 
visa hur slutprodukten är tänkt att se ut. Det finns ett antal prototyper att välja bland. Genom 
undersökningen har det visat sig att det vanligaste sättet är att använda ett dokument, en 
dialogmodellering görs, som till exempel kan vara overhead-bilder eller kan whiteboard  
användas. Men användandet av prototyper används i varierande grad på de olika företagen. 
 
Vad skulle kunna förbättras med denna utvecklingsprocess? 
 
Genom undersökningen har det även framkommit att en nackdel med processen är att den inte 
stödjer projekt som pågår parallellt, samtidigt som dessa är beroende av varandra. Detta anser 
vi vara ett förslag till vad som skulle kunna förbättras. Detta borde utvecklarna av processen 
ta hänsyn till, eftersom RUP ständigt förändras och förbättras.  
 
Det visade sig även att något företag ansåg att det endast är ett fåtal människor i ett 
projektarbete som har den grundläggande kunskapen för att på ett smidigt sätt kunna hantera 
processen. Detta anser vi vara en brist inom organisationen eftersom det i  produkten RUP 
finns olika guidelines med information om hur de olika artefakterna skall tas fram och 
användas[5]. De beskriver aktuell teknik samt praktiska råd angående den aktivitet som skall 
utföras. Därmed är detta inget som berör utvecklingsprocessen RUP, förbättringen bör istället 
göras inom företaget.  
 
Ett annat företag anser att en fördel med RUP är att de personer som är involverade i ett 
projekt finns med under hela projektets livscykel. Detta medför att dessa personer kan sina 
arbetsuppgifter samt att hela projektgruppen är väl medvetna om vad nästa steg i utvecklingen 
blir. 
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Om företagen använder utvecklingsprocessen RUP för projekt inom 
mjukvaruutveckling, används den då på det sätt som rekommenderas i teorin? 
 
Avslutningsvis besvaras vår huvudsakliga fråga med de slutsatser som vi kommit fram till 
genom att ha analyserat svaren samt genom att ha läst facklitteraturen. Hur de olika företagen 
använder sig av utvecklingsprocessen varierar beroende på vilken verksamhet ett företag 
bedriver. RUP är en bred process som kan anpassas till många typer av projekt och som hela 
tiden förändras och förbättras. Anledningen till detta är att RUP är ett ramverk som sedan kan 
anpassas i det oändliga för att på så sätt tillgodose varje företags specifika önskemål och 
behov. Undersökningen påvisar att de företag som hittat sin specifika utvecklingsprocess, 
följer oftast denna istället för att förändra och förnya sina arbetssätt. Litteraturen anger 
däremot att vissa företag ser RUP som en databas med råd, mallar och riktlinjer som de 
använder under projektets gång [3]. Vi anser dock att det finns företag som bör se över sin 
organisation för att där göra förändringar eller förbättringar.  
 
Detta leder till att denna fråga kan besvaras med både ett ja och ett nej. Men vi föredrar att 
börja med att svara ja. Motivet till detta anser vi vara att eftersom de företag som väljer att 
använda RUP som en databas, gör detta på det sätt som teorin rekommenderar, de följer de 
angivna anvisningarna i detalj. Att andra företag väljer att utveckla processen efter sina egna 
önskemål och behov, visar hur bred processen faktiskt är, då olika företag använder RUP på 
många olika varierande sätt. Det är detta som gör att vi även kan besvara frågan med ett nej. 
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5. Slutdiskussion 
 
En diskussion angående de resultat som framkommit samt hur detta arbete har upplevts kan 
nu föras efter att ha genomfört företagsenkäterna samt litteraturstudierna. 
 

5.1 Utfört arbete 
 
Vårt arbete med rapporten försvårades till en början av vi först var inne på fel spår, då vi 
misstolkat gränsen mellan utvecklingsprocess och notation. Vi anser dock att det inte 
framkommer i klar text i litteraturen, vilket som används var och på vilket sätt. Efter att ha 
utrett dessa oklarheter insåg vi att arbetets inriktning måste förändras. Detta eftersom vi till en 
början skulle jämföra, vad vi trodde, två olika utvecklingsprocesser. Eftersom det visade sig 
att den ena av dessa endast var ett modelleringsspråk, vilket kan användas i 
utvecklingsprocesser, inriktade vi arbetet enbart på utvecklingsprocessen RUP. Det fortsatta 
arbetet med rapporten gick därefter betydligt smidigare. Under arbetets gång har vi fått 
förändra frågeställningen samt att vi till slut kommit fram till en huvudsaklig fråga.  
 
Att finna litteratur till arbetet var till en början en aning problematisk. När vi till slut kommit 
fram till arbetets inriktning, insåg vi att det var svårt att få fram bra litteratur som passade 
området. Via Internet fann vi ett antal förvisso intressanta sidor, men ansåg att vi önskade mer 
detaljerad information. Den litteratur som slutligen hittades visade sig vara väl användbar för 
vårt arbete.  
 
Däremot var det betydligt lättare att få fram företag som hade kännedom om processen. Till 
att börja med kontaktade vi ett antal företag via telefon, vilket vi anser vara positivt på grund 
av att kontakten blir mer personlig på så sätt. Efter telefonkontakten erhöll företagen en 
elektronisk enkät, som de lovade besvara i mån av tid. En del företag valde att avstå ifrån att 
besvara dessa frågor, trots att de efter en tid fick påminnelse som också sändes via e-post. På 
grund av det stora bortfallet anser vi att valet att göra en kvalitativ undersökning inte varit det 
bästa. Detta på grund av att underlaget därmed blev bristfälligt. Vår förhoppning var att alla 
de företag vi kontaktat skulle besvarat enkäten för att på så sätt få ett stabilare underlag. De 
svar vi fått in anser vi dock vara tillförlitliga eftersom de som besvarat enkäten har erfarenhet 
av utvecklingsprocessen. Dessa svar har även givit oss en inblick i hur man kan använda 
processen för systemutveckling.  
 
Valet av att använda elektronisk enkät kändes bra eftersom denna metod är ett enkelt sätt att 
komma i kontakt med företagen. Vad som hade varit ännu bättre, inser vi i nuläget, är om vi 
hade utfört personliga intervjuer istället. På det sättet hade vi troligtvis fått in mer svar, 
eftersom personliga intervjuer ger bättre möjlighet till diskussion om ämnet, samt att de 
personer vi kontaktat troligtvis hade varit mer positivt inställda att medverka i 
undersökningen.  
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5.2 Resultat av elektronisk enkät 
 
Några av svaren ansåg vi inte vara relevanta, dessa togs därför inte med i resultatet. Trots det 
bristande intresset från företagens sida, har vi lyckats besvara våra frågeställningar.  
 
Ett resultat som vi finner intressant är att ett företag ansåg att det endast är ett fåtal människor 
i ett projektarbete som har den grundläggande kunskapen för att på ett smidigt sätt kunna 
hantera processen. Detta förvånade oss eftersom produkten innehåller en mängd information 
om hur denna skall användas i olika sammanhang. Vår slutsats av detta är att företaget 
möjligen bör se över på vilket sätt de använder de olika guidelines som finns tillgängliga.  
 
Vi är enade om att de företag vi varit i kontakt med verkar nöjda med den utvecklingsprocess 
de använder sig av. Anledningen grundar sig troligtvis i att processen är så pass bred att denna 
kan tillgodose varje enskilt företags speciella behov. 
 

5.3 Förslag till fortsatt undersökning 
 
För att en utvecklingsprocess skall vara riktigt effektiv måste denna stödjas av lämpliga 
verktyg för att på så sätt ge användaren det stöd som behövs för att kunna underhålla olika 
artefakter. RUP är en utvecklingsprocess som har ett antal verktyg kopplade till sig.  
 
Ett förslag till fortsatt utredning inom detta ämne är angående dessa existerande verktyg. Det 
vore intressant att veta vilka verktyg som finns, samt hur dessa kan användas i olika 
sammanhang. Några verktyg som tillhandahålls av Rational Software är till exempel 
ClearCase, som används för konfigurationshantering eller Rational SoDA, vars 
användningsområde är att generera och underhålla modelldokumentation. 
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7. Appendix  
 

7.1 Företagsbeskrivning 
 
Riksförsäkringsverket, RFV 
 
Catrin Holoch arbetar på Riksförsäkringsverket Data, RFV Data, och är en av dem som har 
svarat på vår enkät. Catrin har jobbat på RFV i tre år som Metodstöd/Testledare. I hennes 
arbetsuppgifter ingår att ge stöd och utbildning kring RUP, samt att arbeta med 
implementation av RUP, där arbetet fokuseras på Projektdelning och Test. Hon har arbetat 
med RUP i tre år. 
 
Riksförsäkringsverket som helhet har tre huvuduppgifter: 

1.  Normering/tillämpning av lagar. 
2. Tillsyn/kontroll av handläggningsregler på försäkringskassan, samt även statistisk och 

uppföljning till regeringen. 
3. Försäkringsproduktion det vill säga både utveckling och drift av det datorstöd som 

försäkringskassorna behöver i sin verksamhet. 
 
RFV Data kommer in under punkt tre som intern dataleverantör till RFV, vilket är en IT-
avdelning i Sundsvall, Söderhamn, Karlskrona och Kalix. 
 
EC-gruppen 
 
En annan person som valt att besvara enkäten är Tommy Nilsson som arbetar på EC-gruppen 
i Svängsta, där han har arbetat i tretton år. Hans arbetsuppgifter är kravspecificering, 
utveckling, felsökning och underhåll/modifiering. Han har arbetat med RUP i tretton år.  
 
EC-gruppen har sitt huvudkontor i Svängsta, men har även kontor på andra platser i Sverige. 
Software engineering är en av de avdelningar som ingår i EC Konsulting. Andra avdelningar 
är Public Solution och Elektroniksystem.  
 
EC-gruppen har inte bara hand om konsulting utan är även ett utbildningsföretag. De har 
utbildningar inom till exempel: högskola, arbetsmarknad, kunskapslyft och gymnasium. 
 
Europolitan 
 
Piotr Gora arbetar på Europolitan i Karlskrona och har också varit med och svarat på vår 
enkät. 
 
Europolitan som nu heter Vodafone är ett telekomföretag som har hand om abonnemang, 
kontantkort och försäljning av mobiler samt support.  
 
Vodafone har även mobila tjänster och i den ingår det bland annat: infotjänster, ringsignaler, 
logotyper och spel. De vänder sig huvudsakligen till privatpersoner och företag. 
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7.2 Enkätfrågor 
 
Frågor som berör arbetet med RUP 

 
1. Hur kommer det sig att företaget har valt att arbeta med RUP? 

Svar:  
 

2. Hur länge har företaget använt sig av RUP? 
Svar:  
 

3. Fanns det några andra alternativ att välja mellan? 
Svar:  

 
a. Om ja, vilket/vilka? 

Svar:  
 

4. Används enbart RUP, eller finns det några andra metoder för att visa kunden hur 
slutprodukten är tänkt att se ut, som till exempel att göra en prototyp tillverkning? 
Svar:  

 
5. Hur stort inflytande har kunden på projektets arbete? 

Svar:  
 

6. Används alla fyra faserna i RUP i ett projektarbete? 
Svar:  

 
a. Om någon fas uteblir, vilken/vilka? 

Svar: 
 

b. Hur påverkar det projektet i så fall? 
Svar: 

 
7. Är kunden involverad i projektet hela tiden, från början till slut? 

Svar:  
 

a. Om inte, under vilka faser är inte kunden involverad? 
Svar: 

 
8. Vilka fördelar anser Ni att RUP har, om man jämför med andra utvecklingsprocesser? 

Svar: 
 

9. Vilka brister anser Ni att RUP har, om man jämför med andra utvecklingsprocesser? 
Svar: 

 
10. Vad anser Ni skulle kunna förbättras, om något? 

Svar: 
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Frågor som berör den person som svarar 
 
11. Vilken verksamhet bedriver Ert företag? 

Svar:  
 

12. Vilka målgrupper vänder sig företaget till? 
Svar:  
 

13. Vilka är Era arbetsuppgifter? 
Svar:  
 

14. Hur lång erfarenhet har Ni inom yrket? 
Svar:  

 
15. Hur länge har Ni arbetat med RUP? 

Svar:  
 


