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Sammanfattning 
  
I dagens IT-verksamheter är anskaffning av ny IT- plattform ett sätt att utveckla ett företag och dess 
affärsverksamhet. Plattformar kan köpas eller byggas av företaget själv. Om företaget bestämmer att 
köpa in ett standardsystem finns det ett enormt utbud av standardiserade plattformar att välja mellan. 
Dock ger många standardsystem inte önskat resultat för verksamheten eller förblir i vissa fall oanvända. 
Det är då av stor vikt att utföra ett kravarbete där man identifierar och beskriver en verksamhets behov 
på rätt sätt för att undvika inhandling av ett standardsystem som inte ger resultat. 
  
Genom att använda sig av kravmetoder får företag en sorts ramverk de kan jobba efter och det finns idag 
många olika kravmetoder såsom RUP (Rational Unified Process) eller ISO/IEC 25000 som kallas 
SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation). 
 
En av dessa kravmetoder är Stjärnan som är en svenskutvecklad metod att använda i Sverige.  
Stjärnan baseras ursprungligen på den internationellt erkända kravmetoden RUP. Stjärnan har tagit delar 
av RUP och skalat ner vissa delar för att skapa en kravmetod anpassad till svenska verksamheter. 
Stjärnan används generellt för att fånga in och strukturera kravarbeten i ett systemutvecklingsprojekt.  
 
Vi har utvärderat Stjärnan i en systemarkitektonisk kontext för att se hur välanpassad den är till 
IT-verksamheter . Vi har i vår kravprocess framställt en kravspecifikation, denna utgör en praktisk del 
av den utvärdering vi utför. 
 
I vår utvärdering har vi använt oss av en utvärderingsmodell vi valt att kalla Bass-modellen. Denna 
modell mäter hur väl en kravmetod uppfyller kriterier inom kravprocessen. 
  
Rapportens empiri är baserad på intervjuer och mailkorrespondens samt dokumentinsamling. 
Detta har genomförts för att besvara vår frågeställning “Täcker Stjärnan viktiga delar av 
kravhanteringsprocessen i en systemarkitektonisk kontext ?” 
  
Resultatet i vår rapport visar på att Stjärnan täcker viktiga delar av kravhanteringsprocessen i en 
systemarkitektonisk kontext . Detta resultat framkommer ur vår analys där vi genom en matris visar 
huruvida Stjärnan uppfyller de kriterier Bass-modellen efterfrågar 
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Evaluation of requirements management method 

 

Degree Project for Bachelor of Informatics - IK2017 
  
 

Does Stjärnan cover key demands of the requirement 
management process in a system architectural context ? 
 
Summary 
In today's IT operations, procurement of a new IT platform is a way of developing a business and its 
business. Platforms can be purchased or built by the company itself. If the company decides to buy a 
standard system, there’s a huge range of standardized platforms to choose from. However, many 
standard systems do not provide desired results for the business or remain unused in some cases.It is 
therefore important to carry out a task in which you correctly identify and describe an activity's needs to 
avoid the procurement of a standard system that does not produce results. 
  
By using methodologies, companies get a kind of framework they can work from and in this age there 
are many different requirements such as Rational Unified Process (RUP) or ISO / IEC 25000 called 
System and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). 
 
One of these requirements is Stjärnan, which is a popular method of use in Sweden. 
Stjärnan is initially based on the internationally recognized method RUP. Stjärnan has taken parts of 
RUP and scaled it down to create a method adapted to Swedish operations. Stjärnan is generally used to 
capture and structure the work of crafts in a system development project. 
 
We have evaluated Stjärnan in a system architectural context to see how well adapted it is to Swedish 
operations. We have produced a requirement specification in our process, which is a practical part of the 
evaluation we carry out. 
 
In our evaluation we have used an evaluation model we chose to call the Bass model. This model 
measures how well a method meets criteria within the process. 
  
The empirical report is based on interviews and mail correspondence as well as document collection. 
This has been done to answer our question "Does Stjärnan cover key parts of the requirements 
management process in a system architectural context?" 
  
The result of our report shows that Stjärnan covers important parts of the requirement management 
process in a system architectural context. This result emerges from our analysis, where we show through 
a matrix whether the star meets the criteria the Bass model demands 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrund ,problemformulering, frågeställning, syfte, avgränsningar samt en 
beskrivning om studiens samarbetspartner. 

1.1 Bakgrund 
Processen kravhantering handlar om att man samlar in, dokumenterar, prioriterar, strukturerar, 
kvalitetssäkrar och förvaltar önskemål när ett företag vill förvalta eller utveckla/förändra delar av ett 
program eller en plattform . Kravspecifikation är ett dokument som ofta tas fram under nyutveckling i 
projektform eller i förvaltning när större förändringar ska göras (Eriksson, 2008). I kravspecifikationen 
kan man sedan bland annat kategorisera och prioritera kraven man samlat in samt följa upp eller 
förändra kraven. 
 
För att skapa ett projekt inom systemutveckling så krävs det att man gjort en bra kravspecifikation. 
Bristande kravhantering leder ofta till ett dåligt IT-system. Detta leder till ökade kostnader för 
utveckling samt försening av projektet(Eriksson, 2008). 
 
Kravspecifikation utgör ett underlag för systemdesign eller verifiering av system dvs. kontrollen av 
uppfyllande beslutskrav. “Felaktigheter i kravhanteringen leder till bristande kvalitet i det IT-system 
som utvecklas” så skriver Ulf Eriksson i sin bok Kravhantering för IT-system.  
 
Kravhanteringsarbetet blir svårare för varje år , för 20 år sedan liknade IT-system inom företag isolerade 
öar och systemen saknade kontakt med varandra. Idag är läget helt annat , systemen kommunicerar med 
varandra och utbyter information. När systemen blir allt mer komplexa blir de svårare att bygga och 
förvalta. (Eriksson, 2008) 
  
Under kravarbetets gång är det av stor vikt att samla in krav och dokumentet med hjälp av rätt tekniker, 
risken för att fel uppkommer blir annars betydligt högre. Krav är nämligen den största felkällan vid 
utveckling av IT-system(se fig-1). (Martin,1984) 
 

 

Fig-1 - Källor till fel enligt James Martin 
(Med fel menar James Martin uppkomsten av problem som uppstår inom ett it-projekts process ) 
 
Att utföra kravarbetet på rätt sätt är då av stor vikt för ett företags ekonomi. Brister i kraven leder till fel 
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och dessa fel kostar mer att åtgärda. Dessutom ger olika metodanvändning olika kostnadsutveckling. 
Boehm(Boehm,1981) har räknat ut att ett fels kostnad ökar tiofalt  med varje led i arbetet. Dvs ett fel i 
kravfasen som kostar 1000kr att rätta kommer kosta 10.000kr om det påträffas under designen.  
Ambler (Ambler,2014) beskriver i sin avhandling att inom agil utveckling är ett fel inte lika kostsamt. 
Detta på grund av det iterativa arbetssätt som bedrivs vid agil utveckling. 
 
Mjukvarukvalitet är allt viktigare i dagens marknad (Suman & Wadhwa, 2014). Med kvalitet avser 
Suman och Wadhwa (2014) sammansättning av många egenskaper hos en mjukvara som bör uppfyllas. 
Därför är det viktigt att använda rätt kravmetod inför ett systembyte. 
  
I utförandet av att byta ut ett standardsystem har företag idag problem med att välja rätt kravmetod. I sin 
jämförande studie analyserar Suman och Wadhwa (2014) 16 olika kvalitetsmodeller. Detta genom att 
jämföra ett antal kvalitetsattribut. I dessa kvalitetsattribut visar varje kvalitetsmodell mer eller mindre 
likheter på varandra.(se tabell 1)   
  

 
Tabell 1: Jämförelsetabell för kvalitetsmodeller (Suman & Wadhwa, 2014). 
  
CGI Borlänge är en verksamhet som idag står inför ett byte av en IT-plattform.  Vårt uppdrag inom CGI 
är att skriva en kravspecifikation, detta för att de ska kunna genomföra en marknadsundersökning för att 
finna en ny plattform. 
 
CGI Borlänge har i sitt arbete med denna kravprocess ingen fastställd metod för krav, vi valde att 
använda oss av kravhanteringsprocessen Stjärnan. Stjärnan är en metod skapad av Konsultbolag1 som 
specialiserar sig på kravhantering. 
  
Vikten av att välja rätt metod för kravhantering är stor, men hur vet man då vilken kravmetod som är rätt 
för ett projekt? 

1.2 Problemformulering 
CGI vill antingen utveckla sin egen ärendehanteringsplattform eller implementera en befintlig 
ärendehanteringsplattform som finns på marknaden. När en marknadsundersökning utförs behövs en 
kravspecifikation för att kunna jämföra krav med potentiella plattformar på marknaden.  
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Inom kravhantering finns det flera olika kravhanteringsmetoder man kan använda sig av, i dagsläget är 
det svårt att veta vilken kravmetod som passar bäst i vilket projekt och verksamhet. 
  
Vi tyckte att det vore intressant att utvärdera en svensk metod i ett kravarbete, vi valde därför Stjärnan 
som är en svensk metod utvecklad av Ulf Eriksson.  
 
Ur denna bakgrund ställer vi oss följande fråga: 
Täcker Stjärnan alla de krav vi ställer på en kravhanteringsmetod i en systemarkitektonisk kontext? 

1.3 Frågeställning 
Täcker Stjärnan viktiga delar av kravhanteringsprocessen i en systemarkitektonisk kontext  ? 

1.4 Syfte 
Syftet är att utvärdera om kravhanteringsprocessen Stjärnan täcker viktiga delar av 
kravhanteringsprocessen utifrån en utvärderingsmodell. 

1.5 Avgränsningar 
Studien är en fallstudie som utförts på CGI Borlänge. I studien har vi tagit fram en kravspecifikation, 
dock kommer vissa metoddelar ur Stjärnan inte att användas.  
 
De delar av Stjärnan vi utvärderat är: 
Samla in, Strukturera, Prioritera, Dokumentera och Kvalitetssäkra. 
 
Den metoddel som vi inte använder i Stjärnan är förvalta. Delprocessen har starkt samband vid 
systemutvecklingsfasen. 

Förvalta innebär att hantera ändringar i kraven på ett strukturerat sätt. Förvalta hanterar de krav som 
ändras under systemutvecklingsfasen. (Eriksson, 2008).  

Vi avstod att använda Stjärnans förvaltningsprocess. Detta då vi utfört enbart en kravspecifikation 
vilken i stort sett ska användas till en marknadsundersökning 

1.6 Samarbetspartner 
Under detta avsnitt beskrivs samarbetspartner för detta arbete, CGI 

CGI grundades 1976 i Québec City av Serge Godin och André Imbeau. På den tiden stod "CGI" för 
"Conseillers en gestion et informatique", som översätts till "Konsulter inom förvaltning och 
informationsteknik."  

När CGI växte till  ett globalt företag blev det mer känt som CGI.  Idag finns det 68 000 anställda som 
arbetar över hela världen och är ett av världens ledande IT företag. (CGI 2017) 

Vår studie har utförts på CGI, det är där vi har utfört intervjuer och samlat in data till vår 
kravspecifikation. 
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2. Teori 
I detta kapitel beskrivs relevanta teoribakgrunder för studien. Vi går igenom definitioner, 
kravkategoriseringsramverket FURPS+, kravhanteringsmetoden Stjärnan, Kravutvärderings modellen 
Bass, Execute 360, CDI samt API. 

2.1 Krav och kravhantering 
Ett krav beskriver ett tillstånd eller en kapacitet som ett system måste uppfylla. Det tillstånd härleder 
antingen från användarens behov, eller anges i ett kontrakt, standard, specifikation eller annat formellt 
pålagt dokument.(Eeles, 2005, 15, november). 
 
I vårt arbete har vi valt att mäta “arkitektoniska” krav. Ett arkitektoniskt krav är i sin tur ett krav som rör 
en verksamhets IT-plattform och hur denna är uppbyggd. Ett krav kan vara arkitektoniskt signifikant, 
huruvida denna betydelse är implicit eller explicit. 
 
Implicita arkitektoniska krav är de krav som har särskilda egenskaper. Till exempel kan högrisk, hög 
prioritet eller låg stabilitet anses vara arkitektoniskt signifikant(Eeles, 2005, 15, november).  
 
Kravhantering avseende mjukvara är en uppsättning av aktiviteter som omfattar insamling, 
dokumentation, prioritering, strukturering, kvalitetssättning och förvaltning(Eriksson, 2008)  

2.2 Systemarkitektur eller mjukvaruarkitektur 
En systemarkitektur är en begreppsmodell som definierar struktur , beteendet och vymodellen av ett 
system. Systemarkitektur brukar innehålla systemkomponenter som kommer att fungera tillsammans 
dvs. en helhetssyn är viktigt vid systemarkitektur. (Jaakkola & Thalheim, 2010).  
 
Enligt (Bass ,2010) definieras mjukvaruarkitektur som: mjukvaruarkitektur för ett program eller 
IT-system är systemets struktur eller strukturer, som innefattar programvaruelement, de yttre synliga 
egenskaperna hos dessa element och förhållandet mellan dem. Arkitektur handlar om den offentliga 
sidan av gränssnitt. 
 
I denna studie har fokus satts på mjukvaruarkitektur. (Bass, 2010) betonar att skillnaden mellan 
systemarkitektur och mjukvaruarkitektur inte är markant. 

2.3 Utvärdering 
En utvärdering är en systematisk bestämning av ett ämnes kvalifikationer, värde och betydelse. Detta 
genom att använda kriterier som regleras av en uppsättning standarder. (Staff, 2012). I den här studien 
utvärderar vi en kravhanteringsprocess enligt kriterier från Bass modellen(se 2.5) 

2.4 FURPS+ 
FURPS+ används i studien för kategorisering av krav. Kravhanteringsprocessen Stjärnan(se. 2.6) 
använder FURPS+ som verktyg. 

FURPS+ är ett klassificeringssätt som utvecklades av Robert Grady på företaget Hewlett-Packard 
(Eeles, 2005, 15, november). FURPS är en akronym för Functionality (Funktionalitet), Usability 
(Användbarhet), Reliability (Tillförlitlighet), Performance (Prestanda), Supportability 
(Förvaltningsbarhet). 
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FURPS+ skiljer sig mot FURPS genom att man lagt till ett antal extra krav. 
Design requirements (designkrav), implementation requirements (implementationskrav), interface 
requirements (gränssnittskrav), physical requirements (Fysiska krav). FURPS+ används bland annat i 
utvecklingsmetoden RUP för att beskriva vilka krav som bör samlas in och dokumenteras.(Eeles, 2005, 
15, november). 
 
I Ulf Erikssons bok Kravhantering för IT-system(Eriksson,2008) anses FURPS+ vara en av de 
vanligaste kategoriseringsmetoderna. Denna metod förespråkas vid nyttjande av Stjärnan och vi har 
därför valt oss att använda oss av denna metod. FURPS+ underlättar för olika typer av krav avseende 
klassificering. 
  
  

 
Fig-2  Kategorisering av krav enligt FURPS+ (Eriksson, 2008). 
 
I detta arbete har vi använt oss av FURPS+ för att kategorisera krav , detta enligt Stjärnans 
hänvisningar. 
Vårt insamlade data inom kravprocessen kategoriseras enligt FURPS+. 
  
Funktionella krav 
Beskriver systemets funktioner(vad systemet ska göra). Funktionella krav kan beskrivas som indata och 
förväntad utdata. Indata kan vara kundens telefonnummer och den förväntade utdatan är att kundens 
telefonnummer sparas i en databas. Ett annat krav skulle kunna vara att skriva ut pappersfakturor. 
  
Ickefunktionella krav 
För att uppnå en önskvärd kvalitet behöver man ickefunktionella krav som beskriver hur systemet ska 
fungera samt hur det kan användas för att bedöma driften av ett system. Ickefunktionella krav har stor 
betydelse för hur användarna kommer att uppfatta systemet, det beskriver nämligen användbarhet och 
prestanda. Icke-funktionella kraven kan enligt Ulf Eriksson(2008) delas in i fyra kategorier: 
  
Användbarhet(Usability) – Användbarhet handlar om hur enkelt det är att lära sig använda systemet.  
  
Tillförlighet(Reliability) - Innebär att man ska kunna lita på systemet även efter långtidsanvändning. 
Noggrannhet av systemberäkningar, och systemets förmåga att återhämta sig från fel är viktigt.  
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Tillförlighet kan mätas via felfrekvens dvs. hur ofta det får förekomma fel. Man sätter krav på hur ett 
system ska vara tillgängligt inom en viss tidsenhet. Ofta är det så att tillförlighetskrav bestäms på en 
systemglobal nivå och inte för enskilda funktioner.(Eriksson, 2008).   
  
Ett annat krav avseende tillförlighet är att  mäta MTBF(Mean Time Between Failures). 
MTBF dvs. genomsnittlig tid mellan fel kan förknippas med en viss allvarlighetsgrad samt motsvarande 
tillgänglighet. 
  
Allvarlighetsgrad på fel  MTBF(Genomsnittlig tid mellan fel) 

Hög (Får inträffa högst 3 gånger/år) 99.9% tillgängligt 

Medel (Får inträffa högst 10 gånger /år) 99% tillgängligt 

Låg (Får inträffa högst 60 gånger/år) 90% tillgängligt 
Tabell 2: Exempel på kravsättning av tillförlighet 
 
 
Tillgänglighet (%) Nertid / år Nertid/månad Nertid / vecka Nertid/dag 

90 36,5 dagar 3 dagar 16.8 tim 2.4 tim 

99 3,65 dagar 7.3 tim 1.7 tim 14.4 min 

99.9 8,76 tim 43.8 min 10.1 min 86.4 sek 

99.99 52 min 4.4 min 60.5 sek 8.6 sek 

99.999 5 min 26.3 sek 6 sek 0.86 sek 

99.9999 31 sek 2.6 sek 0.6 sek 86.4 milisek 
Tabell 3: Systemets tillgänglighet och motsvarande nertid.   
  
Prestanda (Performance) innebär egenskaper som: 
Svarstid: Tiden innan systemet svarar.  
Starttid :Tiden för systemet att starta 
Återhämtningstid: Tiden för att återhämtning av systemet från ett systemfel 
Avstängningstid: Tiden för att systemet ska stängas av. 
Genomströmning : Kapaciteten i systemet för att stödja en viss informationsflödet. 
  
Underhållbarhet (Support)  
Kravet syftar till att systemet ska vara billigt och enkelt att underhålla och förvalta(Eriksson, 2008)  
Inom underhållbarhet ingår egenskaper som anpassningsförmåga, kompatibilitet, konfigurerbarhet, 
installerbart, skalbarhet, förvaltningsbarhet och testbarhet 
  
Designrestriktioner 
Innefattas av de direktiv och begränsningar som måste uppfyllas enligt beställarens krav.  
 
Design krav : Specificerar bland annat programmeringsspråk(Ex: C#,Java), utvecklingsmiljö(Ex: 
Microsoft Visual Studio), databas (Ex:Microsoft SQL Server) 
 
Implementationskrav : Specificerar kodning och utformning av ett system. Exempelvis standarder som 
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krävs, genomförande språk och resursbegränsningar. 
 
Interface(gränssnitt) krav: Externa delar som systemet måste interagera eller begränsningar för 
formatering vid informationsutbyte. 
 
Fysiska krav: Specificerar en fysisk begränsning på hårdvaran som används för att hålla systemet i. Ex: 
Form, storlek eller vikt 

2.5 Utvärderingsmodellen Bass 
I den här studien används Bass modellen för att utvärdera Kravhanteringsprocessen Stjärnan(se 2.6) 

Utvärderingsmodellen vi använder oss av är skapad av Len Bass, därav namnet Bass modellen. 
Vi valde denna modell då vi behövde ett strukturerat sätt att mäta och utvärdera olika delar av en 
kravmetods process, i detta fall Stjärnans process. Utvärderingskriterier som listas i tabell 4 analyseras i 
analyskapitlet (se 5.1, 5.2, 5.2) 
  
I “A Comparison of Requirements Specification Methods from a Software Architecture Perspective” 
beskriver Bass i sina observationer att kvalitetsattributkrav inte är rutinmässigt specificerade på ett sätt 
som gör dem användbara för en systemarkitekt. Utifrån denna observation har Bass för att kunna 
bedöma hur väl olika kravspecifikationsmetoder tjänar systemarkitektens mål och behov för att välja 
arkitektoniska tillvägagångssätt granskat flera olika kravpspecifikationsmetoder.(Bass et al, 2006) 
Modellen består av flera kriterier som bör uppfyllas för att enligt Bass en kravhanteringsmetod anses 
vara relevant i en systemarkitektonisk kontext. 
  
En av de viktigaste utmaningarna för att producera högkvalitativ mjukvaruarkitektur är att identifiera 
och förstå programvarans arkitektoniskt signifikanta krav (Bass et al ,2006) 
Det är viktigt att systemet uppfyller affärsmålen. För att uppnå affärsmålen måste man kombinera vissa 
aktiviteter såsom kravinsamling, arkitektonisk design och implementering. 
  
Inom Bass modellen för att utvärdera kravhanteringsmetoder finns det tre huvudkriterier relaterade till 
hur väl en kravmodell passar in i utvecklingsprocessen. Underordnat dessa kriterier finns flera 
sub-kriterier. Dessa kriterier tar i akt de verksamhetskrav som är identifierade som arkitektoniskt 
viktiga.(Bass et al, 2006) 
  
Att bestämma vilka krav som har arkitektonisk betydelse är en fråga om erfarenhet och omdöme. För ett 
visst system så måste arkitektoniskt viktiga krav kopplas till affärs- och uppdragsmålen för systemet. 
Enligt (Bass et al ,2006) uppstår arkitektoniskt betydande krav ofta från följande: 
  
Kvalitetsegenskaper.   
Säkerhet, prestanda, tillförlitlighet, modifierbarhet är alla 
kvalitetsattribut som kan påverka systemets struktur. Varje kvalitetsattribut har en samling 
strukturtekniker (dvs arkitektonisk taktik som används för att uppnå målen).(Bass et al ,2006) 
  
Funktionalitetsvolym 
En viss funktion kommer inte att påverka strukturen, men stora samlingar av liknande funktionalitet 
kommer förmodligen göra det.  
 
Ett exempel på en strukturell påverkan är att bryta upp funktionaliteten så att den kan genomföras i tid. 
Ett annat exempel är att identifiera gemensamhet inom funktionaliteten för att minska implementeringen 
och underhållstid.(Bass et al ,2006) 
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Arkitektur för en samling relaterade system. När krav samlas in för liknande system kan 
gemensamheter och variationer i dessa system vara arkitektoniskt betydelsefulla. 
  
Val av teknik 
Det kan vara ett krav att använda en viss teknik för ett system,t.ex. .NET eller VB. Dessa krav kan vara 
arkitektoniskt betydelsefulla eftersom många andra beslut kommer att begränsas av användningen av 
särskild teknik.(Bass et al ,2006) 
  
Utplacering och drift 
Krav som beskriver en förväntad implementeringsstrategi och hur systemet kommer att fungera kan vara 
arkitektoniskt betydelsefullt, eftersom strukturella enheter kan behövas för att stödja implementerings- 
eller operativa överväganden.(Bass et al ,2006) 
  
Nedan följer de kriterier som Bass modellen mäter i sin rapport “A Comparison of Requirements 
Specification Methods from a Software Architecture Perspective”(Bass et al,2006). 
  
1:Kriterier relaterade till hur metoden passar in i utvecklingsprocessen 
  

1.1 Stöd för att upptäcka arkitektoniskt väsentliga krav 
Att upptäcka hur de olika metoderna stöder upptäckten av arkitektoniskt signifikanta krav är ett 
delmål för denna rapport. Ger metoden uttryckligt stöd för att upptäcka arkitektoniskt signifikanta 
krav? 

1.2 Härledning från affärs- och uppdragsmålen för systemet 
Krav representerar affärsmål. Metoden för framkallande bör bidra till att de arkitektoniskt signifikanta
kraven ger stöd för affärs- och uppdragsmålen. 
  

1.3 Kontrollera konsistens 
Med tanke på antalet krav på medelstora system kommer det att finnas oförenligheter. Ger metodens 
formalistiska uttryck av krav stöd för att kontrollera konsistensen av de arkitektoniskt signifikanta 
kraven? 

1.4 Stöd för testning 
När systemet är konstruerat måste det testas för att avgöra om kraven är uppfyllda. Är de 
arkitektoniskt signifikanta kraven som genereras genom metoden väl lämpad för testprocessen?Med 
andra ord, kan kraven fungera som testspecifikationer? 

2: Kriterier relaterade till artefakterna som produceras av metoden 

2.1 Uttrycksfullhet 
Metodens formulär för att uttrycka krav bör vara tillräckligt uttryckligt för att möjliggöra krav på 
kvalitetskrav som kan vara arkitektoniskt signifikanta. De bör även möjliggöra specifikation av 
sammanhang och borde avskräcka från vaga krav. 

2.2 Enkelt att organisera arkitektoniskt väsentliga krav 
Inom en uppräkning av krav bör de som är arkitektoniskt viktiga vara enkla för arkitekten att hitta. 
Metodens formalism för uttryck av krav bör underlätta insamlingen av krav i kategorier. Dessutom 
bör ett särskilt krav kunna existera i flera kategorier samtidigt. Med andra ord bör formuläret för att 
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uttrycka kraven underlätta sökandet efter en mängd olika kriterier och organisera kraven utifrån olika 
kriterier. 

2.3 Stöd för variabilitet(föränderlighet) 
I vilken utsträckning ger metoden stöd för att framkalla och uttrycka variabilitetskraven för en 
samling av system? Ofta anges krav för en samling av system, antingen varianter av samma system 
eller stegvis levererade versioner av ett enda system. Med andra ord, ger metoden eller dess 
“uttrycksformalism” stöd för att fånga och uttrycka variabilitet? 

3:Kriterier relaterade till metodens användarvänlighet 

3.1 Färdighetsnivå Nödvändig att utföra metoden 
Vilka speciella färdigheter ska de som utför metoden besitta? Vilken typ av specialutbildning måste 
de ha för att utföra metoden effektivt? 

3.2 Verktyg 
Vilket verktygsstöd finns för metoden? Finns det kommersiella versioner av verktygsstöd? Hur 
specifikt är verktyget för metoden? Ger verktyget stöd för att enkelt organisera, spåra, prioritera krav 
och kontrollera inkonsekvenser? 
Tabell - 4: Utvärderingskriterier enligt Bass. (Bass et al, 2006). 

2.6 Kravhanteringsprocess Stjärnan 
I den här studien utvärderas alla processdelar utom “förvalta” (se 1.5). Utvärdering görs enligt Bass 
modellens kriterier (se 2.5).  Vidare utvärderas  Stjärnans process delar enligt Bass modellen i 
analyskapitlet (se 5.1, 5.2, 5.3) 
 
Stjärnan är en iterativ kravhanteringsprocess som används av Konsultbolag1 och utvecklades av Ulf 
Eriksson.  
 
Kärnan innehåller vissa delar av RUP (Rational Unified Process) vilket är en 
systemutvecklingsprocess för design och implementering av IT-system. Till skillnad från RUP har 
Stjärnan inte direkt samband till systemutveckling. Stjärnan används generellt för att fånga in och 
strukturera kravarbeten i ett systemutvecklingsprojekt. 
 

 
Fig-3 Kravhanteringsprocessen Stjärnan. (Eriksson, 2008) 

14 
 

http://www.synonymer.se/?query=f%C3%B6r%C3%A4nderlighet


 

 
Här nedan beskriver vi Stjärnans iterativa arbetssätt som nämns i avsnitt 2.6 se även figur-3 

2.6.1 Samla in 
 
“Insamling av data börjar med att definiera syfte och mål, målgrupp samt systemets omfattning och 
avgränsning. När man bygger ett system behöver man samla in krav från intressenter som är 
representativa för olika delar av verksamheten.”(Eriksson, 2008, s.31) 
 
Om man exempelvis ska bygga ett butiksdatasystem är det bra att prata med personer som har vana att 
arbeta i butiker. Dock så är de knappast representativa för alla kommande användare, därför behöver de 
väljas ut strukturerat för att få en bra bredd på användare. 
 
Kraven samlas in med workshops, intervjuer och enkäter men även andra tekniker finns att tillgå. 
”(Eriksson, 2008, s.31 ). I kravhanteringsprocessen “Stjärnan” (se avsnitt 2.6) finns det flera olika sätt 
för att samla in övergripande krav.  
 
2.6.2 Strukturera 
 
“Strukturering är en kontinuerlig aktivitet. Den går ut på att skapa struktur som är lätt att övervaka och 
förvalta. “(Eriksson, 2008, s.32)  
  
Vi nyttjade den för Stjärnan förespråkade kategoriseringsmetoden FURPS+. Med hjälp av denna metod 
underlättade vår insamling av krav. Detta genom att FURPS+ ger oss ett sätt att organisera 
arkitektoniskt väsentliga krav genom att kategorisera.  
 
I vårt arbete med Stjärnan har vi även tagit del av mallar som finns att ladda hem på Konsultbolag1s 
hemsida. 
  
2.6.3 Prioritera 
 
“Syftet med att prioritera är att identifiera de krav som ger mest värde för pengarna respektive de krav 
som är förknippade med störst risker. Därmed kan man välja vilka krav som ska realiseras först och 
vilka krav som kan skjutas på i framtiden. Prioriteringen görs av beställaren med hjälp av leverantören. 
(Eriksson, 2008, s.32)  
  
Till skillnad mot insamlingen saknas ofta effektiva tekniker för prioritering i arbetsprocessen. 
Prioritering görs ofta enligt en skala som måste/bör eller hög/medel/låg, men det finns både för och 
nackdelar med detta.” (Eriksson, 2008, s.32 )  Inom Stjärnan sker ett samspel mellan intressenter, detta 
är avsett för att identifiera systemets affärsmål och syfte.  
 
2.6.4 Dokumentera 
 
“Dokumentation är underlag för alla kommande utvecklingsaktiviteter.  Den kan ses som ett formellt 
kontrakt mellan beställare och leverantör. När ett företag köper in system från en annan extern 
leverantör, skriver parterna ett avtal som definierar vad som ska levereras mot vilken ersättning och 
avtalet undertecknas av bägge parter. Detta förfarande är tyvärr inte lika vanligt när leverantören är 
intern, vilket kan leda till att dokumentationen blir mindre välskriven än när det en extern 
leverantör.(Eriksson, 2008, s.32)  
 
Det är lätt att tro att det är billigt att ändra systemet när det utvecklas av en intern leverantör, men även 
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interna leverantörer kostar ett visst belopp per timme, så det är långt ifrån gratis. Dokumentation tas 
fram för flera parter, till exempel utvecklare, kunder, användare, beställare och testare.” (Eriksson, 2008, 
s.32)  
  
2.6.5 Kvalitetssäkra 
 
“Kraven kvalitetssäkras för att säkerställa att rätt krav är dokumenterade. Med kvalitetssäkring avses 
inte test med hjälp av testfall, utan snarare dokumentering, granskning och prototyper. Kvalitetssäkring 
är en ständigt återkommande aktivitet, inte något som görs i slutet av utvecklingen.” (Eriksson, 2008, s. 
32–33)  
 
“En viktig framgångsfaktor är att leverera systemet i täta leveranser. Det finns riktiga fel men en sak 
som nästan alltid är fel är att ta kraven, gå hem och utveckla systemet och komma tillbaka med det 
färdiga systemet efter flera år. Bättre att leverera små bitar. Täta leveranser gör att man kan justera 
systemet i tid.”(Eriksson, 2008, s. 32–33)  
  
2.6.6 Konsultbolag1 
Grundades av Ulf Eriksson. Ulf Eriksson skrev bland annat boken “Kravhantering för IT system” 
vilken vi använder som en källa i studien. Företaget sysslar med konsultering inom kravhantering, 
testning samt kompetensutveckling genom utbildning och kurser.Företaget har sitt huvudkontor i 
Stockholm och är även verksamma i Göteborg, Malmö, Falun och Gävle. 
 
Vi har kontaktat Konsultbolag1 angående deras mallar vid kravspecifikationer och fick tillgång till deras 
skriftliga material. I användandet av Stjärnan skapar vi en kravspecifikation, skapandet av denna 
kravspecifikation är en del av kravprocessen och är en praktisk del av utvärderingen.  

2.7 Execute 360 
Följande text är baserat på Execute360 Server Product Overview, Publication Manual (2010, s. 175). 

Execute 360’s är en ärendehanteringsplattform som tillhandahålls av företaget OpenText. I Execute 
360’s mjukvarupaket ingår komponenter som är redo att användas för att fånga in innehåll. Plattformen 
används för att definiera arbetsflöden samt för att hantera affärsprocesser.  
 
Execute360’s mjukvara läser information från documentscanners, email inboxar ,mappar, fax, MQseries 
samt XML-filer. De filer och dess innehåll fångas och indexeras samt lagras i Execute360.  Plattformen 
hjälper företag att med att lagra och skydda den informationen.  Informationen som lagras är även enkel 
att radera vid behov. 
 
Execute 360 levererar informationen till rätt personer eller system för att vidta åtgärder som är 
nödvändiga för att slutföra transaktionen samt gör informationen tillgänglig för personer i hela 
arbetsgruppen, organisationen eller företaget - även för personer utanför organisationen.  
 
Plattformen ser till att leveransen och hanteringen av denna information händer i tid, och att händelsen 
tillämpas på ett effektivt sätt.Plattformen är skalbart dvs du kan implementera Execute360 på en viss 
företagsnivå och när verksamheten växer skala upp till ett geografiskt spritt företagssystem. 

2.8 CDI 
Modul för elektronisk fakturahantering. CDI är ett utformat anpassat arbetsflödesprogram som samtalar 
med klientmotorn genom sin kod. CDI används för att hantera elektronisk fakturahantering. I CDI 
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kopplas användargrupper till specifika behörigheter/funktioner. Några exempel på dessa funktioner är 
“Ändra fakturanummer”, ”Skapa utbetalning”, ”Ändra fakturabelopp”.  Stödet för grupperingen ligger i 
Execute360 men själva behörighetskontrollen till funktionerna ligger i CDI. 
  

 
Fig-4 Elektronisk fakturahanteringsprocess i modulen CDI 
Figuren visar en översikt för hur CDI används i CGI  hämtad från (CGI, 2017). 

2.9 API 
API (Application Programming Interface) är en uppsättning rutiner, protokoll och verktyg för att bygga 
program. Ett API anger hur mjukvarukomponenter ska interagera. De flesta programvaror i dagens läge 
är applikationer som knyter samman annan mjukvarufunktion i olika former och skapar en meningsfull 
helhet, och denna sammanknytning sker med hjälp av API: er. 
  
API: er ger alltså möjlighet att på ett strukturerat sätt återanvända redan utvecklad och kvalitetssäkrad 
mjukvara som har kapslats in i någon form av kodbibliotek. I någon mening kan man säga att ett API är 
de yttre attributen för en abstrakt datatyp. (Wikipedia,2017)  
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3. Metod 
I detta kapitel beskrivs studiens genomförande, studiens strategi,  metodval samt hur vi har gått tillväga 
i vårt arbetssätt för att samla in relevant data till rapporten. 

 
Fig-5 Forskningsprocessmodell (Oates, 2006). 

3.1 Strategi 
Denna studie är en fallstudie, en fallstudie är en empirisk undersökning som undersöker ett samtida 
fenomen inom sitt verkliga sammanhang, särskilt när gränserna mellan fenomen och sammanhang inte 
är tydligt. (Yin, 2003). Syftet med fallstudier är att få en rik, detaljerad inblick i "livet" hos fallet och 
dess komplexa relationer och processer (Oates, 2007). 
  
Från frågeställningen vi fört fram lämpar sig fallstudie bäst då Oates skriver att under en fallstudie görs 
en mer detaljerad undersökning kring det ämne forskaren valt att fokusera på (Oates, 2007). 

3.2 Urval 
Urvalet av intervjupersoner  i rapporten är produktägare för CDI samt konsultchef på CGI. Vi har fört 
mailkorrespondens med  konsultchefen på CGI samt produktägare för CDI för att införskaffa relevant 
kunskap om arbetet. Dessa intervjupersoner valdes då de har stor insikt inom CGIs verksamhet samt stor 
kunskap inom plattformen Execute360. 

3.3 Litteraturstudie 
För att komma fram till ett syfte har vi förberett oss genom att göra en litteraturstudie inom ämnet 
kravhantering, Execute 360 samt utvärderingsmetoder. Detta för att få fram relevant information kring 
ämnena.  
 
Vi har använt oss av sökningar i Högskolan Dalarnas databas Summon samt Googles sökmotor Scholar.  
Inom vår litteratur har vi valt att arbeta med många olika källor bland annat studentlitteratur. Medan 
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denna studentlitteratur inte är peer-reviewed anser vi att den har hög trovärdighet då böckerna baseras 
på vetenskapliga artiklar. Vissa av dessa källor är inte peer-reviewed, dock är de relevanta för just den 
här studien. Dessa källor är : 
 

● Bass, L., Bergey, J., Clements, P., Merson, P., Ozkaya, I., & Sangwan, R. (2006). A 
Comparison of Requirements Specification Methods from a Software Architecture Perspective 
(CMU/SEI-2006-TR-013). Hämtad Maj 04, 2017, från the Software Engineering Institute, 
Carnegie Mellon University website: 
http://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?AssetID=8121 
Källan är en teknisk rapport. 

 
● Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2010). Software architecture in practice. Boston, Mass.: 

Addison-Wesley.  
 

● Eriksson, U. (2008). Kravhantering för IT-system. Studentlitteratur. 
  
Sökord 
FURPS+, RUP, kravhantering,"Software requirement specification", “Legacy system 
modernization”,“Software requirements methods”, “Architectural requirements”. 

3.4 Datainsamlingsmetod 
Här nedan beskriver vi studiens insamlingsmetoder och det tillvägagångssätt vi använt för 
datainsamling. Vi har använt oss av dokumentstudier med syfte att skapa förståelse för de delar vi 
utför i vårt arbete (Stjärnan, Bass modellen, CGI) Vi har även utfört intervjuer som har utgjort den 
empiriska datainsamlingen. Vårt syfte med att samla kvalitativ data genom intervjuer var för att få en 
djupare insikt i hur företag går tillväga för att ta fram krav. 

3.4.1 Intervju  
I kravhanteringsprocessen “Stjärnan”(se avsnitt 2.6) finns det flera olika sätt för att samla in 
övergripande krav. Bland de tekniker som främst används finner vi workshop, ostrukturerad intervju, 
strukturerad intervju, enkät samt observation.  
 
Vi valde att använda oss av semistrukturerad intervju samt ostrukturerad intervju då detta är metoder vi 
använt inom tidigare forskning och kände oss säkra på dessa metoder. Eftersom att vi utför en fallstudie 
ansåg vi även att intervju passar som metod för att utföra insamling av data.  
 
Vi valde att samla in primärdata genom att använda oss av intervjumetoden ostrukturerad intervju samt 
semistrukturerad intervju. En ostrukturerad intervju lämpade sig bäst vid första mötessamtalet medan en 
semistrukturerad intervju gav mer utrymme för att gå in i detalj för följdfrågor eller förklaringar där 
frågeställaren i sina svar eller frågor kan ha varit diffus. 
 
Semistrukturerade intervjuer är lämpliga när man ställer ytterligare frågor under konversation. Beroende 
på flödet av konversationen kan ordningen på frågorna ändras samt kompletterande frågor kan ställas. 
(Oates, 2007). 
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Kort beskrivning av intervjuer,  mailkorrespondens samt kravspecifikationer 

Intervju 1 
(Ostrukturerad) 

Intervju 1 handlade om problemidentifiering samt ytterligare detaljer som 
vi borde känna till. 
Under intervjun pratade vi om bakgrunden till varför CGI behövde byta ut 
sitt system samt skaffade bakgrundsinformation om hur plattformen 
Execute 360 samt fakturasystemet CDI hörde ihop.  
 
Detta gav oss en nulägesanalys av CGI, samt hur de arbetar. 

Intervju 2  
(semistrukturerad) 

Gruppintervju med flera anställda från CGI. 
Motivet till denna intervju var att få fram mer information från CGI för att 
få reda på vad de vill ha för sorts kravspecifikation. 
Intervju då vi bad om att få tal del av Execute 360 dokumentation, CDI, 
samt APIer och primära funktioner, detta för att kunna använda när 
kravspecifikation skrivs. 
Intervjun var semistrukturerad.  
Under intervjun förde vi anteckningar på de svar vi fick samt mer 
detaljerade svar fick vi via mail korrespondens. (se bilaga 3)  
 
Detta gav oss en större inblick i hur kravspecifkitationen skulle se ut, samt 
vad som var viktigt att ha med i denna. Vi fick även en större inblick i 
olika personers roll inom CDI och Execute360s.Vi fick en större inblick av
Execute360s funktioner samt vad dess API-er och primära funktioner 
utgör. 

Mailkorrespondens 1 Utifrån intervju 2 fick vi genom mailkorrespondens med respondent 2 som
är produktägare ta del av dokument från Execute 360,  CDI , samt 
funktioner och API-er som var viktiga att ta del av för att skapa 
kravspecifikationen. Dessa dokument behandlas i kravspecifikationen och 
finns att ta del av i bilaga 5.  
Detta gav oss ett sätt att enkelt skriva ner de krav som ansågs vara kritiska 
till projektet. 

Intervju 3 
(Ostrukturerad) 

Intervju med produktägare och konsultchef. 
Motivet till denna intervju var för att se var vi befann oss i projektet och se
om vi hade all den information vi fått för att kunna skriva en 
kravspecifikation. Närvarande var respondent 2 via Skype och respondent 
1 
Detta gav oss mer information om hur detaljerad kravspecifikationen 
behövde vara.  

Mailkorrespondens 2 Utifrån intervju 3 har vi fått mer material att ta del av. 

Kravspecifikation v 1.0 Efter Intervju 3 skapade vi en kravspecifikation enligt 
kravspecifikationsmallen (se bilaga 4). Första version av kravspecifikation 
skickades via mail för godkännande.  
Detta gav oss en fungerande kravspecifikation som vi senare kunde 
använda till utvärderingen av Stjärnan. 

Kravspecifikation v1.1 Version 1.1 utvecklades utifrån de kommentarer och detaljer vi fick från 
mailsvar. Vi fick göra tillägg samt ändringar på kravspecifikationen. (se 
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bilaga 5) 
Detta gav oss en mer detaljrik kravspecifikation. 

Intervju 4 
(Ostrukturerad) 

Intervju med produktägare och konsultchef. 
Motivet till denna intervju var att gå igenom kravspecifikationen v1.1 och 
ge ett omdöme.  
Det visade sig att vi behöver mer detaljerade krav i våran 
kravspecifikation. 
Detta gav oss en mer specifik kravspecifikation med ändrade 
prioriteringar. 

Tabell- 5 : Kort beskrivning av studiens genomgång 

3.4.2 Dokumentstudie 
Vid dokumentstudier är det väsentligt att väga in källkritik och sannolikhet i fakta som presenteras, 
forskarna måste beakta alla synvinklar av studerat material för att kunna bilda sig en objektiv 
uppfattning (Patel & Davidson 2003). 
 
Tillgång till publicerat material kan vara stor och därför måste ett urval av vald data göras omsorgsfullt. 
Forskare bör ta i akt vilket syfte dokumenten tagits fram och om materialet är fullständigt samt vem som 
tagit fram det.(Andersen, 1994) 
 
Vi använder oss av dokumentstudier i vår forskning, detta för att förskaffa mallar vi kan utgå ifrån då vi 
gör en kravspecifikation samt bilda en uppfattning av hur man går tillväga för att fylla en 
kravspecifikation. Man kan dela upp dokument i två typer, funna dokument samt forskar-genererade 
dokument (Oates,2006) 
 
Funna dokument existerar redan sedan tidigare forskning, dessa dokument härstammar ofta från 
organisationer, mallar, produktionsschema, manualer etc är exempel på redan existerande dokument.  
(Oates,2006) I vår studie har vi tagit del av funna dokument genom Konsultbolag1s mallar för att samla 
in dokument. Mallen finns att se i bilaga 4. 
 
Forskargenererade dokument tas fram för endast ett ändamål, dvs forskarens uppdrag. Tex kan en 
forskare som designar och skapar en IT-artefakt producera flera modeller och diagram. Dessa dokument 
är viktiga för att illustrera och berättiga designprocessen. (Oates,2006) 
  
I vår studie har vi genom att utnyttja Konsultbolag1s mallar som funna dokument skapat en 
kravspecifikation 

3.5 Kvalitativ dataanalys 
Kvalitativa data inkluderar alla ickenumeriskadata - ord, bilder, ljud osv. Det är den huvudsakliga typen 
av data eller bevis som samlas in i fallstudier. (Oates,2006) 
 
Data som vi har samlat kommer ifrån kvalitativa insamlingsmetoder huvudsakligen genom 
mailkorrespondens, intervjuer samt litteraturstudier. Mailkorrespondensen har skötts med vår 
kontaktperson på CGI (Produktägare). 
 
En kvalitativ dataanalys har gjorts på de transkriberade intervjuerna. Detta genom att använda oss av 
Stjärnans metoder dokumentera,samla in & strukturera. Vi analyserade mailen och genom att använda 
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FURPS+ kunde vi kategorisera och ställa upp krav. Detta hjälpte oss att skapa en kravspecifikation 
vilket är ett led i Stjärnans process. Denna process kan senare analyseras av Bass-modellen för att se hur 
processen fungerat. 

3.6 Resultat 
Resultatet från studien kommer presenteras som en matris baserat på en utvärderingsmodell framtagen 
av Len Bass et al. från Carnegie Mellon universitetet. 
  
I rapportens resultat rankar vi Stjärnans uppfyllande av Bass-modellens krav enligt:  
Uppfyller krav: Att Stjärnan uppfyller helt de kriterier som Bass-modellen avser  
Uppfyller krav delvis:  Stjärnan uppfyller till viss del de kriterier som Bass-modellen avser  
Uppfyller ej krav: Stjärnan uppfyller inte de kriterier som Bass-modellen avser 
  
Vi anser att resultatet blir lättare att tyda genom dessa kategorier. 
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4 Empiri 
Detta kapitel beskriver CGI baserat på en dokumentstudie, denna del innefattar även  
data från insamlingsmetoderna. Här beskrivs även vad som kommit fram ur datainsamlingen. 
 

4.1 Genomförande av intervjuer 
Vi har haft flera intervjutillfällen, dessa har skett på CGI’s kontor i Borlänge.  
Under intervjun har vi fört anteckningar på vad som behöver förbättras i kravarbetet. 
Respondenter har varitkonsultchef CGI (Respondent 1) samt produktägare CDI (Respondent 2). 
 
Varje intervju pågick i ca 60 min. Frågorna(beskrivet i bilaga 3) var riktade för att få fram en 
nulägesanalys och kravspecifikation. 
 
Intervjufrågorna baserades på att få fram så mycket information som möjligt till vår kravspecifikation.  
Denna kravspecifikation utgår från kravmallen(bilaga 4). Denna kravmall här hämtad från 
Konsultbolag1s hemsida, vi anser att denna mall är en bra utgångspunkt att ställa frågor utifrån. 
 
De respondenter vi valt att intervjua har stor insikt i hur CGI fungerar samt stor insikt i produkten 
Execute360 samt CDI. 
 

Respondent Befattning 

1 Konsultchef CGI 

2 Produktägare CDI 

 

4.2 Nulägesbeskrivning CGI 
 

Utifrån intervju 1(s.20) kunde vi skriva en nulägesbeskrivning för CGI. 

CGI är ett stort företag I Sverige med flera ansvarsområden inom stora företag och statliga myndigheter.  
För att få en bättre insikt i vad CGI gör idag och vad de vill komma fram till ställde vi frågor om hur 
deras verksamhet arbetar i nuläget. 
 
Inom CGI Borlänge finns ett antal roller inom produkten CDI. En av dessa roller är produktägare och 
produktägare ser till att produkten når uppsatta mål samt är den person som fattar beslut om produkten. 

4.3 Identifiera problem i Execute360 med hjälp av Stjärnan 
 

Utifrån intervju 1 kunde vi identifiera problem i Execute360. Vi kunde även genom intervju 2 samla in 
data vilket gav oss en större inblick i hur kravspecifikationen skulle se ut. 

Vi valde att ställa frågor om vad konsultchef och produktägare anser vara bakgrundsproblemet till att 
Execute360 inte längre skulle användas ihop med CDI.  
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Vi valde att samla in primärdata genom att använda oss av intervjumetoden ostrukturerad intervju, 
semistrukturerad intervju samt strukturerad intervju.  En ostrukturerad intervju lämpade sig bäst vid 
första mötessamtalet medan en strukturerad intervju ger mer utrymme för att gå in i detalj för följdfrågor 
eller förklaringar där frågeställaren i sina svar eller frågor kan ha varit diffus. I detta skede har vi 
definierat övergripande krav genom intervjuer med intressenter (konsultchef på CGI, samt produktägare 
för programmet CDI). Vi har samlat krav från intressenter och fastställt systemets omfattning och 
avgränsningar samt definierat syfte samt mål. 
 
Respondenterna var överens om vad som var problemet med Execute360 och dess användande inom 
CGI. De hade dock olika insyn angående tidsram för produkten och hur länge situationen inom CGI 
skulle vara hållbar. Enligt våra respondenter saknas en tydlig roadmap från Execute360 som visar hur 
företaget som tillhandahåller Execute360 vill att programmet ska nyttjas. Detta samt höjda kostnader för 
nyttjandet av Execute360 ställer CGI i en sits de inte är bekväma i.  
 
På frågan om hur de skulle vilja lösa problemet svarar respondent 2 att det bästa skulle vara om CGI 
genom de krav som införskaffas kan hitta en plattform som gör exakt det Execute360 gör i dagsläget, 
dock med en tydlig roadmap samt till ett billigare pris. 
 

4.4 Utformning av kravspecifikation med hjälp av Stjärnan 
 

Genom våra intervjuer kunde vi skapa en kravspecifikation utifrån den data vi samlat in.  

Att utforma en kravspecifikation spelar en kritisk roll i vårt arbete utifrån vårt syfte samt CGIs strävan 
efter att införskaffa en ny plattform. Respondenterna svarade på frågor angående hur 
kravspecifikationen skulle utformas.  
 
Vi diskuterade med respondenterna hur mycket av Execute360 ,CDI och dess APIers dokumenation som 
var viktiga att ha med i vår kravspecifikation. Respondenterna var överens om att vi behövde skala ner 
en hel del information för att kraven inte skulle bli alltför stora.  
 
Respondenterna ansåg att att det viktigaste att ta fram är de primära funktioner för användandet inom 
CDI som är det viktigaste. Dvs de funktioner som CDI faktiskt nyttjar utifrån Execute360s APIer. Under 
intervjun förde vi anteckningar på de svar vi fick samt mer detaljerade svar fick vi via mail 
korrespondens. (se bilaga 3)  
 
För att göra detta nyttjade vi den för Stjärnan förespråkade kategoriseringsmetoden FURPS+. Med hjälp 
av denna metod underlättade vår insamling av krav. Detta genom att FURPS+ ger oss ett sätt att 
organisera arkitektoniskt väsentliga krav genom att kategorisera.  
 
Med nyttjandet av FURPS+ i kombination med Stjärnan gav den oss ett flexibelt sätt att uttrycka krav. 
Detta då FURPS+ används först och främst för att ta fram samt kategorisera olika typer av krav. Detta 
leder till att kravkategorier kan delas in ytterligare i underkategorier där en mer detaljerad beskrivning 
av kraven framgår. 
 
Genom att använda FURPS+ kunde vi organisera arkitektoniskt väsentliga krav genom att kategorisera.  
Vi har sedan kvalitetssäkrat genom dokumentering samt följt det iterativa arbetssättet Stjärnan 
förespråkar. 
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4.5 Mailkorrespondens med produktägare 
Genom vår mailkorrespondens med produktägare (respondent 2)  har vi kunnat utröna viktiga delar 
och primärfunktioner som CDI använder. En begreppsgraf som beskriver olika systemdelar kan ses i 
bilaga 2. Material från mailkorrespondensen har sedan använts utifrån Stjärnans arbetssätt för att fylla 
i vår kravmall. I vår mailkorrespondens med respondent 2 fick vi besvarat på flera av våra 
frågeställningar. Från dessa intervjuer utvann vi “skall-krav” samt “bör-krav” samt prioriteringar(låg 
prioritering, hög prioritering) som utgör underlag för kommande kravprocesser. Vid prioritering av 
krav har vi prioriterat funktioner på en övergripande nivå, Vi har sedan prioriterat funktioner inom 
varje krav.  
 
Vi frågade om vilka de prioriterade funktionerna var som CDI använde sig av.  
I mailkorrespondensen fick vi veta att ett behörighetssystem för log-in/log-out funktioner behövdes, 
detta för att kunna skapa en säkerhetsspärr. Vidare fick vi veta att i behörighetssystemet ska man kunna 
skapa användargrupper som ger behörighet till en delmängd av dokument/ärenden. Detta för att 
underlätta då man vill dela upp verksamheter i olika “företag”. Dessa användargrupper kopplas från 
Execute360 till CDI till specifika behörigheter/funktioner. 
 
Respondent 2 beskriver i mail att några exempel på de funktioner som är kopplade till olika behörigheter 
kan t.ex vara “ändra fakturanummer” eller “skapa utbetalning”. “Stödet för grupperingen ligger alltså i 
Execute360 men själva behörighetskontrollen till funktionerna ligger i CDI.” Skriver respondent 2 
genom vår mailkorrespondens. Vidare skriver respondenten att i Execute360 bygger en ärendeklass på 
ett ärendeformulär. I exempelvis ett formulär för leverantörsfakturor finns ett antal fält varav vissa är 
grupperade i tabeller. De fält som då är grupperade i tabeller innehåller ett antal rader, så ett fält kan 
innehålla olika värden på rad 1 och rad 2. Genom detta lagras information om flera konteringsrader i ett 
ärende.  
 
Respondenten beskriver att de bilagor som används kan bestå av TIF-bilder,xml-filer,pdf-filer,.msg-filer 
eller office-dokument. De förflyttningar som sker i arbetsflödet lagras idag per automatik. Respondent 2 
beskriver i mailkorrespondens att “I CDI har det utvecklats en lösning för att lagra tabeller i formulär 
och därmed göra konteringsinformation sökbar.” Vidare skriver respondenten att en låsmekanism 
kommer behöva nyttjas för att inte flera användare ska kunna redigera samtidigt. Denna låsmekanism 
skulle även nyttjas efter att ett ärende har lämnat arbetsflödet. Detta arbetsflöde skulle byggas upp med 
hjälp av ett grafiskt gränssnitt. Genom regler skulle man definiera hur arbetssteg hänger ihop i flöden. 
Man bör kunna definiera hur arbetssteg hänger ihop i ett flöde. 
 
Produktägaren ser gärna att tidsstyrda händelser såsom eskalering kan nyttjas för att hålla koll på när 
fakturor gått över datum. Respondenten vill även att en del administration skall kunna utnyttjas, dvs 
olika verktyg som kan användas för att utföra sysslor inom gränssnittet.  
 
En annan säkerhetsaspekt är förmågan att kunna logga med automatisk rensning. Respondent 2 
beskriver att detta är något som Execute360 i dagsläget erbjuder per automatik. Vidare beskriver 
produktägaren att man vill kunna övervaka systemets hälsa och kunna se statistik på dess prestanda. 
Detta anses dock vara ett plus och inte en primär funktion.  
 
Respondent 2 anser att en av de viktigaste aspekterna på en ny plattform är dess prestanda. Det är även 
på grund av att prestandan är en så central del av plattformen som respondenten gärna ser att det finns 
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ett sätt att övervaka systemhälsa. Inom prestandan anser produktägaren att även ett robusthetperspektiv 
inräknas. Produktägaren beskriver att CDI tar emot 100.000 tals ärenden per år en marginell försämring 
får inte förekomma. 
 
Nedan följer en tabell på vad CGI anser vara tillåten nertid/år. 
 

Allvarlighetsgrad på fel MTBF(Genomsnittlig tid mellan 
fel) 

Högsta tillåten nertid 
/år 

Hög (Får inträffa högst 5 gånger/år) 99.99% tillgängligt  52 min 

Medel (Får inträffa högst 10 gånger 
/år) 

99 % tillgängligt 3,65 dagar 

Låg (Får inträffa högst 30 gånger/år) 90 % tillgängligt 36,5 dagar 

  
Respondent 2 ser gärna att ett installations samt patchningsförfarande finns på den nya plattformen, 
detta är nämligen något Execute360 idag har. 
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5 Analys 
I detta kapitel fastställer vi om Stjärnan uppfyller de krav Bass-modellen efterfrågar i en 
systemarkitektonisk kontext. Sammanlagt tre huvudkriterier med totalt nio underkriterier analyseras 
under analyskapitlet.  
 

Utvärdering av Stjärnan i utvecklingsprocessen. 

Förklaringar till vad kriterierna innebär finns beskrivet under kapitel 2 (2.5 Utvärderingsmodellen Bass) 

5.1 Kriterier relaterade till hur metoden passar in i utvecklingsprocessen 
  

Kriterier från Bass Utvärdering 

Stöd för att upptäcka 
väsentliga krav för 
systemarkitektur. 

När man arbetar med Stjärnan beskrivs det i boken “Kravhantering för 
IT-system”(Eriksson,2008) hur man bör fastställa övergripande mål för 
systemet. Inom Stjärnan beskrivs även vikten av att finna rätt krav. 
  
Inom användandet av Stjärnan anses FURPS+ vara en väl vald metod i 
kombination med Stjärnan för att kategorisera krav i tabellformat 
(Eriksson,2008). 
  
Dessa tabeller används som en utgångspunkt för att finna arkitektoniskt 
signifikanta krav.  
 
Stjärnan beskriver flera metoder för att upptäcka prioriterade 
kvalitetskriterier. Då dessa metoder nyttjas blir kraven att betraktas som 
arkitektoniskt betydelsefulla.  
 
När vi arbetade med Stjärnan hade vi stor hjälp av de mallar och dokument 
som Konsultbolag1 bidrog med. Med hjälp av dessa mallar kunde vi samla 
in arkitektoniskt väsentliga krav.  
  
Genom att följa Stjärnans datainsamlingsmetoder fastställdes 
kvalitetsegenskaper såsom säkerhet och tillförlitlighet.  
 
Det finns ingen uttalad metod för att samla in krav för relaterade system där 
krav kan ha gemensamheter.  
 
Dock kunde vi från insamlingsmetoder fastställa övergripande mål för 
systemet ,vi kunde därmed härleda att kraven skulle likna de funktioner som
redan existerar på den nuvarande plattformen Execute360.  
  
Vidare kunde vi genom Stjärnan samla in val av teknik samt utplacering och
drift. 

Härledning från 
affärs- och 
uppdragsmålen för 

Inom Stjärnan sker ett samspel mellan intressenter, detta är avsett för att 
identifiera systemets affärsmål och syfte. I vårt arbete med Stjärnan har vi 
utfört insamlingsmetoder såsom intervjuer med intressenter för att härleda 
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systemet affärs och uppdragsmålen. 
  
Följaktligen utvinns kvalitetsattributkrav(prioritet, säkerhet, tillförlitlighet) 
som utgör underlag för kommande kravprocesser.  

Kontrollera 
konsistens 

Inom varje del av Stjärnan bör arbetet bedrivas iterativt så ofta det är möjligt
(Eriksson,2008) 
 
Det bästa exemplet på en konsistensregel i Stjärnans tillvägagångssätt är det
iterativa arbetssättet, detta arbetssätt sker löpande genom hela processen.  
  
Detta arbetssätt skapar överblick samt underlättar 
förvaltning(Eriksson,2008).När vi arbetade med insamlingsprocessen 
inledde vi med att samla in delar av kraven som sedan dokumenteras. Vi 
samlade därefter in ytterligare krav som dokumenterades och prioriterades. 

Stöd för testning Bra krav lägger grunden för bra tester. (Eriksson,2008) 
  
Vi har inte utfört testning, dock skriver Ulf Eriksson att ett system 
testas(integrationstest, systemtest och prestandatest) bäst genom en 
kombination av testfall, checklistor och ad-hoc tester (Eriksson,2008). 
 
Utifrån Stjärnans arbetssätt anses det att testfall utformas med hjälp av olika
tekniker eller vyer.  
Några vanliga vyer är positiva & negativa, blackbox eller whitebox samt 
statiska eller dynamiska tester.  
 
Vidare kan utforskande tester användas om kraven anses vara bristfälliga 
eller om de ständigt ändras (Eriksson,2008) 

  

5.2 Kriterier relaterade till artefakterna som produceras av metoden 
  

Kriterier från Bass Utvärdering 

Uttrycksfullhet När vi använde oss av FURPS+ som Stjärnan förespråkar gav den oss en 
god grund för att uttrycka krav. Inom FURPS+ listar man krav såsom 
prestanda, tillförlitlighet och beskriver dessa krav i detalj. 
  
Med nyttjandet av FURPS+ i kombination med Stjärnan ger den oss ett 
flexibelt sätt att uttrycka krav, detta då FURPS+ används först och främst 
för att ta fram samt kategorisera olika typer av krav. 
 
Detta leder till att kravkategorier kan delas in ytterligare i underkategorier 
där en mer detaljerad beskrivning av kraven framgår(se avsnitt 2.4). 
Vad som ska uttryckas, vad som ingår i kategoriseringen bestäms med 
datainsamling såsom workshops och intervjuer. 

Enkelt att organisera Genom att nyttja tekniker som bygger på metodens formalism såsom 
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Arkitektoniskt 
väsentliga krav 

insamling och dokumentering blir de arkitektoniskt viktiga kraven enklare 
att hitta. 
  
Vi nyttjade den för Stjärnan förespråkade kategoriseringsmetoden FURPS+.
Med hjälp av denna metod underlättade vår insamling av krav.  
  
Genom att använda FURPS+ kunde vi organisera arkitektoniskt väsentliga 
krav genom att kategorisera.  
Stjärnan förespråkar även nyttjandet av mallar som finns att ladda hem på 
Konsultbolag1s hemsida. 

Stöd för variabilitet Stjärnan förespråkar tidig leverans och tidig justering som 
framgångsfaktorer i kravhanteringsprocessen. Stjärnan förespråkar 
granskningsmöten för att gå igenom och diskutera dokument stycke för 
stycke baserat på granskarnas synpunkter 
  
Detta ger underlag för omarbetning i kravdokumenten. 
I kravprocessen bör man föra en ändringslogg som uppdateras varje gång 
ett krav ändras, detta är ett arbetssätt som Stjärnan förespråkar.  
  
För att inte för många ändringar ska ske då ändringar kan komma att ha 
negativ påverkan trots allt förarbete, så förespråkar Stjärnan att man tidigt i 
processen faställer ett ändringsråd som utvärderar konsekvenser av 
föreslagna ändringar samt fattar beslut om dessa ändringar ska genomföras 
eller inte.  

  

5.3 Kriterier relaterade till metodens användarvänlighet 
  

Kriterier från Bass Utvärdering 

Färdighetsnivå 
Nödvändig att utföra 
metoden 

Enligt Ulf Eriksson (2008) behövs inga förkunskaper inom 
kravhanteringsområdet. I vårt arbete har vi märkt att så länge man följer 
Stjärnans anvisningar kan man med relativ enkelhet utföra metoden.  
Att vara insatt i organisationen där man utför kravarbetet och detaljer om 
dess resurser och restriktioner är dock ett stort plus i användandet.  

Verktyg Vi anser att det finns verktygsstöd för metoden i form av mallar som går att 
hämta via Konsultbolag1s hemsida.  
  
Dessa mallar baseras på en standard utvecklad av IEEE och kallas “IEEE 
Recomended Practice for Software Requirements Specification”. 
  
IEEE830 beskriver ett angreppssätt för att ta fram kravspecifikationer för 
IT-system och det är tänkt att denna standard ska kunna användas som en 
mall för kravspecifikationer. 
Dessa mallar är inte specifika för metoden men ger stöd för att organisera, 
spåra och prioritera krav. 
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6 Slutsats och diskussion 
Här beskrivs och diskuteras rapportens resultat utifrån analyskapitlet (se kapitel 5). I slutsatsen (se 6.1) 
går vi igenom varje kriterium och diskuterar om den uppfylls, delvis uppfylls eller inte uppfylls av 
kravhanteringsprocessen Stjärnan. Efter slutsats sker en kort diskussion samt eventuella bidrag till 
framtida studier nämns(se 6.2). I avsnitt 6.3 ger vi kritik till metodanvändningen.  

6.1 Slutsats 
Vi ställde oss frågan om kravmetoden Stjärnan täcker viktiga delar av kravhanteringsprocessen för att 
ställa krav i en systemarkitektur utifrån Bass modellens kriterier. 
 
Genom att använda oss av Bass modellen för att utvärdera Stjärnan har vi kommit fram till att Stjärnan 
uppfyller de kriterier som Bass modellen anser vara viktiga för att vara relevant i en systemarkitektur.  
Av de nio kriterier som Bass modellen presenterar så uppfyller Stjärnan helt sex av dessa, och tre 
kriterier uppfylls delvis. I de kriterier som delvis uppfylls saknas specificerade metoder och mallar för 
Stjärnan.  
 
I bedömningen anser vi att medans Stjärnan inte har någon specificerad metod för kravinsamling och 
mallar förklaras det tidigt i boken “kravhantering för IT-system” att nyttjandet av 
kravhanteringsmetoden FURPS+ fungerar väl ihop med Stjärnan samt att mallar finns att ta del av på 
Konsultbolag1s hemsida.  
  
Vi anser därmed att Stjärnan täcker viktiga delar av kravhanteringsprocessen för att ställa krav i en 
systemarkitektur. 
  
I tabellen nedan presenteras en summering av analysen (se 5.1, 5.2, 5.3) 
  

Kriterier  Uppfyllnad av kriterier  

Stöd för att upptäcka 
väsentliga krav för 
systemarkitekturer 
 
(Vi upptäcker hur de olika 
metoderna stöder upptäckten av 
arkitektoniskt signifikanta krav.)  
 

Uppfyller kriterier 
  
Inom användandet av Stjärnan kan vi i analysen (se 5.1) härleda att 
stöd för upptäckt av väsentliga krav för systemarkitekturer uppfylls 
helt.  
Vi anser att metoden ger stöd för att upptäcka arkitektoniskt väsentliga
krav. Dock använder sig Stjärnan inte av en specifik metod för att 
kategorisera de krav man samlar in. Vi anser att detta är en styrka då 
Stjärnan är en flexibel metod som fungerar ihop med olika metoder.” 
(Eriksson, 2008) 

Härledning från affärs- och 
uppdragsmålen för systemet 
 
(Krav representerar affärsmål. 
Metoden för framkallande bör 
bidra till att de arkitektoniskt 
signifikanta kraven ger stöd för 
affärs- och uppdragsmålen.) 

Uppfyller kriterier 
  
Inom användandet av Stjärnan kan vi i analysen (se 5.1) se att 
härledning från affärs- och uppdragsmålen för systemet uppfylls helt. 
  
Vi anser att härledning från affärs och uppdragsmålen för systemet 
finns då vi i arbetet med kravprocessen genom tekniker som 
förespråkas inom Stjärnan kunnat utvinna kvalitetsattributskrav. 
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Kontrollera konsistens 
 
(Ger metodens formalistiska 
uttryck av krav stöd för att 
kontrollera konsistensen av de 
arkitektoniskt signifikanta 
kraven?) 

Uppfyller kriterier 
  
Inom användandet av Stjärnan kan vi i analysen (se 5.1) härleda att 
kriterier för att kontrollera konsistens helt uppfylls. 
  
Vi anser att Stjärnans arbetssätt är ett sätt att kontrollera konsistens 

Stöd för testning 
 
(Kan kraven fungera som 
testspecifikationer?) 

Uppfyller kriterier 
  
Inom användandet av Stjärnan kan vi i analysen (se 5.1) härleda att 
stöd för testning uppfylls helt. 
  
Enligt Stjärnans arbetssätt anser vi att stöd för testning finns, dock är 
detta något vi enbart kan besvara utifrån teorin och inte i praktiken.  

Uttrycksfullhet 
 
(Metodens formulär för att 
uttrycka krav bör vara 
tillräckligt uttryckligt för att 
möjliggöra krav på kvalitetskrav 
som kan vara arkitektoniskt 
signifikanta.  
De bör även möjliggöra 
specifikation av sammanhang 
och borde avskräcka från vaga 
krav) 

Uppfyller delvis kriterier 
  
Inom användandet av Stjärnan kan vi i analysen (se 5.2) härleda att 
kriterier för uttrycksfullhet delvis uppfylls. 
  
Detta då Stjärnan inte har en specifik metod för att uttrycka krav. Det 
är först när man nyttjar en kravhanteringsmetod som FURPS+ som 
man kan nyttja Stjärnan. 
  

Enkelt att organisera 
systemarkitektonisk väsentliga 
krav 
 
(Formuläret bör för att uttrycka 
kraven underlätta sökandet efter 
en mängd olika kriterier och 
organisera kraven utifrån olika 
kriterier.) 

Uppfyller delvis kriterier 
  
Inom användandet av Stjärnan kan vi i analysen (se 5.2) härleda att 
kriterierna för att enkelt organisera systemarkitektonisk väsentliga 
krav delvis uppfylls. 
  
Genom metodens tekniker såsom insamling och dokumentering anser 
vi att de arkitektoniskt viktiga kraven blir enkla att hitta. 
  

Stöd för variabilitet 
 
(Ger metoden eller dess 
“uttrycksformalism” stöd för att 
fånga och uttrycka variabilitet?) 

Uppfyller delvis kriterier 
  
Inom användandet av Stjärnan kan vi i analysen (se 5.2) härleda att 
kriterierna för stöd för variabilitet delvis uppfylls. 
  
Vi anser att stöd för variabilitet finns i arbetssättet för Stjärnan, dock 
ger inte metodens uttrycksformalism uttryckligt stöd för att fånga och 
uttrycka variabilitet.  

Färdighetsnivå nödvändig att 
utföra metoden 
 

Uppfyller kriterier 
  
Inom användandet av Stjärnan kan vi i analysen (se 5.3)  härleda att 
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(Vilka speciella färdigheter ska 
de som utför metoden besitta? 
Vilken typ av specialutbildning 
måste de ha för att utföra 
metoden effektivt?) 

kriterierna för färdighetsnivå nödvändig för att utföra metoden helt 
uppfylls 
  
I vårt arbete med Stjärnan anser vi att Stjärnan är väldigt 
användarvänlig, man behöver inte ha tidigare färdighetsnivå med att 
arbeta med krav.  

Verktyg 

(Ger verktyget stöd för att enkelt 
organisera, spåra, prioritera krav 
och kontrollera 
inkonsekvenser?) 

Uppfyller kriterier 
  
Inom användandet av Stjärnan kan vi i analysen (se 5.3) härleda att 
kriterier för verktyg helt uppfylls. 
  
Vi anser att Stjärnan helt uppfyller kriterierna då mallar finns att 
hämta på Konsultbolag1s hemsida. 

  

6.2 Bidrag till framtida studier 
 
Sett till rapportens resultat är våra åsikter att Stjärnan i kravprocessen visar på fördelar och nackdelar.  
Stjärnan uppfyller inte alla kriterier från Bass modellen då den inte har någon egen 
kategoriseringsmetod eller specifika verktyg för metoden. 
 
Dock förespråkas kravhanteringsmetoden FURPS+ att nyttjas i samband med Stjärnan samt att generella 
verktyg finns att hämta från Konsultbolag1s hemsida.  
 
Dessa kan användas i samband med Stjärnan. Detta kan ses som en styrka och inte en svaghet, dvs 
Stjärnan är en mycket flexibel metod som inte är kopplad till en viss metod eller mall. 
 
En intressant fråga för framtida studier nu när vi vet att Stjärnan täcker viktiga delar av 
kravhanteringsprocessen är “vilken kategoriseringsmetod och vilka mallar skulle bäst fungera ihop med 
kravhanteringsmetoden Stjärnan?” 
  

6.3 Metodkritik 
  
I vårt arbete med detta projekt har vi för att samla in relevant data använt oss av den kvalitativa 
insamlingsmetoden “intervjuer. Det finns nackdelar med intervju-baserad undersökning några av dessa 
är bl.a. svårt att nå upprepningsbart resultat och brist på tillförlitlighet. 
  
Forskarens verkan inom sammanhanget innebär att konsistens och objektivitet är svåra att uppnå då 
respondenten fokuserar på vad de säger att de gör, istället för vad de egentligen gör blir 
datainsamlingens trovärdighet tunn (Oates, 2007). Detta visar sig extra tydligt då man inte har mer 
insamlingsunderlag tillgodo. Det saknas en mer nyanserad bild av verksamheten, vad respondenten 
säger behöver inte alls vara rätt om man ser från t.ex. andra anställdas synvinkel. 
  
Hade vi haft flera intervjuer hade vi potentiellt kunnat få en mer rättvis bild av hur Stjärnan används och 
djupare förståelse för kravarbetet.  
 
Vidare brister på insamlingsmetoden är att vi inte använt workshop som insamlingsmetod. Enligt 
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Eriksson (2008) är workshop ett mycket effektivt sätt att på kort tid identifiera, strukturera och prioritera 
de övergripande normala kraven. Dock är det väsentligt att en rutinerad workshopsledare utför 
insamlingen.  
  
Baserat på systemets intressenter och de mål som ställts upp för systemet kan olika typer av krav samlas 
in. Det behövs flera olika insamlingstekniker för att samla in en så komplett bild av kraven som möjligt. 
(Eriksson,2008). I vårt arbete har vi använt ostrukturerad intervju samt semistrukturerad intervju. 
Detta medföljer att vår bild av kraven inte blir komplett. 
  
Erfarenhet & Omdöme 
Att bestämma vilka krav som har arkitektonisk betydelse är en fråga om erfarenhet och omdöme. (Bass 
et al, 2006)  
 
I vår utvärdering av Stjärnan har vi använt oss av Bass-modellen, i användandet av modellen har 
erfarenhet och omdöme stor vikt för hur utvärderingen behandlas. Detta gör att resultatet kan ses som 
svagt då vi tidigare inte har någon erfarenhet i ämnet krav. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 
Exjobbsförslag från CGI 

CDI och Kopplet -Ersättning av Execute360 
En sådan analys kan göras ur ett funktionellt perspektiv. 
● Behörighetssystem  
● Lagring(Data, dokument) 
● Låsmekanismer 
● Workflow 
● Tidsstyrda händelser 
● Administration(verktyg) 
● Loggning(med automatisk rensning) 
● Prestanda 
● Övervakning(Statistik, SystemHealth) 
● Installations-patchningsförfarande 
● Arkivering och gallring 
● Robusthets perpektiv. (Execute360 är en extremt mogen och robust produkt) 
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8.2 Bilaga 2 
 
Begreppsgraf över olika systemdelar av Execute360 
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8.3 Bilaga 3  
Intervjufrågor till produktägare(Respondent 2) med svar 
Första intervjun med produktägare för Execute 360 designad enligt “Exjobbsförslag från CGI”. Se 8.1 
Bilaga 1.  
Vi ville ha lite mer förklaringar och en viss fördjupning av de centrala funktionerna. 
  
Frågor: 
  
1. Kan du förklara vad är Execute360 ? Vad används den till? 
2. Vad är CDI ? Vad har den för funktionalitet? 
3. Kan du beskriva lite mer detaljerad vad innebär behörighetssystem i Execute360?  
4. Kan du beskriva vad innebär lagring  i Execute 360? 
5. Kan du beskriva vad innebär låsmekanismer? 
6. Kan du beskriva vad innebär Workflow i Execute 360? 
7. Kan du beskriva vad innebär tidsstyrda händelser och vilka är de i så fall ? 
8. Kan du beskriva vad innebär Administration i Execute 360? Vad är det ni administrerar? 
9. Kan du beskriva mer om loggning med automatisk rensning? 
10. Kan du detaljera prestandan ? Vad har ni förväntningar? 
11. Kan du beskriva mer om övervakning funktionen? 
12. Kan du beskriva vad innebär Installations och patchningsförfarande? 
13. Vad innebär robusthet? Vad har ni för förväntningar av en robust plattform? 
14. Använder ni mallar vid kravspecifikationer? 
 

Svar: 

Behörighetssystem 

Log in/Log out. 

I Execute360 skapar vi användargrupper som ger behörighet till en delmängd av dokument/ärenden. 

I en större organisation är det vanligt att man i ekonomisystemet delar upp verksamheter i olika 
”företag”. 

Det speglas i Execute360 genom att vi skapar en fakturaklass per företag och kopplar klasserna till 
användargrupper. 

Vi kopplar också i CDI användargrupper till specifika behörigheter/funktioner, t.ex. ”Ändra 
fakturanummer”, ”Skapa utbetalning”, ”Ändra fakturabelopp” osv. 

Här ligger stödet för grupperingen i Execute360 men behörighetskontrollen till funktioner ligger i 
CDI. 

I behörighetssystemet ligger också koppling mellan användare och köer/korgar i Execute360. 

Vissa korgar har alla användare tilllgång till medan vissa mer avancerade roller kräver tillgång till fler. 

Lagring (Data, dokument) 

En ärendeklass i Execute360 bygger på ett ärendeformulär. 

I formuläret för leverantörsfakturor finns ett antal fält varav vissa är grupperade i tabeller. 

Fält som är grupperade i tabeller innehåller ett antal rader, dvs ett fält kan innehålla ett värde på rad 1, 
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ett annat på rad 2 osv. 

Detta används t.ex. för att lagra information om (flera) konteringsrader i ett ärende. 

Ett fakturaärende innehåller alltid 1 eller flera bilagor, typiskt TIF-bild, xml-filer, pdf-filer, 
office-dokument, .msg. 

Ett ärende har default stöd för anteckningar (rubrik, författare, text) och alla förflyttningar i 
arbetsflödet lagras per automatik. 

Allt ärendedata lagras i ett filsystem på ett internt Execute360-format. 

De fält som man har definierat som index-fält lagras också i databasen för sökbarhet. 

Tabeller i formulär kan inte lagras per automatik, vi har i CDI en egen lösning för att göra 
konteringsinformation sökbar. 

Execute360 har mycket god prestanda vid läsning och skrivning av ärenden. 

Låsmekanismer 

Ett ärende i arbetsflödet kan enbart ”checkas ut” för redigering av 1 användare åt gången (”kö-lås”). 

Interna låsmekanismer tillser detta. 

Det gäller även när ärenden lämnat arbetsflödet (”objekt-lås”). 

Workflow (flödesregler, flexibilitet) 

Arbetsflödet byggs upp mha ett grafiskt gränssnitt. 

Arbetsstegen innehåller  

- Preprocessingregler (regler som slår till när ärendet anländer till steget) 
- Worksets (regler som bestämmer vad som ska visas i kö/-er i ett arbetssteg) 
- Postprocessingregler (regler som slår till när ärendet lämnar steget) 
I reglerna definierar man hur arbetssteg hänger ihop i ett flöde. 

Regler kan också förändra data i ärendet, vanligast är att statusfält ändras för att önskat flöde ska 
uppnås. 

Regler används även för att uppdatera variabler som bl.a. används för att filtrera innehåll i köer 
(dynamiska worksets). 

Tidsstyrda händelser (t.ex. eskalering) 

Administration (Verktyg) 

Loggning (med automatisk rensning) 

Prestanda 

Övervakning (Statistik, System Health) 

Installations- patchningsförfarande 

Arkivering och gallring 

Sen har vi ett robusthetsperspektiv också. Execute360 är en extremt mogen och robust produkt som 
hanterar 100 000-tals ärenden per år hos våra kunder. 

En marginell försämring (promillenivå) skulle ha stor negativ påverkan. 
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8.4 Bilaga 4  
 
Mall för Kravspecifikation 
  
Företagsnamn 
Projektnamn 
  
Kravspecifikation för <systemets/ärendetsnamn> 
Version x.y 
  
  

Fält Ange Flik 

Rubrik Systemets namn   

Ämne Projektets namn   

Författare för-efternamn   

Godkänd av för- efternamn   

Version ex. 1.1   

Unik identifierare Prefix + dokumentets ID - nummer   

Dokumenthistorik 

  

Datum Version Beskrivning Författare 

<åååå-mm-dd> <x.y> <Detaljer> <Namn> 

        

        

  

1. Inledning 

1.1 Kortfattat beskrivning 

Beskriv kortfattat vad kravspecifikationen avser. ex: namn på projekt eller system med 
versionsnummer. beskriv gärna vad som föranlett kravspecifikationen, till ex: en förstudie eller en 
anbudsbegäran. 

1.2 Kontaktpersoner 

Ange vem som är ansvarig för eventuell grupp av verksamhetskunniga som deltagit, gärna med 
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organisatorisk tillhörighet. 

  

Verksamhet 

Örjan  produktägare 

Jerker Konsultchef 

 

Utförare 

Özgur Student 

Viktor Student 

 

1.3 Termer och förkortningar 

Förklara termer som behövs för att utlösa dokumentet. Skriv en referens till projektets termordlista om 
en sådan används. Alternativ kan en tabell göras som liknar den nedan. 

Term Förklaring 

Felrapport   

CDI   

Företag   

Ärendeklass   

  

1.4 Hänvisningar till andra dokument 

Lista de dokument nämns i någonstans i kravspecifikationen. Listan kan innehålla versionsnummer, 
sökväg till dokument eller beskrivning av hur man får tag på dokumentet, Beskrivning av dokumentet, 
författare och författarens organisation. Det är även möjligt att lägga listan som en bilaga eller hänvisa 
till annat dokument. Exempel på lista. 

Dokument Beskrivning 

Detaljerade krav Kraven finns i kravdatabasen i ReQtest under projektet “Samband” 

Projektets ordlista P:\fluffy\ordlista.doc 

41 
 



 

Orderprocessen Se intranätet under rubriken “Verksamhetsprocesser”. 

1.5 Omfattning 

Beskriv vad kravspecifikationen omfattar, till ex: funktionella och ickefunktionella krav för 
systemet<systemets namn> 

1.6 Avgränsning 

Beskriv sådan som kravspecifikationen inte tar up, till ex: detaljerad design. Nämn var den detaljerade 
designen kommer dokumenteras, till ex: i användningsfall, funktionsspecifikation eller 
designspecifikation. 

 1.7 Översikt till dokumentet 

Beskriv hur dokumentet är strukturerat. Ex: 

Dokumentet är uppdelat i följande huvuddelar: 

Systemglobala funktionellakrav 

Funktionellakrav 

Ickefunktionellakrav 

Designrestriktioner 

Användardokumentation och hjälpsystem 

Upphovsrätt 

Regler 

1.8 Öppna frågor 

Beskriv kända problem gällande innehållet i detta dokument med ansvarig och datum då frågan ska 
vara löst. 

Ex: 

2. Systemglobala funktionella krav 

Systemglobala funktionella krav är krav som är gemensamma för alla eller flera krav. 

Ex: 

1 Felmeddelanden 

När ett systemfel inträffat ska felmeddelanden visas i form av meddelanderutor på svenska. Fel ska 
loggas med information om anropat system, felets interna nummer och indata. 

2 Obligatoriska fält 

Om handläggaren inte fyller i obligatoriska fält ska ett felmeddelande visas och markören ska placeras 
i rätt fält. 

3 Spårbarhet 
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Systemet ska logga alla förändringar i en textfil. 

2.1 <Systemglobalt funktionellt krav 1>  

3.  Funktionella krav 

Här beskrivs systemets funktioner och egenskaper. Ju mer omfattande kraven är, desto viktigare är det 
att dokumentet har en god struktur. Kraven kan med fördel delas upp per funktionsområde eller 
systemdel, till ex: “Kund”,“Order”,”Lager”.  Om du vill nämna beroenden till andra dokument anges 
detta i anslutning till respektive krav. Sökvägen till dokumentet beskrivs under rubriken “Hänvisningar 
till andra dokument”. 

Kraven kan antingen beskrivas direkt i detta dokument eller i ett separat dokument. Om kraven är få 
kan beskrivas här men om det är många eller komplexa krav, bör de beskrivas i ett separat dokument, 
till ex: i Excel  ett kravhanteringsverktyg. Detta gäller i samtliga krav i detta dokument, inte bara 
funktionella krav. 

Exempel på krav: 

3.1 Spara Kund 

Handläggare ska kunna spara kunder. När kunden sparas ska ett meddelande visas. Om handläggaren 
avbryter registreringen ska systemet återgå till huvudsidan. 

Prioritet :  Hög 

Motivering: Den här funktionen är kritisk 

3.1 <Funktionellt krav 1> 

4.  Ickefunktionella krav 

4.1 Användbarhet 

Riktlinjer som systemet ska uppfylla, exempelvis Windows-riktlinjerna eller företagets riktlinjer för 
utformning av webbsystem 

Krav på användarnas utbildning, exempelvis att användarna ska vara processingenjörer. 

Mätbara tider för typiska uppgifter i systemet 

4.1.1<Användbarhetskrav 1> 

4.2 Tillförlighet 

Exempel på systemets tillförlighet: 

Fel av allvarlighetsgrad “medel” får inträffa max tre gånger per år. När systemfel inträffar ska 
systemet återgå till normal hantering utan att manuella åtgärder behöver vidtas. 

Ett vanligt sätt att uttrycka tillförlighetskrav är mätetalet MTBF, Mean Time Between Failures, eller 
på svenska genomsnittlig tid mellan fel. MTBF specificeras ofta i timmar men kan också  anges i 
dagar, veckor eller år 

4.2.1 <Tillförlighetskrav 1 > 

4.3 Prestanda 
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Exempel på krav på systemets prestanda 

Systemet ska klara att 200 användare samtidigt söker och registrerar ärenden och svarstiderna får ej 
överstiga 3 sekunder. 

Första synliga tecken på svar ska visas inom tre sekunder i 95% av fallen mätt från yttre brandväggen. 

Samtliga sökfunktioner i systemet ska presentera sökresultatet inom tre sekunder i 95% av 
sökningarna. Svarstiden får ej överstiga fem sekunder för resterande 5% av sökningarna. 

Om systemet överbelastas ska systemet inte tillåta nya inloggningar. Påbörjade transaktioner ska 
slutföras men inga nya transaktioner ska kunna inleds. Användarna ska informeras. 

4.3.2 <Prestanda krav 1> 

4.4 Underhållbarhet 

Exempel på krav på systemets underhållbarhet: 

Det ska finnas drift- och systemdokumentation framtagen enligt företagets mallar. Dokumentationen 
ska vara granskad och godkänd av beställaren 

Systemet ska levereras med testplan och testfall. 

Systemet ska vara utvecklad i enlighet med företagets kodstandard. 

4.4.1 <Underhållbarhetskrav 1> 

5.  Designrestriktioner 

Exempel på design restriktioner:  

Systemet ska utvecklas med Microsoft C# i Visual Studio 2005 

Webbplatsen ska vara utvecklad med EpiServer version 4.5.1 

Systemet ska bygga på databasen Microsoft SQL Server version 2003. 

Systemet ska vara utvecklad enligt designmönstret “Factory”. 

5.1 <Designrestriktion 1> 

6. Användardokumentation och hjälpsystem 

Exempel på krav på användardokumentation och hjälpsystem: 

Det ska finnas hjälp för samtliga fält. 

Det ska finnas hjälp för samtliga sidor. 

Systemet ska levereras med en “läs mig-fil” som beskriver de nya funktionerna. 

7. Upphovsrätt 

Beskrivning av garantier och ägarförhållanden, exempelvis vem som har upphovsrätt till kod och olika 
typer av dokumentation. Beskriv om leverantören har rätt vidareförsälja systemet och om beställaren 
har rätt att anlita annan part förvaltning. I vissa situationer deponeras programkoden hos tredje man i 
händelse av att leverantören går i konkurs eller av annan anledning inte kan eller vill fortsätta förvalta 
systemet. Här kan även licensvillkor för användningen beskrivas, såsom användare  
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8.5 Bilaga 5 
Kravspecifikation utifrån insamlingsmetoder  

Kravspecifikation 

Här nedan följer våran kravspecifikation.  

 CGI - Borlänge 

Kravspecifikation för Ersättning av Execute360 

Version 1.1  

Fält Ange Flik 

Rubrik Execute 360    

Ämne Ersättning av Execute 360   

Författare Viktor Lindell, Özgur Bahceci   

Godkänd av för- efternamn   

Version 1.1   

Unik identifierare Prefix + dokumentets ID - nummer   

 

Dokumenthistorik  

Datum Version Beskrivning Författare 

2017-05-22 1.1 Fortsättning på  v1.0 Viktor L & Özgur B 

2017-04-30 1.0 Första dokument baserat på mail-uppgifter Viktor L & Özgur B 

        

  

 

Innehållsförteckning 

  

1. Inledning 1 

1.1 Kortfattat beskrivning 1 

1.2 Kontaktpersoner 1 

45 
 

https://docs.google.com/document/d/14frS5nTq3we3L3q_9QO64l12PneVv55Qk3nvojbhRA0/edit#heading=h.sjp33vg8phh6
https://docs.google.com/document/d/14frS5nTq3we3L3q_9QO64l12PneVv55Qk3nvojbhRA0/edit#heading=h.2elhwjpmwr40
https://docs.google.com/document/d/14frS5nTq3we3L3q_9QO64l12PneVv55Qk3nvojbhRA0/edit#heading=h.2elhwjpmwr40
https://docs.google.com/document/d/14frS5nTq3we3L3q_9QO64l12PneVv55Qk3nvojbhRA0/edit#heading=h.sjp33vg8phh6
https://docs.google.com/document/d/14frS5nTq3we3L3q_9QO64l12PneVv55Qk3nvojbhRA0/edit#heading=h.1g7cjmn9hjxj
https://docs.google.com/document/d/14frS5nTq3we3L3q_9QO64l12PneVv55Qk3nvojbhRA0/edit#heading=h.sjp33vg8phh6
https://docs.google.com/document/d/14frS5nTq3we3L3q_9QO64l12PneVv55Qk3nvojbhRA0/edit#heading=h.1g7cjmn9hjxj
https://docs.google.com/document/d/14frS5nTq3we3L3q_9QO64l12PneVv55Qk3nvojbhRA0/edit#heading=h.1g7cjmn9hjxj
https://docs.google.com/document/d/14frS5nTq3we3L3q_9QO64l12PneVv55Qk3nvojbhRA0/edit#heading=h.2elhwjpmwr40


 

1.3 Termer och förkortningar 2 

1.4 Hänvisningar till andra dokument 2 

1.5 Omfattning 2 

1.6 Avgränsning 2 

1.7 Översikt till dokumentet 2 

2. Systemglobala funktionella krav 3 

3.  Funktionella krav 3 

3.1 Behörighetssystem 3 

3.2 Lagring(Data, Dokument) 3 

3.3 Låsmekanismer 4 

4.  Ickefunktionella krav 4 

4.1 Användbarhet 4 

4.2 Tillförlighet 5 

4.3 Prestanda 5 

4.4 Underhållbarhet 6 

5.  Designrestriktioner 6 

6. Användardokumentation och hjälpsystem 6 

  

  

  

1. Inledning 

  

1.1 Kortfattat beskrivning 

Plattformen Execute360 ska bytas ut mot en ny plattform. 

I uppdraget ingår att skriva en kravspecfikation utifrån Execute360’s funktioner och användbarhet. 
CGI vill ha en liknande produkt som Execute360 , vi genomför en marknadsundersökning utifrån de 
krav som specificeras i kravspecifikationen. 

  

1.2 Kontaktpersoner 

Verksamhet 

Jerker Dahlbäck Konsultchef 
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Örjan Strand Produktägare 

 

Utförare 

Viktor Lindell Student 

Özgur Bahceci Student 

  

 

1.3 Termer och förkortningar 

Förklara termer som behövs för att utlösa dokumentet. Skriv en referens till projektets termordlista om 
en sådan används. Alternativ kan en tabell göras som liknar den nedan. 

Term Förklaring 

CDI Modul för elektronisk fakturahantering 

Företag Virtuellt benämning. Varje verksamhet delas upp minst ett“företag”Till ex: Hos 
Trafikverket har man Körkortsprov och Järnvägsenhet. 

    

  

1.4 Hänvisningar till andra dokument 

Lista de dokument som nämns någonstans i kravspecifikationen. Listan kan innehålla 
versionsnummer, sökväg till dokument eller beskrivning av hur man får tag på dokumentet, 
Beskrivning av dokumentet ,författare och författarens organisation. Det är även möjligt att lägga 
listan som en bilaga eller hänvisa till annat dokument. Exempel på lista. 

Dokument Beskrivning 

    

  

1.5 Omfattning 

Kravspecifikationen omfattar funktionella krav, ickefunktionella krav och designrestriktioner för 
systemet Execute360 

1.6 Avgränsning 

Denna kravspecifikation fokuserar på funktionella krav, ickefunktionella krav och designrestriktioner. 

47 
 



 

Kravspecifikationen kommer inte att ta upp detaljerad design, upphovsrätt och regler. 

  

1.7 Översikt till dokumentet 

Dokumentet är uppdelat i följande huvuddelar: 

Systemglobala funktionellakrav 

Funktionellakrav 

Ickefunktionellakrav 

Designrestriktioner 

Användardokumentation och hjälpsystem 

 

2. Systemglobala funktionella krav 

Systemglobala funktionella krav är krav som är gemensamma för alla eller flera krav. 

  

2.1 Systemglobalt funktionellt krav 1 Felmeddelande 

När ett systemfel inträffat ska felmeddelanden visas i form av meddelanderutor på svenska. Fel ska 
loggas med information om anropat system, felets interna nummer och indata. 

  

2.2 Systemglobalt funktionellt krav 2 Obligatoriska fält 

Om användaren inte fyller i obligatoriska fält ska ett felmeddelande visas och markören ska placeras i 
rätt fält. 

  

2.3 Systemglobalt funktionellt krav 3 Spårbarhet 

Systemet ska visa förändringar i ärenden 

Systemet ska logga förflytningar  i databas. 

  

2.4 Systemglobalt funktionellt krav 4 Sökning 

Svarstiden på sökningar: 

Sökningar med enstaka attribut bör inte överskrida 5 sekunder 

Sökningar med kombinerade villkor bör inte överskrida 15 sekunder. 

  

3.  Funktionella krav 
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3.1 Behörighetssystem 

Prioritet :  Hög 

Motivering: Den här funktionen är kritisk 

Under behörighetssystem kraven vill man att systemet ger möjlighet att utföra följande: 

  

3.1.1 Behörighetssystem krav 1  

Skall ha Log in/Log ut funktion 

Prioritet :  Hög 

Motivering: Den här funktionen är kritisk 

  

3.1.2 Behörighetssystem krav 2  

Skapa användargrupper 

  

3.1.3 Behörighetssystemkrav 3 

Skall Skapa ärendeklasser 

  

3.1.4 Behörighetssystem krav 4 

Tilldela ärendeklasserna till användargrupper 

 

3.2 Lagring(Data, Dokument) 

Prioritet :  Hög 

Motivering: Den här funktionen är kritisk 

  

3.2.1 Lagring krav 1 

Systemet ska låta att skapa ärendeklasser  

  

3.2.2 Lagring krav 2 

Systemet ska låta bygga på ärendeformulär i ärendeklasserna 

  

3.3 Låsmekanismer 
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Prioritet :  Hög 

Motivering: Den här funktionen är kritisk 

 

3.3.1 Låsmekanismer krav 1 

Kö-lås 

Ett ärende i arbetsflödet ska bara kunna “checkas ut” för redigering av 1 användare åt gången. 

  

3.3.2 Låsmekanismer krav 2 

Objekt-lås 

När ett ärende lämnat arbetsflödet ska bara 1 användare redigera åt gången. 

  

3.4 Tidsstyrda händelser 

3.4.1 Tidsstyrda händelser krav 1 

Eskalering  

Systemet ska kunna skicka ärenden- som ligger för attest - vidare  i flödet  

3.4.2 Tidsstyrda händelser krav 2 

Väntelägen 

Systemet ska kunna skicka vidare fakturor som är i vänteläge  

  

3.5 Administration 

Prioritet :  Hög 

Motivering: Den här funktionen är kritisk 

 3.5.1 Administration krav 1 

Hantera användare (Lägg till, radera, uppdatera ) 

3.5.2 Administration krav 2 

Skapa grupper och klasser(Lägg till, radera, uppdatera )  

3.5.3 Administration krav 3 

Hantera flöde 

3.5.4 Administration krav 4 

Konfigurera system 

3.5.5 Administration krav 5 
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Koppla ihop behörighet med ärendeklasser och grupper 

  

4.  Ickefunktionella krav 

  

4.1 Användbarhet 

  

4.2 Tillförlighet 

Prioritet :  Hög 

Motivering: Den här funktionen är kritisk 

Execute360 är ett mycket tillförlitligt system. Den nya plattformen får inte ha någon marginell 
försämring än nuvarande tillförlitlighet.  

Allvarlighetsgrad på fel MTBF(Genomsnittlig tid 
mellan fel) 

Högsta tillåten nertid 
/år 

Hög (Får inträffa högst 5 gånger/år) 99.99% tillgängligt  52 min 

Medel (Får inträffa högst 10 gånger /år) 99 % tillgängligt 3,65 dagar 

Låg (Får inträffa högst 30 gånger/år) 90 % tillgängligt 36,5 dagar 

  

4.2.1 Tillförlighetskrav 1  

Plattformen får ha ett fel av allvarlighetsgrader hög max 5 gånger per år. 

  

4.2.2 Tillförlighetskrav 2  

Plattformen får ha ett fel av allvarlighetsgrader medel max 10 gånger per år. 

  

4.2.3 Tillförlighetskrav 3 

Plattformen får ha ett fel av allvarlighetsgrader låg max 30 gånger per år. 

  

4.3 Prestanda 

Execute360 har hög prestanda. Den nya plattformen får inte ha någon marginell försämring än 
nuvarande prestanda. 

I slutet av månaden blir det en topp av användare, systemet ska då klara av att 1000-2000 antal 
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användare samtidigt använder systemet utan att det går ner.  

En viss prestanda-försämring får ske, dock ej över de värden som presenteras nedan 

Prioritet :  Hög 

Motivering: Den här funktionen är kritisk 

  

4.3.1 Prestandakrav 1 

Samtliga funktioner ska presentera resultat inom 10 sekunder i 95% av sökningarna.  

4.3.2 Prestandakrav 2 

Svarstiden får ej överstiga 20 sekunder för resterande 5% av funktioners presentation. 

4.3.3 Prestandakrav 3 

Systemet ska alltid tillåta nya inloggningar.  

4.3.4 Prestandakrav 4 

Påbörjade transaktioner ska slutföras 

4.3.5 Prestandakrav 5 

Nya transaktioner ska kunna inledas. 

4.3.6 Prestandakrav 6 

Användare ska genom globala funktioner kunna informeras att det är högt tryck på servern. 

4.3.7 Prestandakrav 7 Starttid 

Starttid bör inte överskrida 4 minuter 

4.3.8 Prestandakrav 8 Avstängningstid 

Avstängningstid bör inte överskrida 4 minuter 

4.3.9 Prestandakrav 9 Återhämtningstid från ett systemfel 

Återhämtningstid bör inte överskrida 4 minuter 

4.3.10 Prestandakrav 10 Genomströmningskapacitet 

Plattformen måste ha snabbare kapacitet än CDIs genomströmning (klarar 5-10 fakturor /sekund) 

Plattformen måste klara mer än 10 fakturor / sekund 

4.4 Underhållbarhet 

4.4.1 Underhållbarhetskrav 1 

Underhållet ansvaras av leverantör. 

4.4.1 Underhållbarhetskrav 2 

Om systemet tillhandahålls av 3:e part 
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Systemet ska levereras med testplan och testfall 

4.5 Installations-patchiningsförfarande 

 Patchning ska kunna skötas automatiskt, patchningen får inte ha negativ inverkan på prestandan. 

 

5.  Designrestriktioner 

5.1 Designrestriktion krav 1 Systemutveckling 

Plattformen ska ge support på .NET 

Plattformen ska gå att bygga på .NET 

5.2 Designrestriktion krav 2 Databas 

Plattformen ska använda databasen Microsoft SQL server 2012 eller senare 

  

6. Användardokumentation och hjälpsystem 

Exempel på krav på användardokumentation och hjälpsystem: 

  

Det ska finnas hjälp för samtliga fält. 

Det ska finnas hjälp för samtliga sidor. 

Systemet ska levereras med en “läs mig-fil” som beskriver de nya funktionerna. 

Dokument om systemdelar samt APIer ska finnas 

  

Om systemet tillhandahålls av 3:e part 

Dokumentationen ska vara granskad och godkänd av beställaren 
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