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Vad händer idag? 

 Olika typer av krav 
 

 Kravhantering 
 
 Kravdokumentation 

 
 Test 



Utveckling 
• Vad? 

 
• Till vem? 

 
• Problem som måste lösas? 

 
• Behov? 

 
• Önskemål? 

 
 





Anpassa kravarbetet till projektet 

Alla i projekt måste ha 
förståelse för: 

•Projektet omfattning 
•Krav och bakomliggande 

behov  

Presentatör
Presentationsanteckningar
Från agila (kanin) lättrörliga, små snabba förändringar till mer vattenfallsliknande med omfattande kravprocess med tydliga krav på dokumentation av krav



En avgörande förutsättning för lyckad  
kravhantering är god domänkunskap 

                          

                       

                          

                       

                          

                       

                          

                       



Mål: En luftvärnsrobot som 
hotar skeppet den avfyrades 
ifrån ska självdestruera 

 



Krav: Luftvärnsroboten ska 
självdestruera då roboten svängt 
180 grader från avfyrningsläget  

 



Scenario: Vid provskjutning 
avfyrades en robot men den 
lämnade inte robotrampen. 
Skeppet vände hemåt för att 
åtgärda felet och desarmera 
roboten. 

 



Cambio Healthcare 
systems 

• En patient – en journal 
 

• Med en enkel knapptryckning kommer åt 
allt –  
journaler, remisser, recept 
 

• Vunnit upphandlingar i 
 7 landsting  
(investeringar i miljardklass) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
24 knapptryckningarCosmic



• 1800 felrapporter skickade av 
personalen i Uppsala som använt 
systemet under 2 åren efter leverans.  
 

• Cambios vd Tomas Mora Morrison 
erkänner ”ej nådd leveransprecision 
och vissa kvalitetsproblem” 
 

Fel…. 



Exempel på fel: 

• Provsvar försvinner 
• Patienten felaktigt markerad som avliden 
• Journalanteckningar hamnar i fel journal 
• Doseringar omkastade på e-recept 
• Prestanda problem 
• Dåliga flöden i applikationen 
 



Ekonomiska konsekvenser 



Som kund/beställare 
• Svårt att veta vad man vill ha 

 
• Först när man ser en lösning förstår man 

vad man vill ha 
 

• Ofta tyvärr inte det som man trodde man 
beställt 
 

• Vem är användaren? 



Nuvarande arbete, nuvarande 
problem 

 

Mål och kritiska problem/frågor 
 

Framtida idéer  
 

Realistiska möjligheter 
 

Konsekvenser och risker  
 

Åtagande,  Motstridiga beslut 
 

Krav 
 

Prioriteter  
 
 

Vad behövs samlas in? 



Hur samlar man in information?  

• “prata” med  användare/kunder/intressenter 
• Intervjuer  
• Prototyper 
• Observationer 
• Focus grupper 
• Workshops 
• … 



Vem är användarna ? 
O  Identifiera olika användare/användargrupper 

O  Beskriv dem (“lär känna dem”) 

• Behov/problem 
• Mål 
• Domän kunskap 
• Teknisk bakgrund/färdigheter 
• Karakteristika 
• Relevant beteende 
• Efterfrågan 
• Prioriteter 
• Begränsningar  
• Attityd 

 



 
Vem är användarna av ett hotellsystem? 
Gäst  

– Frekvent 
– Ny 
– Turist 
– Affärsmänniskor  
– ….. 

Reception 
– Anställda 
– Nybörjare 
– Vikarier 
– …. 

 
 
 

 
 
 
 
 

• Andra 
– Serveringspersonal 
– Städpersonal 
– Administratörer  
– … 

 



Vem är användarna? 

• Bokhandel online  
– Säljer alla typer av böcker 
– Nya och gamla 

 

• I grupper 2-4 pers 
• Diskutera och identifiera olika användare  
 



Användbarhet 

1) Relevans. Stöder arbetsuppgifter?  
2) Effektivitet. Snabbt och 
problemfritt? 
3) Tillgänglighet. Lätt hitta nödvändig 
information? 
4) Lärbarhet. Enkelt att lära sig? 
5) Attityd. Subjektiv tillfredsställelse. 



Hotel system  

Lista med uppgifter/funktioner : 
•Boka en gäst 
•Checka in 
•Checka ut 
•Byta rum 
•Betala 
•…. 
 

Data om 
•Gäst 
•Rum 
•Betalning 
•…. 
 



Uppgifter/funktioner? 

• Bokhandel online 
– Säljer alla typer av böcker 
– Nya och gamla 

 

• I grupper  2-4 pers. 
 

• Diskutera och identifiera  
funktioner/uppgifter (minst 3 
funktioner/uppgifter)  

 



Kravförvirring… 
 

Rollerblades och pälsdjur  
förbjudna i denna byggnad 

Husprefekten 
  

 Hur skall detta krav tolkas? 

23 



Gäller förbudet både och eller antingen eller? 
Får pälsdjur åka rollerblades? 
Får man bära sina rollerblades i en väska? 
Får man bära pälsdjur i en väska? 
Är det ok om man rakar av pälsen? 
Får man ha vinterpäls & pälsmössa? 
Kan jag ha inlines av annat märke än rollerblades? 
Får jag åka vanliga rullskridskor? Skateboard? 
Om pluralis avses - får jag hanka mig fram på EN 
rollerblade? 

 



Syfte med krav 

• Beskrivning av kundens behov och 
förväntningar på produkten 

• Bas för kontakt mellan kund och 
leverantör 

• Underlag för implementation 
• Referens för verifiering 
• Beskrivning av färdig produkt 



Krav är direkt avgörande 

• Planering och kostnads uppskattning 
• Design- och arkitekturbeslut 
• Verifiering och validering 



Kravtyper 

• Funktionella krav 
– Datakrav 

• Kvalitetskrav  
• Gränssnitt mot omgivningen 
• Projektkrav 



Funktionella krav 

• Vad systemet eller produkten ska göra 
• Specificerar ofta indata och utdata 

 
 

• Ex: 1. Mätvärden ska sparas i systemet 



Datakrav 

• En typ av funktionella krav 
– Vilken data som ska in och ur systemet 
– Vilken data som ska lagras 



Kvalitetskrav 

• Icke-funktionella krav  
 

• Hur systemet ska fungera 



Olika typer av kvalitetskrav 

• Användbarhet 
 

• Tillförlitlighet 
• Prestanda 
• Underhållbarhet 
• Säkerhet 
 

• ”Skärmbilden ska synas på 
en meters håll” 

• T ex accepterad nertid 
• T ex svarstider 
• Krav på t ex designen 
• T ex inloggning, larm 
 
 



Systemet ska vara användarvänligt? 

Hur testar man detta? 

4 av 5 nya användare kan boka en  
gäst inom 5 min efter att... 

Ingen unik identifierare 



Av Henrik Kniberg 



Krav lätta att missa 

• Funktionalitet för att stänga av systemet 
• Behörigheter 
• Felmeddelande 
• Larm när fel inträffar 
• Loggning vid fel 
• Krav på utvecklingsmetod 
• Hantering vid överbelastning 
• Finns det några undantag från normal användning 
• Krav på dokumentation 
• Krav på hjälptexter 
• Krav på leverans 



Tänk även på... 

• Använd inte inte 
• Vad betyder deras, den, det...? 
• Vad menas med snabbare, lagom, 

minst...? 
• Vad menas med ibland, ofta, vanligen...? 
• Använd inte osv, t. ex, etc... 



Krav på krav 
• Precist och otvetydigt 
• Tydligt och begripligt (för vem?) 
• Komplett 
• Korrekta 
• Genomförbara 
• Testbara 
• Ej redundanta 
• Unik identifierare 



Kravhantering 
• Ta fram och samla in kraven 
• Prioritera och välja bland kraven 
• När är man färdig? 
• Dokumentation 
• Spårning 
• Validering 
• Ändringshantering 



Kravhanteringsprocessen 



Varför prioritera? 

Vi måste uppfylla 
nya krav! 

Vi måste höja  
systemets prestanda! 

Vi måste fixa 
alla felrapporter! 

Tiden rinner iväg! 

Vi har inte nog 
med pengar! 

Vi är ont om folk! 



Krav 

Alla krav ska vara spårbara!!! 

 Källan 
Analys/Design 
 Test specifikation 
 Kod etc…. 

 



Kravnumrering 

• För att åstadkomma spårbarhet till 
krav: 
– Unik identifierare 

• t.ex. löpande numrering 

• Ändra inga krav efter baseline -stryk 
gammalt och lägg till nytt 

OBS! Ändra aldrig numreringen 
 



Kravspecifikation 

Mål: 
Dokumentera kundens krav på sätt 
som gör att utvecklarna vet exakt 

vad som krävs av systemet 
 
 

Kraven kommer ur en dialog mellan kund 
och utvecklare 



Kravspecifikationen -innehåll 

• Introduktion 
– Generell beskrivning (syfte, mål, behov) 
– Vem kunden och utvecklarna är 

• Systemöversikt 



Innehåll forts 
• Olika typer av krav 

– Funktionella krav 
– Datakrav 
– Kvalitetskrav 
– Gränssnitt 
– Hårdvarukrav 
– Projektkrav 

• Terminologi 
 



Vad är testning? 

• Lära sig mer om SUT (System Under Test) 
• Finna alla fel 
• Rapportera alla fel 



Test fall 
• (Troligen) det vanligaste sättet att 

dokumentera och förbereda testning 
 
 

Krav  
ID 

Kravbeskriving  TF 
001 

TF 
002 

TF 
003 

K1  Produkten ska kunna registrera 
att ett rum är avstängt för 
reparation under en viss tid.   
 

x x 

K2 Produkten ska kunna skriva ut 
på papper samtliga rum som är 
bokade för en specifik bokning. 
 

x 

K3 
K4 



Vad innehåller ett testfall? 
ID 1 

Titel Log in 

Krav K5, K6, K7 

Status/resultat Inte excekverad/ Korrekt/Fel 

Beskrivning/syfte Verifiera login med giltiga värden 

Förhandsvillkor  Internet access 

Beskrivning Förväntat resultat 

Steg 1 Öppna webbläsaren Firefox Webbläsaren öppnas 

Steg 2 Gå till www.testreq.com www.testreq.com öppnas 

Steg 3 Klicka på “logga in” knappen i 
övre högra hörnet 

Login-sidan visas 

Steg 4 

http://www.testreq.com


Jävla skitsystem 
Jonas Söderström 

”Hej! Systemet har nu blivit uppdaterat” + 
bilaga  



Hårdvarukrav  

Kravspecifikation 
 

Termometer 
Baserad på mikroprocesser (MC68HC11) 



Hårdvarukrav 
Funktionella krav 
1.Den skall kunna mäta temperaturen på minst tre 
olika ställen 

 
Kommentar: ”mäta temperaturen är en för vag 
beskrivning. Måste bestämma mätnoggrannhet, 
mätområde och mätintervall för att kunna välja rätt 
komponenter och programmera processorn på 
riktigt sätt 



2. Aktuell temperatur skall visas på en 
display, man skall kunna byta givare 
med tryckknappar. 
 
Kommentarer:  
Två krav i ett.  
”Display” – vagt. Hur ska produkten 
användas? Inomhus? Utomhus? 
Bildskärm? 
Hur aktuell ska temperaturen vara? Hur 
ofta uppdateras på skärmen? 
”Tryckknappar” Hur många? Beror på 
användningsområde 
 



3. Temperaturen skall lagras i ett minne, 
minst 75 (ca ett dygn) mätdata skall kunna 
lagras. 
 

Kommentar: Ska värdena ligga kvar om 
spänningen försvinner? Ca 3 mätningar i 
timmen, ok? 



4. Mätdata skall kunna hämtas från 
termometern via porten på datorn. 
 

Kommentar: Seriell eller parallell? USB? 
Hur ska protokollet implementeras?  



Tänk på 
Specificera funktionskraven och inte vilka 
komponenter som ska användas. 

 
O Var konkret i kraven ex: 
O Mätnoggrannhet 0,5 grader 
O Display 5 siffror 
O Siffror 1 cm höga 

 
O Använd öppna krav 



Krav? 

• Bokhandel online 
– Säljer alla typer av böcker 
– Nya och second hand 

 

• I era grupper om 2-4 
• Identifiera  och skriv ner krav för de 

uppgifter/funktioner som ni identifierat 
(minst 3, så korrekt som möjligt)0 min  + 
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