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Sammanfattning

Det existerar i dagsl�get m�nga f�rdigutvecklade mjukvaror f�r att underl�tta olika organisationers
processer.  Dessa mjukvaror t�cker ofta stor del av den funktionalitet som organisationen beh�ver –
till ett f�rh�llandevis l�gt pris. 

Priset f�r att skr�ddarsy mjukvara, i motsats till f�rdigutvecklad mjukvara, efter sin egen organisation 
kan, speciellt n�r f�retaget �r litet, vara v�ldigt h�gt i f�rh�llande till l�nsamheten. D� alla 
organisationer �r olika, och s�ledes har olika funktionalitetskrav kan flera system beh�vas f�r att 
t�cka dem. �verlappningen som sker mellan systemen ger plats f�r redundant data, som utan 
noggrann kontroll kan bli felaktig data. 

En l�sning �r att integrera mjukvaror med varandra f�r att skapa bryggor emellan och s�ledes ta bort 
risken f�r felaktig data. Detta �r ursprungspunkten f�r denna unders�kning. Bristen p� information 
om hur en s�dan systemutveckling b�r ske �r motivet f�r denna utredning. Utredningens syfte �r att 
t�cka detta kunskapsbehov.

Genom att anv�nda aktionsforskning, som f�respr�kar n�ra samarbete mellan praktiker och 
forskare, har ett organisationsspecifikt problem studerats. Artefakter fr�n vissa delar av 
systemutvecklingsmetoden Rational Unified Process(RUP) har utvecklats f�r att ge organisationen ett 
praktiskt bidrag, samtidigt som ett akademiskt bidrag i form av riktlinjer har utvecklats. Eftersom 
avgr�nsning till vissa delar av RUP �r gjord utvecklades inte ett fullt system utan artefakter f�r att 
underl�tta sj�lva utvecklingen – en slags f�rstudie. 

Riktlinjerna, som speglar det praktiska bidraget, visar p� ett �kat behov av att beskriva och illustrera 
arkitekturen hos det system som ska utvecklas. Men �ven ytterligare kunskap om de system som 
skall integreras b�r utvecklas, detta inneb�r ett behov av n�rmare samarbete med organisationen. 

RUP kan kompletteras med ytterligare metoddelar f�r att t�cka speciella behov som projektet kan ha 
– detta inkluderar metoddelar f�r att hantera integrationsprojekt. Det �r denna unders�knings 
slutsats att s�dan komplettering inte �r n�dv�ndig i mindre projekt d� RUP redan beskurits ordentligt
under situationsanpassningen. Artefakter f�r att beskriva arkitektuella aspekter av projektet finns i 
RUP och inkluderingen av dessa b�r t�cka de behov ett mindre projekt har. 

Unders�kningen har �ven studerat hur integrationsfokuset p�verkat valda delar av RUP. Resultatet 
av denna fr�gest�llning �r ytterligare modell-element i n�gra artefakter samt ett antal ytterligare 
artefakter f�r att beskriva arkitektur. 

Nyckelord: Integration, Rational Unified Process, Mindre projekt, Situationsanpassning, Action 
Research



[SYSTEMINTEGRATION MED RATIONAL UNIFIED PROCESS] - [NORDIN, 850511]

[iii]

Inneh�llsf�rteckning

1. Inledning.....................................................................................................................................1

1.1. Experimentomr�de..............................................................................................................2
1.2. Syfte....................................................................................................................................2
1.3. Analys av problemomr�de...................................................................................................3
1.4. Avgr�nsning.........................................................................................................................4
1.5. Intressenter.........................................................................................................................4
1.6. Disposition ..........................................................................................................................5

2. Perspektiv ...................................................................................................................................6

2.1. Befintlig kunskap .................................................................................................................6
2.2. Centrala Begrepp.................................................................................................................7
2.3. Alternativa perspektiv .........................................................................................................8

3. Metod.........................................................................................................................................9

3.1. Genomf�rande ..................................................................................................................10
3.2. St�dprocesser....................................................................................................................12
3.3. Litteraturstudie .................................................................................................................12
3.4. K�llkritik ............................................................................................................................12
3.5. Metodkritik .......................................................................................................................13

4. RUP i mindre integrationsprojekt ..............................................................................................15

4.1. Rational Unified Process ....................................................................................................15
4.2. Avgr�nsade discipliner och faser........................................................................................19
4.3. RUP i mindre projekt .........................................................................................................23
4.4. Integration och ICAP..........................................................................................................25

5. Genomf�rande av AR ................................................................................................................26

5.1. Diagnos .............................................................................................................................26
5.2. Planering ...........................................................................................................................29
5.3. Handling............................................................................................................................32
5.4. Reflektering.......................................................................................................................33

6. Slutsatser ..................................................................................................................................35
7. Diskussion.................................................................................................................................37
8. Litteraturf�rteckning.................................................................................................................38

Bilagor ................................................................................................................................................1

Visionsdokument ............................................................................................................................1
Projektplan .....................................................................................................................................2
Glossary..........................................................................................................................................3
Use Case Model ..............................................................................................................................4
System Architecture Document.......................................................................................................5
Risklista...........................................................................................................................................5
Activity Diagrams ............................................................................................................................6



[SYSTEMINTEGRATION MED RATIONAL UNIFIED PROCESS] - [NORDIN, 850511]

[iv]

Figurf�rteckning

Figur 1 - Illustrering av risker och s�ledes behov av integration. ..........................................................1
Figur 2 - Problemomr�de. ...................................................................................................................3
Figur 3 - Avgr�nsning av RUP (Rational, 2008) .....................................................................................4
Figur 4 – Egen grafisk tolkning av Oates (2006) beskrivning av AR. ......................................................9
Figur 5 – Kunskapsprojektering. ........................................................................................................10
Figur 6 – Genomf�rande av denna unders�kning. .............................................................................11
Figur 7 - RUPs dimensioner och uppl�gg. K�lla: (Rational, 2008)........................................................16
Figur 8 - Statisk struktur i RUP. K�lla: (Rational, 2008) .......................................................................18
Figur 9 - Avgr�nsning av RUP.  K�lla: (Rational, 2008) ........................................................................19
Figur 10 - RUPs struktur i mindre projekt enligt L�vdahl (2003).  K�lla: Rational(2008) ......................24
Figur 11 - Egen grafisk tolkning av Oates (2006) beskrivning av AR. ...................................................26
Figur 12 - KeySafe Standard.  K�lla: Assa Key Solutions......................................................................26
Figur 13 - Eagle Wall.  K�lla: Assa Key Solutions.................................................................................27
Figur 14 - Problemomr�de. ...............................................................................................................28
Figur 15 - Artefakters p�verkan p� varandra .....................................................................................33

Tabellf�rteckning

Tabell 1 - Begreppslista. ......................................................................................................................v
Tabell 2 - Artefakter ur Requirements. (K�lla: Rational (2008)) ..........................................................21
Tabell 3 - Artefakter ur Analys & Design. (K�lla: Rational (2008)).......................................................21
Tabell 4 - Artefakter i Project Management. (K�lla: Rational (2008)) .................................................22
Tabell 5 - Artefakter i mindre projekt. (K�lla: L�vdahl (2003))............................................................24
Tabell 6 - Eventuella artefakter i mindre projekt. (K�lla: L�vdahl(2003))............................................25
Tabell 7 - Discipliner som kan rationaliseras. (K�lla: L�vdahl(2003)) ..................................................29
Tabell 8 - Artefakter i mindre projekt. (K�lla: L�vdahl(2003)).............................................................30
Tabell 9 - Situationsanpassning av RUP till Integrationsfokus.............................................................31
Tabell 10 - Situationsanpassad metod, artefakter..............................................................................31
Tabell 11 - Lifecycle Objective Milestones i projektet. .......................................................................34
Tabell 12 - Situationsanpassad metod, artefakter..............................................................................36



[SYSTEMINTEGRATION MED RATIONAL UNIFIED PROCESS] - [NORDIN, 850511]

[v]

Begreppslista

Tabell 1 - Begreppslista.

Begrepp Beskrivning
Informationssystem (IS) System f�r att underl�tta eller f�rb�ttra hanteringen av information 

med hj�lp av datorst�d (Goldkuhl G. , 1991).
Framtida 
Informationssystem (FIS)

Denna unders�knings resultat kommer ligga som underlag f�r detta 
systems utvecklande. Utvecklingen kommer inte ske i denna 
unders�kning.

Systemutveckling (SU) Arbetet med att utveckla ett informationssystem (Goldkuhl G. , 1991).
Systemutvecklingsmetod 
(SU-metod)

Beskrivning �ver notation, arbetss�tt och begrepp f�r att underl�tta 
systemutveckling (Goldkuhl G. , 1991).

Rational Unified Process 
(RUP)

Systemutvecklingsmetod som tillh�r den rigor�sa typen av metoder. 
�r en version av Unified Process som tillhandah�lls av Rational.

Integration Sammankoppling av flera IS f�r att dela information dem emellan.
Action Research (AR) Forskningsmetod som l�gger vikt vid samarbetet mellan akademiker 

och praktiker i forskning (Oates, 2006; David Avison, 2002).
Unified Modelling 
Language (UML)

Objektorienterat modelleringsspr�k f�r att beskriva s�v�l IS som 
aff�rssystem. Anv�nds frekvent i RUP (Rational, 2005).

Commercial of the Shelf 
mjukvara (COTS)

Typ av mjukvara som byggts f�r ett generellt syfte snarare �n en 
specifik organisation/problemsituation (Strazzere, 2006).

Situationsanpassning Att anpassa ett projekt eller en metod efter de omst�ndigheter och 
faktorer som r�der (L�vdahl, 2003).

Metoddel Mindre del av en metod. Begrepp, notation eller arbets�tt �ver en viss 
del (Fredrik Karlsson, 2003).

Rigor�s SU-metod En SU-metod som har en h�g artefaktt�thet och riktar sig fr�mst till 
stora organisationer och utvecklingsteam med m�nga medlemmar.

Agil SU-metod En SU-metod �r en sorts motpol till de Rigor�sa SU-metoderna. De 
fokuserar p� flexibilitet ist�llet f�r rigorositet f�r att m�ta de krav som 
systemutveckling kr�ver. 

F�rord

Denna rapport �r en del av examinationen p� kursen Informatik med systemvetenskaplig inriktning C, 
delkurs Uppsatsarbete. Uppsatsen omfattar 15 h�gskolepo�ng och �r skriven vid �rebro Universitets 
Handelsh�gskola.

Jag vill tacka Assa Key Solutions och alla deras anst�llda, utan deras entusiasm och engagemang i mitt 
arbete hade denna studie inte varit m�jlig. Speciellt vill jag tacka Magnus Johansson som har gett mig 
r�d och tips i systemutvecklings- och C-uppsatsdjungeln. 

Jenny Lagsten som (utm�rkt!) handledare och mina framtida systemvetarkollegor f�rtj�nar ocks� ett 
tack f�r deras kritik, som har gjort rapporten b�ttre.
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1. Inledning
Nystartade f�retag anv�nder ofta f�rdigpaketerade mjukvaror (COTS) i tidiga faser av f�retagets 
utveckling p� grund av det l�ga priset per funktionalitet. Till exempel kan Visma k�pas f�r cirka 700kr 
med funktionalitet som kassabok, fakturering, in/utbetalningar, inventering, bokf�ring (Pricerunner, 
2009). 

Allt eftersom verksamheter v�xer �kar behovet av att integrera dessa mjukvaror med varandra och 
ofta utveckla ny, organisationsspecifik, funktionalitet. Visma som kanske var tillr�ckligt f�r den lilla 
organisationen beh�ver kompletteras med ett produktions- och utleveranssystem. Integration 
mellan ordrar och kunder i de olika systemen kan bli n�dv�ndigt f�r att uppr�tth�lla korrekta data i 
systemen. 

N�r behovet uppst�r kan verksamheten v�lja att utveckla helt ny mjukvara f�r att hantera de totala
organisationsspecifika funktionalitetskraven. Alternativet �r att anv�nda de tidigare systemen som 
grund och enbart utveckla den funktionalitet som fattas, samt att integrera tidigare system. Ofta blir 
valet integration av tidigare mjukvaror d� tiden det tar att utveckla och ”sj�s�tta” ett nyutvecklat 
system �r en avg�rande faktor (Payton, 2008).

D� detta scenario blir allt vanligare (Payton, 2008) b�r �ven systemutvecklingsprojekt med denna 
problematik bli vanligare. Men vilka aspekter i SU �r karakt�ristiska och kritiska f�r SU-projektet d� 
integrationen �r den centrala problematiken? Hur m�ste SU-metoden anpassas? Behovet av
information om vilka faktorer projektledare b�r ta h�nsyn till �r grunden till denna utredning. 

Mitt intresse f�r integration �r grundat i ett �kat behov p� det f�retag som jag arbetar, Assa Key 
Solutions. Litteraturstudier kring integration gjorde mig �nnu mer intresserad och gav mig ytterligare 
insikt i problemets storlek. Jag har s�ledes en f�rutfattad, men p� grund av de k�llor jag haft 
antagligen befogad, �sikt om integrationens problematik och aktualitet. Problematiken och 
aktualiteten bekr�ftas �ven av Payton (2008).

Behovet gjorde sig uppenbart genom att redundant och till slut felaktig data sparades i de olika 
systemen hos Assa Key Solutions. Ledningen fr�gade mig, som tidigare hade haft funderingar om 
f�retagsanknuten C-uppsats, om detta skulle vara intressant. Jag st�r d� sj�lv, som projektledare,
inf�r fr�gor liknande de i tidigare stycke och s�g behovet av att utforma riktlinjer f�r att st�dja andra 
projektledare i samma situation. F�r att kunna delge mina riktlinjer har jag valt att anv�nda en 
v�lk�nd SU-metod, RUP (Rational Unified Process).

Figur 1 - Illustrering av risker och s�ledes behov av integration.
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1.1. ExperimentomrÄde
Assa Key Solutions �r ett f�retag inom s�kerhetsbranchen. Deras produkt hanterar nycklar 
elektroniskt f�r att logga vem som tagit vilken nyckel, vem som f�r tillf�llet har den, vilka tider den 
varit uttagen, vem som tagit obeh�riga nycklar etc. En avancerad mjukvara konfigurerar sj�lva 
produkten, vilken i sin tur best�r av en liten Linuxdator och en del elektronik f�r att kontrollera 
nycklar och nyckelf�rvaringen.

F�retaget har cirka 20 anst�llda och p� f�retaget hj�lper alla till d�r det beh�vs. Jag arbetar sj�lv p� 
Service och Support, Produktion och delvis S�lj. Eftersom jag arbetat inom s� m�nga olika delar av 
f�retaget har jag f�tt insyn i de olika system som anv�nds och s�ledes ett praktiskt perspektiv p� 
behovet av integration.

F�retaget anv�nder i huvudsak fyra stycken informationssystem (IS) i sin dagliga verksamhet. Dessa 
system har till viss del redundant data, vilket ger upphov till fel och oklarheter var information skall 
sparas. Systemen �nskas integreras med varandra f�r att undvika dessa problem. Ytterligare 
funktionalitet �nskas �ven. Se 5.1 Diagnos f�r ytterligare organisationsbeskrivning.

1.2. Syfte
Syftet med denna rapport �r att unders�ka hur RUP b�r anpassas och huruvida metoden b�r 
kompletteras med ytterligare metoddelar f�r att hantera ett integrationsprojekt. Jag kommer �ven 
redog�ra f�r hur integrationsfokuset p�verkar projektet samt resultatet av ett antal discipliner i RUP.

Mina inledande fr�gest�llningar �r:

1) Hur b�r RUP anpassas f�r integration av tidigare programvaror?
a) �r ytterligare metoddelar n�dv�ndiga?
b) Finns det redan metoddelar som kan appliceras p� situationen?

2) Hur styr integrationsuppgiften
a) Projektet?
b) Resultatet av f�ljande faser i RUP:

i) Requirements
ii) Analys & Design
iii) Project Management

Min m�ls�ttning med denna rapport �r att upplysa l�sarna om hur integration p�verkar ett 
systemutvecklingsprojekt, vad g�llande metoddelar och metodresultat. Samtidigt vill jag visa hur RUP 
anpassades i detta projekt f�r att klara av de speciella krav som integration st�ller. Detta ger ett 
generellt bidrag i form av riktlinjer f�r projektledare som st�r inf�r liknande problematik. 

Att genomf�ra denna utredning inneb�r ocks� en m�ls�ttning att komma fram till en bra 
situationsanpassad metod, vilken i sin tur genererar anv�ndbara resultat som kan anv�ndas i de 
f�ljande delarna av systemutvecklingen (se 1.4 Avgr�nsning). Vidare �r m�ls�ttningen att det resultat 
jag kommer fram till med hj�lp av metoden inte bara �r anv�ndbart f�r de f�ljande delarna av RUP, 
utan �ven relevant f�r organisationen som det utvecklas f�r. 

Denna metods resultat i form av artefakter �r det praktiska bidrag som kommer ges till Assa Key 
Solutions. Artefakter kan i detta fall vara modeller, beskrivningar och klasser. Vilka det �r kommer 
beskrivas under 5. Genomf�rande av AR.
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1.3. Analys av problemomrÄde

Figur 2 - Problemomr�de.

Den ovanst�ende bilden beskriver det problem som studeras och dess kontext. Problemet beskrivs 
med hj�lp av det notationsspr�k som anv�nds inom RUP, Unified Modelling Language (UML). 

En projektledare inom ett systemutvecklingsprojekt anv�nder ev. en SU-metod, i detta fall RUP. 
Denna metod beh�ver situationsanpassas till de faktorer som just detta projekt har. 
Situationsanpassningen kan inneb�ra ytterligare metoddelar, ut�ver de som tillhandah�lls av 
basmetoden, eller s� kan metoddelar i metoden vara �verfl�diga. I s�dant fall rekommenderas 
delarna att inte utf�ras p.g.a. resurskostnaden f�r utf�randet blir st�rre �n vinsten (L�vdahl, 2003). 

Systemutvecklare anv�nder sig av den anpassade metoden f�r att genomf�ra det 
systemutvecklingsprojekt som �r aktuellt. Detta kan g�lla notation, arbetss�tt och begrepp f�r att 
samtliga inom projektet ska f�rst� och tala samma spr�k (Goldkuhl G. , 1991). 

Integrationsaspekten och projektstorleken �r en del av systemutvecklingsuppgiften och p�verkar 
dennas utformning. Detta p�verkar �ven situationsanpassningen och s�ledes den anpassade
metoden. Detta beskrivs genom Figur 2 ovan. 
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Ytterligare metoddelar
t.ex. ICAP

Projektledare

Integrationsuppgift

Projektstorlek

Anpassad metod
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1.4. AvgrÅnsning
En inledande avgr�nsning kan vara 
den till SU-metoden RUP. Denna 
avgr�nsning motiverar jag genom 
att metodens popularitet, enligt 
Fredrik Karlsson (2003) en 
industristandard, vilket g�r 
unders�kningen aktuell till en st�rre 
publik. Samtidigt �r SU-metodens 
artefaktt�thet v�ldigt anv�ndbar n�r 
mitt utf�rande skall generera 
vidaref�rbara riktlinjer. 

Bilden till h�ger visar de olika faser 
och discipliner som ryms inom RUP. Jag 
har begr�nsat mig till att unders�ka disciplinerna Requirements, Analysis & Design och Project 
Management och deras resultat inom min unders�kning. Denna avgr�nsning beror p� den
tidsbegr�nsning r�der f�r projektet. D� disciplinerna delvis bygger p� varandra utefter 
vattenfallsmodellen m�ste de tidigare disciplinerna genomf�ras innan de senare. S�ledes �r det 
naturligt att avgr�nsningen blir de tidigare. 

Resultatet av denna kunskapsutveckling kan ses som ett metodf�rslag inom dessa discipliner av RUP 
och eventuella kompletterande externa metoddelar.

Eftersom jag valt att fokusera p� den tidiga fasen Inception s� kommer inte detaljniv�n vad g�ller 
n�gon av disciplinerna vara fullst�ndig (Se Figur 3), utan det kommer vara den f�rsta iterationen av 
processen som unders�ks.

Tidigare under unders�kningens g�ng var �ven Business Modelling inkluderat i unders�kningen. Dock 
har det genom litteraturstudier framkommit att Business Modeling �r en disciplin som projektledare
b�r bortse fr�n n�r de arbetar med mindre projekt. Efter detta stycke kommer d�rf�r inte Disciplinen 
inkluderas i denna unders�kning annat �n d� den r�r de avgr�nsade faserna. Detta �r f�r att antalet 
utvecklare som beh�ver f�rst� verksamheten blir f�rre, samtidigt som n�rheten till verksamheten blir 
h�gre (Rational, 2008; L�vdahl, 2003). 

Eftersom inte samtliga discipliner och faser kommer genomf�ras i denna unders�kning kan inte 
resultatet bed�mas genom att testa det f�rdiga systemet. Ist�llet kommer artefakterna bed�mas av 
erfarna systemutvecklare. 

1.5. Intressenter
Intressenter �r systemutvecklare och projektledare som arbetar efter RUP, eller som ska b�rja ett 
utvecklingsprojekt som inkluderar integration av befintliga system (COTS eller egenutvecklade). 

Anledningen till mina val av delproblem (1.4 Avgr�nsning) �r att det �r fr�gor jag sj�lv funderat �ver 
inf�r det systemutvecklingsprojekt jag �mnar genomf�ra, dock ej i denna uppsats. Fr�gorna kan 
d�rf�r vara relevanta f�r andra projektledare inom samma situation d� det ofta �r de som 
konfigurerar och anpassar SU-metoder. Projektledare �r �ven den huvudm�lgrupp som jag valt. 

Figur 3 - Avgr�nsning av RUP (Rational, 2008)
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Ytterligare intressenter �r det f�retag som studien kommer g�ras p�. Det underlag som skapas under 
denna process kan ligga till grund f�r ytterligare projekt inom deras verksamhet och s�ledes ge dem 
den funktionalitet f�r att �tg�rda de problem som finns. 

1.6. Disposition
Uppsatsen b�rjar med en Inledning f�r att ge en generell beskrivning �ver problemomr�det och en 
�versikt �ver utredningens genomf�rande. Vidare beskrivs Syftet med uppsatsen, till vem och vilket 
bidrag uppsatsen kommer ge dels m�lgruppen och den studerade organisationen. Under Perspektiv
delger jag min egen syn p� ett antal centrala begrepp inom problemomr�det f�r att l�saren ska ”se 
v�rlden med samma �gon”.

Metodavsnittet beskriver mitt tillv�gag�ngss�tt f�r att uppn� syftet men inleder med en 
�vergripande beskrivning av forskningsmetoden. Efter att mitt eget genomf�rande beskrivs tas �ven 
relevant metod- och k�llkritik upp. 

Innan resultat fr�n forskningsmetoden tas upp kommer ”RUP i mindre integrationsprojekt” g� 
igenom kunskapsomr�dena Rational Unified Process, Avgr�nsade discipliner och faser, 
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RUP i mindre projekt och Integration och ICAP. 

I ”Genomf�rande av AR” kommer resultaten fr�n de olika stegen i forskningsmetoden g�s igenom. 
D� forskningsmetoden skiljer sig fr�n t.ex. intervjuer och enk�t unders�kningar kan resultatet inte 
presenteras i samma (Resultat ger Analys som ger Slutsats) struktur som rekommenderas av Avdic 
(2007). Ist�llet sker analys och presentation av resultat flertalet g�nger d� de olika stegen i AR g�s 
igenom.

I Slutsats dras just s�dana utifr�n de resultat och analyser som presenterats i tidigare avsnitt.
Relevant Diskussion om resultatet och rapporten i allm�nhet f�ljer och sedan resultatet fr�n den 
praktiskt inriktade delen av unders�kningen. Detta resultat presenteras i form av artefakter skapade 
av RUP och bifogas som bilagor.
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2. Perspektiv
Under denna rubrik kommer det perspektiv jag haft genom unders�kningen redovisas f�r. Detta 
genom diskussion av de k�llor som anv�nds, centrala begrepp och alternativa perspektiv.

Jag har under denna unders�kning tagit ett projektledarperspektiv f�r att besvara mina 
fr�gest�llningar. Detta perspektiv inneb�r att jag ser p� problem ur en projektledares �gon, vilka 
problem denne st�ter p� och vilka fr�gor denne kan st�lla sig. Att anv�nda en utvecklares perspektiv 
kunde t.ex. resultera i fokus p� hur komplexiteten och arkitekturen i programkoden f�r�ndras vid ett 
integrationsprojekt. 

Den SU-metod jag kommer arbeta efter �r Rational Unified Process. RUP �r en
systemutvecklingsmetod som jag har arbetat med under ett antal kurser p� �rebro Universitet. 
Metodens storlek och kompletthet avskr�ckte mig i b�rjan, men med distans kan jag se f�rdelarna. 
RUP har l�nge varit standard f�r systemutvecklingsindustrin, inte minst bland de som anv�nder 
rigor�sa SU-metoder (�gerfalk, 2003). Mitt val av basmetod kan vara f�rgat av min egen kunskap om 
denna metod sen tidigare, men som industristandard b�r den �ven vara l�mplig att anv�nda i detta 
fall. Ytterligare l�mplig �r den d� SU-metoden �r artefaktrik och s�ledes �r enklare att skapa riktlinjer 
f�r �n en agil metod d�r fokus ligger p� att producera k�rbar kod. 

De flesta systemutvecklingsmetoder som anv�nds i dagsl�get best�r av m�ngder av metoddelar f�r 
att situationsanpassningen till det specifika projektet ska g� enkelt. Mina erfarenheter med 
situationsanpassning i tidigare RUP-kurser har gjort att jag insett behovet av anpassning. Varje 
projekt �r unikt p� sitt s�tt, inte bara g�llande specifikationer p� funktionalitet och krav, men �ven 
skillnader p� de som arbetar med utvecklingen och deras resurser (Xu, 2008).

2.1. Befintlig kunskap
Systemutvecklingsmetoder �r ett �mne som det, enligt mina egna databass�kningar, finns mycket 
skrivet om. Det finns ett gott utbud av rapporter g�llande RUP ur olika perspektiv, men den kunskap 
jag beh�ver tillhandah�ller Rational till stor del i sin egen mjukvara. Denna kunskapsbas, d�r RUP 
beskrivs generellt och i detalj, finns tillg�nglig p� �rebro Universitets datorer. Kunskapsbasen ligger 
till grund f�r de avsnitt under ”4. RUP i mindre integrationsprojekt” som beskriver RUP mer generellt 
(4.1 och 4.2)

Information om anpassning till mindre projekt finns beskriven i denna kunskapsbas, dock v�ldigt 
sparsamt. D�rf�r har jag tagit hj�lp av L�vdahl (2003) som beskriver hur en s�dan anpassning kan ske.
L�vdahls uppsats ligger till grund f�r min anpassning till mindre projekt och �r s�ledes k�llan till 
avsnitt ”4.3 RUP i mindre projekt”

Som bas f�r min teori om integration anv�nder jag mig av Payton (2008). Dennes rapport ligger till 
grund f�r avsnitt ”4.4 Integration och ICAP”. 
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2.2. Centrala Begrepp
Jag kommer h�r definiera centrala begrepp i unders�kningen f�r att dela med mig av mitt perspektiv. 

Integration
Nationalencyklopedin(NE) definierar integration som: 

”integrering, f�retagsekonomiskt ett samg�ende av flera enheter till en st�rre enhet.”

Den f�retagsekonomiska definitionen �r givetvis felaktig i detta sammanhang, men del av 
definitionen �r f�r mig sann. Integration inom systemutveckling �r f�r mig ett sammang�ende av 
flera enheter till en sammankopplad, st�rre, enhet. Vidare skriver NE:

”En integration kan �ven ge marknadsf�rdelar, t.ex. snabbare expansion. Den kan ocks� leda 

till starkare finansiell st�llning f�r f�retag, till m�jligheter att arbeta p� nya marknader...”

Definitionen f�r begreppet inom systemutveckling har likheter �ven h�r. Integration av mjukvaror 
kan ge snabbare expansion av funktionalitet (Se 1. Inledning). Flera integrerade system kan ge ett 
b�ttre st�d f�r ett f�retag och leda till m�jligheter att st�dja ytterligare funktionalitet, ev. inom nya 
avdelningar (Nationalencyklopedin, 2008).

Ur ett systemutvecklingsperspektiv �r integration av mjukvaror en sammankoppling av s�dana. Det 
finns inget kriterium vilken utstr�ckning de b�r vara sammankopplade. Integrationen kan ocks� vara 
ensidig, d� information bara h�mtas fr�n det ena systemet till det andra, inte tv�rtom. 

Systemutvecklingsmetod
G�ran Goldkuhl, som har forskat l�nge om systemutveckling och metoder, definierade tidigt 
begreppet. Han skriver (1991):

”Metoder �r v�gledningar f�r det praktiska arbetet med systemutveckling. Metoder inneh�ller 
riktlinjer f�r analys/utformning och beskrivning. Detta inneb�r f�reskrifter f�r hur arbetet ska 
utf�ras; t ex vilka typer av fr�gor som ska st�llas, vilka faktorer som ska beaktas, vilka typer av 
analys/konstruktionsresonemang som ska till�mpas, vilka kriterier som ska anv�ndas. En metod 
inneh�ller allts� regler f�r arbets�tt.” (a a s. 2)

Denna definition st�mmer bra �verens med min egen. Vidare skriver Goldkuhl att en metod best�r av 
notation, arbetss�tt och begrepp. I denna rapport �r det detta som menas med SU-metod. 

Commercial Of The Shelf mjukvara
COTS �r definitionen p� en mjukvara som k�ps f�rdigpaketerad fr�n butik. En svensk �vers�ttning 
kan vara ”Kommersiell mjukvara direkt fr�n hyllan”. Omfattningen av ett s�dant system kan variera 
mycket. Fr�n en enkel hemsida till ett avancerat organisations�verskridande orderhanteringssystem. 
F�r att ett system ska klassas som COTS skall det inte vara utvecklat f�r den specifika 
problemsituationen utan har en mer generell funktionalitet. Joe Strazzere (2006) definierar COTS, en 
definition som �r likv�rdig min egen:

”A software product that is developed for the general market, i.e. for a large number of 

customers, and that is delivered to many customers in identical format.” (Strazzere, 2006)



[SYSTEMINTEGRATION MED RATIONAL UNIFIED PROCESS] - [NORDIN, 850511]

[9]

2.3. Alternativa perspektiv
Andra intressanta perspektiv skulle kunna vara att anv�nda en agil SU-metod f�r att genomf�ra 
projektet. F�rdelen med att se klara resultat i form av dokumentation och modeller var dock till de 
mer rigor�sa SU-metodernas f�rdel. En agil SU-metod har inte ett beskrivet arbetss�tt p� samma 
s�tt, vilket g�r det sv�rare f�r andra utvecklare att ta del av det resultat jag kommer fram till. 

Att se projektet ur en utvecklares perspektiv snarare �n en projektledares hade s�kerligen f�tt ett 
annat resultat d� utredningen ist�llet hade fokuserat p� t.ex. skillnader i klassuppbyggnad och andra 
artefakter ist�llet f�r ett mer �vergripande perspektiv. Avgr�nsningen till Inception (1.4 Avgr�nsning) 
g�r �ven att detaljniv�n blir l�gre och ett mer �vergripande perspektiv l�mpar sig. Fr�gest�llningarna 
g�r �ven att ett projektledarperspektiv �r ett naturligt val. 

Vid en eventuell fortsatt utredning utifr�n de resultat som denna unders�kning genererat kan ett 
systemutvecklarperspektiv med f�rdel anv�ndas, d� m�nga av de resterande faserna �r 
utvecklingsintensiva.
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3. Metod
Jag kommer under denna rubrik beskriva den forskningsmetod som anv�nds, hur den anv�ndes samt 
diskutera relevant k�llkritik och metodkritik.

D� denna rapport �mnar anpassa och eventuellt bygga vidare p� en SU-metod kan kunskapsstrategin 
anses vara metodutvecklande (Goldkuhl, 1998). Av detta sk�l har jag valt att anv�nda mig av ”Action 
Research” (AR), aktionsforskning. Oates (2006) citerar Kock (1997) f�r att definiera AR:

”A general term to refer to research methodologies and projects where the researcher(s) tries to 
directly improve the participating organization(s) and, at the same time, to generate scientific 

knowledge.” (a a s. 162)

Men ytterligare utveckling av metoden har skett sedan Kocks citat och en senare och enligt Oates 
(2006) mer ackurat definition, �terigen citerat, av Reason & Bradbury (2001a, s1) �r:

”… a participatory, democratic process concerned with developing practical knowing in the 
pursuit of worthwhile human purposes, grounded in a participatory worldview which we believe 
is emerging at this historical moment. It seeks to bring together action and reflection, theory 
and practice, in participation with others, in the pursuit of practical solutions to issues of 
pressing concern to people, and more generally the flourishing of individual persons and their 
communities.”(a a s. 162)

I korta drag fokuserar AR p� ett samarbete mellan praktiker och forskare f�r att l�sa problem. 
Tillsammans studeras problemet och uppr�ttar ett ramverk kring problemet och en t�nkt l�sning. 
Baserat p� detta och genom unders�kning av tidigare befintlig kunskap uppr�ttas en metod f�r att 
l�sa problemet. Metoden anv�nds sedan, med hj�lp av praktiker, p� ett faktiskt organisationellt 
problem. Resultatet av metoden bearbetas sedan under Reflektering d�r AR-anv�ndaren unders�ker 
vad som kan g�ras b�ttre eller om resultatet �r tillr�ckligt. Om inte resultatet �r tillr�ckligt beh�vs 
ytterligare en iteration f�r att justera metod eller ramverk f�r att lyckas (Oates, 2006; David Avison, 
2002). Min egna grafiska tolkning av detta tillv�gag�ngss�tt visas i Figur 4.

Problem
Problemkontext

Situationsanpassad 
SU-metod

Integrationsanpassad
Storleksanpassad

3. Handling

2. Planering

Resultat
Artefakter
Erfarenheter

Ramverk
Problembeskrivning
Lösningsbeskrivning
Organisationsbeskrivning

4. Reflektering

Bidrag
Praktiskt
Akademiskt

1. Diagnos

Figur 4 – Egen grafisk tolkning av Oates (2006) beskrivning av AR.
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Denna unders�kning kommer att g� igenom en iteration, beh�vs ytterligare s� �r det ett omr�de att 
l�gga mer forskningsresurser p� men faller i s�dana fall utanf�r uppsatsens ram. 

AR har ofta anv�nts inom forskningsomr�det till att utveckla systemutvecklingsmetoder, dock med 
regionala skillnader (se 3.5 Metodkritik) (Oates, 2006; David Avison, 2002). Detta �r �ven det jag 
�mnar g�ra, d� situationsanpassning och komplettering av metoder �r en sorts metodutveckling. 
Fokus p� det praktiska arbetet, tillsammans med det akademiska bidraget, skapar en bro mellan den 
akademiska och praktiska v�rlden och ger nytta till b�da. B�de Oates (2006) och David Avison (2002)
citerar Baskerville & Wood-Harper (1996) som har en positiv syn p� AR och studier av metoder:

”The relevance of action research to system development methodology has not been 
forcefully stated in the past. We suggest that action research as a research method in the 
study of human methods is the most scientifically legitimate approach available. Indeed, 
where a specific new methodology or an improvement to a methodology is being studied, 
the action research method may be the only relevant research method presently 
available.”(a a s 167)

Detta citat argumenterar starkt f�r metodvalet av AR n�r kunskapsstrategin �r metodutvecklande. 

3.1. GenomfÇrande

Liksom i beskrivningen av AR (Figur 4) s� kommer mitt genomf�rande best� av fyra huvudfaser, 
Diagnos, Planering, Handling och Reflektering. Eftersom enbart en iteration av AR kommer 
genomf�ras kan det kringg�ende fl�det illustreras som ett rakt fl�de enligt Figur 6 nedan. Figuren �r 
beskriven med hj�lp av SU-metoden SIMMs notation f�r handlingsgrafer (R�stlinger, 2006). Den 
kommer �ven f�rklaras ytterligare textuellt.

Kunskapsprojektering
I ett inledande skede har jag g�tt igenom en 
kunskapsprojekteringsprocess. Mina tidigare erfarenheter och 
kunskaper leder till motivation och tillsammans med en 
unders�kande litteraturstudie har jag specificerat 
fr�gest�llningar som jag vill besvara. Fr�gest�llningarnas typ 
definierar en kunskapsstrategi vilken motiverar en 
forskningsmetod (Goldkuhl, 1998).

Denna kunskapsstrategi �r metodutvecklande (Goldkuhl, 1998) d� den anpassade metoden kommer 
inneb�ra en specifik metod f�r vissa problemsituationer. Denna kunskapsstrategi kommer skapa 
v�gledande, normativ kunskap. Strategin kan �ven s�gas ha explorativa inslag d� det �r en 
problemsituation och dess faktorer som ska unders�kas (Goldkuhl, 1998). 

Kunskapsprojektering

Litteraturstudie

Frågeställning

Erfarenhet

Motivation

Kunskapsstrategi

Figur 5 – Kunskapsprojektering.
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Action Research
N�r kunskapsprojekteringen �r genomf�rd kan AR b�rja anv�ndas. Beskrivningen nedan kan j�mf�ras 
med Figur 4 f�r ytterligare f�rklaring.

1. I Diagnos kommer identifikation och analys av problem och problemkontext g�ras. Detta 
kommer resultera i ett ramverk om den specifika problemsituationen p� Assa Key Solutions. 

2. Under Planering kommer RUP anpassas f�r att l�sa det problem som specificeras inom 
Ramverket. Resultatet fr�n Diagnos analyseras allts� tillsammans med information om RUP. 
Resultatet fr�n detta steg �r en situationsanpassad SU-metod.

3. Den anpassade metoden anv�nds sedan under Handling f�r att l�sa det specifika problemet 
hos organisationen. Anv�ndandet av metoden p� den specifika problemsituationen kan ses 
som en analys. Denna ger ett resultat i form av artefakter och erfarenheter om den 
situationsanpassade metoden.

4. Tillsammans med en styrgrupp hos Assa Key Solutions kommer resultatet att analyseras
under Reflektering f�r att se om resultatet i f�reg�ende steg �r tillr�ckligt. Styrgruppen 
best�r av representanter fr�n olika avdelningar inom organisationen. Resultatet fr�n denna 
analys �r slutsatser g�llande de artefakter som producerats. Beroende p� dessa slutsatser 
kan riktlinjer skapas om hur liknande projekt b�r eller inte b�r genomf�ras.

Figur 6 – Genomf�rande av denna unders�kning.
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3.2. StÇdprocesser
Genom unders�kningens g�ng kommer jag anv�nda mig av tv� st�dprocesser – Organisation och 
Litteraturstudie. Assa Key Solutions kommer att n�rvara inte bara vid intervjuer och informella 
fr�gor, men �ven med den kunskap jag sj�lv har i rollen som anst�lld. Ut�ver detta kommer Assa Key 
Solutions n�rvara som experimentomr�de under genomf�randet av denna unders�kning.

Litteraturstudie kommer vara en fortg�ende process genom hela unders�kningen d� jag kommer 
anv�nda mig av RUPs metodanvisningar. Metodanvisningarna kommer antagligen anv�ndas till 
st�rsta delen under Planering (Figur 6) men �ven under genomf�randet av metoden. Genomf�randet 
av litteraturstudien beskrivs ytterligare i n�sta rubrik.

3.3. Litteraturstudie

FÇrberedande
F�r att bilda mig en uppfattning om problemet har jag gjort en f�rberedande litteraturstudie. F�r att 
hitta relevant litteratur anv�nde jag tre av de databaser som rekommenderas av 
Universitetsbiblioteket (Eklund, 2008): Elin@�rebro, ebrary och ACM digital library. S�kord jag 
anv�nde var ”Rational Unified Process”, ”RUP”, ”method configuration”, ”integration”, ”COTS” och 
”method components”. Denna litteraturstudie gav mig en tydligare insikt i problemet och skapade 
mina fr�gest�llningar.

StÇdprocess
Under denna unders�knings g�ng har jag anv�nt mig av litteratur f�r att assistera mitt arbete. 
Rational tillhandah�ller med RUP en stor webbaserad kunskapsbas, Rational (2008), vilken jag 
kommer anv�nda som guide till SU-metoden och dess delar. Jag har �ven anv�nt mig av deras 
whitepaper, Rational (2005), i vissa delar d� dessa tv� har kompletterat varandra.

F�r att anpassa SU-metoden till projektet har jag anv�nt mig av en C-uppsats av en annan 
informatikstudent p� �rebro Universitet. Uppsatsen hittades genom en s�kning p� www.google.se
efter ”rational unified process” och ”mindre projekt”. Uppsatsen h�mtades dock fr�n �rebro 
Universitet i en avdelning f�r godk�nda uppsatser. Uppsatsen �r s�ledes granskad. Catrin L�vdahl 
beskriver i sin uppsats (L�vdahl, 2003) hur RUP b�r anpassas till mindre projekt. De kriterier hon 
anger f�r att beskriva mindre projekt st�mmer �verens med de jag sj�lv anser g�ller detta projekt 
och d�rf�r kommer jag anv�nda hennes uppsats som st�d vid situationsanpassning av RUP.

3.4. KÅllkritik
Jag har bed�mt mina k�llors trov�rdighet enligt de kriterier som Avdic (2007) rekommenderar. 
Kriterierna �r �kthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. 

Artiklarna om RUP som distribuerats av Rational kan anses ha tvivelaktiv tendensfrihet, dock anser 
jag att det s�tt informationen anv�nts – som ren beskrivning av deras produkt – g�r att den �nd� �r 
trov�rdig. �ven Paytons (2008) artikel om metoddelar f�r integrationsprojekt kan anses ha intresse 
av att f�rvr�nga verkligheten och f�rstora problemet med integration d� deras produkt skall 
underl�tta att l�sa det problemet. Denna unders�kning – i form av aktionsforskning – bekr�ftar dock 
att problemet existerar (se 3.5. Metodkritik). 
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I de fall d�r tidssambandet varit extra viktigt har s� nya rapporter som m�jligt anv�nts. K�llor som 
anv�nts f�r att beskriva mindre tidskritiska begrepp som SU-metoder och situationsanpassning p� ett 
mer generellt plan finns med finns, till exempel Goldkuh (1991). Deras relevans �r fortfarande h�g d� 
jag inte bed�mer att begreppen �r tidskritiska. 

�ven kriterierna �kthet och oberoende anser jag �ven uppfyllda hos de vetenskapliga k�llorna. 
Strazzere (2006) har inte blivit granskad, men anv�nds enbart f�r att definiera ett begrepp enligt mitt 
perspektiv. 

3.5. Metodkritik
En nackdel jag kan se i mitt forskningsmetodval �r att AR inte �r en v�lk�nd och accepterad 
forskningsmetod �verallt. Metoden �r t.ex. ovanlig i U.S.A. inom Informatik�mnet men anv�nds i 
Skandinavien och Storbritannien (Oates, 2006; David Avison, 2002). 

En annan risk med AR �r f�rv�xlingen med konsultning (Oates, 2006; David Avison, 2002), en risk som 
kan anses v�xa n�r jag arbetar p� f�retaget som studeras. Denna risk �r jag medveten om och 
kommer d�rf�r vara noggrann g�llande vilken tid som �r praktiker respektive anst�lld och s�ledes 
s�kerst�lla att jag inte f�r betalt f�r min unders�kning.

Dock ser jag stor potential i metoden och nya paradigmer, �ven g�llande forskningsmetoder, kr�ver 
att tidigare m�nster bryts och att nya saker testas. 

P� grund av att RUP �r s� rigor�s �r det sv�rt, om inte om�jligt, att s�tta sig in i alla arbetsfl�den, 
artefakter och aktiviteter som inkluderas i RUP. Jag har d�rf�r fokuserat p� de delar som L�vdal 
(2003) presenterat i sin unders�kning. Risken �r att L�vdal (eller de k�llor hon granskat) har haft ett 
annat perspektiv p� hur situationsanpassning till mindre projekt g�rs p� b�sta s�tt. 

En alternativ metod j�mf�rt med litteraturstudie kunde vara intervju med systemutvecklare med 
erfarenhet av RUP. Dock anser jag att de drag som L�vdal beskriver som typiska f�r hennes 
uppfattning av mindre projekt �ven st�mmer med min egen uppfattning och d�rf�r t�nker jag anse 
hennes granskning relevant.

Validitet
Validitet, som beskriver hur tillf�rlitligt mitt m�tinstrument (forskningsmetod) �r, best�r av tv� delar: 
inre och yttre validitet. Inre validitet beskriver hur v�l begrepp och m�tbara definitioner 
�verensst�mmer, om jag m�ter r�tt saker. Yttre validitet beskriver huruvida mina resultat 
�verensst�mmer med verkligheten (Avdic, 2007).

Forskning syftar i m�nga fall till att underl�tta och/eller f�rb�ttra den v�rld vi lever i. Problem 
unders�ks och problem s�ks. Risken med m�nga forskningsmetoder �r dock att ett konstruerat 
problem studeras – man fyller ett kunskapsbehov som inte finns. Jag citerar David Avison (2002) �ter
igen: 

”Alternative research methods (to action research) must struggle to maintain relevance to 
the real world. Laboratory experiments and statistical models are necessarily abstracted 
from the richly multivariate circumstances in the real world. The empirics of action research 
require that it takes place fully within such multivariate real-world environments. Relevance 
is less of a problem” (a a s. 143)
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Relevans och s�ledes yttre validitet �r mycket mindre problem n�r AR anv�nds.

Den inre validiteten kan anses l�gre p� grund av den relativt l�ga acceptansen som forskningsmetod 
inom Informatik. Samtidigt h�vdar David Avison (2002) och Oates (2006) att aktionsforskning �r den 
mest vetenskapligt ackurata forskningsmetoden att anv�nda n�r nya eller f�rb�ttrade metoder 
studeras. 

Reliabilitet
Reliabiliteten speglar huruvida samma unders�kning kan genomf�ras fler g�nger och f� samma 
resultat (Avdic, 2007). Min metod och denna unders�kning kommer inte att f�rs�ka generalisera i 
stor utstr�ckning pga. den kvalitativa inriktningen. S�ledes b�r reliabiliteten vara l�g j�mf�rt med det 
som f�rv�ntas av en kvantitativ unders�kning. Dock �r detta ofta fallet med kvalitativa 
unders�kningar, d� m�nga faktorer spelar in. En skyddande �tg�rd �r att beskriva s� mycket som 
m�jligt om de faktorer som p�verkat just min unders�kning och p� s� vis �ka reliabiliteten.

Rapporten lutar sig till stor del till den litteraturstudie som genomf�rts och min tolkning av detta 
material. Resultatet blir s�ledes p�verkat av min egen tolkning vilket g�r att reliabiliteten i 
unders�kningen sjunker. Om unders�kningen upprepades av n�gon annan, eller av mig inom ett par 
�r, kommer antagligen resultatet se n�got annorlunda ut.

Objektivitet
Unders�karens egen f�rm�ga att st� utanf�r observationer och analyser av data i m�nga 
unders�kningar �r en viktig punkt. Denna �sk�darroll har sin motsats i deltagarrollen, d�r 
unders�karen str�var efter att p�verka och delta i den problemsituation han unders�ker (Avdic, 
2007). Under stora delar av unders�kningen har jag anv�nt deltagarrollen, men d� f�rst�rkt 
objektiviteten genom att argumentera f�r mina val.

Enligt Avdic (2007) �r fullst�ndig objektivitet ouppn�eligt, en uppfattning som jag delar, ist�llet �r det 
viktigt att visa att utredaren har f�rst�else f�r detta genom rapporten. Risken �r dock, n�r det g�ller 
t.ex. organisationella fr�gor, att kunskapen om varf�r �r s� implicit s� den f�r mig f�refaller sj�lvklar. 
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4. RUP i mindre integrationsprojekt
I detta avsnitt inleder jag med att f�rklara RUP generellt f�ljt av mer detaljerad beskrivning av de 
delar av RUP som faller inom unders�kningens avgr�nsning. Teori f�r att anpassa SU-metoden till 
mindre projekt samt integrationsprojekt f�ljer efter detta. 

F�r de som redan anv�nt RUP och vet hur SU-metoden fungerar kan hoppa �ver de tv� f�rsta 
avsnitten: ”4.1 Rational Unified Process” och ”4.2 Avgr�nsade discipliner och faser”.

4.1. Rational Unified Process
F�ljande avsnitt �r en sammanfattning av vad Rational skrivit i sin kunskapsbas (Rational, 2008). 
Avsnittet b�rjar med en �versikt av SU-metoden och dess centrala koncept. Vidare kommer 
arbetsfl�den, faser samt centrala artefakter att beskrivas.

Best practices
RUP �r en SU-metod som anpassat sig efter de b�sta och mest framg�ngsrika SU-metoderna. Utifr�n 
att granska andra SU-metoder har de sammanst�llt en sex stycken ”best practices”:

 Utveckla mjukvara iterativt

 Hantera krav samt kravf�r�ndring

 Anv�nd komponentbaserad arkitektur

 Modellera grafiskt

 Verifiera mjukvarukvalit�

 Versionshantering

Att Utveckla mjukvara iterativt �r en n�dv�ndighet med dagens v�ldigt avancerade IS. Att f�rst� hela 
problemet, designa en l�sning och bygga systemet ett steg i taget �r idag en om�jlighet. Att arbeta 
iterativt inneb�r att successivt f�rst�, designa, bygga och testa systemet. Genom detta arbetss�tt 
minskas risken f�r att efter ett stort projekt uppt�cka att annan funktionalitet �n den slutkunden 
�nskat utvecklats(p� grund av missf�rst�nd g�llande krav t.ex.). Tidiga prototyper g�r att kunden kan 
involveras och ge �terkoppling tidigare och oftare. Det g�r �ven att utvecklingslaget fokuserar p� att 
skapa resultat och underl�ttar projektets tidsplanering.

Hantera krav samt kravf�r�ndring genom anv�ndningsfall och scenarior �r n�got som visat sig vara 
en bra metod f�r att f�nga funktionella krav. Dessa dokument hj�lper �ven till att driva design, 
implementation och testning av IS emot slutkundens behov. 

Genom att Anv�nda komponentbaserad arkitektur kan RUP-anv�ndare hantera f�r�ndringar i krav 
och funktionalitet, b�rja testa tidigt och till�ter att komponenterna �teranv�nds. Arkitekturen blir 
l�ttare och mer intuitiv och ger genom �teranv�ndningen �ven snabbare utveckling. 

Modellera grafiskt inneb�r att RUP-anv�ndare enklare och snabbare kan kommunicera inom och 
utanf�r projektet. En standardiserad beskrivningsteknik anv�nds f�r att alla inblandade skall veta vad 
som g�ller. Inom RUP anv�nds UML f�r detta �ndam�l. P� detta s�tt kan on�diga detaljer g�mmas, 
se hur olika komponenter passar ihop samt se till att implementationen st�mmer �verens med 
designen. 

Verifiera mjukvarukvalit� anv�nds �terkommande inom RUP f�r att �ka slutproduktens kvalit�. 
Detta sker genom testning utifr�n anv�ndarscenarier som byggs p� slutanv�ndarens krav. 
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Att hantera f�r�ndringar, versionshantering, �r viktigt i en omgivning d�r f�r�ndring �r oundvikligt. 
Detta g�ller t.ex. st�rre SU-projekt. RUP beskriver hur RUP-anv�ndaren kan kontrollera, unders�ka 
och bevaka f�r�ndringar. Det finns �ven guider f�r att s�kerst�lla arbetsomr�det f�r varje utvecklare 
genom att isolera denna fr�n f�r�ndringar i andra arbetsomr�den. 

Dimensioner

Figur 7 - RUPs dimensioner och uppl�gg. K�lla: (Rational, 2008)

SU-metoden kan beskrivas genom figuren ovan, d�r dess tv� dimensioner visas. Den horisontella 
axeln representerar tid och beskriver processens fokus p� de olika Disciplinerna genom tiden. De fyra 
olika faserna Inception, Elaboration, Construction och Transition visas. Den vertikala axeln visar de 
nio Disciplinerna i vilka aktiviteter, artefakter, roller och arbetsfl�den �r centrala. 

Faser
Varje fas p� den horisontella axeln har ett specifikt syfte. Inceptions syfte �r att bed�ma om projektet 
�r genomf�rbart och i s� fall om det �r v�rt att satsa p�. �r l�nsamheten i f�rh�llande till kostnaden 
tillr�cklig?

Elaborations syfte �r att analysera problemsituationen och dess kontext, utveckla en bra grund f�r 
att utveckla vidare samt att ta hand om de st�rsta riskerna med projektet. ”Mile wide and inch deep” 
�r ett uttryck som anv�nds i denna fas, systemet b�r ses ur en helhetssyn och ta beslut efter vad som 
�r b�st f�r systemet i helhet. 

Under Construction �r syftet ist�llet att producera en anv�ndbar produkt. De stora riskerna har 
hanterats och grunder har lagts f�r vidare arbete. 

Avslutningsvis �r syftet med Transition att produkten skall levereras till slutkund. Nya problem 
uppst�r antagligen under detta skede varf�r nya versioner beh�ver utvecklas f�r att hantera dessa 
problem eller utveckla funktionalitet som har missats i kravhanteringen.
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Ut�ver detta specificeras f�r varje fas ett antal kriterier f�r att utv�rdera resultatet och bed�ma 
huruvida n�sta fas kan p�b�rjas eller om ytterligare iteration beh�vs. 

Discipliner
Den vertikala dimensionen i Figur 7 visar de olika Disciplinerna i RUP. De olika disciplinerna har olika 
stor del i de olika faserna av projektet, vilket illustrerats i figuren. Business Modeling som �r den 
f�rsta disciplinen syftar till att �ka f�rst�elsen f�r m�lorganisationen. De specifika problem, behov 
och m�jligheter som finns och som systemet b�r anpassa sig efter uttrycks p� olika s�tt h�r. Om 
beskrivningen �r tillr�cklig kan utvecklare, kunder och anv�ndare samtala med samma terminologi.

Requirements syfte �r att identifiera vad systemet ska g�ra. Disciplinen beskriver ytterligare olika 
notationsm�jligheter f�r att kunder och utvecklare ska kunna komma �verens om vilken 
funktionalitet som ska utvecklas. Att locka fram, organisera och dokumentera krav �r det mest 
centrala i denna disciplin. 

Innan systemet kan b�rja utvecklas beskrivs i Disciplinen Analys & Design hur det b�r utvecklas. 
Resultatet �r ett antal modeller, en abstraktion av k�llkoden som kommer utvecklas i 
Implementation. Disciplinen kan ses som en arkitekts arbete och resultat i form av ritningar innan 
snickaren tar vid. 

Snickaren i det h�r fallet skulle arbeta under Implementation d�r syftet �r att organisera k�llkod i 
subsystem och lager, implementera klasser och objekt fr�n modeller ifr�n Analys & Design. Till detta 
h�r �ven att testa de frist�ende komponenterna och integrera dem till ett f�rdigt system. 

Tests syfte �r verifiera interaktionen mellan komponenterna, att alla krav har blivit uppfyllda samt att 
identifiera problem och buggar och �tg�rda dessa innan systemet drifts�tts i m�lorganisationen. Test
arbetar efter tre kvalitetsdimensioner: p�litlighet, funktionalitet och prestanda.

N�r �nskad kvalit� �r uppn�dd kan systemet drifts�ttas i Deployment. Syftet �r att leverera systemet 
till dess slutanv�ndare. Packa, distribuera, installera systemet �r de vanligaste aktiviteterna, men kan 
�ven inkludera migration av tidigare mjukvara och betatestning. 

De sex discipliner som beskrivs ovan kallas ”Core Workflows”, de representerar de huvudprocesserna 
som genomf�rs f�r att utveckla ett system. Parallellt med detta genomf�rs ytterligare tre workflows, 
”Core Supporting Workflows”, vilka assisterar processen i stort. 

Project Management handlar om att balansera motst�ende krav och objektiv, hantera risker och 
avgr�nsningar f�r att leverera ett system som m�ter b�de kunder och slutanv�ndare. RUP 
tillhandah�ller riktlinjer f�r planering, anst�llning och bevakning av projekt samt ramverk f�r att 
hantera risker.

Eftersom RUP �r en artefaktintensiv SU-metod existerar disciplinen Configuration & Change 
Management f�r att kontrollera f�r�ndringar p� dessa. Det kan r�ra simultana uppdateringar, d�r 
flera projektmedlemmar arbetar p� samma artefakt vilket kan resultera i f�rlust av data, notifiering 
av f�r�ndring av artefakter vilket kan resultera i f�rvirring om vad som g�ller, samt hantering av flera 
olika systemversioner. 

Enviroment �r den sista av de tre assisterande workflows. Syftet �r att ge projektmedlemmarna den 
systemutvecklingsomgivning som beh�vs – i form av processer och verktyg. Inom denna disciplin 
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ligger �ven aktiviteter f�r att konfigurera RUP till projektkontexten samt aktiviteter och riktlinjer f�r 
att b�rja anv�nda RUP i en utvecklingsorganisation. 

Statisk struktur
Enligt Rational beskriver en process vem som g�r vad, hur och n�r. Inom RUP representeras detta 
genom ett antal element. ”workers” – vem, ”activities” – hur, ”artifacts” – vad och ”workflows” – n�r. 
Dessa begrepp kommer redog�ras och exemplifieras nedan.

En worker �r en roll inom RUP. Den kan representeras som en hatt. M�nga personer inom projektet 
kan dela p� samma hatt. Samtidigt kan varje individ ha flera hattar. Hatten inneb�r att speciella 
uppgifter genomf�rs p� ett speciellt s�tt. Ansvar(f�r aktiviteter och artefakter) f�rknippas �ven till en 
worker.

Hur en worker ska genomf�ra sitt arbete beskrivs genom aktiviteter. Aktiviteterna har ett klart syfte 
vilka ofta r�r artefakter, genom skapande eller uppdatering. Varje aktivitet �r kopplat till en specifik 
worker och kan ta fr�n n�gra timmar till flera dagar att genomf�ra. 

Figur 8 - Statisk struktur i RUP. K�lla: (Rational, 2008)
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Varje aktivitet resulterar sedan i en artefakt. Detta kan vara en modell, ett modell-element, ett 
dokument, k�llkod eller komponenter. Allts� en produkt av processen (RUP) genom utf�rande av 
aktiviteter. Artefakter kan vara b�de input och output till en aktivitet.

F�r att kunna beskriva hur sekvenser av aktiviteter mellan workers och r�rande artefakters 
uppdatering och utveckling anv�nder RUP workflows (Se Figur 8 f�r exempel). Ett workflow �r allts� 
en sekvens av aktiviteter som producerar ett avsev�rt resultat. Varje disciplin �r i sin tur uppbyggt av 
ett antal workflows.

Produkten
Rational Unified Process �r i huvudsak f�rknippat med den kunskapsk�lla, i form av en s�kbar 
webbsida, som tillhandah�ller riktlinjer, mallar och verktyg. Riktlinjerna finns f�r samtliga roller �ver 
samtliga delar av projektet. 

Exempel f�r Rational Rose (verktyg f�r visuell modellering) samt mallar finns tillg�ngligt f�r att guida 
struktureringen av information i Rational Rose. Mallar finns �ven f�r SoDA, Rationals dokument 
automationsverktyg, f�r att underl�tta automationen av 
mjukvarudokumentation. 

4.2. AvgrÅnsade discipliner och faser
Under denna rubrik finns mer detaljerad information om de 
discipliner och faser som kommer studeras i denna 
unders�kning. Avgr�nsningen illustreras av Figur 9 till h�ger, 
vilken kan j�mf�ras med Figur 7 ovan som visar samtliga 
faser och discipliner. 

Till en b�rjan beskrivs Inception f�r att senare beskriva de 
olika disciplinerna Requirements och Analys & Design samt 
den assisterande disciplinen Project Management.

Genom att fastst�lla de tekniska f�ruts�ttningarna, resurskrav 
och kravanalys beslutas under Inception om projektet �r 
genomf�rbart samt om l�nsamheten �r tillr�ckligt h�g. 
Artefakten Use-Case Model utvecklas som visar samtliga externa grupper som systemet skall 
interagera med (actors). Genom att utf�ra Inception produceras ett antal artefakter. Dessa artefakter 
kommer listas h�r, men beskrivas ytterligare under varje artefakts skapande disciplin.

 Visionsdokument – �vergripande beskrivning av systemets krav och begr�nsningar.

 Use-Case model – Anv�ndningsfallsmodell, beskriver interaktion mellan anv�ndare och 
systemet.

 Glossary – Ordlista f�r att skapa en delad terminologi mellan kravst�llare, anv�ndare och 
utvecklare.

 Business Case – Beskriver kontexten d�r systemet skall marknadsf�ras, finansiell 
framtidsutsikt etc.  

 Risklist – Rangordnad lista med de mest kritiska riskerna med systemet.

 Projekt plan – Planering �ver projektet, inkluderat faser och iterationer. 

 Business Model – En objekt modell f�r att beskriva realisationen av Business Use Case.

Figur 9 - Avgr�nsning av RUP. 
K�lla: (Rational, 2008)
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 Prototypes – Ett f�rsta utkast av systemet. Kritiska delar b�r vara med f�r att riskerna ska 
omh�ndertas. 

Inception avslutas med en delm�lskontroll, kallat ”Lifecycle Objectives Milestones”. Kriterierna f�r en 
genomf�rd Inceptionsfas �r:

 �verenskommen utvecklad funktionalitet i f�rh�llande till kostnad och schema mellan kund 
och utvecklare.

 F�rs�kran att Use-Case modellen speglar de krav kunden har. 

 F�rs�kran �ver att planerad kostnad och schema, prioriteringar, risker st�mmer.

 Djup och bredd p� eventuella arkitektuella prototyper.

 J�mf�relse mellan planerade aktiviteter och faktiska genomf�rda aktiviteter. 

Requirements, anv�nder m�nga av de artefakter, fr�mst Business Analysis och Business Use Case-
modells fr�n Business Modelling, f�r att fastst�lla de krav systemet har. Syftet f�r Requirements �r 
att:

 Fastst�lla �verenskommelse med kund och andra intressenter om vad systemet ska g�ra.

 Tillhandah�lla utvecklarna med b�ttre f�rst�else om systemkraven. 

 Avgr�nsa systemet.

 Tillhandah�lla information f�r att planera kostnad, tid och prototyper. 

 Designa ett gr�nssnitt f�r systemet f�r att tillm�tesg� m�l och behov av slutanv�ndarna. 

F�r att uppn� dessa m�l �r det viktigt att f�rst� problemet och dess kontext, d�rf�r agerar 
artefakterna fr�n Business Modeling som input till aktiviteter i Requirements. Artefakterna 
”f�rvandlas” fr�n att specificera verksamheten till att fokusera p� systemet. Till exempel utvecklas en 
Vision �ver systemet och vad det ska genomf�ra ist�llet f�r vad verksamheten skall genomf�ra. 
Samma sak g�ller de Use Cases och Use Case Modell som utvecklas ist�llet f�r Business Use Case. 

�nskem�l �ver vad systemet skall g�ra fr�n intressenter samlas till en ”�nskelista” som uppdateras
kontinuerligt samt information om hur varje f�rfr�gning har hanterats. Den �verenskomna 
funktionaliteten beskrivs i Visionen tillsammans kvalitetskrav, ett slags kontrakt mellan kund och 
utvecklare. Funktionalitet som har exkluderats b�r �ven beskrivs h�r tillsammans med ytterligare 
specifikationer (t.ex. volym, responstid, anv�ndarv�nlighet).

Use-Case Model �r en artefakt som b�r fungera som kommunikation mellan kund, slutanv�ndare och 
utvecklare p� grund av den enkla notationen. P� detta s�tt kan utvecklare utveckla det som kunderna 
verkligen efterfr�gar. Use Cases beskriver f�rh�llanden mellan akt�rer (anv�ndare av systemet) och 
aktiviteter f�r att illustrera hur systemet interagerar med akt�rerna. Artefakten �r h�gst central i
RUP, d� utvecklare utg�r ifr�n den i disciplinerna Requirements, Analys & Design, Implementation 
och Testing.

Specifikationen av systemet kompletteras ytterligare i form av Supplementary Specifications f�r att 
skapa en komplett systemkravsspecifikation, samt Requirements Management Plan som specificerar 
hur kravf�r�ndringar b�r hanteras. Artefakterna sammanfattas och beskrivs nedan:
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Tabell 2 - Artefakter ur Requirements. (K�lla: Rational (2008))

Artefakt Beskrivning
Vision Definierar systemets centrala funktionalitet och �vriga krav. 
Use Case Modell Visuell modell �ver de anv�ndningsfall som existerar mot systemet med 

anv�ndningsfall och akt�rer.
Supplementary 
Specifications

Anv�nds f�r att f�nga krav som inte kan illustreras i Use-Case Model, 
anv�nds som komplement. 

Stakeholder Requests Dokument f�r att spara intressenters f�rfr�gningar om funktionalitet och 
�vriga krav.

Glossary En ytterligare utvecklad ordlista av den som gjordes i f�reg�ende disciplin.
Storyboard Genereras under kravinsamlingen och kan anv�ndas f�r feedback i senare 

iterationer.
Artefakterna som skapas under Requirements anv�nds i huvudsak under Analys & Design. 
Artefakterna �vers�tts h�r fr�n krav till beskrivningar �ver hur systemet skall implementeras. Syftet 
med disciplinen �r att:

 �vers�tta kraven till design och beskrivningar �ver systemet.

 Utveckla en robust arkitektur f�r systemet.

 Anpassa designen efter utvecklingsomgivningen, med fokus p� prestanda. 

Den prim�ra artefakten f�r disciplinen �r Design Model vilken best�r av flera samarbetande klasser 
som tillsammans uppfyller �nskad funktionalitet f�r systemet. Ett antal av de artefakter som finns i 
disciplinen riktar sig enbart till realtidssystem. Dessa artefakter �r Capsule, Protocol, Event och Signal. 
(L�vdahl, 2003)

Artefakterna som finns inom denna disciplin redog�rs f�r nedan:

Tabell 3 - Artefakter ur Analys & Design. (K�lla: Rational (2008))

Artefakt Beskrivning
Software Architecture 
Document

Ger en arkitektuell �verblick av systemet genom att p� olika s�tt visa olika 
aspekter av systemet.

Analysis Model En objektmodell som beskriver implementationen av ett anv�ndningsfall 
(Use Case). Abstraktion av Design Model. Eventuellt tempor�r, d� den 
utvecklas till en Design Model. Kan ses som en konceptuell �versikt av 
systemet.

Design Model En objektmodell som beskriver implementationen av ett anv�ndningsfall 
(Use Case). Abstraktion av k�llkoden. Visuell modellering av paket, klasser, 
subsystem etc. 

Deployment Model Visar konfigurationen av instanser av klasser n�r systemet k�rs, 
kommunikationen mellan dessa samt �vriga objekt. 

Architectural Proof-
of-Concept

En l�sning, m�jligtvis bara konceptuell, till ett arkitektuellt krav. Syftet �r 
att bed�ma huruvida det existerar en l�sning.

Reference 
Architecture

F�rdefinierade m�nster, antagligen sammanst�llda fr�n tidigare projekt, 
som kan �teranv�ndas.

Interface Definierar metoder och parametrar f�r en klass, komponent eller 
subsystem f�r att m�jligg�ra kommunikation mellan dessa delar.

Design Subsystem Ut�t ser artefakten ut som en klass med ett vanligt interface men best�r av 
ett antal samarbetande element.
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Design Package Anv�nds f�r att strukturera Design Model genom att dela upp den i mindre 
delar. 

Navigation Map Visar hur slutanv�ndaren kan navigera sig genom systemet.
User-Interface 
Prototype

Prototyp av systemets grafiska del. Detta f�r att skapa en delad uppfattning 
om systemets yttre mellan grafiska designers, kravspecificerare, utvecklare, 
designers och managers. 

Data Model Logisk och fysisk representation av kvarst�ende data, antagligen med hj�lp 
av databaser. Kan inneh�lla procedurer och triggers f�r att definiera 
interaktionen mellan systemet och databassystemet.

Den sista av de discipliner som kommer tas upp i denna unders�kning �r Project Management. 
Syftet med denna disciplin �r:

 Tillhandah�lla ett ramverk f�r att hantera mjukvaruintensiva projekt.

 Tillhandah�lla riktlinjer f�r att planera, bemanna och bevaka projekt.

 Tillhandah�lla ramverk f�r att hantera risker.

Dock �r detta med ett antal undantag, disciplinen hanterar inte:

 Anst�llning, utbildning och coachning av projektmedlemmar.

 Budget.

 Kontrakt.

Project Management inom SU �r konsten att balansera motst�ende objektiv, hantera risker och 
�verkomma begr�nsningar f�r att leverera en produkt som m�ter kraven b�de fr�n kund och 
slutanv�ndaren.

“It is not a recipe for success, but it presents an approach to managing the project that will 
markedly improve the odds of delivering successful software.” (Rational, 2005)

F�r att lyckas med detta anv�nds ett dussin artefakter, de mest centrala kommer beskrivas nedan.

Tabell 4 - Artefakter i Project Management. (K�lla: Rational (2008))

Artefakt Beskrivning
Software 
Development Plan

Samlar all information som �r n�dv�ndig f�r att kontrollera projektet. 

Iteration Plan En mer finkorning, detaljerad planering av varje iteration
Risk Management 
Plan

Beskriver hur risker med projektet hanteras samt ansvar och ytterligare 
resurser som �r n�dv�ndiga f�r projektets genomf�rande.

Risk List En sorterad och rankad lista �ver de risker som finns i projektet och hur de b�r 
hanteras.

Business Case Samlar n�dv�ndig information f�r att best�mma huruvida projektet �r v�rt att 
genomf�ra ur investeringssynpunkt. 
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4.3. RUP i mindre projekt
Detta avsnitt �r en sammanfattning och rationalisering av det L�vdahl (2003) skrivit anpassat till 
detta projekts omfattning.

L�vdahls mer generella tankar om situationsanpassning kommer redog�ras f�r f�rst, f�r att sedan g� 
in p� Disciplinerna (Business Modeling, Requirements, Analys & Design och Project Management)
samt Fasen (Inception) som �r avgr�nsningen f�r detta projekt.

Marginalerna i ett litet projekt �r troligtvis mindre �n de i ett st�rre projekt, d�rf�r b�r artefakter och 
aktiviteter v�ljas med st�rsta omsorg i ett mindre projekt. St�rre projekt kan, p� grund av resurser 
och st�rre tidsspann, r�tta till felsteg i processen i senare iterationer, en m�jlighet mindre projekt 
antagligen inte har. 

Mindre projekt b�r �ven f�rs�ka h�lla komplexiteten i processen s� l�g som m�jligt genom att 
hantera f�rre artefakter och aktiviteter. Tid g�r �t f�r att l�ra sig artefakter, aktiviteterna som f�der 
och uppdaterar dem samt att l�ra projektmedlemmarna att anv�nda dem. Ett arbete som ofta �r 
on�digt i ett mindre projekt d� mycket kunskap redan �r delad mellan projektmedlemmarna. Allts� 
kan artefakter (och dess skapande/uppdaterande aktiviteter) vilkas syfte �r att enbart h�lla 
information inom projektet tas bort d� de inte tillf�r n�got v�rde. 

Olika discipliner har olika stor betydelse inom ett mindre projekt, Business Modeling fyller st�rst 
funktion n�r system utvecklas f�r m�nga anv�ndare och f�r att hantera stora informationsm�ngder, 
detta �r s�llan fallet inom mindre projekt. Enligt L�vdahl kan disciplinen rationaliseras bort d� det 
inte tillh�r de centrala discipliner hon har identifierat i sin studie. 

Samma sak g�ller disciplinen Enviroment d� komplexiteten inte �r lika omfattande i mindre projektet. 
Medlemmarna i projektet har insikt i vad som g�ller – riktlinjer och utvecklingsverktyg – d�rf�r b�r 
inte artefakterna ge n�got merv�rde till projektet utan kan �ven de rationaliseras bort.

P� grund av s�llandet av artefakter blir antalet artefakter mindre, samtidigt som personerna som 
skapar och uppdaterar dem i ett mindre projekt redan �r f�, blir disciplinen Configuration & Change 
Management on�dig i mindre projekt.

Requirements tillsammans med Analys & Design �r discipliner som L�vdahl identifierat som centrala 
b�de fr�n teori, praktik (i form av unders�kning av sju genomf�rda projekt) samt hennes egen 
utf�rda fallstudie. De identifierade kraven driver projektet som tolkas av Analys & Design och 
implementeras efter deras design. Implementation m�ste naturligtvis ske i alla 
systemutvecklingprojekt och �r s�ledes ett av de som identifierats som centrala. 

F�r att uppn� kvalitet p� det utvecklade systemet beh�ver disciplinen Test genomf�ras, behovet �r 
dock relaterat till systemets komplexitet vilket b�r vara mindre under ett mindre projekt. 
Deployment b�r �ven genomf�ras f�r att leverera och utveckla material kring systemet, men �ven 
denna disciplins omfattning beror p� systemets storlek och komplexitet vilka i ett mindre projekt b�r 
vara l�gre.

L�vdahl har �ven identifierat Project Management som en central disciplin i sina litteraturstudier, 
men funnit en skillnad mellan teori och praktik d� den logiskt sett inte b�r vara s� central. Planering 
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och styrning av projektet b�r, enligt L�vdahl, inte vara central n�r projektmedlemmar �r f� och 
utvecklingstiden kort.

RUPs process kan illustreras enligt figuren nedan enligt L�vdahls slutsatser.

F�r att effektivisera ett mindre projekt har L�vdahl rationaliserat bort ett antal artefakter och enbart 
sparat de som generellt sett ger ett merv�rde till projektet. Artefakterna redog�rs f�r nedan:

Tabell 5 - Artefakter i mindre projekt. (K�lla: L�vdahl (2003))

Artefakt Argument
Vision Anv�nds som kontrakt mellan utvecklare och kund �ver vad som skall utf�ras. 

Samtliga av L�vdahls studier pekar ut artefakten som central.
Use-Case Model Viktig roll inom m�nga delar av processen. Samtliga av L�vdahls teorik�llor 

pekar p� artefakten som central.
Project Plan Rekommendera av samtliga av L�vdahls k�llor.
Risklist N�gon typ av riskidentifiering b�r alltid ske. Ers�tter Riskhanteringsplanen.
Prototypes F�rebygger risker och fungerar som kommunikationsmedel mellan 

projektmedlemmar och kravst�llare.
Components �r en av sex ”best practices” och d�rf�r h�gst central.
Testcases Beskriver hur systemet ska testas. Testplan rekommenderas av L�vdahls 

teorik�llor, medans de praktiska menar att det r�cker med Testcases i mindre 
projekt.

Development Case Beskriver hur RUP ska anv�ndas i ett projekt. Central enligt tv� av tre k�llor, d� 
anpassning av RUP kan vara v�ldigt komplext. 

Release 
Description

Beskriver de releaser som sl�pps inom och utanf�r projektet. Ben�mns som 
central av L�vdahl.

End-user Support Inkluderar anv�ndarmanual och installationsanvisningar. Anv�nds f�r att 
underl�tta anv�ndning, drift och underh�ll av systemet. 

Figur 10 - RUPs struktur i mindre projekt enligt L�vdahl (2003).
K�lla: Rational(2008)
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Samt ytterligare fem artefakter som b�r utvecklas beroende p� typen av projekt:

Tabell 6 - Eventuella artefakter i mindre projekt. (K�lla: L�vdahl(2003))

Artefakt Argument
Business Case Anv�nds i projekt d�r l�nsamheten av utvecklingen av systemet beh�ver 

bed�mas. 
Glossary D� disciplinen Business Modeling rationaliserats bort anv�nds den som enda 

artefakt f�r att f�nga m�lverksamhetens kontext.
Supplementary 
Specification

Inte central i mindre projekt men kan ha �kad betydelse n�r m�nga icke-
funktionella krav finns.

Deployment Plan �kad betydelse vid utveckling av webbsystem.
Education 
Material

Framst�lls f�r kurser/utbildningar av systemet, vilket s�llan �r n�dv�ndigt i 
mindre projekt.

Detta �r artefakter fr�n fler discipliner �n de som visas i figur 8, dock �r representationen i form av 
artefakter och fokus begr�nsad. 

4.4. Integration och ICAP
Information under denna rubrik �r h�mtad fr�n Payton (2008) och beskriver systemintegration och 
metoddelen ICAP.

Behovet av integration av IS anses stort och �kande, men �mnet finns inte relaterat till specifika SU-
metoder i stor utstr�ckning. Payton beskriver en systemutvecklingsmetod som tar h�nsyn till 
interoperabilitetsproblem som kan uppst� vid integration av COTS programvaror med egen 
utvecklade IS. 

Integrating Component Architecture Process (ICAP) heter processen som genom att studera 
arkitektuella skillnader mellan systemen f�rutsp�r interoperabilitetsproblem. ICAP kan integreras i 
st�rre processer som RUP och i s�dana fall inom Elaboration-fasen. Att l�gga ytterligare fokus p� 
arkitektur, vilket ICAP kan hj�lpa till med, �r n�got som f�rfattarna rekommenderar. Det fr�mjar 
enklare och mer kostnadseffektiv underh�ll och �verg�ng fr�n tidigare system till nya.

Arkitektuell analys kan reducera kostnaderna, �ka stabiliteten, identifiera eventuella konflikter och 
guida utvecklaren mot l�sningen p� problemet. Meningen �r allts� att f�rfattarnas metod, ICAP, ska 
allts� hj�lpa till med detta arbete f�r att underl�tta integration av COTS.

Ett av kriterierna f�r att Elaborationfasen ska vara avklarad �r att arkitekturen ska vara stabil, alla 
st�rre risker �tg�rdade och planer f�r att implementera systemet skall vara f�rdiga. Genom att ICAP 
identifierar interoperabilitetsproblem och l�ser ett antal st�rre risker hj�lper processen till med att 
klara av kriterierna f�r Elaboration. 

Integration mellan system g�r s�llan att �tg�rda genom att �ndra p� COTS i deras k�llkod, ist�llet 
beh�ver ytterligare ”integration elements” utvecklas, s�som komponenter f�r att ”�vers�tta” 
information mellan system. Dessa fungerar sedan som en brygga mellan de system som ska 
utvecklas. 

F�r att lyckas med integration av system, bland annat COTS, b�r de inkluderade systemen ses ur en 
arkitektuell synvinkel f�r att f�rutse interoperabilitetsproblem.
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5. GenomfÇrande av AR
I detta avsnitt kommer jag beskriva de steg (Se Figur 11 nedan) i min forskningsmetod som jag 
genomf�rt. Resultatet analyseras under momentet och under rubriken Reflektera. Genomf�randet av 
varje steg beskrivs kortfattat d� mer detaljerad beskrivning redan finns under rubrik 3. Metod.

5.1. Diagnos
I detta steg studeras problemet och problemkontexten f�r att bilda ett ramverk om 
problemsituationen och dess faktorer. Informationen har tagits fram genom samarbete med Assa Key 
Solutions och min egen personliga uppfattning som anst�lld. F�r att verifiera att informationen om 
organisationen �r korrekt uppfattad har den verifierats av Assa Key Solutions VD Magnus Johansson
(Johansson, 2008).

Steget bygger �ven p� den information som inh�mtats under litteraturstudier. 

Behovet av integrerade programvaror beskrivs tidigt i uppsatsen (1. Inledning). COTS erbjuder 
mycket billiga alternativ till organisationsanpassade mjukvaror, deras generalisering f�r att n� en 
bredare publik f�r dock konsekvenser. Att inte all �nskad funktionalitet erbjuds g�r att ytterligare 
system kr�vs. Integreras inte dessa s� finns stor risk f�r redundans och, som ett resultat av det, 
felaktig data. Detta �r vad som har h�nt hos studieobjektet Assa Key solutions. 

Beskrivning av Assa Key Solutions verksamhet
F�retaget startade med den inriktning den nu arbetar i b�rjan p� 
nittiotalet under namnet TT-System. Nyckelhantering har sedan 
dess varit k�rnan i verksamheten. Att ”predika” vikten av att ha 
kontroll p� sina nycklar, och v�rdet i dessa – ut�ver pl�tbiten de �r 
gjorda av – har varit f�retagets mission.  

Sedan mitten av nittiotalet s�ljs det ”elektroniskt �vervakade 
nyckelsk�p” i form av produktserien KeySafe. Denna produkt, i 
olika tappningar, finns �ver hela v�rlden med en extra fokus p� 
Indien. 2003 s�ldes cirka 2000 exemplar till detta land, detta fick 
koncernen Assa Abloy att �ppna �gonen f�r f�retaget. Sedan 2004 
finns inte l�ngre TT-System utan heter numera Assa Key Solutions 
och �r en del av Assa-koncernen. 

Problem
Problemkontext

Situationsanpassad 
SU-metod

Integrationsanpassad
Storleksanpassad

3. Handling

2. Planering

Resultat
Artefakter
Erfarenheter

Ramverk
Problembeskrivning
Lösningsbeskrivning
Organisationsbeskrivning

4. Reflektering

Bidrag
Praktiskt
Akademiskt

1. Diagnos

Figur 11 - Egen grafisk tolkning av Oates (2006) beskrivning av AR. 

Figur 12 - KeySafe Standard. 
K�lla: Assa Key Solutions
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Uppk�pet gav m�jlighet att utveckla nya produkter f�r att 
h�nga med den snabbt utvecklande elektronikmarknaden. 
Produktserien Eagle introducerades till marknaden i slutet 
av 2007. Den fysiska uppbyggnaden kan anses likna KeySafe, 
men elektroniken �r l�ngt mer avancerad. Mjukvarum�ssigt 
�r produkten moduluppbyggd – en m�jlighet till att 
skr�ddarsy produkten inte bara fysiskt, men �ven 
funktionellt efter kundens behov (tillskillnad fr�n KeySafe-
produkten d�r mjukvaran inte kan anpassas).

Det finns �ven ett antal ytterligare produkter, men d� utan den elektroniska nyckel�vervakning som 
annars f�rknippas med f�retaget. T.ex. finns enklare kodl�ssk�p i olika storlekar samt sk�p f�r att 
hantera medicinf�rvaring. 

D� produkterna finns spridda �ver hela Sverige samt andra delar av v�rlden togs beslutet att b�rja 
arbeta med �terf�rs�ljare, s� kallade Key Solution Centre (KSC). KSC arbetar med att s�lja 
produkterna till slutkund och har �ven hand om produktsupport i f�rsta hand. D� KSC-teknikernas 
kunskap inte r�cker till kommer Assa Key Solutions egen supportavdelning st� till hands.

Problembeskrivning
Assa Key Solutions anv�nder ett antal IS i dagsl�get vilket har gett upphov till problemsituationen. De 
olika systemen sparar delvis redundant information samt l�mnar mer att �nska av funktionaliteten. 
Systemen beskrivs nedan:

CS Support anv�nds fr�mst av Service & Support f�r att hantera KeySafe-produkter och deras 
servicehistorik. Informationssystemet anv�nds �ven f�r att hantera kontakter, men denna funktion 
har delvis tagits �ver av Monitor (Beskrivs nedan). S�ledes ligger mycket servicehistorik, information 
om produktversioner och kontaktuppgifter sparade i detta system. KeySafe-produkternas tillh�righet 
vad g�ller KSC och slutkund har �ven sparats h�r tills Monitor introducerades i verksamheten.

Monitor anv�nds av Produktion, Ink�p, S�lj och till viss del av Service & Support avdelningarna f�r att 
hantera kunder (ett nytt kundregister), skapa och hantera ordrar och reklamationer, avrapportering 
och leveransrapportering, ink�psbehov m.m. Orderhanteringen g�r �ven att slutkund och KSC 
tillh�righet f�r de specifika levererade produkterna sparas h�r.

KeySafeDB �r en databas med ett mycket enkelt webbgr�nssnitt som anv�nds f�r att lagra 
information g�llande elektronik innan leverans (sp�nning, temperatur, version p� kretsar m.m.) p� 
KeySafe-produkten.

EagleDB �r en databas d�r information om verksamhetens senaste produkt, Eagle, lagras. Mycket 
komplett elektronikinformation, leveransadress, status, konfiguration m.m. lagras h�r.

CS-Support och Monitors delvis �verlappande g�r att informationen om kontakter och levererade 
produkter blir redundant. Risken finns att felaktig data d�rf�r sparas och anv�nds. 

Den funktionalitet som saknas av organisationen �r en m�jlighet att spara och �ndra historik direkt 
knutet till de specifika produkter som �r ute hos kund. Historiken skall �ven vara knuten till de 
specifika �terf�rs�ljare och tekniker som �r involverade i service�rendet. Detta f�r att t.ex. 

Figur 13 - Eagle Wall. 
K�lla: Assa Key Solutions
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reklamationer skall vara enklare att hantera. Ambitionen �r �ven att tidigare historik ska hj�lpa till vid 
�terkommande problem samt m�jligtvis skapa en lista med m�jliga l�sningar f�r k�nda problem.

LÇsningsbeskrivning
Genom att integrera de tidigare beskrivna systemen med ett nytt IS, med funktionalitet f�r att 
hantera service�renden kan de behov som organisationen har l�sas. 

Monitor anv�nds i nul�get f�r att i varje order knyta en utlevererad produkt till en slutkund och ett 
KSC. Genom att integrera Monitor med KeySafeDB kan specifik elektronikinformation f�r en 
utlevererad produkt knytas till en slutkund. Samma sak g�ller med EagleDB. Detta integrerande 
system kan d� hantera servicehistorik och enkelt visa information om b�de KSC, slutkund samt den 
levererade produkten. 

Rational Unified Process har valts som SU-metod f�r arbetet, denna metod beh�ver dock anpassas 
f�r att hantera de sv�righeter som ett mindre projekt inneb�r (L�vdahl, 2003) och �ven 
utmaningarna med att integrera tidigare COTS med ett egenutvecklat system. Detta beskrivs delvis 
med Figur 2 fr�n 1. Inledning, figuren kommer f�r enkelhetsskull inkluderas �ven h�r.

Systemutvecklare

Ytterligare metoddelar
t.ex. ICAP

Projektledare

Integrationsuppgift

Projektstorlek

Anpassad metod
RUP-delar
ev. ytterligare metoddelar

Utvecklar m.ha.

ev.

Systemutvecklingsprojekt

Är del av/Påverkar

Påverkar

Situationsanpassning

Utför

Skapar

PåverkarBehöver
Påverkar

Metoddelar Kräver ytterligare?

Rational Unified Process

Requirements()
Analys & Design()
Project Management()

Består av

Av

Stödjer

Består av

Figur 14 - Problemomr�de.
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5.2. Planering
I detta steg beskrivs hur det problem som beskrivits i tidigare rubrik (5.1 Diagnos) skall hanteras.

RUP, som �r t�nkt att anv�ndas f�r att l�sa problemet beskrivet tidigare, �r en detaljerad och 
artefaktt�t metod. Basmetoden (RUP) b�r anpassas f�r varje projekt och ist�llet b�r en anpassad 
metod anv�ndas (se Figur 2). Anpassningen b�r ske efter de faktorer som �r centrala f�r projektet
(L�vdahl, 2003) – i detta fall ”mindre projekt” samt ”integration”. 

Jag kommer nedan f�rst beskriva hur basmetoden blivit anpassad av L�vdahl till mindre projekt, en 
anpassning som jag kommer ta efter d� de kriterier hon beskriver f�r mindre projekt liknar detta. D� 
avgr�nsning finns till Disciplinerna Requirements, Analys & Design samt Project Management under 
Inceptionsfasen kommer beskrivningar och anpassningar g�lla dessa. Senare kommer �ven 
anpassningen till Integration beskrivas, denna anpassning kommer dock ske efter mina egna 
slutsatser d� jag inte funnit n�gon forskning inom det specifika omr�det. 

Mindre projekt
Inom RUP b�r artefakterna styra aktiviteterna och inte tv�rt om (Rational, 2005; L�vdahl, 2003). 
L�vdahls studie utg�r d�rf�r ifr�n artefakter, och det �r den jag utg�r ifr�n. Vilka artefakter som 
anv�nds i ett projekt �r v�ldigt viktigt, inte minst i ett mindre projekt d�r marginalerna �r mindre. 
Eftersom det finns mindre resurser i ett s�dant projekt, samtidigt som formalitetskraven blir l�gre 
(Rational, 2005), b�r antalet artefakter rationaliseras till de som kan r�ttf�rdigas. Till exempel s� kan 
artefakter vars syfte �r att h�lla information f�r att spridas inom ett stort utvecklingsteam tas bort i 
mindre projekt (L�vdahl, 2003).

Det finns ett antal Discipliner som helt kan rationaliseras bort i mindre projekt menar L�vdahl, se 
tabell nedan.

Tabell 7 - Discipliner som kan rationaliseras. (K�lla: L�vdahl(2003))

Disciplin Valbarhet
Business Modeling Kan rationaliseras bort d� den fr�mst har funktion vid utveckling av system 

f�r stort antal anv�ndare, samt med stort antal projektdeltagare.
Enviroment Sv�righeten att hantera utvecklingsmilj�, resurser etc. �r i ett mindre 

projekt inte lika omfattande eller komplext som i ett st�rre. 
Configuration & 
Change Management

M�ngden artefakter som utvecklas i ett mindre projekt �r inte lika stor som 
i ett st�rre, d�rmed f�rsvinner behovet av att hantera artefakter och 
f�r�ndringar d�ri med denna disciplin.

Deployment Huruvida denna Disciplin skall vara med i projekt beror mycket p� typen av 
projekt som ska utvecklas. Komplexitet i m�lverksamheten och p� systemet 
�kar behovet.

L�vdahl (2003) beskriver vidare de artefakter som �r centrala f�r basmetoden samt vilka artefakter 
som kan rationaliseras bort av dessa vid ett mindre projekt. De av dessa artefakter som faller inom 
detta projekt listas nedan.
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Tabell 8 - Artefakter i mindre projekt. (K�lla: L�vdahl(2003))

Artefakt Beskrivning
Vision Framst�ller kravst�llarnas vision, vilket kommer ligga till grund f�r stora delar av 

projektet. Kan ses som ett kontrakt �ver vad som skall g�ras. Enligt L�vdahl en av de 
mest centrala artefakterna i RUP.

Use Case 
Model

Illustrerar interaktionen mellan akt�rer och systemet. Samtliga av L�vdahls 
teorik�llor anser att detta �r en central artefakt. 

Glossary I de fall d� Business Modeling anses �verfl�digt och rationaliserats bort �r d� detta 
den artefakt som samlar information om verksamheten och dess terminologi. Trots 
att detta inte �r en av de mest centrala artefakterna �r den n�dv�ndig vid 
rationalisering av Business Modeling.

Risklist P� n�got s�tt m�ste risker prioriteras och hanteras. I st�rre projekt anv�nds en 
Riskhanteringsplan, dock r�cker denna artefakt vid mindre projekt.

Projectplan Inom detta dokument beskrivs hur faserna (Inception, Elaboration etc) byggs upp av 
iterationer. 

Iterationsplan Iterationsplanen beskriver vad som skall g�ras inom varje iteration f�r 
projektmedlemmarna. 

Detta �r allts� de artefakter som blir kvar efter en situationsanpassning av SU-metoden RUP till 
projektets storlek. Eftersom artefakterna styr vilka aktiviteter som b�r genomf�ras (L�vdahl, 2003)
kommer enbart artefakterna redog�ras f�r h�r. 

Storleken p� projektet �r dock bara en utm�rkande faktor, den andra �r projektets fokus p� 
integration av mjukvara.

Integrationsanpassning
En tidig tanke var att extra kraft b�r l�ggas p� artefakten System Architecture Document, detta visade 
sig dock vara felaktig d� L�vdahl (2003) flera g�nger h�vdar att artefakten �r helt on�dig i ett litet 
projekt. Anledningen �r, som b�de Rational (2005) och L�vdahl (2003) h�vdar, att kostnaden inte 
v�ger upp den vinst projektet g�r. Artefakten tar helt enkelt f�r l�ng tid och anv�nds sedan inte i 
tillr�ckligt stor utstr�ckning.

Detta r�ttf�rdigas till stor del baserat p� att mindre projektets komplexitet �r l�gre �n andra
(L�vdahl, 2003), vilket jag inte anser st�mmer f�r detta projekt. Arkitektur �r inom ett 
integrationsprojekt v�ldigt viktigt d� flera system med olika s�dan skall arbeta tillsammans. Den 
�kade komplexiteten som detta inneb�r anser jag r�ttf�rdiga anv�ndandet av artefakten. S�ledes 
kommer System Architecture Document att inkluderas i denna situationsanpassade metod. 
Artefakten framst�lls egentligen under Disciplinen Elaboration, vilken detta projekt �r avgr�nsad 
ifr�n. D�rf�r kommer detaljniv�n p� dokumentet att vara l�gre samt �ven formaliteten, p� grund av 
projektets storlek (Rational, 2005). 

F�r att ytterligare beskriva integrationen med andra system kommer processen ocks� kompletteras 
med Activity Diagram. �ven h�r, p� grund av den tidiga iterationen (Inception) och projektets storlek 
kommer formalitet och detaljrikedom inte vara h�g. Dock anser jag att behovet av att se de faktiska 
”integrationshandlingarna” i ett diagram kommer underl�tta det fortsatta utvecklingsarbetet. 



[SYSTEMINTEGRATION MED RATIONAL UNIFIED PROCESS] - [NORDIN, 850511]

[32]

Inte minst kan denna extra notation hj�lpa till att f�rs�kra sig om att m�lorganisationens tidigare 
informationssystem och dess uppbyggnad och �r r�tt uppfattade. �ven huruvida de tidigare 
systemens funktionalitet �r r�tt uppfattad och avgr�nsad, allts� vilken funktionalitet som b�r 
utvecklas i det nya systemet, vilken b�r anv�ndas i de tidigare systemen. Att f�rst� inte bara 
organisationen, utan hur tidigare system och dess information anv�nds genererar ett ytterligare 
behov av notation, vilket Activity Diagram skapar. 

Tabell 9 - Situationsanpassning av RUP till Integrationsfokus.

Artefakt Beskrivning
System 
Architecture 
Document

Dokumentet ger en arkitektuell �verblick av systemet. Denna �verblick 
representeras av ett antal olika perspektiv f�r att beskriva systemet ur olika 
vinklar. 

Activity Diagram Artefakten beskriver hur en process g�r till, det kan vara ett Business Use Case 
eller ett (System) Use Case. I artefakten beskrivs mer i detalj hur en aktivitet g�r 
till, vilka roller och system som �r inblandade t.ex. (Ericsson, 2000)

Med hj�lp av dessa ytterligare artefakttill�gg skapas den situationsanpassade metoden som kommer 
anv�ndas. 

Tabell 10 - Situationsanpassad metod, artefakter.

Artefakt
Vision
Use Case Model

Glossary
Risklist
Projektplan
Iterationsplan
System Architecture Document

Activity Diagram

De metoddelar som beskrivs i teoridelen (”4.2 Integration och ICAP”), n�mligen ICAP, skulle �ven 
kunnat adderas till metoden. Men d� RUP redan rationaliserats f�r att vara hanterbart i mindre 
projekt bed�mer jag att initiativet att inkludera System Architecture Document f�r att hantera ett 
mer komplext projekt �r tillr�ckligt. Ytterligare ett argument mot att inkludera dessa metoddelar �r 
att deras fokus ligger i fasen Elaboration (Payton, 2008), medans detta projekt �r avgr�nsat till den 
f�reg�ende fasen Inception.



[SYSTEMINTEGRATION MED RATIONAL UNIFIED PROCESS] - [NORDIN, 850511]

[33]

5.3. Handling
I detta steg beskrivs hur den situationsanpassade metoden anv�nds i experimentomr�det p� Assa Key 
Solutions. Resultatet (Artefakter) �r beskrivna kort h�r, men bifogade i komplett format som bilagor.

Under de 10 veckor som var projektets tidsbegr�nsning genomf�rdes arbetets planerade 
genomf�rande efter den metodbeskrivning som utformades under 5.2 Planering(se Tabell 10 -
Situationsanpassad metod, artefakter.), detta beskrivs under 3.1 Genomf�rande. Detta arbete 
gjordes med hj�lp av Assa Key Solutions som beskrev sin problemsituation och �nskad funktionalitet 
och basmetoden (RUP) anpassades och genomf�rdes.

SU-metodens resulterande artefakter kommer beskrivas i kronologisk ordning. Den artefakt som 
skapades f�rst beskrivs allts� f�rst. Artefakterna i sin helhet bifogas som bilaga. Information om 
artefakterna hittas under avsnittet ”4. RUP i mindre integrationsprojekt” och en kortare beskrivning 
under ”5.2 Planering”.

Arbetet b�rjade med Visionsdokumentet. Denna artefakt utvecklades med hj�lp av Assa Key 
Solutions genom ett inledande m�te. P� m�tet fanns de ber�rda avdelningarna i organisationen 
representerade. Artefakten beskriver kort den uppfattning som finns r�rande projektets omfattning 
och resultat. 

Utifr�n detta dokument utvecklades en Projektplan. Denna inkluderar �ven en Iterationsplan, d� 
projektet bara itereras en g�ng. Jenny Lagsten har i egenskap av handledare haft en roll i processen 
som en assisterande Project Manager. Detta inneb�r att hon har assisterat vid utformningen av 
projektet och s�ledes �ven denna artefakt genom konstruktiv kritik. Projektplanen kontrollerades 
�ven mot Assa Key Solutions f�r att komma �verens med en planering som fungerar f�r b�da parter. 

D� Business Modeling rationaliserades bort fr�n den situationsanpassade SU-metoden skapades 
enbart en Glossary, en ordbok f�r organisationsspecifik terminologi, f�r att uttryck i artefakterna ska 
kunna tydas av de utan insyn i verksamheten. �ven detta moment gjordes i samarbete med 
Organisationen f�r att s�kerst�lla en delad terminologi. Denna artefakt kommer anv�ndas i som mall 
eller ”terminologi-kontroll” vid skapandet av de andra artefakterna. 

Med visionen som grund, och med hj�lp av Glossary, utvecklades en Use-Case model f�r att beskriva 
kraven fr�n organisationen. D� inte visionens information var tillr�cklig h�mtades ytterligare 
kompletterande information fr�n de ber�rda avdelningarna genom informella intervjuer. Integrering 
fick en extra p�verkan p� denna artefakt i form av ytterligare ett Use-Case och Roller i form av de 
system som ska integreras. P� detta s�tt f�rs�kras att uppfattningen om hur systemen skall 
integreras och hur de anv�nds i dagsl�get speglar den uppfattning som organisationen har. 

F�r varje Use Case skapades �ven ett Activity Diagram genom att ytterligare studera 
visionsdokument och den �nskade funktionaliteten. Dessa visar genomf�randet av varje Use Case 
mer detaljerat, men fortfarande inte p� k�llkodsniv�. Till f�ljd av att Integrationsaspekten skapade 
ytterligare modell-element i Use-Case Model skapas �ven h�r ett antal Activity Diagrams f�r att p� 
ett generellt s�tt illustrera deras genomf�rande. 

Baserat p� Visionen, Projektplanen och de uppf�ngade kraven i form av Use-Case modellen skapades 
en Risklist, d�r rangordnades ett antal risker inom projektet som b�r uppm�rksammas. Riskerna 
baseras �ven p� den information som beskrivs i avsnitt ”4. RUP i mindre integrationsprojekt” samt 
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artefakten System Architecture Document (de b�da artefakterna skapades samtidigt, d�rf�r �r de 
inte beskrivna i kronologisk ordning).

F�r att skapa System Architecture Document unders�ktes krav, visionsdokument samt information 
om de system som ska integreras. Denna information h�mtades fr�n IT-ansvarig p� Assa Key 
Solutions, som har insikt i de tidigare systemens uppbyggnad. 

Genomf�randet i stort gick efter planeringen, dock kr�vdes det i vissa delar �terupptagen kontakt 
med vissa delar av Assa Key Solutions. Detta var i skapandet av Use-Case Model, dock var det f�r 
denna artefakt v�ntat. Informationen som h�mtades d� anv�ndes �ven till Activity Diagrams. 
Aningen ov�ntat var det att System Architecure Document och Risk List kr�vde en mycket n�rmare 
kontakt med verksamheten. Skapandet skulle antagligen varit mycket sv�rt att genomf�ra utan 
direkt kontakt med IT-ansvarig. 

Figur 15 - Artefakters p�verkan p� varandra

Artefakternas relation till varandra kan, f�renklat, illustreras enligt figuren ovan. D�r ytterligare 
kompletterande information fr�n verksamheten anv�nts visas inte p� denna figur. 

5.4. Reflektering
Jag kommer under denna rubrik beskriva hur resultatet fr�n SU-metodens genomf�rande betraktats 
av organisationen. Dels ur ett organisationsperspektiv f�r att bed�ma huruvida organisations- och 
problemkontext �r r�tt uppfattad, men �ven ur ett systemutvecklingsperspektiv f�r att bed�ma 
resultatet f�r vidare utveckling. Informationen �r h�mtad fr�n ett m�te med Magnus Johansson, VD 
och f�re detta utvecklingsansvarig (Johansson, 2008).

Under m�tet med Johansson, en av styrgruppens medlemmar, bed�mdes de artefakter som skapats 
under projektets genomf�rande. Samtliga artefakter som skapats speglar enligt Johansson de krav 
som organisationen har p� systemet. Allts� �r problemet, kontexten kring detta, samt 
organisationen, r�tt uppfattad. En del av de Use-Cases och tillh�rande Activity Diagrams som 
bed�mdes hade m�jligtvis f�r h�g detaljniv�. Johansson menade att genomf�randet p� dessa Use-
Cases �nnu inte var best�mt inom organisationen. Dessa �r dock Use-Cases (och Activity Diagrams) i 
en tidig iteration och kommer som s�dana anpassas allt eftersom genomf�randet blir mer klart.

Schemat f�r projektet har h�llits enligt den Project Plan som skapades med organisationen. De f�rsta 
momenten enligt ”Figur 6 – Genomf�rande av denna unders�kning.” tog aningen l�ngre tid �n 
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planerat, men genomf�randet som helhet h�ll schemat. Samtliga moment som hade planerats att 
genomf�ra genomf�rdes, samtliga artefakter som skulle skapas har skapats. �ven kostnaden, som 
eftersom detta gjorts som del i en kurs varit obefintlig f�r organisationen, har h�llits enligt den plan 
som skapats.

Johansson uttryckte, i egenskap av systemutvecklare (och med ett systemutvecklingsperspektiv), ett 
behov av att ytterligare betona riskerna 2 och 3 i artefakten Risk List (Se bilaga Risklista). Riskerna 
beskriver problematiken med att f�rst� struktur p� tidigare anv�nda system. Ytterligare fokus b�r 
l�ggas p� dessa risker. Moment f�r att arbeta emot dessa risker b�r vara arkitektuella 
unders�kningar av systemen i fr�ga. Hur �r systemen uppbyggda (databasstruktur d�r s�dan �r 
m�jlig)? �terigen �r detta en tidig iteration och som s�dan �r inte detaljniv�n h�g. F�ljande 
iterationer b�r f�rs�ka �tg�rda de risker som identifierats i denna. 

RUP beskriver f�r fasen Inception ett antal kriterier i sin delm�lskontroll (Se avsnitt ”4.2 Avgr�nsade 
discipliner och faser”). Denna delm�lskontroll kommer j�mf�ras med det resultat som detta projekt 
f�tt, d� den �ven �r avgr�nsad till Inception. J�mf�relsen visas nedan i form av en tabell.

Tabell 11 - Lifecycle Objective Milestones i projektet.

Kriterium Anm�rkning
�verenskommen utvecklad funktionalitet i 
f�rh�llande till kostnad och schema mellan 
kund och utvecklare.

Funktionaliteten �r korrekt uppfattad enligt kunden.

F�rs�kran att Use-Case modellen speglar de 
krav kunden har. 

Enligt organisationen korrekt uppfattade krav.

F�rs�kran �ver att planerad kostnad och 
schema, prioriteringar och risker st�mmer.

Schema st�mmer enligt �verenskommelse. Ingen 
kostnad finns f�r genomf�randet. Prioritering av 
risker kan beh�vas �ndras, dock ligger de ber�rda 
riskerna redan h�gt upp i Risk List.

Djup och bredd p� eventuella arkitektuella 
prototyper.

Kan inte bekr�ftas d� disciplinen Implementation �r 
avgr�nsad ifr�n.

J�mf�relse mellan planerade aktiviteter 
och faktiska genomf�rda aktiviteter. 

St�mmer �verens.
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6. Slutsatser
Min m�ls�ttning med projektet var att ge ett generellt bidrag i form av riktlinjer som projektledare i 
liknande situationer kan f�lja. Detta best�r av tre stycken delar:

 Svar p� fr�gest�llningar

 Situationsanpassning av RUP

 Exempelartefakter

Mina inledande fr�gest�llningar var:

1) Hur b�r RUP anpassas f�r integration av tidigare programvaror?
a) �r ytterligare metoddelar n�dv�ndiga?
b) Finns det redan metoddelar som kan appliceras p� situationen?

2) Hur styr integrationsuppgiften
a) Projektet?
b) Resultatet av f�ljande faser i RUP:

i) Requirements
ii) Analys & Design
iii) Project Management

1a: Ytterligare metoddelar �r inte n�dv�ndiga d� redan grov rationalisering av processen genomf�rs 
f�r att anpassa till mindre projekt. De artefakter som tagits bort under situationsanpassningen till 
mindre projekt b�r t�cka det ytterligare behov av fr�mst arkitektuell fokus som kan finnas i mer 
omfattande projekt. 

1b: Metoddelar finns som kan appliceras p� situationen, dock b�r projektledare �verv�ga behovet av 
dessa ytterligare artefakter och aktiviteter d� kostnad mot l�nsamhet alltid �r en faktor. Detta �r 
n�got som framh�vts genom litteraturstudier och det praktiska arbetet, artefakter och aktiviteter 
m�ste ge ett merv�rde till projektet och inte f�r att ”det st�r s�”. De metoddelar jag s�kt fram, men 
inte anv�nt, i min litteraturstudie heter Integrating Component Architecture Process, ICAP.

2a: Interaktionsuppgiften styr projektet genom att ytterligare fokusera p� arkitekturen hos de system 
som skall integreras (se fr�ga 2b). Projektledare b�r �ven s�tta sig in i vilken funktionalitet de olika 
systemen som ska integreras har innan projektet. Vilken funktionalitet ska olika system ansvara f�r 
b�r �ven unders�kas, d� systemen antagligen �verlappar varandra. Projektet kr�ver s�ledes st�rre 
insyn i verksamheten och de system som anv�nds i dagsl�get. En n�rmare kontakt med 
verksamheten kan d�rf�r kr�vas f�r att uppfatta den lite mer komplexa kravspecifikationen som en 
integration inneb�r. 

2b, (i & ii): Integrationsuppgiften styr Requirements genom att komplettera med en Supplementary 
Specifikation eller genom ytterligare Use-Case i Use-Case Model. Det senare utf�rdes i denna 
unders�kning. D� Use-Case Model �r en input till aktiviteter inom Analys & Design f�r det ytterligare 
konsekvenser �ven d�r med ett ytterligare aktivitetsdiagram f�r att beskriva integrationen.
Ytterligare en slutsats �r att i Requirements b�r extra kraft l�ggas p� att beskriva arkitekturen p� de 
system som skall anv�ndas med artefakten System Architecture Document. Men �ven att inom 
Analys & Design visuellt modulera integrationsuppgiften genom t.ex. Use Case Model f�r att f�rs�kra 
sig om att kund och utvecklare �r �verens om systemets funktionalitet.
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2b (iii): Integrationsuppgiften p�verkar Project Management genom att SU-metoden m�ste anpassas 
till just detta. Anpassning m�ste dock alltid ske till ett SU-projekts egenskaper. Den ytterligare 
fokusen p� arkitektur (se ovan) skulle dock i en st�rre utvecklingsorganisation f�tt resultat p� 
arbetsf�rdelningen. En st�rre m�ngd systemarkitekter och systemdesigners skulle beh�vas inom 
projektet. I ett mindre projekt b�r arbetsuppgifterna ist�llet delas mellan alla projektmedlemmar och 
ist�llet f� p�verkan p� projektmedlemmarnas arbetsuppgifter. 

Dessa riktlinjer kan till viss del best� av svar p� mina fr�gest�llningar, men �ven den
situationsanpassade metoden:

Tabell 12 - Situationsanpassad metod, artefakter.

Artefakt
Vision
Use Case Model

Glossary
Risklist
Projektplan
Iterationsplan
System Architecture Document

Activity Diagram

Men inte bara olika artefakters existens skiljer sig mellan olika sorters projekt, �ven formaliteten och 
detaljgraden. D�rf�r kan de exempelartefakter som utvecklats (se Bilagor) fungera som exempel och 
ytterligare riktlinjer. 
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7. Diskussion
Min erfarenhet fr�n denna unders�kning �r att RUPs f�rdelar ligger i de m�nga artefakter som finns 
f�r att lagra och beskriva information om det system som ska utvecklas, eller det problem som ska 
�tg�rdas. Rational understryker i sin kunskapsbas vikten av att v�ga kostnad mot vinst, detta g�ller 
enligt mig �ven vid inl�rning av RUP och dess aktiviteter, artefakter, arbetsfl�den, roller, discipliner 
och faser. 

I en liten utvecklingsorganisation anser jag inte att vinsten �verskrider kostnaden, utan att mer 
energi l�ggs p� att l�ra sig och anpassa RUP �n vad som vinns. Speciellt d� anpassningen av RUP till 
mindre projekt skalar av mycket av RUP, men �ven d� kraven p� formaliteten sjunker vid mindre och 
n�rmare utvecklingsorganisationer. Enklare SU-metoder b�r s�ledes l�mpa sig b�ttre f�r mindre 
projekt. 

Undantaget g�ller utvecklingsorganisationer som redan har erfarenhet av RUP och s�ledes inte 
beh�ver l�gga lika stor kostnad p� utbildning av personal och anpassning av RUP. D�r kan de redan 
vana RUP-anv�ndarna bilda mindre projekt enkelt och utan st�rre del inl�rning. 

Denna rapports anpassning till mindre projekt kan �ven underl�tta arbetet med anpassningen till 
mindre projekt. S�ledes kan man s�ga att anv�ndningen av RUP i mindre projekt efter denna 
rapports publicerande �r betydligt mindre kostsamt �n tidigare. 

F�r att fastst�lla reliabiliteten p� det resultat jag tagit fram b�r ytterligare forskning genomf�ras 
inom omr�det, f�rslagsvis i senare faser av RUP eller inom discipliner som inte tagits upp i denna 
unders�kning. 
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Bilagor

Visionsdokument

Introduction
Syftet med detta dokument �r att samla, analysera och definiera h�g-niv�krav p� FIS. Fokus ligger p� 
den funktionaliteten som �nskas av uppdragsgivaren och slutanv�ndaren samt varf�r det behovet 
existerar. Detaljer �ver hur FIS hanterar dessa behov beskrivs i Use-casemodellen. 

Problem Statement
Problem med redundant information, och s�ledes risk f�r felaktig information, sparas i olika system 
och kan ocks� ge oklarhet i var information skall sparas. 

Ytterligare funktionalitet �nskas ocks� f�r att l�sa problem med loggning av service�renden vilka blir 
sv�ra att f�lja upp utan ordentlig loggning. 

Ett behov av statistik utdrag fr�n s�ljavdelningen finns ocks�. Alla dessa tre kan l�sas med ett IS som 
integrerar tidigare COTS samt tillhandah�ller ny funktionalitet. 

Stakeholder Descriptions

Name Description Responsibilities
Styrgrupp Best�r av personer fr�n 

olika avdelningar p� 
f�retaget.

Kontrollera projektets resultat.

Handledare St�d fr�n universitetet 
under detta projekt. 

Motivera, kritisera, se till att projektet 
n�r sitt m�l. 

Projektledare Ansvarar f�r projektets strukturering och 
genomande.

User Environment
Systemet kommer integrera tv� tidigare COTS samt h�mta information fr�n tv� ytterligare databaser. 
Dessa COTS �r Monitor och CS-Support. Monitor anv�nder en ODBC databas vilken kommer 
anv�ndas direkt f�r integration. CS-Supportsdatabas koppling �r aningen mer komplex och kontakt 
beh�ver antagligen tas med f�retaget.

Systemet (FIS) kommer att utvecklas f�r att anv�nda .NET plattformen.

Assumptions and Dependencies
Om databasen fr�n CS-support inte g�r att f� tillg�nglig, via API eller direkttillg�ng s� beh�ver en 
annan User Environment specificeras.
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Projektplan

Introduction
Syftet med denna artefakt �r att samla information f�r att kontrollera projektet. Den beskriver bland 
annat roller, scheman, resurser och budget. Artefakten skapas och anv�nds av ”Project Manager”
samt l�ses av projektets andra medlemmar. 

Project Organization
Projektet leds och genomf�rs av Johan genom olika roller (se tabell nedan). I organisationen som 
projektet utf�rs �t finns en extern grupp i den styrgrupp som kommer bed�ma projektets resultat. 
Kontakten kommer ske genom Magnus Johansson i form av informella m�ten. 

Min handledare p� universitetet, Jenny Lagsten, bildar �ven extern grupp som kommer assistera vid 
styrning av projektet. Kontakten kommer fr�mst ske genom seminarier. 

Person RUP Role
Johan Nordin Project Manager

Requirements Reviewer
System Analyst
Software Architect

Magnus Johansson Stakeholder, representerar Assa Key Solutions. 
Jenny Lagsten Assisterande Project Manager

Project Schedule
I den avgr�nsning som g�ller f�r detta projekt s� g�ller f�ljande schema: Den f�rsta iterationen av 
processen och dess resultat kommer l�mnas till Assa Key Solutions f�r bed�mning den 29e december 
2008. Eventuellt kompletterande arbete kommer schemal�ggas efter detta datum. 

Project Resourcing
F�r projektet kommer det beh�vas en projektmedlem (d� avgr�nsning r�der). Ytterligare kunskap 
kommer kr�vas vilket inf�rskaffas med hj�lp av litteraturstudie i en f�rberedande fas till projektet.

Budget
Budget uppg�r till det belopp som CSN utbetalar m�nadsvis under projektets tidsspann, 10 veckor. 
Detta belopp kommer anv�ndas f�r att betala den projektmedlem som �r aktiv i projektet, Johan. 
Om ytterligare ink�p (mjukvara, litteratur) beh�ver g�ras b�r dessa pengar anv�ndas �ven dit. 
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Glossary
Detta dokument anv�nds f�r att skapa en delad terminologi mellan utvecklare och praktiker. D� 
systemet kommer utvecklas av praktiker inom organisationen �r behovet inte lika stort f�r en 
komplett begreppslista. Projektets storlek g�r �ven att minde formalitet beh�vs. D�rf�r kommer 
denna bara t�cka ett antal termer och dess inneb�rd. 

Termerna kommer g�lla Organisationsspecifika termer snarare �n SU-utvecklings termer.

Term Beskrivning
�terf�rs�ljare 
(KSC)

Key Solution Center, en �terf�rs�ljare som s�ljer Assa Key Solutions produkter till 
slutkunder och �ven erbjuder service p� dessa produkter vid problem. 

�terf�rs�ljare 
(Tekniker)

Vid varje KSC arbetar tekniker f�r att erbjuda slutkunden installation och service p� 
de produkter som s�ljs. Teknikerna �r utbildade p� produkterna av Assa Key 
Solutions, dock kan ytterligare hj�lp beh�vas, se Support�rende.

Slutkund Kund som via ett KSC k�pt en Assa Key Solutions produkt. Denna kund hanteras till 
fullo av KSC.

Support�rende �rende d� Tekniker hos �terf�rs�ljare inte besitter tillr�cklig kunskap om ett 
problem. Assa Key Solutions tekniker assisterar d� med egna tekniker via telefon. 
Ett s�dant �rende kan �ven vara, eller resultera i, en reklamation och ev. 
reservdelsbyte. 

KS-Produkt KeySafe �r en generation produkter som har producerats av f�retaget i cirka 10 �r. 
Produkten anv�nder en del elektronik vilka kan reklameras eller s�ljas som 
reservdelar. Tillsammans med produkten levereras en klientmjukvara f�r att 
kommunicera med denna.

Eagle-Produkt Den nya generationen produkter som har producerats av f�retaget i cirka 2 �r. 
Elektronikens uppbyggnad liknar en KS-produkt men �r l�ngt mer avancerad och 
samma sak g�ller �ven mjukvaran som tillh�r. Mjukvaran �r en serverbaserad 
webbl�sning, vilket frig�r klienter fr�n on�diga installationer.

CS-Support Anv�nds fr�mst av Service & Support f�r att hantera KS-produkter, men anv�ndes 
tidigare f�r att hantera kontakter (Slutkund och KSC) och service av deras system. 
S�ledes ligger mycket servicehistorik, information om produktversioner och 
kontaktuppgifter sparade i detta system.

Monitor Detta system anv�nds av Produktion, Ink�p, S�lj och till viss del av Service & 
Support f�r att hantera KSC (ett nytt kundregister), skapa och hantera ordrar, 
reklamationer, avrapportering och leveransrapportering, ink�psbehov m.m.

KeySafeDB Detta �r en databas med ett mycket enkelt webbgr�nssnitt som anv�nds f�r att 
lagra information g�llande elektronik innan leverans (sp�nning, temperatur, 
version p� kretsar m.m.) p� KS-produkter.

EagleDB Databas d�r information om Eagle-produkter sparas. Order-specifika 
konfigurationer om elektronik och mjukvaruversioner sparas h�r.
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Use Case Model
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CS-Support Monitor

EagleDB
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Säljavdelning Sök/Visa statistik

Integrera

Hantera Återförsäljare (KSC)

Hantera produkt

Informationssyste
m

Återförsäljare 
(Tekniker)

Supportavdelning

ringer

Hantera SupportärendeSlutkund

ringer
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System Architecture Document

Architectural Goals and Constraints 
Systemet kommer vara beroende av tv� COTS produkter och deras interface. Integrationen av dessa 
mjukvaror kommer p�verka arkitekturens uppbyggnad. Information kommer beh�va h�mtas fr�n 
dessa databaser n�r systemet anv�nds. Ytterligare tv� databaser kommer �ven anv�ndas.Ett lager f�r 
att hantera denna funktionalitet b�r utvecklas. 

Use-Case View 
Use-Caset ”Integrera” beskriver hur de olika systemen beh�ver hantera information mellan varandra, 
vilket �r en viktig del i informationssystemet. Use-Case finns i bilagan samt �ven dess tillh�rande 
Activity Diagram. 

Size and Performance 
Systemet b�r klara av att hantera 10 anv�ndare samtidigt, vilket inte b�r vara n�gra problem. Ut�ver 
detta f�r inte f�r mycket kraft l�ggas p� de servrar som hanterar COTS produkterna. 
Anv�ndarv�nlighet b�r prioriteras d� systemet m�ste kunna anv�ndas snabbt n�r vissa �renden �r 
stressiga. 

Risklista
Denna listas syfte �r att beskriva de risker som r�der f�r projektets framg�ng. Riskerna och de 
aktiviteter som kan leda till ett misslyckande rankas efter hur allvarlig risken anses. Allvarliga risker 
b�r unders�kas f�rst. Dessa risker b�r beaktas n�r fler iterationer planeras inom projektet.

# Beskrivning och p�verkan Hanteringsplan
1 Resurser vad g�ller mankraft inte 

tillr�ckliga f�r tidsplanen.
Bygg ut central funktionalitet f�rst f�r att sedan 
bygga ut med ytterligare funktioner. �verv�g att 
inkludera ytterligare utvecklare i processen.

2 Integration med Monitor systemet 
om�jlig p.g.a l�st databas t.ex.

Kontrollera databastillg�ngen vilka anslutningar och 
beh�righet har f�retaget till databasen? Kontakta 
Monitor f�r detaljer.

3 Integration med CS-support om�jlig 
p.g.a. l�st databas t.ex. 

Kontrollera databasbeh�righet och tillg�ng till API. 
Kontakta CS f�r detaljer.

4 ”Rollf�rvirring” inom projektet d� det 
bara �r en person som arbetar med det. 

Formaliteten vid anv�ndadet av RUP blir lidandet 
vilket inte �r viktigt f�r projektets genomf�rande. 
Mindre projekt b�r vara mindre formella.

5 Krav missuppfattade av verksamheten. 
Mindre p�verkan p� projektet d� lite tid 
har lagts ner och inget �r utvecklat �n.

Visa och f�rklara uppfattningen av kraven f�r 
verksamheten. Eventuella missar b�r �tg�rdas i 
n�sta iteration. 

- COTS existerar f�r �ndam�let. S�dan 
produkt skulle g�ra projektet on�digt. 

En unders�kning har gjorts f�r att bekr�fta att 
ingen mjukvara med den m�jligheten existerar.
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Activity Diagrams
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Hantera ÉterfÇrsÅljare
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Registrera Eagle-produkt
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SÇk/Visa statistik
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