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Abstrakt
Att ha kontroll över dokumentation av dataarkitektur kan vara en svår uppgift för ett 
stort företag då tekniken hela tiden utvecklas samt hård- och mjukvara byts ut och 
uppdateras. Detta examensarbete är baserat på krav insamlade åt Forsmarks 
Kraftgrupp AB för att lösa deras problem med dokumentering genom ett
standardsystem eller egenutvecklat system. Kraven samlades in iterativt enligt RUP 
genom samtal och intervjuer med användarna, kravbilden fastställdes innan arbetet 
med att besluta om systemet skulle köpas in i form av ett standardsystem eller 
egenutvecklas. Resultatet av kravanalysen visade ett specifikt system för att lagra 
information i en databas. Då fördelarna med egenutveckling var många och inget
lämpligt standardsystem påträffades beslutades att systemet skulle egenutvecklas.
Nyckelord: kravanalys, systemutveckling, RUP, UML, standardsystem
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1 Inledning

1.1 Problem

Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) har idag en gemensam arkitektur FOGA 
(Forsmarks Gemensamma Arkitektur), syftet med FOGA är att verksamhet, 
ledning och IS/IT-organisation ska ha ett gemensamt regelverk för utveckling och 
applikationer. 
Idag är FOGA uppbyggt av olika mappar som en trädstruktur där informationen är 
lagrad i wordfiler, i takt med att informationen växer vill man enkelt kunna söka, 
ändra och sammanställa information utifrån FOGA.

1.2 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att enligt RUP (Rational Unified Process) göra 
en kravanalys för att bestämma om systemet skall egenutvecklas eller köpas in i 
form av ett standardsystem. Systemet ska underlätta för användarna att kunna 
söka, ändra och hämta information utifrån arkitekturen FOGA.

1.3 Frågeställningar

 Kommer de insamlade kraven att kunna uppfyllas av ett standardsystem, eller 
måste systemet egenutvecklas?

 Är RUP en lämplig utvecklingsmetod när man enbart utför en kravanalys, hur 
kommer iterationerna att vara utformade?

 Fördelar/nackdelar med standardsystem respektive egenutvecklade system?

1.4 Förväntat resultat

Forsmarks kraftgrupp AB har tidigare utfört en kravanalys till föregångaren av 
FOGA, även denna gång sökte man ett standardsystem dock hittade man inget 
som uppfyllde kraven. Då det förmodligen krävs ett mindre system till FOGA så 
kommer det att bli problem att hitta ett standardsystem då dessa ofta är större och 
utvecklade för en stor kundkrets. Ett egenutvecklat system skulle även kunna
passa andra företag med liknande behov.

1.5 Avgränsningar

Det ingår inte i examensarbetet att utveckla en helt fungerande applikation utan 
enbart utföra en kravanalys. Om inget standardsystem på marknaden uppfyller 
kraven kommer systemet även att designas samt framtagande av en 
konstruktionsspecifikation och eventuellt implementering av en prototyp.
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2 Teoretisk bakgrund

2.1 Forsmarks Kraftgrupp AB

Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) [8] grundades 1973 av Vattenfall AB och 
Mellansvensk Kraftgrupp AB, företaget omsätter idag ca 4,5 miljarder kronor per 
år och har ca 750st anställda. Företaget ägs av Vattenfall (66 %) Mellansvensk 
Kraftgrupp (25,5 %) och Sydkraft (8,5 %). Kärnkraftverket består av 3st 
kokvattenreaktorer av lättvattentyp som årligen producerar 20-25 terrawattimmar 
(TWh) vilket motsvarar hela elbehovet för tre miljonstäder under ett år (1 TWh = 
1miljard kilowattimmar (kWh)). De tre reaktorerna ligger placerade på ostkusten 
norr om Östhammar i Uppsala län.

2.1.1 FOGA

FOGA kan beskrivas som en slags karta över företaget vilken beskriver 
arkitekturella regler och vägval. Syftet med FOGA är att överbygga gapet mellan 
FKA:s verksamhet, ledning och IS/IT-organisation. FOGA gör det lättare att se 
förändringar i strategier, processer och information som påverkar IS/IT-
lösningarna. FOGA ska fungera som en plattform för att underlätta avtal mellan 
verksamhet, IS/IT -organisation och externa parter. I FOGA finns fyra vyer, 
verksamhets vy, logisk vy, lösnings vy och teknologisk vy som tillsammans utgör 
en enhetlig bild av FKA. Varje enskild vy beskriver specifikationer, detaljerade 
modeller och specifikationer för att driva den dagliga verksamheten. De som 
främst berörs av FOGA är IS/IT-ledning, företagsutvecklare, IS/IT-
plattformsansvariga, systemarkitekter, utvecklare och IS/IT projektledare. 

Alla dokument i FOGA följer en och samma mall för att följa en standard, mallen 
är strukturerad med följande attribut:

Objekt

Beskriver var i hierarkin objektet (dokumentet) ska befinna sig.

Version

Versionsnummer av objektet.

Funktionell beskrivning

Beskrivning av objektet, vad objektet gör och vilken uppgift det har.

Teknisk beskrivning

Beskrivning av vad objektet består av hos FKA, samt med vilken teknik det är 
utformat.

Framtida tendenser

Beskrivning av vilka framtida, tekniska och funktionella tendenser objektet har.



7

Status

Beskrivning av nuläget.

Önskat läge

Beskrivning av önskat läge, hur objektet bör se ut i framtiden.

Förslag på förändringar

Förslag på förändringar eller beslut som krävs för att uppnå önskat läge.

Riktlinjer

Riktlinjer och standarder som påverkar objektet.

Underobjekt

Vilka underobjekt som objektet består av.

Svårigheter

Kortfattad beskrivning av svårigheter och övriga aspekter för objekt.

Säkerhetskrav

Allmänna säkerhetskrav, klassning och/eller indelning.

Ansvarig

Tex. systemansvarig, e-systemansvarig, handläggare, teknikområdesansvarig och 
extern leverantör.

FOGA objekten är i sin tur implementerade i worddokument och är organiserade i 
en katalogstruktur enligt (Figur 1).
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Figur1. FOGAs katalogstruktur.

2.2 Standardsystem

Ett standardsystem är enligt Brandt, Carlsson och Nilsson [9] färdig programvara 
som ett företag kan köpa in och efter viss anpassning utnyttja i företagets 
verksamhet. Till skillnad från egenutvecklade system behöver ej ett 
standardsystem byggas upp från grunden. Standardsystem är utvecklat för att 
kunna motsvara flera kunders verksamhetsbehov istället för att företaget själv 
utvecklar systemet. Detta innebär att standardsystem är mer generella system som 
flera företag kan utnyttja istället för att "uppfinna hjulet på nytt". Standardsystem 
kan vara uppbyggda i form av små standardmoduler ("pusselbitar") eller som stora 
integrerade system. Normalt krävs viss anpassning av både systemet och 
verksamheten för att få en fungerande IT–lösning.

Standardsystem kan ha olika frihetsgrader för en kund att kunna påverka 
användningen enligt Nilsson[9], dessa är:

 Hårdkodade (låsta) system
 Tabellstyrda (parameterstyrda) system
 Programmerbara System ("plattformar")

Ett hårdkodat system ger ingen direkt flexibilitet utan blir för en kund en ”take it 
or leave it” situation enligt Nilsson [9].

Ett tabellstyrt system ger större flexibilitet och anpassningsmöjligheter. Kunden 
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kan genom tabeller och olika parametrar specificera lämpliga vägar genom 
programpaketet vilket gör att kunden i förväg kan ange på vilket sätt de vill 
utnyttja systemet.

Med programmerbara system får kunden en hög grad av flexibilitet då 
leverantören anger en ram för applikationsområdet med vilket kunden utvecklar 
ett eget system i verksamheten. En variant är när kunden har möjlighet att sätta 
ihop olika standardmoduler till ett eget system.

2.2.1 Anskaffning av standardsystem

Ett standardsystem kan anskaffas på flera olika sätt t.ex. genom att köpa, hyra, 
låna, få det som gåva eller byte av programvara (jfr Sundgren, 1998) även 
återanvändning av system företag sinsemellan blir allt vanligare. 

En livscykel av ett standardsystem sett ur en kunds synvinkel kan placeras in i 
följande sammanhang enligt Nilsson [10]:

 Anskaffning (upphandling)
 Användning (drift) med förvaltning (underhåll)
 Avveckling (borttagande)

Det första som görs i anskaffningsfasen är att utreda om systemet ska 
egenutvecklas eller om man ska satsa på ett standardsystem. Om ett 
standardsystem ska anskaffas väljer man mellan alternativa system för 
verksamheten. Sedan anpassas valt standardsystem och berörd verksamhet till 
varandra och införs hos användarna i den aktuella verksamheten. 

2.2.2 Fördelar med standardsystem

Enligt Nilsson [10] så ger ett standardsystem följande fördelar:

Snabb utveckling

Företaget köper en färdig produkt som snabbt kan införas i verksamheten (om inte 
omfattande anpassning krävs) vilket medför snabbare intäkter.

Kostnadsbesparande

Kostnaden för utvecklingen av systemet kan fördelas på flera användare vilket 
medför lägre kostnader för kunderna. Totalt sett så brukar standardsystem vara en 
mer kostnadseffektiv investering än egenutvecklade system.

Kunskapsstöd

Användarna får kunskapsförstärkning vilket medför en mer professionell 
verksamhetsutövning eftersom leverantören successivt kompletterar systemet med 
erfarenheter från tidigare och pågående installationer.

Resultatstöd

Standardsystem hos olika affärsegenheter i ett företag ger en mer enhetlig 
informationsförsörjning vilket underlättar delegering av arbetsuppgifter samt att få 
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en effektiv resultatuppföljning på olika nivåer inom företaget.

2.2.3 Nackdelar med standardsystem

Enligt [11] ger ordet standardsystem ett fel intryck av att olika verksamheter 
arbetar på precis samma sätt. Begreppet betyder att det inte är företaget som 
utvecklat systemet utan en utomstående tillverkare vilka ibland inte ens använder 
sig av en etablerad marknadsstandard. Detta leder till att systemet inte kan kopplas 
ihop med andra lösningar. Det är just ordet ”standard” som får 
verksamhetsansvariga som saknar IT-kunskap att underskatta problemen. 
Systemutvecklare från det egna företaget med stor inblick i verksamheten är de 
som kan utveckla systemet bäst. Även om verksamheten anpassas efter det 
inköpta standardsystemet så uppstår problem, begrepp inom det köpta 
standardsystemet skiljer sig från de befintliga systemen och även dessa måste 
ersättas samtidigt eller anpassas.

Enligt Nilsson [10] så kan ett standardsystem ha följande nackdelar:

Förhastade beslut

Standardsystemet väljs ut alltför hastigt utan att verksamhetens behov har 
analyserats ordentligt eller att kravanalysen är bristfällig vilket kan leda till inköp 
av ett alltför ambitiöst system.

Stora anpassningsbehov

Standardsystemet täcker inte upp verksamhetens behov utan stora anpassningar 
måste ske i standardsystemet eller i verksamheten. Detta kan innebära stora 
kostnader för företaget t.o.m. flera gånger större än inköpskostnaden av systemet. 
Även överanpassning kan vara ett problem då det försvårar underhåll och 
versionsbyten av systemet.

Leverantörsberoende

Företaget har ingen kunskap om hur systemet är uppbyggt utan är helt beroende av 
leverantören i form av support och service av systemet. Detta kan innebära att det 
blir svårt eller helt omöjligt att ersätta en leverantör om denna skulle försvinna 
från marknaden.

2.3 Egenutvecklade system

Enligt Nilsson [10] så kan egenutvecklade system delas in i skräddarsydda system 
och genererade system. Ett skräddarsytt system är ett system som byggs upp från 
grunden och anpassas efter verksamheten. Genererade system utnyttjar 
halvfabrikat, exempel på sådana halvfabrikat är applikationsgeneratorer, 
kalkylsystem och expertsystem. Nilsson [10] menar att genererade system har en 
högre grad av förspecificering än skräddarsydda system.
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2.3.1 Fördelar med egenutvecklade system

Enligt Braue [16] så ger ett egenutvecklat system följande fördelar:

Anpassning

Systemet kan skräddarsys efter det som verksamheten verkligen behöver, genom 
detta så slipper verksamheten anpassas efter systemet.

Mindre system

Eftersom systemet utvecklas enbart till de krav som fastställts så blir resultatet ett 
mindre system vilket också leder till att utvecklingen går relativt snabbt.

2.3.2 Nackdelar med egenutvecklade system

Enligt Nilsson [10] så har egenutveckling följande nackdelar:

Långsam utveckling

Det tar lång tid att utveckla system vilket kan få följden att det blir en kö av 
system som väntar på utvecklingsservice.

Hög kostnad

Det kostar mycket att egenutveckla system vilket innebär att systemen inte blir 
tillräckligt kostnadseffektiva. 

Inget kunskapsstöd

Systemet stödjer ej affärsverksamheten vilket medför att systemet ej uppfyller 
önskade krav på att skapa t.ex. konkurrensfördelar och rationaliseringspotentialer.

Resurskrävande

De egenutvecklade systemen blir kostsamma och svåra att underhålla vilket 
medför att stora resurser måste läggas på underhåll istället för nyutveckling.

2.4 Krav

Ett krav är ett villkor eller egenskap som systemet måste uppfylla enligt Larman 
[3]. Det finns en förkortning FURPS (Functionality, Usability, Reliability, 
Performance, Supportability) vilket på svenska är funktionalitet, användbarhet, 
tillförlitlighet, prestanda och underhållbarhet. Denna förkortning är användbar när 
man ska definiera ett kvalitetssystem fullt ut för att få en påminnelse om vilka 
krav som tas till hänsyn.

2.4.1 Användningsfall (usecases)

Ett användningsfall är ett sätt att beskriva hur systemet uppträder under olika 
förhållanden när en aktör (användare) använder tjänster som systemet erbjuder 
enligt Cockburn [12]. Ett användningsfall beskrivs huvudsakligen med text men 
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kan även beskrivas med flödesdiagram, sekvensdiagram och 
programmeringsspråk. Syftet är att använda användningsfall som 
kommunikationsmedel från en person till en annan, därav är text det bästa valet. 
Ett välskrivet användningsfall ska vara enkelt att läsa och förstå, ofta skrivna med 
enkla meningar som beskriver hur en aktör uppnår ett resultat/mål med hjälp av 
systemet eller skickar information till en annan aktör. Att lära sig att läsa och 
förstå ett användningsfall tar inte mer än fem minuter, det svåra är att lära sig att 
skriva bra användningsfall. När man skriver användningsfall med text så finns det 
flera olika nivåer på hur detaljerat man vill beskriva användningsfallet enligt 
Larman [3]. Ett ”brief” användningsfall är ett snabbt och enkelt sätt att 
dokumentera bara själva flödet utan undantagsfall. Ett ”Casual” användningsfall 
är lite mer detaljerat och beskriver flödet mer uppstaplat samt har beskrivningar av 
olika undantagsfall. ”Fully dressed” användningsfall är mer strukturerade och 
detaljerade, det är denna typ av användningsfall som kommer att användas i detta 
arbete. Följande delar ingår i ett ”fully dressed” användningsfall:

Tabell 1. Fully dressed användningsfall

Scope
Systemet som behandlar användningsfallet.

Primary actor 
Den aktör som är huvudanvändare av systemet under detta användningsfall.

Level
Vad själva målet med användningsfallet är för användaren.

Stakeholders and interests
Vilka som har användning av användningsfallet samt vad som är intressant för 
just dem.

Preconditions
Något man tar för givet att det har utförts innan användningsfallet, t.ex. att 
användaren har loggat in i systemet.

Success guarantee
Vad som har uppnåtts efter att ett användningsfall utförts.

Main success scenario (basflöde)
Vägbeskrivning av själva användningsfallet om ingenting går fel.

Extensions (alternativt flöde)
Vad som kan gå fel när användningsfallet utförts.

Special requirements
Är icke funktionella krav, ofta Input/Output.
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2.5 RUP

RUP är den systemutvecklingsmetod som kommer att användas till 
kravinsamlingen.

RUP är dagens ledande systemutvecklingsprocess enligt Jacobson, Booch och 
Rumbaugh se [7]. RUP är en komplett utvecklingsmetod som täcker nästan alla 
aspekter inom typiska systemutvecklingsprojekt enligt Hirsch [2]. RUP är 
framtaget och tillhör företaget Rational Software som utvecklade metoden i början 
1990-talet, Rational Software ägs i sin tur av företaget IBM. Själva metoden är 
indelad i två stycken dimensioner -faser och arbetsflöden, faser vilket är själva 
tiden som projektet löper och arbetsflöden de olika aktiviteter som utförs i de olika 
faserna enligt bilden nedanför (Figur 2). De olika tidsfaserna är själva indelade i 
små iterationer (delprojekt) som alla bygger på tidigare iterationer. På så vis 
bygger man upp mer och mer av själva systemet i etapper, fördelar med detta är 
att man i tidigt skede kan engagera användarna av systemet samt få tidig feedback 
enligt Larman [3].

Figur 2. RUP (Rational Unified Process) [15].

Nedan följer de olika faserna samt en kort beskrivning, Krutchen [1]:

Förberedelse (Inception)

I förberedelsefasen ligger fokus på att fastställa ramarna för utvecklingsprojektet 
samt förstå de övergripande kraven.

Etablering (Elaboration)

Programvarudesign och implementation med fokus på kraven vilket sker i 
samband med framtagandet av arkitekturprototyper. Slutligen produceras en 
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exekverbar prototyp som ska fungera som grundversion i nästa fas.

Konstruktion (Construction)

Iterativ implementering och design av systemet, främst av de mindre riskfyllda 
användningsfallen, vidareutveckling av prototypen som kommer att bli den första 
funktionsdugliga produkten.

Överlämning (transition)

Fokusering på att säkerställa att kvalitetsnivån når de uppsatta målen, utbildning 
av användare, åtgärdning av fel, lägger till saker som saknas samt producering och 
levererans av den slutliga produkten.

2.6 UML

De UML -diagram som kommer att användas i detta examensarbete till att 
modellera krav beskrivs i detta avsnitt.

UML är ett standardiserat modelleringsspråk huvudsakligen ägnat åt 
systemutvecklare för att specificera, visualisera och dokumentera modeller av 
programvara, Siegel [6]. Upphovsmakarna är Jim Rumbaugh, Ivar Jacobson och 
Grady Booch som sammanslog deras egna modelleringsmetoder OMT (Object 
Modeling Technique), OOSE (Objectoriented Software Engineering) och Booch 
för att utveckla standarden UML. Den huvudsakliga anledningen till att UML 
blivit en standard är pga. att den inte är beroende av något specifikt 
programmeringsspråk enligt Bell [5]. UML är till skillnad från RUP inte en metod 
utan ett språk, det krävs heller inga specifika verktyg för att använda UML.

Nedan följer beskrivningar av de diagram som kommer att tillämpas inom detta 
arbete, Bell [5]:

Usecasediagram

Usecasediagram är till största del ägnat åt att beskriva de funktionella kraven av 
systemet, dvs. vad systemet ska göra, även relationen mellan olika användare av 
systemet.

Klassdiagram

Ett klassdiagram är till för att visualisera relationer mellan olika entiteter 
(personer, objekt och data). Det finns två olika typer av klassdiagram, 
domänklassdiagram vilket visar en mer logisk vy av systemet t.ex. CD-skivor, 
böcker och rockband vilket kunden lättare kan förstå. Den andra typen av 
klassdiagram är den som visar implementerade klasser vilket är vad 
programmeraren håller sig till.

Aktivitetsdiagram

Ett aktivitetsdiagram kan både användas till att modellera flödet som sker mellan 
två eller flera klasser när man utför en aktivitet, eller mer generellt vad som 
händer när man utför ett användningsfall, t.ex. registrerar någonting.
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2.7 SWOT

SWOT –analyser kommer att användas till att jämföra identifierade 
standardsystem med ett eventuellt egenutvecklat system.

SWOT är en analytisk metod för att mäta Styrkor (Strengths), Svagheter 
(Weaknesses), Möjligheter (Opportunities) och Hot (Threats) av Tex. ett företag 
eller ett system enligt [13]. En SWOT –analys ger information om företagets eller
systemets resurser och möjligheter i den miljö som företaget eller systemet är 
verksam. En SWOT-analys är väldigt subjektivt enligt [14] då det sällan är två 
personer kommer fram till samma resultat i en analys. En SWOT –analys bör 
hellre användas som en vägledning istället för ett fastställande.

Nedan följer beskrivningar över de olika delarna sedda ur ett företags perspektiv
[13]:

Styrkor

Styrkor är de aspekter som gör en grund för att ge företaget fördelar såsom:
 Patent
 Starkt företagsnamn
 Gott rykte

Svagheter

Följande kan ses som svagheter för ett företag:
 Brist på patentskydd
 Ett svagt företagsnamn
 Dåligt rykte

Möjligheter

Möjligheter för ett företag skulle kunna vara:
 Ett stort behov från kunden
 Nya tekniker
 Fri internationell handel

Hot

Hot kan vara:
 Kundernas tycke och smak går från företagets produkter
 Regelstyrd handel

2.8 Tidigare kravanalys

Forsmarks Kraftgrupp AB har även tidigare utfört en kravanalys på föregångaren 
av FOGA. Då hette arkitekturen FIA (Forsmarks IS/IS-baserade Arkitektur) och 
var främst ett ramverk/arkitektur som beskrev Forsmarks IS/IT-verksamhet enligt 
Jensen[18]. Även i denna arkitektur ingick beskrivningar av nuläge, önskat läge, 
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riktlinjer samt förslag för att uppnå önskat läge inom IS och IT . FIA: s främsta 
funktion var att underlätta för medarbetare och externa leverantörer att snabbt ta 
del av nuläge, önskat läge, förslag på förändring och riktlinjer inom IS/IT vid 
Forsmarks Kraftgrupp AB (exklusive processnära system). 

Målet var att få fram en webbaserad applikation med hög användbarhet där det 
bland annat var enkelt att söka, ändra och läsa information utifrån FIA. Arbetet 
följde inte någon speciell utvecklingsmetod utan började med en 
kravsammanställning.

De funktionella kraven var följande:

 Trädstruktur för navigering
 Sökning
 Granskning och manipulering av objekt
 Visning av objekt
 Ändring av objekt 
 Versionshantering
 Objekthantering
 Skapa nytt objekt
 Lägga till överobjekt/ta bort överobjekt
 Ta bort objekt
 Skapa rapport
 Skriva ut
 Administrativ sida

De icke funktionella kraven var att applikationen skulle vara utvecklad i .NET 
med ASP.NET samt vara kopplad till en Oracle databas. 

Arbetet resulterade i en databasmodell med ett fåtal poster samt en lokal
installation av webbapplikationen. 
Jensen[18] skriver i sin rapport att utvecklingen borde ha skett enligt någon 
utvecklingsmetod samt iterativt för att få applikationen mer användarvänlig. 
Utvecklingen hade varit enklare om applikationen varit en Windows forms -
applikation istället för webbaserad. Eftersom många komplikationer uppstod 
under arbetets gång och tiden inte räckte till att utveckla en helt fungerande så har 
webbapplikationen förkastats.
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3 Metod

Kraven samlades in genom intervjuer med 6st av användarna samt genom att läsa 
dokumentation om dataarkitekturen och FOGA. Intervjuerna utfördes med öppna 
frågor där också följdfrågor ställdes, användarna fick också ställa frågor tillbaka 
om något var oklart. Arbetet utfördes iterativt enligt RUP och diagram 
modellerades med UML –notation.

Kraven verifierades mot användarna genom presentationer på ca 1 timme då varje 
användningsfall analyserades, även flödesdiagram och listor med insamlade krav 
för varje användningsfall presenterades och diskuterades.

Identifiering av standardsystem utfördes med sökning via sökmotorer på Internet. 
För att se hur ett annat företag löst dokumenteringen av dataarkitekturen 
anordnades ett studiebesök hos Östhammars kommun.
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4 Genomförande

I denna sektion beskrivs hur de olika iterationerna är utformade och hur arbetet av 
kravanalysen utfördes. De tre iterationerna beskrivs var och en för sig.

Arbetet av kravanalysen utfördes iterativt enligt systemutvecklingsmetoden RUP.
Kravanalysen fastställdes innan arbetet med att identifiera ett lämpligt 
standardsystem påbörjades. Iterationerna utfördes under kravanalysen istället för 
enligt RUP under hela systemutvecklingsperioden. 6st personer intervjuades, en 
från varje tänkbar grupp som ska använda applikationen. Sammanlagt blev det 3st 
korta iterationer där kravanalysen byggdes upp mer och mer för varje iteration. I 
slutet av varje iteration verifierades kraven mot användarna genom en presentation 
på där varje användningsfall som samlats in presenterades, även flödesdiagram 
och listor med insamlade krav presenterades och diskuterades.

Tabell 2. Aktivitetsschema över kravanalysperioden 

Aktivitet, vecka 13-17 13 14 15 16 17
Introduktion till FKA, FGS, FOGA, IT
Intervju
Dokumentering av krav
Modellering
Verifierning mot användarna
Identifiering av standardsystem

4.1 Iteration 1, vecka 13-14

Den första iterationen började med en kort introduktion till Forsmarks Kraftgrupp 
AB:s verksamhet, IT-avdelning samt FOGA och IS utvecklingen enligt ramverk. 
Början av vecka 13 gick främst ut på att bli mer insatt i verksamheten samt få 
bekanta mig med arkitekturen av FOGA. Slutet av veckan började med 
förberedelser inför intervjuerna samt påbörjades intervjuer med användarna. Efter 
utförd intervju sammanställdes de krav som samlats in samt påbörjades arbetet 
med att modellera användningsfallsdiagram av användningsfallen (se bilaga 1)
och flödesdiagram. I början av vecka 14 intervjuades resterande användare, efter 
var och en av intervjuerna så modellerades användningsfallsdiagram och 
flödesdiagram (se bilaga 3). Generellt så var de insamlade kraven likartade, det 
var mest hur objekten skulle hanteras samt mer specifika önskemål som skiljdes 
åt. Det sista som gjordes i iteration 1 i mitten av vecka 14 var att samla ihop 
användarna för en genomgång av kraven.
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Tabell 3. Aktivitetsschema över iteration 1.

Iteration 1 13 14
Introduktion till FKA, FGS, FOGA, IT
Intervju
Dokumentering av krav
Modellering
Verifiering mot användarna

4.2 Iteration 2, vecka 14-15

Denna iteration påbörjades med att dokumentera och ändra de krav efter 
genomgången i iteration 1. Varje användningsfall skrevs ner mer detaljerat enligt 
en ”fully dressed” användningsfallsmall (se bilaga 2). Även tidigare 
flödesdiagram och användningsfallsdiagram uppdaterades enligt de nya kraven. 
Även en skiss av en domänmodell påbörjade samt mer detaljerad dokumentering 
av hur objekten skulle kunna byggas upp. Iteration avslutades med en genomgång 
av kraven där varje användningsfall presenterades och diskuterades med 
användarna.

Tabell 4. Aktivitetsschema över iteration 2.

Iteration 2 14 15
Dokumentering av krav
Modellering
Verifiering mot användarna

4.3 Iteration 3, vecka 15-16

Den största ändringen efter iteration 2 var själva uppbyggnaden av objekten, alla 
hade olika synpunkter så denna iteration var främst ägnad åt att samla in krav på 
hur objekten skulle byggas upp. Efter korta diskussioner med en användare i taget 
så dokumenterades deras förslag. Iterationen avslutades med att fastställa hur 
strukturen av ett objekt bör se ut.

Tabell 5. Aktivitetsschema över iteration 3.

Iteration 3 15 16 17
Dokumentering av krav
Sammanställning av skall och bör lista
Modellering
Verifiering mot användarna
Identifiering av standardsystem
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4.3.1 Identifiering av standardsystem

Identifieringen av standardsystem utgick främst genom att söka via sökmotorer på 
Internet, besök av leverantörers hemsidor och även artiklar och övrig 
dokumentation om standardsystem utforskades. En träff ordnades med 
Östhammars kommun för att få en demonstration av hur dom löst problemet.
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5 Resultat

I denna sektion kommer först en beskrivning av de krav som samlats in, dessa 
krav grundar sig i intervjuer med de 6st användarna samt dokumentering av 
FOGA. Därefter kommer resultatet av identifieringen av standardsystem samt om 
systemet skulle egenutvecklas. Sist beskrivs fördelar- och nackdelar av identifierat 
standardsystem med egenutvecklat system samt en SWOT –analys av de båda,
sektionen avslutas med en kort sammanfattning.

5.1 Krav

Kraven samlades in genom en variant av systemutvecklingsmetoden RUP, 
metoden följdes inte helt och hållet då arbetet endast var en kravanalys. Det som 
anammades från RUP var till största del den iterativa delen samt modelleringen av 
UML diagram.

5.1.1 Funktionella krav

Dessa krav är hur applikationen ska hantera data samt användas av användarna.

Söka objekt

Det skall gå att söka specifika objekt i systemet, en sökning är antingen en fritext 
eller fältsökning. Alla fält och underfält i ett objekt ska vara sökbara. Träfflistan 
ska kunna anpassas så att specifika attribut presenteras. Sökresultaten skall kunna 
exporteras till Excel.
Fritext: Sökningen sker baserat på ett enda sökord och är över alla fält och 
underfält i ett objekt.
Fältsökning: Sökningen kan ske med en kombination av flera sökord och fält 
samtidigt.

Ändra objekt

Varje textfält skall kunna ändras, texten skall kunna formateras och även bilder 
skall kunna hanteras.

Läsa objekt

Ett objekt skall kunna öppnas för enbart läsning samt förhandsgranskas.

Skriva ut

Både objekt och rapporter skall kunna skrivas ut.

Navigera i trädstruktur

Det skall gå att navigera genom objekt och underobjekt via en trädstruktur.
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Sammanställa rapport

Det skall finnas förhandsdefinierade rapporter som sammanställer fält från flera 
objekt till en rapport, rapporten skall kunna förhandsgranskas och skrivas ut.

Skapa nytt objekt

Ett nytt objekt skall kunna skapas.

Ta bort objekt

Om en användare är administratör eller ägare av ett objekt skall han/hon kunna ta 
bort objektet.

5.1.2 Objekt

Tidigare var alla objekt (dokument) utformade enligt samma mall och struktur
oavsett objekttyp vilket innebar att vissa objekt kunde innehålla ofyllda fält. 
Under kravanalysen beslutades att objekten ska vara olika men följa samma 
grundobjekt som sedan kan byggas ut enligt figur 3.
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Figur 3. Diagram över strukturen av ett objekt i FOGA.

Största skillnaden sen tidigare är att flera tilläggsfält kan läggas till för att kunna 
skapa flera objekttyper samt att ett fältobjekt kan innehålla underfält för att 
utvidga sökmöjligheterna. Versionsnummer samt underobjekt togs bort från 
standardfälten då versionshanteringen sker per fält istället för objekt. 

5.1.3 Roller

För att kunna reglera olika användares rättigheter har användarna delats in i olika 
roller, dessa är:
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Administratör

En administratör skall ha rättigheter för att:

 Söka
 Ändra
 Läsa
 Skriva ut
 Navigera i trädstruktur
 Sammanställa rapport
 Skapa nytt objekt
 Ta bort objekt
 Skapa fördefinierade rapporter
 Skapa fördefinierade objekt

Ägare

En ägare är en vanlig användare som skapat ett objekt, ägaren skall ha rättigheter 
för att:

 Söka
 Ändra
 Läsa
 Skriva ut
 Navigera i trädstruktur
 Sammanställa rapport
 Skapa nytt objekt
 Ta bort objekt

Användare

En användare skall ha rättigheter för att:
 Söka 
 Ändra
 Läsa
 Skriva ut
 Navigera i trädstruktur 
 Sammanställa rapport
 Skapa nytt objekt

5.2 Standardsystem

Då tillverkare av standardsystem utvecklar system för en stor kundkrets blir 
systemen ofta omfattande med stor funktionalitet och finesser. Enligt 
kravanalysen krävs ett mindre men flexibelt system som jobbar mot en databas för 
att lagra objekt. Under identifieringen av standardsystem så påträffades endast ett 
lämpligt standardsystem som heter Qondoc.
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5.2.1 Qondoc

Qondoc är ett hårdkodat inventeringssytem som dokumenterar, kontrollerar och 
visualiserar innehåll och relationer i komplexa IT-miljöer [17]. Qondoc består av 
två lösningar, Qondoc infrastructure och Qondoc application. 

Nedan följer specifikationer över de två lösningarna:

Qondoc infrastructure ger dokumentation om följande:

 Installerade program på servrar och klienter
 Datorers anslutning till switchportar, datauttag, patchpanel
 Anslutna objekt mot portnummer
 Fysikt kablage såsom fiber och kopparnät
 Kringutrustning såsom handdatorer, telefoner och mobiltelefoner
 Kontaktpersoner och roller
 Dokument och dokumentlänkar till alla typer av objekt
 Automatiserad uppdatering av redan inventerade objekt
 Visuell dokumentering av enheters fysiska placering: byggnad, våning, rum 

m.m.
 Stöd för bakgrundsbilder i form av kartor och fastighetsritningar m.m.
 Kraftfulla verktyg för träffsäker sökning
 Export av insamlad data till andra system: Excel, Access m.m.
 Integration med supportsystem
 Webbaserat gränssnitt för enkel åtkomst
 Konfigurationsdatabas (CMDB) i enlighet med ITIL
 Uppfyller Krisberedskapsmyndighetens rekommendationer för BITS

Qondoc Application har allt som Qondoc Infrastructure men även:

 Rapport om relationer och samband mellan system och applikationer
 Kontaktinformation om systemägare och systemförvaltare
 Kontaktinformation om processägare och driftorganisation
 Kontakt information om leverantörer och konsulter
 Dokumentation över utnyttjad utrustning i IT-miljön
 Dokumentation över vilka affärsprocesser som olika applikationer stödjer
 SLA-hantering och arkiveringsmetoder
 Möjlighet till scenariohantering

5.2.2 Qondoc mot kravbilden

För att få en neutral och rättvis bild utan att bli påverkad av säljare så anordnades 
en demonstrering av systemet hos Östhammars kommun som använt systemet i ca 
3 år. Östhammars kommun använde tidigare ett egenutvecklat system i Access för 
dokumentering men ville ha ett mer komplett och automatiserat system. Kraven i 
tabell 6 är baserade på studiebesöket.
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Tabell 6. De krav från kravanalysen som Qondoc uppfyller

Krav Qondoc
Söka Det bör gå att välja mellan fritext och fältsökning X

Fält som visas för varje objekt i träfflistan bör vara valbart X
Sökning bör kunna ske med flera fält samtidigt X
Det bör gå att skriva ut sökresultat X
Det bör gå att exportera sökresultat till Excel X
Sökningen bör gå att avbryta X
Sökordet bör bli färgat i objektfälten
Det bör gå att använda specialtecken vid sökning tex.(*,<,>) X
Det bör finnas färdiga listnings knappar tex. Lista alla 
applikationer eller servrar. X
Sökalternativ bör gå att spara X

Navigera Det bör gå att navigera via en trädstruktur av objekt

Skriva ut Det bör gå att förhandsgranska objektet innan utskrift X

Läsa
Ett objekt bör öppnas genom dubbelklickning från träfflistan 
eller objekt vyn X

Ändra Det bör gå att backa till tidigare versioner specifikt fält
Datum då ett specifikt fält har ändrats bör sparas
Det bör gå att se vem som arbetar med ett objekt när man ska 
öpnna det
Vilken användare som har ändrat specifikt fält bör sparas

Skapa nytt Det bör gå att infoga bilder i fält

Skapa 
rapport Administratören bör kunna skapa fördefinierade rapporter

En rapport bör gå att exportera till Excel format
Det bör gå att förhandsgranska rapporten innan utskrift

Ta bort
Administrarören bör kunna återställa ett objekt efter att det tagits 
bort X

Övrigt Det bör finnas en inbyggd texteditor för fälten.
Objekt bör kunna länkas till varandra X
Objekt bör kunna länkas till externa objekt 
(dokumenthanteringssytemet) X
Funktioner som klippa och klistra bör fungera över hela 
systemet. X
Det bör finnas tooltip när musen förs över ett fält med 
information om 
när fältet senast ändrats samt vem som ändrat
Objekt bör kunna ärva information av förälderobjekt
Det bör finnas en hjälpwizard för förklaringar av fält
Det bör finnas en hjälpwizard för förklaringar av objekt

Roller Det bör gå att ställa in olika rättigheter för användare X
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Qondoc täcker en stor del av kravbilden men systemet är väldigt stort och 
innehåller funktionalitet och finesser som Forsmarks Kraftgrupp AB redan har och 
inte behöver. Det största problemet är att en administrativ sida saknas för att 
kunna definiera egna objekt och rapporter. Qondoc använder sig av dokument 
istället för objekt vilket ger mindre kontroll och ingen standard över 
dokumentationen. Detta medför också sämre sökmöjligheter för att hitta 
dokumentation. Om Forsmarks Kraftgrupp AB skulle köpa in Qondoc istället för 
att utveckla ett eget system så skulle det innebära att verksamheten skulle få 
anpassas. Anpassningen skulle innebära att strukturen av FOGA ej skulle kunna 
implementeras då inga möjligheter finns att definiera egna objekt. Även en stor 
del av systemet skulle inte komma till användning då dessa inte är med i kraven.

5.3 Egenutvecklat system

Att egenutveckla systemet skulle ge en mer flexibel applikation vilket leder till att 
systemet anpassas till verksamheten istället för tvärtom. Alla krav som samlades 
in från kravanalysen skulle kunna realiseras, dock kan tid och pengar sätta 
gränser.

Forsmarks Kraftgrupp AB har idag börjat mordernisera om tidigare 
egenutvecklade system enligt arkitekturen SOA (Service Oriented Architecture) 
för att få en enhetlig och standardiserad struktur. Att egenutveckla systemet skulle 
innebära att denna arkitektur kan implementeras.

Då tekniken hela tiden utvecklas så kommer Forsmarks Kraftgrupp AB att 
använda nya tekniker och metoder vilket innebär att nya objekt kommer att 
behöva dokumenteras. En administrativ sida för att definiera egna objekt och 
rapporter är därför mycket viktig då man annars låser sig fast vid leverantören för 
att kunna uppdatera systemet.

5.4 Qondoc mot egenutvecklat system

Nedan följer fördelar och nackdelar av standardsystemet Qondoc därefter
egenutvecklat system.
                                                                                                

5.4.1 Qondoc

5.4.1.1 Fördelar

Snabb utveckling

Systemet är en färdig programvara som snabbt kan föras in i verksamheten dock 
krävs både anpassning av verksamheten och systemet.

Kostnadsbesparande

Eftersom systemet är utvecklat till att passa flera kunders önskemål vilket gör att 
priset blir lägre så är systemet eventuellt ett billigare alternativ än att 
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egenutveckla.

Kunskapsstöd

Systemet är ständigt under utveckling samt har leverantören erfarenheter från både 
tidigare och pågående versioner.

5.4.1.2 Nackdelar

Stora anpassningsbehov

Både verksamheten och systemet behöver anpassas innan systemet kan sättas i 
bruk.

Systemet är som en svart låda

Eftersom systemet är hårdkodat bidrar detta till att systemet blir som en svart låda, 
det finns ingen kunskap om implementeringen.

Leverantörsberoende

Vid problem och uppdateringar så krävs hjälp och support från leverantören, om 
leverantören försvinner från marknaden så kan detta leda till stora problem. 

Resurskrävande

Eftersom systemet är väldigt stort så kommer det att krävas mycket arbete av 
personalen.

Stor del av systemet kommer ej att utnyttjas

Alla funktioner och finesser kommer ej att användas.

5.4.2 Egenutvecklat system

5.4.2.1 Fördelar

Systemet kan anpassas efter verksamheten 

Istället för att anpassa verksamheten efter systemet så kan systemet anpassas efter 
verksamheten.

Alla krav kan uppfyllas

Alla användningsfall och krav kan implementeras, dock kan tid och pengar sätta 
gränser.

Leverantörsoberoende

Eftersom systemet utvecklas av den egna personalen så blir ingen leverantör 
inblandad.
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Kontroll över teknik och källkod

Implementeringen kan följa Forsmark Kraftgrupp AB:s standarder vilket ger 
bättre kontroll över både teknik och källkod.

Återanvändning av kod

Tjänster och klasser från tidigare projekt kan eventuellt återanvändas samt kan 
tjänster och klasser efter detta projekt komma till nytta i andra projekt.

5.4.2.2 Nackdelar

Långsam utveckling

Utveckling av system tar lång tid.

Hög kostnad

Den långa utvecklingstiden medför hög kostnad.

Inget kunskapsstöd

Utvecklaren och administratören har inte någon erfarenhet av just detta system 
sedan tidigare.

Resurskrävande

Den långsamma utvecklingen kommer att bidra till att personal kommer att vara
uppbundna med utvecklingen under en lång tid, andra system som ska utvecklas 
kan bildas till en kö.

5.5 SWOT -analys

Nedan jämförs ett egenutvecklat system mot standardsystemet Qondoc i en 
SWOT -analys.

5.5.1 Qondoc
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Tabell 7. SWOT -diagram över standardsystemet Qondoc

Styrkor Svagheter

Snabb utveckling
Verksamheten måste anpassas efter 
systemet

Kostnadsbesparande
Saknar administrativ sida för att 
definiera objekt

Kunskapsstöd (support)
Stor del av systemet kommer ej att 
användas

 Leverantörsberoende


Stor del av dokumenteringen sker med 
dokument istället för objekt

 Resurskrävande
 Systemet är som en svart låda
Möjligheter Hot
Systemet är ständigt under utveckling 
vilket ger nya versioner samt 
uppdateringar Företaget kan gå i konkurs

Support, hjälp från andra användare av 
Qondoc 


5.5.2 Egenutvecklat system

Tabell 8. SWOT –diagram över egenutvecklat system

Styrkor Svagheter
Systemet kan anpassas efter 
verksamheten Långsam utveckling
Alla krav kan uppfyllas Hög kostnad
Leverantörsoberoende Inget kunskapsstöd
Kontroll över teknik och implementering Resurskrävande
Återanvändning av kod
Möjligheter Hot

Återanvändning av tjänster
Ansvarig systemutvecklare kan sluta på 
företaget

Anpassa systemet efter ny teknik
Dåligt implementerad kod samt 
bristande dokumentation

Vidare utveckling av systemet
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5.6 Sammanfattning

Utifrån dessa aspekter skulle ett egenutvecklat system vara en bättre 
lösning då alla krav kan uppfyllas samt att Forsmarks kraftgrupp AB får bättre 
kontroll över systemet. Systemet kan anpassas efter verksamheten istället för 
tvärtom. Leverantörsoberoende är också en viktig aspekt då bindningstid samt 
licenser kan bli en dyr kostnad samt att leverantören kan upphöra.
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6 Diskussion

I diskussion av resultatet diskuteras hur ett system utifrån resultatet skulle kunna 
utvecklas för att även kunna uppfylla andra användares behov. I diskussion av 
metoden diskuteras vad som eventuellt kunnat göras bättre samt annorlunda. Sist 
kommer en jämförelse av det förväntade resultatet med det som framkommit i 
detta arbete.

6.1 Av resultatet

Att inget lämpligt standardsystem hittades var också det förväntade resultatet,
standardsystem är ofta stora för att uppfylla flera kunders önskemål, kravanalysen 
visade istället ett enkelt system men med stor flexibilitet.

Utvecklingen av systemet behöver inte specialiseras till att enbart registrera objekt 
relaterade till dataarkitektur. Efter viss anpassning av strukturen på objekten så 
skulle systemet kunna passa in i all slags verksamhet där behovet är att lagra 
information. Om mycket arbete läggs ner på den administrativa delen av systemet 
så kan objekten utformas utifrån verksamheten. Ett sådant system skulle ge 
användarna stora möjligheter till att kombinera information från flera avdelningar.
Systemet skulle kunna fungera som ett dokumenthanteringssystem där 
informationen lagras i en databas istället för fysiskt på hårddisken. Skillnaden 
skulle innebära större sökmöjligheter samt större kontroll av vad som skrivs in i de 
olika fälten. 

6.2 Av metoden

Då krav ofta skiljer sig från användare till användare var det svårt att skapa 
intervjufrågor, intervjuerna skedde därför med öppna frågor vilket har fungerat bra 
då även följdfrågor ställdes. Om något varit oklart kunde även de som blivit 
intervjuade ställa frågor tillbaka. Det hade varit intressant att även intervjua fler 
personer men då användarna av systemet inte är så många så räckte 6st bra. 

Att göra kravanalysen på ett iterativt sätt fungerade mycket bra då fel och 
misstolkningar snabbt kunde rättas till. De korta presentationerna med de som 
intervjuats var nyttiga då de kunde enas om krav som tolkats olika samt stryka och 
lägga till krav. 

Att hitta ett lämpligt standardsystem via att söka på Internet var en mycket svår 
uppgift då kravspecifikationen visade ett mindre system. Det var även svårt att 
utföra sökningen på ett strukturerat sätt då det inte var lätt att komma på bra 
sökord. De flesta system som påträffades var större system med stor funktionalitet.
Det var även svårt att hitta gratis demoversioner att ladda ner för testkörning då de 
flesta leverantörer ville komma ut på plats för att demonstrera systemen själva
vilket det inte gavs tid till i detta arbete.  Även gratis system söktes via 
download.com men inget lämpligt hittades. 

Utvecklingen av systemet bör fortsätta enligt en iterativ metod då krav kan läggas 
till, ändras och tas bort under arbetets gång.
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6.3 Av erhållet versus förväntat resultat

Då det förväntade resultatet var att inget lämpligt standardsystem skulle hittas
vilket grundade i en tidigare kravanalys gjord åt Forsmarks Kraftgrupp AB så 
stämmer det förväntade resultatet överens med det som framkommit i detta arbete.
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7 Slutsatser

Detta examensarbete har utgått från de frågeställningar i inledningssektionen, det 
är dessa frågeställningar som besvaras i denna sektion.

Kommer de insamlade kraven att kunna uppfyllas av ett standardsystem, 
eller måste systemet egenutvecklas?

Inget lämpligt standardsystem uppfyllde kravbilden så det beslutades att systemet 
ska egenutvecklas.

Är RUP en lämplig utvecklingsmetod när man enbart utför en kravanalys, 
hur kommer iterationerna att vara utformade?

RUP som iterativ metod visade sig vara mycket passande då en kravanalys 
färdigställs innan ett beslut angående att egenutveckla eller köpa in ett 
standardsystem tas. Hur iterationerna blev utformade beskrivs under sektionen 
genomförande.

Fördelar/nackdelar med standardsystem respektive egenutvecklade system?

Det finns många för- och nackdelar av att egenutveckla eller köpa in 
standardsystem, skillnaden bör studeras från fall till fall då det hade kunnat vara 
en bättre lösning att köpa in ett standardsystem i ett annat fall.  

7.1 Förslag till fortsatt arbete

Det som finns färdigt idag är en kravspecifikation samt ett klassdiagram över 
nödvändiga informationsexperter och ett databasdiagram som täcker dessa.
Förslag till fortsatt arbete är att modellera klasser och jobba vidare med databasen 
för den administrativa sidan av systemet. Utvecklingen bör ske enligt SOA i .NET 
miljö med C# som programmeringsspråk för att följa Forsmarks Kraftgrupp AB:s 
standard. Kravanalysen bör ej fastställas eller låsas då kraven kan ändras under 
arbetets gång om arbetet sker iterativt med en utvecklingsmetod som t.ex. RUP.

7.2 Tack

Ett stort tack till min handledare på Forsmarks Kraftgrupp AB Malin Lundberg för 
stort engagemang och hjälpsamhet.

Ett stort tack till min handledare på Högskolan i Gävle Jelena Zdravkovic för 
utomordentlig handledning. 
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Bilaga 1: Use case diagram

Användare

Söka objekt

Ändra i objekt

Läsa objekt

Skriva ut objekt

Systemgräns

Användningsfallsdiagram FOGA applikation
den 25 april 2006

Navigera i
katalogstruktur

Sammanställa rapport
Administratör

Ta bort objekt

Skapa nytt objekt

Objekt kommer att kunna
länkas till andra objekt

Ägare
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Bilaga 2: Fully dressed use case (Söka objekt)

Use Case: Söka objekt

Scope: FOGA applikation
Level: En tjänst för att kunna läsa, ändra, skriva ut, sammanställa rapport och ta 
bort objekt.
Primary Actor: Användare, Administratören, Ägare
Stakeholders and Interests:
Användaren - vill snabbt och enkelt kunna hämta/söka information för att läsa, 
ändra, skriva ut, sammanställa rapport. 
Administratören - vill snabbt och enkelt kunna hämta/söka information för att 
läsa, ändra, skriva ut, sammanställa rapport och ta bort objekt.
Ägaren - vill snabbt och enkelt kunna hämta/söka information för att läsa, ändra, 
skriva ut, sammanställa rapport och ta bort objekt.
Preconditions: Användaren är inloggad och igenkänd av systemet.
Success Guarantee:
Sökningen genererar konsekventa och användningsbara träffar.
Main Success Scenario:
Användaren väljer mellan fritext eller fältsökning.
Användaren anger via menyn vilka *fält som ska visas i träfflistan eller använder 
förinställda fält.
3a. Fritext: Användaren skriver in ett fritext sökord som gäller för alla fält.
3b. Fältsökning: Användaren kan söka genom att använda multipla fält, samt 
ange i vilken katalog (vy) sökningen ska ske, (eventuellt via att klicka på bläddra 
för attributet objekt).
3c. Sparad sökning: Användaren klickar på en knapp som är sparad för specifik 
sökning (hoppa över steg 4).
4. Användaren klickar på knappen ”sök”.
5. Systemet genererar en träfflista med olika objekt, de fält användaren valt syns 
för varje objekt.
Extensions:
a
Systemet genererar för stort antal träffar så att det inte svarar.
Användaren kan klicka på en knapp ”Avbryta” för att avbryta sökningen.
b
Användaren anger fel indata av sökordet.
Systemet visar ett felmeddelande att fel indata har angetts.
c
Systemet hittar inget objekt som matchar sökordet
Systemet visar ett meddelande att inget dokument hittades.
d
Systemet tappar kontakt med databasen.
Systemet visar ett felmeddelande för användaren att kontakten har brutits.

*fält – Olika attribut för sökning, olika objekt kommer att ha olika fält (attribut).
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Bilaga 3: Flödesdiagram (Söka objekt)
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Bilaga 4: Databasdiagram

FOGA_Objekt
PK obj_id
      obj_namn
      obj_status
      obj_datum
FK akt_id
FK obm_id

FOGA_Falt

PK fal_id
      fal_namn
      fal_version
      fal_information
      fal_andrad
FK akt_id
FK obj_id

FOGA_Aktor
PK akt_id
      akt_fornamn
      akt_efternamn
      akt_signatur
      akt_avdelning

FOGA_Ansvarigperson

PK ans_id
      ans_titel
      ans_fornamn
      ans_efternamn
      ans_signatur
FK fal_id

FOGA_Leverantor
PK lev_id
      lev_namn
      lev_fornamn
      lev_efternamn
      lev_telefon
      lev_postadress
      lev_postort
      lev_postkod
      lev_email
FK fal_id

FOGA_Fabrikat
PK fab_id
      fab_namn
FK fal_id

FOGA_Sokning
PK sok_id
      sok_query
      sok_namn
FK akt_id

FOGA_Roll
PK rol_id
      rol_namn

FOGA_Sakerhetskl
assning

PK sak_id
      sak_klassning
      sak_beredskap
      sak_personuppgift
FK fal_id

FOGA_Tillhor
PK til_id
FK akt_id
FK rol_idFOGA_Foralder

PK for_id
FK obj_id
FK for_obj_id

FOGA_Objektmall
PK obm_id
      obm_namn
      obm_beskrivning (xml)


