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Abstrakt  

  

  Titel: En förändringsanalys av icke-funktionella krav för ett 

affärssystem med fokus på tjänsteorienterade lösningar 

Författare Lovisa Kinell och Sandra Ljubisavljevic 

Institution Skolan för Informations- och Kommunikationsteknik (ICT) 

Examensarbete nummer 01 

Handledare Jelena Zdravkovic 

Nyckelord IT-applikation, Kravinsamling, Verksamhetskritisk IT-

applikation, Systemlandskap 
   
 

IT verktyg har blivit en allt mer central del för företag och genomsyrar idag nästan alla former av 

arbete. För företag som planerar att verksamhetsanpassa sina IT-applikationer kan detta innebära 

stora investeringar. Det innebär även man måste bli medveten om vilka IT-applikationer som 

stödjer verksamheten, hur dessa påverkar det dagliga arbetet samt vilka kvalitetskrav (icke-

funktionella krav) som ställs på dessa. Denna uppsats syftar till att identifiera och systematisera de 

kvalitetskrav samt prioriteringar som ställs från verksamheten på IT-applikationer med fokus på 

ett affärssystem. Särskilt gäller det de som kan ha en signifikant påverkan ur ett ekonomiskt, 

fysiskt och organisatoriskt perspektiv, så kallade verksamhetskritiska IT-applikationer. Resultatet 

redovisas i form av ett systemdokument relaterade till kvalitetskrav som fyllts med empirisk data 

från kravinsamling. Denna kommer att visa verksamhetens förändringsbehov på IT-applikationer 

samt en struktur för att prioritera IT-applikationer och kvalitetskrav. Med hjälp av 

systemdokumentet ges företag en enkel metod för att överblicka och öka förståelsen för 

företagets IT-applikationer och dess tillhörande kvalitetskrav. Genom litteraturgranskning och 

kvalitativa intervjuer erhölls underlag för att analysera ovan nämnda. Uppsatsen har använt sig av 

en fallstudie på byggföretaget Skanska Sverige AB. 
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Abstract 

  

  Title: A change analysis of non-functional requirements for a 

ERP-system with focus on service-oriented solutions 

Authors Lovisa Kinell and Sandra Ljubisavljevic 

Department School of Information and Communication Technology 

(ICT) 

Thesis number 01 

Supervisor Jelena Zdravkovic 

Keywords IT-application, Elicitation, Business Critical IT-application, 

System landscape 

   
 

IT tools have become an increasingly central part of businesses and affects almost all forms of 

work today. For companies planning to adapt their business together with the IT-applications, 

this means big investments. This fact requires every business manager to be aware of the IT-

applications that support the daily business and how they affect work and also the non-functional 

requirements that are placed on IT-applications. This thesis aims to identify and classify the non-

functional requirements by measuring its priorities which are set by the operator of the 

applications. This applies especially to those IT applications who may have a significant impact 

from an economic, physical and organizational perspective, so called business-critical IT 

applications. The results are presented in the form of a system landscape related to quality 

standards that were filled with empirical data from requirements elicitation. The system landscape 

will show the business need for change in IT applications and a structure for classifying IT-

applications and priorities. The landscape will give businesses a simple method for overlooking 

problems and an understanding for the businesses IT-application and its associated priority. 

Through literature reviews and interviews these essays have analyzed the above. This thesis has 

used a case study in the construction company Skanska Sverige AB. 
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1. Introduktion 

Introduktionskapitlet ger en allmän bild av uppsatsämnet där bakgrund, problematik och 

frågeställning beskrivs för att klargöra syftet med arbetet. Vidare nämns arbetets 

avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

IT-verktyg utgör en central del i företag och genomsyrar idag nästan all typ av arbete i 

verksamheten. Då globala företag växer och blir större så ökar marknadsandelarna, vilket gör 

det svårare att hålla samman flera verksamheter i ett företag. Många företag vill se 

verksamheterna som en helhet istället för flera separata. För att kunna hantera detta behövs en 

gemensam plattform som stödjer flödet av information mellan verksamheterna. Tankarna 

bakom detta är möjligheten att minska kostnader och kunna fokusera på att leverera service 

och tjänster. [SOA, 2012] 

För att kunna vara konkurrenskraftig på marknaden gäller det för företag att vara öppen för 

möjligheter och se förändringar som en del av lösningen. Därför måste företag idag uppdatera 

sina IT-system för att kunna konkurrera på marknaden. Dels för att kunna möta kundernas 

efterfrågan och dels för att vi idag lever i ett informationssamhälle som sätter stora krav på 

IT-system som ska möjliggör snabbare och effektivare lösningar. Ett problem i kravarbetet är 

att finna en lämplig nivå på kraven. Wiktorin (2003) menat att om ett krav detaljeras för 

mycket så begränsar utrymmet för konstruktören medan en för liten detaljbeskrivning på 

kraven kan skapa problem gällande kravspecifikationen och därmed avgöra när ett krav är 

uppfyllt. 

Då IT-verktyg utvecklas exponentiellt och utgör en central del av företagets dagliga arbete så 

ser man en stor vikt i att IT-systemet uppfyller behoven som användare och verksamheten 

ställer. IT och verksamheter är idag inte två stående pelare var för sig utan är ofta integrerade 

med varandra. Det betyder att IT utgör en verksamhetskritisk aspekt i företag, då vikten av att 

ta rätt beslut gällande IT-system kan vara avgörande i ett företags livscykel [Sommerville I, 

1998]. Problematiken med detta är att finna en metod som används för att anpassa ett IT-

system till verksamheten [Wiktorin, 2003]. Användandet av en bra metod ger de olika 

intressenterna en god överblick av systemet och kan därmed enklare följa arbetets gång. Ett 

exempel på ett företag som står inför ett beslut inom framtida lösning och implementering av 

ett IT-system är Skanska Sverige AB. De förändringsbehov som företaget vill fånga upp är de 

framtida krav på IT-tjänster som ska ligga till grund inför beslut gällande kostnader för drift 

och förvaltning av det nya systemet. 

1.2 Problemformulering 

Idag satsas det stora mängder resurser på verksamhetsanpassade IT-lösningar för såväl nya 

samt redan implementerade IT-system. För att möjliggöra detta söker företag mer till 

kvalitativa aspekter än funktionella aspekter på sina IT-lösningar. Aspekterna som det talas 

om nämns som icke-funktionella krav. För att företag idag ska kunna växa och öka sin andel 

på marknaden är det av stor vikt att förstå de kvalitetskrav som ställs från verksamheten. Det 
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är även en fördel att veta prioriteten som ställs på IT-applikationer. Problematiken ligger då i 

hur företag kan identifiera och systematisera de kvalitetskrav samt prioriteringar som ställs 

från verksamheten på IT-applikationer. Särskilt gäller det de som kan ha en signifikant 

påverkan ur ett ekonomiskt, fysiskt och organisatoriskt perspektiv, så kallade 

verksamhetskritiska IT-applikationer [Sommerville I, 1998]. 

1.3 Frågeställning 

Den frågeställning som arbetet främst kommer att behandla är: 

- Hur kan företag identifiera och systematisera de olika prioriteter som ställs på 

kvalitetskrav (icke-funktionella krav) av IT-applikationer? 

För att besvara frågeställningen har man utfört en fallstudie på byggföretaget Skanska Sverige 

AB som är ett globalt byggföretag med 12 000 anställda. De befinner sig nu i ett 

förändringsprogram som syftar till att gå mot en mer tjänsteorienterad arkitektur. Programmet 

är organiserat i 13 parallella verksamhetsspår, indelade i styr -, affärs- och stödprocesser. 

Verksamhetsspåren kommer i detta arbete att nämnas som spår 1 t.o.m. spår 13 på grund av 

sekretess. Vidare kommer man även försöka besvara frågan: 

- Vilken prioritet ställs på IT-applikationer och varför? 

Denna frågeställning kommer att endast vara baserad på den information som samlas in på 

Skanska Sverige AB. 

1.4 Syfte 

Detta arbete kommer att ta fram ett förslag på ett systemlandskap som kan hjälpa företag att 

identifiera och systematisera icke-funktionella krav samt prioriteter som ställs på IT-

applikationer. För att utforma systemlandskapet har en fallstudie gjorts på företaget Skanska 

Sverige AB där man har dokumenterat framtida icke-funktionella krav på IT-applikationer 

som har ställts från verksamheterna. Vidare kommer man även i detta arbete utvärdera vilken 

prioritet som ställs på företagets IT-applikationer och varför. 

1.5 Avgränsningar 

Detta examensarbete kommer inte att ta ställning till om kraven är säkerställda och validerade 

utan endast diskutera de övergripande förändringsbehoven av IT-applikationer som har 

samlats in. Vidare kommer man inte att gå in djupare på de tekniska detaljerna gällande 

kravinsamling så som kravspecifikation. 

Det finns ett antal icke-funktionella krav inom kravhantering. I denna rapport har man 

behandlat de som är relevanta för vår fallstudie mot Skanska Sverige AB. Detta kommer att 

redovisas i avsnitt 2.1.2.1 “Valda icke-funktionella krav”. 

En avgränsning som har tagits till ställning i utförandet av arbetet är man endast har behandlat 

IT-applikationer som är tjänsteorienterade. Detta för att kunna utföra fallstudien på Skanska 

Sverige AB. 
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2. Fördjupande bakgrund 

I detta kapitel ges definitionen av krav och icke-funktionella krav samt processen för 

kravhantering och dess olika faser (2.1). Vidare beskrivs begreppet affärssystem med fokus på 

Oracle E-Business Suite och dess tillhörande moduler (2.2). 

 

2.1 Vad är kravhantering? 

Krav och kravhantering är en viktig del i systemets utvecklingsfaser som används och 

definieras tidigt under utvecklingsprocessen. Kravhantering är en term som involverar 

aktiviteterna upptäcka, dokumentera och underhålla. Informationen som tas fram används 

som underlag för vad som ska komma att implementeras. Där finns beskrivningar över hur 

systemet ska uppträda, namn på applikationer, systemets funktionella begränsningar, 

specifikationer på attribut och ägare [Sommerville I, 1998]. Kravhanteringens 

utvecklingsfaser beskrivs mer under avsnittet ”2.1.3 Processfasen”. 

Generellt sätt kan kravhantering delas upp i två avsnitt, funktionella och icke-funktionella 

krav. De funktionella kraven beskriver vad systemet skall kunna utföra medan de icke-

funktionella kraven beskriver restriktionerna på produkten som utvecklas och dess 

utvecklingsprocess. 

2.1.1 Vad är ett krav? 

Ett krav visar statusen på en produkt med fokus på vad den skall göra och hur den ska uppföra 

sig. Definitionen av ett krav säger “ett krav är en nödvändig egenskap i ett system. Det är 

också ett meddelande som identifierar förmågan, karaktären och kvalitetsfaktorn hos ett 

system för att den skall ha värde och användbarhet för en användare” [Rocha Flores W]. Ett 

krav kan på så sätt beskrivas som en önskad egenskap eller funktion hos ett IT-system. 

2.1.2 Icke-funktionella krav 

Ett icke-funktionellt krav kan definieras som ”restriktioner eller begränsningar som finns på 

en systemtjänst” [Sommerville I, 1998]. Icke-funktionella krav är krav som inte är specificerat 

rörande funktionaliteten i systemet utan fokuserar på externa begränsningar som produkten 

måste uppfylla. Icke-funktionella krav kan klassificeras och delas in i sju grupper, dock finns 

fler grupper men dessa sju är mest förekommande inom kravhantering; 

 Kapacitet 

 Användbarhet                                                                   

 Tillförlitlighet 

 Säkerhet 

 Effektivitet 

 Prestanda  

[Sommerville I, 1998] 

Kraven definierar den totala kvaliteten och egenskaperna för systemet och sätter restriktioner 

för hur användarkraven ska uppfyllas. Eftersom det finns begränsningar på IT-tjänster så är 
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icke-funktionella krav ofta av kritisk vikt och har betydelse för hur användaren uppfattar 

produkten. Dessa typer av krav kostar mycket tid och pengar att åtgärda i efterhand där 

exempelvis brister i användargränssnittet kan innebära förändringar i hela produkten. Viktigt 

att veta är att det inte finns någon klar skillnad mellan funktionella och icke-funktionella krav 

utan det är beskrivningen i kravspecifikationen som avgör. 

2.1.2.1 Valda icke-funktionella krav 

Kritiska system är de system som skapar en signifikant ekonomisk, fysisk och organisatorisk 

skada utifall systemet skulle misslyckas att leverera [Sommerville I, 1998]. De tre typerna för 

kritiska system är Affärskritisk, Målkritisk och Säkerhetskritisk och involverar de icke-

funktionella kraven tillförlitlighet, prestanda, säkerhet, användbarhet och trygghet. I denna 

uppsats har man valt att begränsa sig till de icke-funktionella kraven tillförlitlighet och 

kapacitet. Bakgrunden till avgränsningen är baserad på den fallstudie som utfördes på 

företaget Skanska Sverige AB, där man efter lång erfarenhet valt dessa två icke-funktionella 

krav som mest verksamhetskritiska. Företaget vet vilken prioritering de icke-funktionella 

kraven har och vad man vill få ut av verksamheten.  

Tillförlitlighet beskriver i vilken grad systemet måste fungera för användaren, det vill säga 

huruvida ett system utför operationerna på rätt sätt och att data är korrekt. Tillförlitlighet kan 

delas upp i två rubriker: 

 Tillgänglighet – är systemet tillgängligt för användaren att arbeta i? 

 Felfrekvens – hur ofta misslyckas systemet att leverera till användaren? 

Andra exempel är incidenthantering, hur snabbt en användare kan få hjälp för att lösa ett visst 

problem. Vilka tider på dygnet det ska finnas support etc. 

 Exempel på frågor redovisas nedan.  

Tillförlitlighet 

- Vilken typ av fel får aldrig förekomma?         

- Vilken felfrekvens är acceptabel?     

- Hur länge kan en viss del av systemet maximalt få stå helt stilla?         

- Hur länge kan ett systemunderhåll vara?         

- Hur ofta kan ett systemunderhåll accepteras?         

- Hur snabbt måste systemet vara i drift efter ett systemhaveri?         

- Hur länge kan tillfälliga lösningar accepteras?         
Tabell 2.1 Exempel på frågor rörande Tillförlitlighet [Fredsberg, 2012] 

Kapacitet beskriver systemets begränsningar. Fokus ligger på datakapacitet, exempelvis hur 

många transaktioner kan genomföras i systemet per dag etc. Det gäller också begränsningar 

när det gäller antalet användare av systemet.  
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Exempel på frågor redovisas nedan. 

Kapacitet 

- Vilka krav ställts på kapacitet?         

- Vilka krav ställs på åtkomst; mobil, avlägsna arbetsplatser och andra länder?         

- Vilka krav ställs under överbelastningstider? (bokslut etc. högre/lägre)         

- Hur många användare använder systemet idag och i framtiden?          

- Hur många samtidiga användare utnyttjar systemet idag och i framtiden?         
Tabell 2.2 Exempel på frågor rörande Kapacitet [Fredsberg, 2012] 

2.1.3 Processfasen 

Kravhanteringsfasen går igenom ett antal olika processer som beskriver hur man går tillväga 

vid framtagning och validering av krav. Den första fasen beskriver vilka krav som ska 

användas och utifrån det kan man gå vidare till analysfasen och insamlingen av krav. Efter det 

kommer specificeringsfasen där man beskriver kraven. Den fjärde och sista fasen går ut på att 

validera kraven och finna de som är relevanta för uppgiften.  

Nedanstående figur sammanfattar de fyra processerna:    

 

 
 

         
          
          
 

         
          
          
          
          
          

          
          Figur 2.1 De fyra kravhanteringsfaserna [Rocha Flores W, 2012] 
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2.1.3.1 Insamling 

Den första processen i kravhanteringsfasen beskriver metodiken för planering och 

framtagning av kraven. Genom att använda och utgå ifrån modellen ”De fyra övergripande 

dimensionerna” kan viktig information tas fram för att inleda planering och framtagning av 

kraven.  

 

 

Bilden nedan visar dimensionerna: 

 

Figur 2.2 Kravhantering ur fyra dimensioner [Rocha Flores W, 2012] 

Applikationsdomän: De deltagande bör ha en generell kunskap om området där systemet ska 

implementeras. Det är också bra att förstå vad det är för typ av system. 

Problemlösning: Det ska finnas en klar bild över det problem som finns och ska lösas av det 

nya systemet. 

Affärssammanhang: Förståelse för hur de nuvarande systemen interagerar med de olika 

avdelningarna i en verksamhet och hur de når upp till de ställda affärsmålen. 

Intressentens krav och behov: Förståelse i detalj för de krav som det nya systemet är tänkt att 

lösa. En övergripande blid på vilka intressenter som är delaktiga i processen. 

[Sommerville I, 1998] 

Då projektet fått en helhetsbild över dimensionerna kan kravinsamlingsprocessen genomföras. 

Detta sker genom fyra steg; 

1. Uppställda mål, handlar om att förstå och identifiera verksamhetens mål. Vilka problem 

som ska lösas och hur systemets begränsningar ser ut idag. Sätta egna mål och förväntningar 

på projektets resultat. 

2. Förstå bakgrunden, samla in kunskap om hur verksamheten ser ut och hur de använder de 

befintliga systemen. Se över vilka system som finns idag och varför det behövs göras en 

förändring i verksamheten. 

3. Organisera kunskap, prioritering av mål där det är av störst vikt att nå ett resultat på. 
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Idenifiera vilka intressenter som finns och är mottagare av resultatet. Viktigt här är att rätt 

intressenter är delaktiga, de faktiska användarna, systemförvaltare, systemägare etc. 

4. Kravinsamling, innefattar processen att ta fram krav, dokumentera och verifiera insamlat 

material. Viktigt i detta steg är att även ta hänsyn till intressenternas och verksamhetens 

förväntningar på kravinsamlingen. 

2.1.3.2 Analys 

Analysen är den andra processen i kravinsamlingen där man i detalj ser över det insamlade 

materialet från kravinsamlingen. Den första uppgiften är att se om kraven är nödvändiga, 

konsekventa och fulltständiga. En teknik för detta är att på egen hand modellera upp 

verksamhetens processer kopplat till systemet i användning. Processkartor som visar en 

sammanställning över “as-is”, vilket visar hur processerna ser ut idag, samt “to-be” som visar 

hur processerna skulle kunna se ut i framtiden. Denna bild ger en överskådlig blick på hur 

kraven är beroende av systemen. Det andra steget är att börja särskilja vilka krav som är 

viktigast genom att prioritera beroende på olika faktorer. Det finns kriterier som kan hjälpa till 

med detta, exempelvis kundvärde, kostnader för implementering, tid till marknad, tekniska 

risker etc. En tydlig bild av ovanstående kriterier kan ligga till underlag för beslut.  

Efter att ovanstående är utfört bör man samla ihop intressenterna i mindre grupper för en 

genomgång av de krav som har tagits fram. Från det material som har samlats in kan ett beslut 

tas där alla intressenter är medverkande. Med det som utgångspunkt kan projektet enklare 

särskilja kraven och göra en kostnadsavvägning. En annan viktig faktor i analysprocessen är 

att försöka se hur stor sannolikheten är att de insamlade kraven är möjliga att genomföra. 

2.1.3.3 Specifikation 

Den tredje processen går in på utformningen av kravspecifikationen som fungerar som ett 

kontrakt mellan kund och leverantör. Specifikationen kommer att innehålla de prioriterade 

funktionella och icke-funktionella kraven på en detaljrik nivå. Detta möjliggör för såväl 

verksamhet som leverantör att utforma projektplan, design, integration etc. Specifikationen 

innehåller förutom kraven även beskrivningar av verksamhetsbakgrund, begränsningar och 

systemmiljö.  

När kraven ska formuleras i dokumentet är det viktigt att de är välformulerade, korrekta, 

verifierbara, spårbara, rankade efter prioritet och konsekventa [IEEE Standard, 2012]. Kraven 

ska vara samlade i ett dokument, nedskrivna i tabellformat och ska inte skrivas löpande text 

utan snarare punktas upp i en lista. Varje nedskrivet krav bör ha ett identifikationsnummer 

som lätt kan följas upp och ska framgå om det är ett funktionellt eller ett icke-funktionellt 

krav. Prioritet, kriterier och övriga kommentarer är att rekommendera att ha med i tabellen 

[Rocha Flores W, 2012]. 

2.1.3.4 Validering 

Den fjärde och sista fasen beskriver valideringsarbetet. Under denna fas sker en verifiering på 

att kravspecifikationen som tagits fram är en beskrivning av systemet som ska implementeras. 

Här slutför man det sista arbetet och utför en sista noggrann kontroll. Dokumentet gås igenom 

och ses över att det är korrekt, konsekvent, grammatiskt rätt och kontrollerat för stavningsfel. 
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Eventuella tekniska problem och övriga konflikter som bör utredas behöver lösas i denna 

process.  

Vanligt är att bjuda in till ett arbetsmöte där kraven gås igenom tillsammans för att fånga 

konstruktiv kritik och hitta möjliga fel. För att få en så bra bredd som möjligt på de 

deltagande bör slutanvändare, systemutvecklare och beställare närvara under arbetsmötet. För 

att ytterligare fånga in de fel som kan ha kommit bort, är nästa steg att utveckla test- och 

användarfall. Detta för att se att systemet som ska implementeras faktiskt lever upp till de 

krav som har ställts enligt kravspecifikationen. 

2.1.3.5 Kravhantering 

Löpande under de fyra processerna pågår förändringar i både miljö och verksamhet som 

måste tas hänsyn till. Denna underliggande process visar och tydliggör vägen för 

förändringshanteringen.  Då det är viktigt att uppmärksamma alla intressenters krav kan denna 

bild tydligt åskådliggöra detta utifrån tre nivåer: 

 

 
 

        
         
    

Nivå 1: Varför projektet har startat 
 

         
         
    

Nivå 2: Hur kommer produkten att nyttjas 

         
         
    

Nivå 3: Vad utvecklarna kommer att behöva bygga 

         
         Figur 2.3 Tre perspektiv på kravhantering [Gottesdiener Ellen, 2005 
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2.2 Affärssystem 

Ett affärssystem, även kallat Enterprise Resource Planning (ERP), är ett programpaket som 

tillgodoser ett företags behov av styrning och administration. Affärssystem används för att 

systematisera, planera, lagra och behandla affärskritisk information. Ett affärssystem idag är 

uppbyggda i moduler, där köparen kan bestämma vilken funktionalitet han eller hon 

eftersträvar. 

 

Den generella bilden av ett affärssystem 

ser ut som följande: 

 En central databas 

 Applikationer (moduler) som 

arbetar mot databasen 

 Klient/Server 

 Företaget väljer uppsättning och 

vilka moduler som ska nyttjas 

 Olika vyer till olika användare 

 All data samlad är central och 

redo för utbyte med andra 

 

                 Figur 2.4 Generella komponenter i affärssystem [Affärssystem, 2012] 

Då Skanska arbetar med ett flertal olika applikationer så har man i denna uppsats valt att 

begränsa sig och endast behandla Oracle E-Business Suite (Oracle EBS) och dess tillhörande 

moduler. Dels då Skanskas nyimplementering innefattar ett flertal nya och uppgraderade 

Oracle moduler samt deras stortsatsning på Oracle applikationer. För att vidare kunna 

utvärdera Oracle EBS modulerna har man valt att inrikta sig på Oracle Finans som senare 

kommer att visa sig ha en stor påverkan och betydelse för Skanska Sverige AB:s IT-system. 

2.2.1 IT-Applikation 

En IT-Applikation, eller engelska “Application Software”, kan beskrivas som en programvara 

som hjälper användare eller andra applikationsprogram att utföra en viss aktivitet. Man kan 

dela upp en applikation i två kategorier: horisontell applikation och vertikal applikation. 

Vertikal applikation är nisch produkter, designade för en viss typ av affärsverksamhet eller 

division på företaget. Horisontella applikationer är de resterande och mest populära samt 

utbredda bland avdelningar och företag [Eriksson U, 2008]. 

2.2.2 Oracle E-Business Suite 

Oracle E-Business Suite (Oracle EBS) är ett affärssystem utvecklat av Oracle Corporation och 

hanterar affärshändelser i företaget. Kunder, leverantörer och medarbetare kan nå 

affärssystemet där hela verksamhetens information finns på en gemensam plattform. Detta 

möjliggör delning av högkvalitets- och konsistensdata. Oracle EBS är uppbyggt i moduler 

som är grupperade i funktionella områden och kan byggas ut efter behov och anpassas till 

verksamheten. Dess breda produktlinjer och lösningar omfattar många olika förekommande 
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affärsprocesser i företag. Oracle själva menar att deras lösningar kan minska tid och resurser 

samt ge övergripande effektivitet [Oracle, 2012]. 

Oracle EBS-portföljen inkluderar bland annat: 

 Oracle CRM 

 Oracle Financials 

 Oracle HRMS 

 Oracle Logistics 

 Oracle Supply Chain Applications 

 Oracle Order Management 

 Oracle Transportation Management 

 Oracle Warehouse Management System 

 

 

2.2.2.1 Oracle Finans 

Oracle Finans modulerna är kärnan i 

affärssystemet då alla ingångar som är 

gjorda för avdelningar går igenom 

finansmodulerna. Denna kan samla 

finansiell data från ett flertal avdelningar 

och möjliggör att man kan spåra 

pengaflöden. Bilden redovisar några av 

Oracle Finans tillhörande moduler samt 

dess koppling med varandra.  

  

                                     Figur 2.5 Generellt arbetsflöde i Oracle Finans [Success ERP, 2012] 
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2.2.2.1.1 Oracle Account Receivables (AR) 

Oracle AR (Kundreskontra) hanterar och ger en övergriplig bild av bokföringen av företagets 

kunder. En faktura skapas och läggs in i kundreskontran (som i sin tur hanteras i 

balansräkningen). Vanliga uppgifter som hanteras är adress, kontaktperson, fakturadress och 

aktuell fordran/skuld m.fl. I Oracle AR finns möjlighet att söka per kund, respektive 

leverantör eller period. Där kan man finna uppgifter om exempelvis fakturor, betalningar och 

förluster. 

2.2.2.1.2 Oracle Accounts Payable (AP) 

Oracle AP (Leverantörsreskontra) fungerar i stort sätt på samma sätt som Oracle AR 

(2.2.2.1.1) med skillnaden att modulen hanterar leverantörer istället för kunder. Här hanteras 

istället en faktura som sedan läggs in i leverantörsreskontran. 

2.2.2.1.3 Oracle General Ledger (GL) 

Oracle GL (Huvudbok) är en ekonomi- och förvaltningslösning inom Oracle Financials och 

en integrerad del av affärssystemspaketet. Modulen används för att föra in och rapportera 

finansiell data för stora företag och kan gynna företag med hög transaktionsvolym [James D, 

Russell S, Seibert G, 2002]. Oracle GL är den viktigaste modulen i Oracle EBS då den utgör 

byggstenen till dagens och framtidens finansiella behov som en organisation har. 

2.2.2.1.4 Oracle Projects Accounting (PA) 

Oracle PA (Projektmodul) är en projektmodul som ska underlätta företag som är 

projektberoende i sitt företagande. 

  



 

 

18 

 

3. Metod 

Detta kapitel ger en beskrivning av tillvägagångssättet i uppsatsen och motiveringar till de 

val som gjorts. Avsnittet (3.1) inleds med en beskrivning av forskningsansatsen, och därefter 

beskrivs vetenskapsmetodiker och tekniker som har använts i arbetet. Vidare (3.2) presenteras 

urvals- och datainsamlingsmetod och hur det tillämpats i praktiken. 

 

3.1 Metodval 

Metodval i detta arbete beskriver forskningsmetoder och tekniker inom vetenskapsområdet 

informationsteknik. En diskussion kommer att ges över samtliga metoder och tekniker som 

har valts i denna uppsats, samt väga deras fördelar och nackdelar mot varandra. 

3.1.1 Forskingsansats 

Detta examensarbete faller in under vetenskapsområdet informationsteknik. När man väljer 

forskningsansats i undersökande syfte inom informationsteknik finns det två ansatser att välja 

mellan, kvalitativ och kvantitativ. Den kvantitativa forskningsmetoden är lämplig när man ska 

studera naturliga fenomen och utveckla teorier kring detta. Den kvalitativa forskningsmetoden 

lämpar sig bäst när man ska pröva en befintlig teori. [Association for Information Systems, 

2012] 

Arbetet i denna uppsats har genomförts enligt den kvalitativa forskningsmetoden inom 

informationssystem (IS). Det är av stor vikt att de insamlade kraven som verksamheten har på 

IT-applikationer grundas i kvalitativ forskningsmetod, dels då detta möjliggör att fånga in tyst 

kunskap som endast visar sig under observation eller medverkande. I denna uppsats ges en 

helhetsbild över verksamhetens IT-applikationer vilket kräver en öppen diskussion och 

intervjuform. Dels då dessa krav kommer att ligga till underlag för framtida förvaltnings- och 

driftsbeslut som är av stor vikt för verksamheters framtida tillväxt och lönsamhet. Dels 

eftersom den kvantitativa forskningsmetoden inte hade gett samma möjlighet att samla in det 

data som eftersöktes. 

3.1.2 Kvalitativ forskningsmetod 

Den kvalitativa forskningsmetoden kan delas in i 4 grupper: 

Aktion och handling syftar till att bidra både till de praktiska problemen för människor i en 

omedelbar problematisk situation och till målen för social vetenskap. Metodiken lämpar sig 

för studier som behandlar sociala sammanhang. 

Fallstudier är den vanligaste metoden som används inom studier för informationssystem. En 

fallstudie kan utföras genom en empirisk undersökning. Där undersöker man ett samtida 

fenomen inom dess verkliga sammanhang, särskilt när gränserna mellan fenomen och kontext 

inte är tydligt. Under en fallstudie använder man sig främst av intervjuer och dokumentära 

material.  

Etnografisk forskning fördjupar sig i livet för de människor de studerar och strävar efter att 

placera de fenomen som studerats i deras sociala och kulturella sammanhang. 

Grundad teori är en forskningsmetod som syftar till att utveckla teori som är grundad i data 

som systematiskt samlats in och analyserats. Den stora skillnaden mellan grundad teori och 
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andra metoder är dess specifika sätt att utveckla teorin. Denna metod blir allt vanligare i IS 

forskningslitteraturen eftersom metoden är mycket användbar för att utveckla kontextbaserade 

och processorienterade beskrivningar. 

    [Association for Information Systems, 2012] 

 

För att besvara frågeställningen har man valt att göra en fallstudie därför att frågeställningen 

lämpligast besvaras med frågorna ”hur” och ”varför”. Vidare för att en specifik företeelse 

undersöks i sitt verkliga sammanhang. Fallstudier gör det möjligt att praktisera det som har 

skrivits i teorin och få ett verklighetstroget resultat. Nackdelarna med metoden är att den 

information som hämtas kan vara i så omfattande mängd att den kan vara svår att hantera. Ett 

vanligt arbetssätt för fallstudier är intervjuteknik, vilket kräver goda förberedelser och att man 

ställer rätt frågor för att få ut relevant information. 

Anledningen till att de kvarvarande metodikerna, aktion och handling, etnografisk forskning, 

grundad teori, inte har använts i detta examensarbete är många. Dels så handlar de 

förstnämnda mer om hur man sätter sig in i människors sociala och kulturella sammanhang. 

Den sista metoden fokuserar på hur man kan utveckla teorin vilket inte är fokus för detta 

arbete. 

3.1.3 Kvalitativ forskningsteknik 

Var och en av de forskningsmetoder som diskuterats ovan använder en eller flera tekniker för 

att samla in empirisk data. Dessa tekniker omfattar allt från intervjuer, observationer till 

skriftliga datakällor som kan innehålla publicerade och opublicerade dokument m.fl. 

När man samlar in data skiljer man på primär och sekundär källdata. Primär källdata är 

opublicerad data som är insamlat från människor eller organisationer. Sekundär data refererar 

till de material som tidigare blivit publicerad så som artiklar och böcker. För att samla in data 

har man i detta arbete främst använt primär källdata då man haft direktkontakt med 

kravställare inom fallstudierna. Även sekundär källa har används, så som litteratur och 

företagsinterna dokument. 

3.1.3.1 Datainsamling 

För datainsamling finns många metoder och tillvägagångssätt, så som intervjuer, 

bakgrundsläsning, workshops etc. Då intervjuer är en mycket effektiv teknik för att få fram 

tyst kunskap, det vill säga kunskap som inte är dokumenterad utan existerar inuti den 

intervjuades huvuden, har man valt att använda denna teknik för att på ett strukturerat sätt 

kunna samla in krav, risker etc. Till intervjuns styrka hör mångsidig kommunikation som kan 

bestå av bland annat verbal kommunikation, kroppsspråk och skisser samt flexibilitet då olika 

ämnen kan tas upp i farten. 

Det finns generellt två former av intervjuer; Den första är en så kallad stängd intervju, där 

kravledaren letar efter svar på fördefinierade frågor. Den andra är öppna intervjuer där det inte 

finns någon agenda, där kravledaren istället diskuterar tillsammans med intressenterna vad de 

vill få ut av systemet som ska implementeras. I verkligheten kombineras ofta de två 
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teknikerna vilket är ett effektivt sätt att förstå problem och ta fram systemkrav. Två väsentliga 

aspekter för en effektiv intervju är för det första att den som intervjuar måste vara öppen för 

att lyssna på intressenterna. Det andra är att intervjuaren måste ge någon form av start för en 

diskussion. Ett exempel kan vara en fråga som får igång tankar och funderingar hos 

deltagarna [Sommerville I, 1998].  

3.1.3.2 Dataanalys 

Dataanalys är den andra tekniken som har använts i detta arbete. Även här finns det många 

tillvägagångssätt för att analysera den data som har samlats in. En av dessa tekniker är Service 

Level Requirement (SLR). SLR är en handling som beskriver företagets krav på en IT-tjänst 

och kommer att utgöra grunden för förhandling i samband med utformandet av Service Level 

Objectives (SLO) och Service Level Argeements (SLA). Fördelen med SLR är att den 

erbjuder dokumenterade och systematiska tillvägagångssätt för hur man hanterar IT-tjänster. 

Denna teknik hjälper företag och organisationer att leverera välskötta IT-tjänster när man står 

inför komplexa system, snabba förändringar, ökade och oförutsägbara verksamhets- och 

användarkrav [ITIL, 2012]. 

Ett exempel på hur man strukturerar ett krav i SLR-dokument för en IT-tjänst redovisas i 

nedanstående figur, ”Figur 4 Exempel på krav gällande ”Busniess Hours” för en IT-tjänst”. I 

den ska verksamheten ställa krav ”Business Hours” gällande en viss IT-tjänst. I detta 

dokument ska verksamheten fylla i vilka tider och dagar som IT-tjänsten används, hur man 

ska hantera helgdagar och övriga dagar, samt tillvägagångssättet för att hantera ändringar av 

upp-tider för IT-tjänsten. 

                           
                     Figur 4 Exempel på krav gällande ”Business Hours” för en IT-tjänst [ITIL, 2012] 

För att hantera kraven som samlats in kommer man i detta arbete utgå ifrån SLR, dels för att 

Skanska Sverige AB använder denna arbetsmetod. Dels för att metoden hanterar det som ska 
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besvaras i frågeställningen. Denna metod kommer därför att ge en grund för hur vi skulle 

kunna besvara frågeställningen samt analysera datat som samlats in. 

3.1.4 Etiska aspekter 

Det finns två olika huvudinriktningar inom den normativa etiken: en teleologisk och en 

deontologisk [SMER, 2012-07-05]. Den teleologiska menar att om en handling är rätt eller 

inte besvaras av vilka konsekvenser den får. Detta innebär att om handlingen är övervägande 

god eller ger nyttiga konsekvenser så är handlingen god. Den deontologiska skolan menar 

däremot att konsekvensen inte spelar någon roll utan att en rätt handling finns redan definierat 

i form av dygder eller rättigheter. Många gånger prioriteras de rätta före de goda. 

Utifrån dessa aspekter har normativa principer formulerats. Dessa kan fungera som en 

checklista inför moraliska beslut. Nedan redovisas några av de principer som är relevant för 

denna uppsats: 

Principen om autonomi: man måste vara fristående och självbestämmande, vilket är en 

förutsättning för att man skall kunna vara en moraliskt ansvarstagande individ.  

Principen att inte skada andra: man bör inte använda information eller informationsteknik till 

att skada eller försvåra livet för andra personer, företag eller organisationer. IT har många led 

vilket kan innebära att fler personer än du tror kan skadas. 

Principen om informerat samtycke: personen ska ha förstått frågan och måste frivilligt givit 

sin tillåtelse till något. Exempel är medgivande för delning av information. 

     [SMER, 2012-07-05] 

Några andra viktiga frågor att ta hänsyn till vid etik och IT är exempelvis: 

 Säkerhet för system, användare och allmänhet 

 Personlig integritet 

 Skaffa, behandla, lagra, sprida, och använda information 

 Handel, olika tjänster, myndigheter 

 

Mycket av den information som hanterades under utförandet av fallstudien var 

sekretessbelagt. För att inte gynna konkurrenter eller andra intressenter har man valt i denna 

uppsats att döpa om, förvränga eller inte hantera information som kan skada eller påverka 

Skanska negativt. Den information som återfinns i denna uppsats har godkänts av Skanska 

innan publicering. Dock så gäller det för oss som etiska människor att ta ansvar för den 

sekretessbelagda information som givits under fallstudien och inte sprida den vidare muntligt 

eller skriftligt. 
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3.2 Metodtillämpning 

Detta avsnitt beskriver hur metodik och teknik har tillämpats under kravinsamlingen. 

Diskussion förs kring lösning och underbyggnad av svar kring uppsatsens frågeställning. 

3.2.1 Planering och framtagning 

Metodiken för planering och framtagning av krav har utgått ifrån de fyra övergripande 

dimensionerna Applikationsdomän, Problemlösning, Intressentens krav och behov, samt 

Affärssammanhang (se avsnitt 2.1.3 ”Processfasen). Genom detta har man fått en större 

förståelse för vad som ska samlas in och vilka krav samt frågor som måste besvaras. 

Innan kravinsamlingen har samtliga projektmedlemmar varit i kontakt med intressenter, 

projektägare samt beställare för att tillsammans skapa en gemensamt tillvägagångssätt och 

besluta hur man ska gå tillväga för att fånga upp kraven från de olika verksamheterna. Därav 

skapades en intressentmatris för att strukturera de deltagandes aktiviteter, se avsnitt 3.2.2 

”Intressentmatris”. Man diskuterade även vilka krav som ställs på kravinsamlingen samt vilka 

krav som är viktigast att fånga upp från verksamheten. Med detta som grund skapades ett 

systemlandskap som användes som underlag för kravinsamlingen. 

Sekundär källdata samlades sedan in. De applikationer samt processer som är kopplade till en 

verksamhet listades i systemlandskapet, där applikationerna och processerna hämtades från 

verksamhetens nuvarande processkartor, as-is, samt framtida lösningsförslag, to-be. Förutom 

att skapa en förståelse för verksamhetens processer har man läst på om Oracle E-Business 

Suite i litteratur samt tagit del av utbildning inom Oracle moduler. Detta för att lättare skapa 

sig en förståelse för applikationernas värde i verksamheten samt sambandet mellan de olika 

processerna inom verksamheten. 

3.2.2 Intressentmatris 

Första uppgiften för fallstudien på Skanska var att kartlägga och bilda sig en uppfattning över 

intressenterna för detta arbete. Främst valdes de intressenterna som kunde tänkas ha en 

påverkan på framtida lösning gällande kvalitetskrav (icke-funktionell) samt prioritet på IT-

applikationer. Se vidare kriterier under avsnitt 3.2.1 “Planering och Framtagning”. Som 

insamlingsprocessen för kravhantering betonar (se avsnitt 2.1.3.1 ”Insamling”) bör vikten 

läggas på att organisera kunskap i projektet. Därför ritades det upp en matris över 

intressenterna och deras aktiviteter för att kunna få en överskådlig blick över vem som gjorde 

vad i arbetet. Med matrisen som utgångspunkt kunde arbetet struktureras upp och man kunde 

snabbare åskådliggöra hur intressenterna var delaktiga i projektet.  
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Intressentmatris   

Intressent Teknik för kravinsamling Frekvens 

Mottagare av projekt MOA Indirekt: Mejlkontakt, stöd och råd Veckovisa statusmöten, regelbunden mejlkontakt 

Projektledare MOA 
Aktiv/Indirekt: Intervjuledare, mottagare av 
status, veckovisa möten 

Under vissa perioder, annars veckovisa möten 

Delprojektledare MOA Aktiv: Medverkan under arbetsmöten, bollplank 2-3 ggr/vecka 

Projektgrupp MOA 
Aktiv: Intervjuledare, admin uppgifter under 
intervjuer, insamling av bakgrundsinformation 

Dagligen 

Projektledare Spår Aktiv: Medverkan under intervjuer 1½ h 

Delprojektledare Spår Aktiv: Medverkan under intervjuer 1½ h  

Lösningsansvarig Spår Aktiv: Medverkan under intervjuer 1½ h * 2 

Systemförvaltare Spår Indirekt: Mejlkontakt Enstaka tillfällen 

        Tabell 4.1 Övergripande intressentmatris 

Nedan beskrivs innebörden av de olika definitionerna: 

 Intressent: De personer som har haft en aktiv roll i kravinsamlingen 

 Teknik för kravinsamling: Intressentens roll och medverkan 

 Frekvens: Avlagd tid och möten under kravinsamlingen. 

3.2.3 Teknik för kravinsamling 

För att finna verksamheternas kritiska applikationer samt dess icke-funktionella krav, det vill 

säga primär källdata, utformades för varje verksamhet ett arbetsmöte på ca 1,5 timme. Detta 

innebar sammanlagt 13 stycken arbetsmöten. Tillvägagångssättet med workshops valdes för 

att det då är möjligt att på ett strukturerat sätt kunna samla in krav, risker etc. 

Fördelar    - Idéer korsbefruktar varandra, resulterar i fler idéer 

                        - Leder till högt engagemang från deltagarna 

                        - Lättare att nå samsyn tack vare visualisering 

Nackdelar  - Onödigt om kraven är få  

  - Ofullständigt möte om inte samtliga involverade är närvarande 

      [Eriksson U, 2008] 

Under arbetsmötet användes tekniken stängd intervju men det var viktigt att hålla en öppen 

diskussion för att verksamheten skulle kunna motivera och diskutera sina svar. Fördelen med 

denna teknik är att arbetsmötena blir systematiska och effektiva. Samtidigt blir det viktigt att 

förbereda mötet och frågorna väl samt ännu viktigare att ställa rätt frågor. Typiska frågor som 

ställdes under mötet var vilka förväntningar har du på systemets prestanda? Vem kommer att 

sköta support? Vilka tider per dygn och vecka ska systemet vara igång? etc. Fler 

exempelfrågor hanteras i nästkommande kapitel ”Resultat”. Metoden och frågor som har 

används har hämtats från Service Level Requirements (SLR) som är en handling som 

beskriver företagets krav på en IT-applikation. 
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Medverkande under arbetsmötet var en sekreterare som antecknade vad som sades, en 

intervjuledare samt en administratör som hanterade systemlandskapet. För att fånga 

acceptanskriterier på IT-applikationerna närvarade från verksamhetens sida en projektledare, 

biträdande projektledare, lösningsarkitekt samt systemförvaltare. För att få ut relevant 

information från kravinsamlingen har följande kriterier satts på de intervjuande: 

- Personen förstår/har en bild av hur verksamheten och IT-systemet fungerar idag och i 

framtiden.  

- Ska kunna besvara frågor gällande företagets metoder och tillvägagångssätt.  

- Kunna värdera krav gentemot varandra ur ett verksamhetskritiskt perspektiv. 

På grund av sekretess enligt avsnitt ”3.1.4 Etiska aspekter” kommer man i denna uppsats inte 

ge en beskrivning gällande roll, frågor som ställdes som inte berör uppsatsen frågesällningen 

m.m. Detta för att inte ge andra möjlighet att spår informationen och personer som hanteras i 

denna uppsats. 

Mer om fallstudies utformning redovisas under kapitlet ”4. Resultat”. 

3.2.4 Validering 

Efter kravinsamlingen validerades det insamlade datat genom uppföljning med 

lösningsarkitekten. Uppföljning och komplettering av uppgifter gjordes även under ett 

uppföljningsmöte med verksamheten utifall allt inte hanns med under arbetsmötet. För att 

lättare få en överblick över insamlat data sammanställdes informationen i ett gemensamt 

systemlandskap som sedan presenterades för en given målgrupp. I detta fall för Target 

Architecture (Tech-Arch) som är representanter från arkitektur/design, konsoliderande analys 

som ska sammanväga resultatet och ta beslut samt beställaren. Under mötena sågs kraven 

över som fångats in, beslutades om fortsättning samt eventuellt komplettering med data. 

Uppgiften var att se om kraven är nödvändiga, konsekventa och fulltständiga. 
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4. Resultat 

Detta kapitel redovisar arbetets resultat på en detaljerad nivå i både text och tabeller. Det 

första avsnittet (4.1) beskriver ett generellt inledande resultat där man beskriver den valda 

forskningsmetoden. Därefter redovisas hur systemlandskapet tagits fram som ska hjälpa till 

att dokumentera de icke-funktionella krav som ställs på IT-applikationer från verksamheten 

(4.2). Vidare så visas resultatet av det insamlade kraven (4.3). 

 

4.1 Inledande resultat 

I detta arbete har vi valt en kvalitativ forskningsmetod (se kapitel 3.1 ”Metodval”) vilket 

ställer krav på kravinsamlingen och dess kvalitet. Det är därför viktigt att man har en god 

överblick över intressenternas uppgifter och intresse i arbetet. Detta möjliggör en lättare insyn 

i hur man kan strukturera för framtida drift och förvaltning. Då en kravinsamling kan vara till 

underlag för drifts- och förvaltningsbeslut är det av stor vikt att man främjar en öppen 

diskussion mellan verksamhet och övriga intressenter. 

Eftersom detta arbete har tagit utgångspunkt efter en fallstudie så har man använt sig av 

workshops och intervjuer. Resultatet redovisas i form av ett systemlandskap som ska hjälpa 

till att identifiera och dokumentera de kvalitetskrav (icke-funktionella) som verksamheten 

ställt på IT-applikationer. Utifrån det har man kunnat utföra en dataanalys där man med hjälp 

av Service Level Requirements (SLR) kan få bättre förståelse på företagets krav på IT-

tjänster.  

Vid utformningen av systemlandskapet valde man att ta hänsyn till två aspekter. Det första var 

att man önskade ett generellt användargränssnitt som skulle kunna användas i andra 

sammanhang om det fanns intresse. Den andra aspekten var att se till Skanska Sverige AB:s 

önskemål och behov. Systemlandskapet skrevs därför på engelska då Skanska är ett 

internationellt verksamt företag som delar information emellan dess olika verksamheter. 

Genom detta upprätthålls ett gemensamt språk och plattform för företaget. 

Följande avsnitt beskriver mer ingående arbetes tillvägagångssätt och resultat baserat på 

fallstudien som har utförts på företaget Skanska Sverige AB. 

4.2 Systemlandskap för kvalitetskrav 

Frågorna som valdes till systemlandskapet har grundats i Service Level Requirement (SLR) 

vilket är en handling som beskriver företagets krav på en IT-applikation. Innan arbetsmötena 

påbörjades med varje verksamhetsspår var det viktigt att systemlandskapet var korrekt 

utformat så att rätt information samlades in. För att göra detta möjligt har vi varit i kontakt 

med intressenter, beställare, projektägare samt tillgång till företagsinterna dokument. Som 

tidigare nämnts (se avsnitt 2.1.2.1 “Valda icke-funktionella krav”) är kraven i 

systemlandskapet icke-funktionella krav. Det vill säga att de endast behandlar krav på 

tillgänglighet och kapacitet för IT-applikationer. Detta har lagt grunden för de kravrelaterade 

systemdokumentet som användes som underlag under varje arbetsmöte med intressenterna.  
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Systemlandskapet delades upp i tre olika rubriker; Definitions, Requirements och Business 

Critical Timeframes. Rubriken ”Definitions” definierar krav på IT-applikationerna, 

”Requirements” de krav som verksamheten har på IT-applikationerna samt ”Business Critical 

Timeframes” beskriver verksamhetens kritiska tidsperioder. För att göra det enklare för 

verksamheten att besvara frågor delades prioriteten upp i olika nivåer; Guld, Silver och Brons 

(se definition i avsnitt ”4.2.1 Definitioner”). Bakgrunden till detta var för att snabbt kunna få 

en överblick och en grov uppskattning över verksamhetens krav på IT-applikationen. 

När systemlandskapet var färdigt så kunde intervjuerna bokas in och påbörjas. För varje 

arbetsmöte gick man igenom en agenda så att verksamhetsspåren kunde få en klar blick på 

vad som skulle ske under intervjun. 

Agendan såg ut som följande: 

 Presentation av närvarande deltagare 

 Syfte och mål med arbetsmötet 

 Arbetsupplägg 

o Steg 1 - Genomgång av systemlandskapets definitioner 

o Steg 2 - Insamling av verksamhetsspårets krav 

o Steg 3 - Insamling av verksamhetsspårets kritiska tidsperioder 

 Nästa steg - Boka nytt uppföljningsmöte 

 

4.2.1 Steg 1 Definitioner 

För att kunna samla in och be verksamheten att ställa krav på IT-applikationer måste de veta 

hur de ska ställa kraven. Det vill säga för att intervjuerna ska bli strukturerade och effektiva 

valde vi att fördefiniera prioriteter på IT-applikationer som verksamheten kan ställa. För att 

inte kraven skulle bli för omfattande och svåra att gruppera så kom vi överens om att de 

intervjuande endast skulle få välja mellan tre olika prioriteter, guld, silver och brons. Detta 

innebar att man endast kunde välja mellan dessa tre alternativ på en IT-applikation. 

Innebörden av dessa prioriteter var även fördefinierade med data som insamlats från IT-

support, systemarkitektur och tidigare använt material inom Skanska Sverige AB.  

Den första fliken i systemlandskapet ”Definitions” beskriver definitionen av nivåerna Guld, 

Silver och Brons. Guld-nivån är den högst kravnivån som verksamhetsspåren kan ställa, och i 

fallande ordning Silver och Brons. Att ställa kravet Guld betyder att verksamheten ser 

applikationen som ytterst verksamhetskritisk om den skulle misslyckas att leverera. Vidare 

innebär detta större kostnader för Skanska Sverige AB samt ställer stora krav på 

leverantörerna, att lägga sig på denna nivå. 
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De olika underrubrikerna (Support Hours, Service Hours m.fl.) hanteras var för sig och 

kommer därför behandlas kolumnvis snarare än radvis. 

Level Support Hours  Service Hours Availability (excl. Maintenance windows)                                           RPO RTO 
Request 

Fulfilment 

Gold 

Regular 
weekdays 07:00-

04:00 CET 
Closed weekends 

and major 
holidays (option 

to expand to 
24/7 during 

critical periods) 

24*7 

Bronze Silver Gold 

Latest 
transaction 

~4 hours N/A 95,0-98,0% (max 
36 hours 

downtime/month) 

98,0-99,5% (max 
14,4 hours 

downtime/month) 

99,5-99,9% (max 3,6 
hours 

downtime/month) 

Silver  

Regular 
weekdays 07:00-

04:00 CET  
Closed weekends 

and major 
holidays 

22*5 
95,0-98,0% (max 

24,2 hours 
downtime/month) 

98,0-99,5% (max 9,7 
hours 

downtime/month) 

99,5-99,9% (max 2,4 
hours 

downtime/month) 

Latest daily 
back-up 

73 hours N/A 

Bronze 

Local opening 
hours Mon-Fri 

Closed weekends 
and major 
holidays 

according to 
local calendar 

10*5 
95,0-98,0% (max 

11 hours  
downtime/month) 

98,0-99,5% (max 4,4 
hours 

downtime/month) 

99,5-99,9% (max 1,1  
hours 

downtime/month) 

Latest 
weekly 
back-up 

1 week 

Response 
time 1h, 

resolution 
time 3 days 

                  

Incident Management               

Gold Priority Response time Resolution time 

RPO (Recovery point objective) It is the maximum tolerable period in which 
data might be lost from an IT Service due to a Major Incident.  

  Critical - High 1h-2h 4h-8h 

  Medium 4h 16h 

  Low 8h 1 week 

Silver Priority Response time Resolution time 

RTO (Recovery Time Objective) is the duration of time and a service level 
within which a business process must be restored after a disaster (or 
disruption) in order to avoid unacceptable consequences associated with a 
break in business continuity 

  Medium 4h 16h 

  Low 8h 1 week 

Bronze Priority Response time Resolution time 

  Low 8h 1 week 

                   Tabell 4.2.1 Systemlandskap för definiering av krav 

 

De tre nivåerna Guld, Silver och Brons kan lättare illustreras genom ett exempel taget från 

tabellen ovan. Om ett verksamhetsspår har valt nivån “Guld” på kravet “Support Hours” så 

innebär det att man vill ha support under timmarna 07.00-04.00 (mån-fre). Med möjlighet till 

support dygnet runt under kritiska perioder. 

 

 

 

 



 

 

28 

 

Nedan beskrivet innebörden av de olika definitionerna: 

 Level - Anger de olika nivåerna Guld, Silver och Brons för en IT-applikation. 

 Support hours - Anger när det ska finnas support för IT-applikationen. 

 Service hours - Anger när IT-applikationen måste finnas tillgänglig. 

 Availability - Anger hur mycket nedtid IT-applikationen kan tänkas ha. Nertider kan 

förekomma när som helst på dygnet. 

 RPO - Recovery Point Objective anger hur mycket data som man kan förlora om det 

skulle ske en större incident. 

 RTO - Recovery Time Objective anger hur snabbt man måste få upp IT-applikationen. 

På guld-nivå måste man ha en back-up server stående. 

 Incident Management - Anger respons- och lösningstid för incidenter. 

 

4.2.2 Steg 2 Insamling av krav 

Den andra fliken i systemlandskapet ”Requirements”, behandlar de krav verksamheten har på 

IT-applikationerna. Här kommer verksamheten att ställa de olika prioriteterna Guld, Silver 

och brons m.m. För att fånga krav och prioritet på IT-applikationerna närvarade från 

verksamhetens sida en projektledare, biträdande projektledare, lösningsarkitekt samt 

systemförvaltare. 

Kolumnerna i arket har omarbetats från Service Level Requiremets (SLR) (se avsnitt 3.1.3.2 

“Dataanalys”). Då SLR beskriver många olika tjänster och icke-funktionella krav har vi 

endast valt ut de krav som är valda för fallstudien och detta arbete. Det vill säga krav rörande 

tillgänglighet och kapacitet. Som tidigare nämnts (se avsnitt 3.2.1 “Planering och 

framtagning”) har de valda kraven valts ut tillsammans med beställare och projektägare som 

medverkande i fallstudien på Skanska Sverige AB.  

Innan kravinsamlingen tog plats såg vi till att föreberedda arbetsmötet så mycket som möjligt. 

Detta genom att se över processkartor (se avsnitt 3.2.1 “Planering och framtagning”) för att se 

vilka IT-applikationer som användes av verksamhetsspåret. Därefter listades de tillsammans 

med tillhörande processer i fliken “Requirements” i systemlandskapet. Efter att agendan och 

definitionerna beskrivits för deltagarna gick man tillsammans igenom applikationslistan som 

vi tagit fram. Detta för att se att man verkligen fångat in de IT-applikationer som 

verksamhetsspåret använde sig av. Sedan rangordnade deltagarna IT-applikationerna efter 

verksamhetskritisk ordning. Det vill säga, vi frågade de deltagande följande: “Vilken IT-

applikation är mest kritisk för er om den skulle ligga nere?”. Därefter började arbetsmötet 

med att ställa och samla in krav på de mest kritiska IT-applikationerna utifall tiden inte skulle 

räcka till. Vidare fortsatte insamling av kritiska tidsperioder för ovanstående (se avsnitt 4.2.3 

“Insamling av kritiska tidsperioder”). 
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  Non-Functional Requirements 

 

          

  ITApplication State Handled by ITN Comments Process 1 Process 2 Process 3 

Priority Target State            

               

               

               

               

               

 State 
 

     

  Upgrading       
  Investigation       
  New Solution        
  Unaffected       

         

                 Tabell 4.2.2 Systemlandskap för kravinsamling del 1 

 

Nedan beskrivet innebörden av de olika definitionerna i denna flik: 

 ITapplication - Under denna kolumn listas alla de applikationer som verksamheten ska 

använda i framtiden, ”Target State”.  

 State – Anger tillstånd för en IT-applikation. Detta för att lättare kunna avgöra vilka 

applikationer som kommer att förbli oförändrade, är en ny lösning, under utredning 

samt under uppgradering. 

Unaffected - Finns idag och fortsätta användas till framtiden 

New Solution - Ny lösning för framtiden 

Investigation - Under utredning, antingen för att utgå, fortsätta användas eller 

uppgraderas 

Upgrading - Kommer uppgraderas eller utöka användning 

 Priority - Anger vilka applikationer som är viktigast för verksamhetsspåret. Dessa 

markerades 1-3, där 1 är den högsta prioriteringen. Med viktigast avses mest kritisk 

utifall systemet skulle ligga nere. 

 Handled by ITN - Anger vilka applikationer som hanteras av Skanska IT Nordic. 

Svaret kommer att ges i form av ”Yes” eller ”No”. 

 Process X - De olika processerna som finns i verksamheten listas och mappas mot 

dess applikationer. Om verksamheten inte kan namnge applikation så finns det 

möjlighet att namnge vilken eller vilka processer som är kritiska och på så sätt ta reda 

på applikationerna. Detta kommer även att möjliggöra att man lättare kan finna varför 

applikationen är kritisk för verksamheten. 
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Support 
Hours 

Service 
Hours Availability RPO RTO 

Incident 
managment 

Manual 
acceptable 
workarounds 
existing? 

Nr of 
users 

Nr of 
sim. 
users 

Expected volumes 
(Transactions, 
resource usage and 
workload) 

Location 
(countries) 

Requirements of 
user education 

                        

                       

                        

                        

                        

                        

                  Tabell 4.2.3 Systemlandskap för kravinsamling del 2 

 

 Support hours, Service hours, Availability, RPO, RTO samt Incident Management 

markeras Guld, Silver och Brons enligt fliken Definitioner. 

 Manual acceptable workarounds existing? - Om IT-applikationen ligger nere, finns 

möjlighet att utföra arbetet ändå? Manuella rutiner? Svaret kommer att ges i form av 

”Yes” eller ”No”. 

 Nr of users – Anger antal användare för IT-applikationen. Användarna ska endast 

komma från verksamhetsspåret. 

 Nr of sim. users - Anger antal samtidiga användare. 

 Expected volumes (Transactions, resource usage and workload) - Anger hur stora 

volymer som hanteras i IT-applikationen. 

 Location (countries) – Anger om systemet används i något annat land än Sverige och i 

så fall vilket/vilka. 

 Requirements of user education - Krävs utbildningen för IT-applikationen och vilken 

form av utbildningen? 

 

4.2.3 Steg 3 Kritiska tidsperioder 

Detta är den tredje och sista fliken i systemlandskapet och nämns som ”Business Critical 

Timeframes”. Den beskriver vilka perioder eller processer med tillhörande händelser, som är 

mest kritiska för verksamheten och vilka IT-applikationer som är kopplade till dessa. 

Under arbetsmötet med verksamhetsspåren listade man i detta ark de överenskomna kritiska 

IT-applikationerna (se avsnitt 4.2.2 “Steg 2 Insamling av krav”). Därefter fick de deltagande 

beskriva vid vilka tillfällen och vad för arbetsuppgifter man utförde under dessa kritiska 

perioder. 
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Business Critical Timeframes             

Occasion IT-Service/Application Day Week Month Year Nr of days/year Comments 

                

                

               

                

                

                

                

                  Tabell 4.2.4 Systemlandskap för kritiska tidsperioder 

 

Nedan beskrivet de olika definitionerna för Business Critical Timeframes: 

 Occasion - Vilka händelser är extra verksamhetskritiska i respektive process? 

 IT-service/application - I vilka applikationer arbetar man vid en specifik händelse? 

 Day - Tid på dygnet (00.00-24.00) 

 Week - Under vilka dagar (mån-sön) 

 Month - Under vilka dagar (1-31) 

 Year - Under vilka månader (Jan-Dec) 

 Nr of days/year - Antal dagar per år 

 

4.2.4 Systemlandskapets relation till kvalitetskraven 

Detta systemlandskap har utformats för en fallstudie på företaget Skanska Sverige AB där 

man har tittat på kvalitetskraven som företaget ställer på en IT-applikation. De icke-

funktionella kraven som är valda, dvs. kapacitet och tillförlitlighet, har lagts till grund för 

detta systemlandskap då man anser att dessa är mest verksamhetskritiska. Med hjälp av detta 

fångas empirisk data som ska användas som underlag för att besvara frågeställningen “Hur 

kan företag identifiera och systematisera de olika prioriteter som ställs på kvalitetskrav (icke-

funktionella krav) av IT-applikationer?” samt “Vilken prioritet ställs på IT-applikationer och 

varför?”. Med hjälp av datat kan man finna verksamhetens kritiska IT-applikationer och deras 

krav på dessa. 

För att tydliggöra kolumnerna som har valt i dokumentet ”Requirements” redovisas nedan 

kolumnernas koppling till kvalitetskraven tillförlitlighet och kapacitet. Som tidigare nämnts 

har dessa kolumner och kvalitetskrav tagits fram tillsammans med intressenter, projektägare 

samt beställare. 
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Systemlandskapets koppling till Kvalitetskraven           

  
Support 
Hours 

Service 
Hours Availability RPO RTO 

Incident 
management 

Manual 
acceptable 
workarounds 
existing? 

Nr of 
users 

Nr of 
sim. 
users 

Expected 
volumes 
(Transactions, 
resource 
usage and 
workload) 

Location 
(countries) 

Tillförlitlighet x x x x x x x         

Kapacitet               x x x x 

   Tabell 4.2.5 Systemlandskapets relation till kvalitetskraven 

 

Systemlandskapet är uppdelat i tre avsnitt. Det vill säga tre olika tabeller (se Tabell 4.2.2, 

4.2.3 och 4.2.4) som alla är nödvändiga för att få en helhetsbild och för att kunna besvara 

frågeställningen. Den första “Definitions” (Tabell 4.2.1) hjälper till att skapa en gemensam 

bild över de olika kraven som ställs på IT-applikationerna. Den andra, “Requirements” (se 

Tabell 4.2.2, 4.2.3) används för att fånga in kvalitetskraven. Här ligger fokus på att samla in 

krav gällande kapacitet och tillförlitlighet. För att förstå varför IT-applikationer är kritiska för 

verksamheten använder man den tredje rubriken, “Business Critical Timeframes” (se Tabell 

4.2.4) vilket anger verksamhetens kritiska perioder för processer och deras ingående 

händelser. 
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4.3 Resultatredovisning 

Efter validering med verksamheten, Tech-Arch, konsoliderande analys samt beställare så har 

följande resultat redovisats: Sammanlagt förekommer ca 33 Oracle moduler inom de 13 olika 

verksamheterna. Se Appendix ”Bilaga3 NFR_Summary” för samtliga Oracle-moduler som 

används inom Skanska Sverige AB. Av dessa har man kunnat finna följande IT-applikationer 

som mest verksamhetskritiska: 

 Oracle Account Payables (AP) 

 Oracle General Ledger (GL) 

 Oracle Account Receivables (AR) 

 Oracle Projects Accounting (PA) 

Detta urval baseras på: 

1. Att dessa IT-applikationer förekommer och används i minst 7 av 13 verksamheter 

2. Att IT-applikationerna ovan har fått höga krav från verksamheterna 

3. Att IT-applikationerna förekommer under flera av verksamheternas kritiska perioder under 

året 

Utifrån möten med Tech-Arch och konsoliderad analys har man kommit fram till att följande 

krav är mest kostsamma och verksamhetskritisk:  

 Service hours 

 RTO 

 RPO 

 Availability 

 Nr of users 

 Critical timeframes 

“Service hours”, “RTO”, “RPO” och “Availability” är kvalitetskrav som kan kopplas till de 

tre typerna för kritiska system Affärskritisk, Målkritisk och Säkerhetskritisk. Enligt 

Sommerville har dessa kvalitetskrav en stor påverkan på ett företags ekonomiska, fysiska och 

organisatoriska utfall. Vidare kan ovan nämnda falla under det icke-funktionella kravet 

tillförlitlighet.  

“Nr of users” kan kopplas till kvalitetskravet kapacitet, som kan utgöra underlag inför 

framtida behov. Därför blir det viktigt för företag att veta om antalet användare kommer att 

öka. Det möjliggör för företaget att planera och strukturera utformningen av en eventuell 

framtida implementation av ett affärssystem.  

“Critical timeframes” är inte ett kvalitetskrav utan kan snarare underlätta förståelse för varför 

IT-applikationen är verksamhetskritisk och under vilka perioder. 

4.3.1 Kravställare 

Resultatet visar att kravställaren på Oracle-modulerna är verksamhetsspår 7 (som tidigare 

nämnt pga. av sekretess benämns verksamhetsspåren spår1-13). Som tidigare nämnts i detta 

arbete (se avsnitt 1.3) är verksamhetsåren ersatta med en siffra då Skanska Sverige AB inte 

vill lämna ut namn på företagets olika avdelningar. Spår 7 blir kravställare eftersom de har 
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satt en guld-nivå på Support Hours, Service Hours, Availability, RTO, RPO och Incident 

Management.  

De kritiska perioderna för spår 7 varar 130 dagar per år och är under fakturering, förbereda 

och utföra uppdrag m.fl. För Oracle modulerna finns inga manuella rutiner och man ser ett 

visst behov av utbildning. 

Oracle-modulerna finns i flera verksamheter och är antingen 

 Unaffected (ingen förändring) 

 Upgrading (under uppgradering) 

 New Solution (ny lösning) 

Kolumnen “Over all State” anger sammanvägningen mellan dessa som visar att samtliga 

Oracle-modulerna ska uppgraderas. Alla ovanstående IT-applikationer hanteras av Skanska 

AB:s interna IT-verksamhet, Skanska ITN. 

4.3.2 Sammanställning 

Nedan redovisas de krav som verksamheterna har ställt på de verksamhetskritiska IT-

applikationerna inom Oracle EBS. För att tydliggöra kravställaren, som är verksamhetsspåret 

7, har man markerat denna med en gul rad. För samtliga Oracle-moduler ställs lika krav. 

Utifrån de insamlade kraven kan en sammanställning utformas som visar verksamhetens 

förändringsbehov på IT-applikationer, 3-5 år framåt. 

Under insamlingen valde några verksamhetsspår att sätta två nivåer på kraven, exempel 

“Bronze perodic Gold”. Detta innebär att verksamhetsspåret ställer kravet Guld endast under 

de angivna kritiska tidpunkterna och i övrigt klarar man sig med den lägsta nivån Brons. 
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4.3.2.1 Oracle AP 

ITApplication Handled by ITN Track Priority State Overall State Comments 

Oracle AP Yes Spår1   Unaffected Upgrading   

Oracle AP Yes Spår2 1 New solution Upgrading   

Oracle AP Yes Spår3 2 Upgradning Upgrading   

Oracle AP Yes Spår4 1 Upgradning Upgrading Källsystem till BI 

Oracle AP Yes Spår5 1 Upgradning Upgrading Används i Sve och Chile? 

Oracle AP Yes Spår6   Unaffected Upgrading Underliggande beroende 

Oracle AP Yes Spår7 1 Unaffected Upgrading   

Oracle AP Yes Spår8 2 Upgradning Upgrading   

Oracle AP Yes Spår9 2 Upgradning Upgrading Krav hämtade från spåret Spår4 

Oracle AP Yes Spår10 1 Upgradning Upgrading Önskar utökad funktionalitet 

     Tabell 4.3.1 Sammanställning Oracle AP del 1 

     Tabell 4.3.2 Sammanställning Oracle AP del 2 

   Tabell 4.3.3 Sammanställning Oracle AP del 3 

Support 
Hours 

Service 
Hours Availability RPO RTO 

Incident 
management Occasion Day  Week Month Year 

Nr of 
days/year 

Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze             

Bronze Bronze Silver Silver Silver Silver 

Månadsfakturering 
(månadsuthyrning), Ser 
dock problem med 
helgjobb idag, vill se en 
förändring i framtiden 

Dygnet runt Lör-Sön 
Runt 20e varje 

månad 
Jan-Dec   

Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze             

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 
Bronze 

A. Bokslutsperiod 
(årsbokslut) 
B.Kvartalsrapportering 
C.Prognosperiod 

A/B/C. 
07.00-00.00 

A/B/C 
Mån-
Sön 

A:15/12-15/1 
(Kritisk period) 

C.25månadsskiftet 

A.Dec - 
Jan 

B.Mars, 
juni, sept 
(slutet)  

A.15dagar/år 
B.4 ggr/år - 45 

dagar 

Bronze Gold Silver Gold Gold               

Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze             

Gold Gold Gold Gold Gold Gold 

Marknadsplan, 
uppföljning, 
riskinventering, förbereda 
och utföra uppdrag, skapa 
fakturaunderlag, 
rapportera tid 

07.30-
16.30  

Mon-Fri  1-4, 13-15, 28-31 

Jan-Mar, 
Jun-Jul, 

Sep, 
Nov-Dec  

130 

            
Kvartal- och månadssbryt 
(Högsäsong A&B apr-oct) 

07.00-17.00 Mon-Fri 28-30 Jan-Dec 
24 (2-3 

dagar/månad) 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 
Bronze             

                        

Manual acceptable 
workarounds existing? 

Nr of 
users 

Nr of sim. 
users 

Expected volumes (Transactions, 
resource usage and workload) 

Location 
(countries) 

Incident support in 
local language  Requirements of user education 

              

No 30 15   Sve Yes 
Behov av utbildning i en framtida 
lösning  

No             

  0 0   Globalt No Ja, stort behov 

              

Yes           
Stort, krav på användarvänlighet. 
Online-help. 

No (i så fall papper och 
penna) 

          Ja, visst behov 

              

No             

Yes (men bara vissa 
anpassningar) 

      Sve   
Viss utbildning, genomgång av 
uppdateringar 
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4.3.2.2 Oracle AR 

ITApplication Handled by ITN Track Priority State Overall State Comments 

Oracle AR Yes Spår1 1 Unaffected Upgrading   

Oracle AR Yes Spår2 1 Upgradning Upgrading   

Oracle AR Yes Spår4 1 Upgradning Upgrading Källsystem till BI 

Oracle AR Yes Spår6   Unaffected Upgrading Underliggande beroende 

Oracle AR Yes Spår7 1 Unaffected Upgrading   

Oracle AR Yes Spår8 2 Upgradning Upgrading   

Oracle AR Yes Spår9 2 Upgradning Upgrading Krav hämtade från Spår4 

    Tabell 4.4.1 Sammanställning Oracle AR del 1 

Support 
Hours 

Service 
Hours Availability RPO RTO 

Incident 
management Occasion Day  Week Month Year 

Nr of 
days/year 

Bronze Silver Bronze 

Gold 
(Källsystemen 
alternativt AR 
måste ligga på 

den nivån. 
Beror på hur 
man ser på 
helheten) 

Silver (Går 
att vänta 
en vecka 

men 
medför 

stora 
kostnader) 

Silver 

Kvartalsstängning 
(Slutet av varje kvarttal, 
speciellt vid årsslut. Lite 
högre vid månadsslut) 

Dygnet runt 
Mån-
Sön 

Sista veckan före 
kvartalsstängning 

mars, 
juni, 
sept, 
dec 

28 

Bronze Bronze Silver Silver Silver Silver 

Månadsfakturering 
(månadsuthyrning), Ser 
dock problem med 
helgjobb idag, vill se en 
förändring i framtiden 

Dygnet runt Lör-Sön 
Runt 20e varje 

månad 
Jan-Dec   

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 
Bronze 

A. Bokslutsperiod 
(årsbokslut) 
B.Kvartalsrapportering 
C.Prognosperiod 

A/B/C. 
07.00-00.00 

A/B/C 
Mån-
Sön 

A:15/12-15/1 
(Kritisk period) 

C.25månadsskiftet 

A.Dec - 
Jan 

B.Mars, 
juni, 
sept 

(slutet)  

A.15dagar/år 
B.4 ggr/år - 45 

dagar 

Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze             

Gold Gold Gold Gold Gold Gold 

Marknadsplan, 
uppföljning, 
riskinventering, 
förbereda och utföra 
uppdrag, skapa 
fakturaunderlag, 
rapportera tid 

 07.30-
16.30  

Mon-
Fri  

 1-4, 13-15, 28-31 

Jan-
Mar, 

Jun-Jul, 
Sep, 
Nov-
Dec   

 130 

            

Kvartal- och 
månadssbryt 
(Högsäsong A& B apr-
oct) 

07.00-17.00 Mon-Fri 28-30 Jan-Dec 
24 (2-3 

dagar/månad) 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 
Bronze             

    Tabell 4.4.2 Sammanställning Oracle AR del 2 

Manual acceptable 
workarounds existing? Nr of users 

Nr of sim. 
users 

Expected volumes 
(Transactions, resource usage 
and workload) Location (countries) 

Incident support 
in local language  

Requirements of user 
education 

No 
Idag: 30 
Framtid: 60 

Idag: 30 
Framtid: 60 

Som idag 
Chile, Dam England, Sve m.m 
Alla länder där ID är 
involverad 

No 
Räcker med en 
användarmanual 

No 30 15   Sve Yes 
Behov av utbildning i en 
framtida lösning  

  0 0   Globalt No Ja, stort behov 

Yes           
Stort, krav på 
användarvänlighet. Online-
help. 

No, i så fall papper o 
penna) 

          Ja, visst behov 

              

No             

    Tabell 4.4.3 Sammanställning Oracle AR del 3 
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4.3.2.3 Oracle GL 

ITApplication Handled by ITN Track Priority State Overall State Comments 

Oracle GL Yes Spår1   Unaffected Upgrading Hämtar information 

Oracle GL Yes Spår2 1 Upgradning Upgrading Blir viktigare i framtiden 

Oracle GL Yes Spår11 1 Upgradning Upgrading Kritisk vid bokslut o prognostider 

Oracle GL Yes Spår3 1 Upgradning Upgrading   

Oracle GL Yes Spår4 1 Upgradning Upgrading Används hela tiden 

Oracle GL Yes Spår6   Unaffected Upgrading Underliggande beroende 

Oracle GL Yes Spår7 1 Unaffected Upgrading   

Oracle GL Yes Spår8 2 Upgradning Upgrading   

Oracle GL Yes Spår9 2 Upgradning Upgrading Krav hämtade från spåret Spår4  

    Tabell 4.5.1 Sammanställning Oracle GL del 1 

Support 
Hours 

Service 
Hours Availability RPO RTO 

Incident 
management Occasion Day  Week Month Year 

Nr of 
days/year 

Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze             

Bronze Bronze Silver Silver Silver Silver 

Månadsfakturering 
(månadsuthyrning), Ser 
dock problem med 
helgjobb idag, vill se en 
förändring i framtiden 

Dygnet runt Lör-Sön 
Runt 20e varje 

månad 
Jan-Dec   

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 
Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 
Gold 

A. Bokslutsperiod 
(årsbokslut) 
B.Kvartalsrapportering 
C.Prognosperiod 

A/B/C. 
07.00-00.00 

A/B/C 
Mån-
Sön 

A:15/12-15/1 
(Kritisk period) 

C.25månadsskiftet 

A.Dec - 
Jan 

B.Mars, 
juni, sept 
(slutet)  

A.15dagar/år 
B.4 ggr/år - 45 

dagar 

Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze   07.00-17.02 
Mån-
Fre 

Slutet av månaden Jan-Dec   

Bronze 
periodic 

Gold 
Gold Gold Gold Gold Gold 

A. Bokslutsperiod 
(årsbokslut) 
B.Kvartalsrapportering 
C.Prognosperiod 

A/B/C. 
07.00-00.00 

A/B/C 
Mån-
Sön 

A:15/12-15/1 
(Kritisk period) 

C.25månadsskiftet 

A.Dec - 
Jan 

B.Mars, 
juni, sept 
(slutet)  

A.15dagar/år 
B.4 ggr/år - 45 

dagar 

Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze             

Gold Gold Gold Gold Gold Gold 

 Marknadsplan, 
uppföljning, 
riskinventering, förbereda 
och utföra uppdrag, skapa 
fakturaunderlag, 
rapportera tid 

 07.30-
16.30   

 Mon-
Fri  

  1-4, 13-15, 28-31 

Jan-Mar, 
Jun-Jul, 

Sep, 
Nov-
Dec    

 130 

            
Kvartal- och månadssbryt 
(Högsäsong A&B apr-oct) 

07.00-17.00 Mon-Fri 28-30 Jan-Dec 
24 (2-3 

dagar/månad) 

Bronze 
periodic 

Gold 
Gold Gold Gold Gold Gold             

    Tabell 4.5.2 Sammanställning Oracle GL del 2 

Manual acceptable 
workarounds existing? 

Nr of 
users 

Nr of sim. 
users 

Expected volumes (Transactions, 
resource usage and workload) 

Location 
(countries) 

Incident support in 
local language  Requirements of user education 

              

No 30 15   Sve Yes 
Behov av utbildning i en framtida 
lösning  

No 0     Sve, Dan   Medelstort behov 

No       Sve Yes 
Ja, stort behov, manualer, 
utbildning 

No 200 100 5000 fakturor/dag Globalt No Ja, stort behov 

Yes           
Stort, krav på användarvänlighet. 
Online-help. 

No, i så fall papper o penna           Ja, visst behov 

              

N
No 

            

     Tabell 4.5.3 Sammanställning Oracle GL del 3 
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4.3.2.4 Oracle PA 

ITApplication Handled by ITN Track Priority State Overall State Comments 

Oracle PA Yes Spår1   Unaffected Upgrading Kravställare –Spår10/Spår6 

Oracle PA Yes Spår11 1 Uppgrading Upgrading Kritisk vid bokslut o prognostider 

Oracle PA Yes Spår12   Unaffected Upgrading Ej kravställare 

Oracle PA Yes Spår2   Closed Upgrading  

Oracle PA Yes Spår3 1 Upgradning Upgrading  

Oracle PA Yes Spår7 1 Investigation Upgrading   

Oracle PA Yes Spår4 1 Unaffected Upgrading Källsystem till BI 

Oracle PA Yes Spår8 2 Unaffected Upgrading   

Oracle PA  Yes Spår6 1 Upgradning Upgrading 
Vill användas med utökad funktionalitet, under utredning (ej 
tillräckligt användarvänligt). Känsligt under fakturering o 
prognostider 

Oracle PA  Yes Spår9 2 Upgradning Upgrading Krav hämtade från spåret Spår4 

Oracle PA  Yes Spår10 1 Upgradning Upgrading Önskar utökad funktionalitet 

      Tabell 4.6.1 Sammanställning Oracle PA del 1 

Support 
Hours 

Service 
Hours Availability RPO RTO 

Incident 
management Occasion Day  Week Month Year 

Nr of 
days/year 

Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze             

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 
Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 
Gold 

A. Bokslutsperiod 
(årsbokslut) 
B.Kvartalsrapportering 
C.Prognosperiod 

A/B/C. 
07.00-00.00 

A/B/C 
Mån-
Sön 

A:15/12-15/1 
(Kritisk period) 

C.25månadsskiftet 

A.Dec - 
Jan 

B.Mars, 
juni, 
sept 

(slutet)  

A.15dagar/år 
B.4 ggr/år - 45 

dagar 

                        

            

Månadsfakturering 
(månadsuthyrning), Ser 
dock problem med 
helgjobb idag, vill se en 
förändring i framtiden 

Dygnet runt Lör-Sön 
Runt 20e varje 

månad 
Jan-Dec   

Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze   07.00-17.02 Mån-Fre Slutet av månaden Jan-Dec   

Gold Gold Gold Gold Gold Gold 

 Marknadsplan, 
uppföljning, 
riskinventering, förbereda 
och utföra uppdrag, skapa 
fakturaunderlag, 
rapportera tid 

 07.30-
16.30   

  Mon-
Fri  

 1-4, 13-15, 28-31 

Jan-Mar, 
Jun-Jul, 

Sep, 
Nov-

Dec     

130  

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 
Bronze 

A. Bokslutsperiod 
(årsbokslut) 
B.Kvartalsrapportering 
C.Prognosperiod 

A/B/C. 
07.00-00.00 

A/B/C 
Mån-
Sön 

A:15/12-15/1 
(Kritisk period) 

C.25månadsskiftet 

A.Dec - 
Jan 

B.Mars, 
juni, 
sept 

(slutet)  

A.15dagar/år 
B.4 ggr/år - 45 

dagar 

Bronze Bronze Bronze Gold Bronze Gold 
Kvartal- och månadssbryt 
(Högsäsong A&B apr-oct) 

07.00-17.00 Mon-Fri 28-30 Jan-Dec 
24 (2-3 

dagar/månad) 

Bronze 
Bronze 

periodic 
Silver 

Bronze 
Bronze 

periodic 
Silver 

Bronze 
periodic 

Silver 

Bronze 
periodic 

Silver 

Prognos kvartalsvis (2-3 
dagar) intensivt under 
årsslut.                                            
Fakturering månadsskifte 
(2 dagar). Inom 
bokslutskalendern 

07.00-17.00 Mån-Fre 28-30 Jan-Dec 24 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 
Bronze             

                        

      Tabell 4.6.2 Sammanställning Oracle PA del 2 
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Manual acceptable 
workarounds existing? 

Nr of 
users 

Nr of sim. 
users 

Expected volumes (Transactions, 
resource usage and workload) 

Location 
(countries) 

Incident support in 
local language  Requirements of user education 

              

No 0     Sve, Dan   
Medelstort behov (Ingen 
utbildning sen år 2000) 

              

              

No       Sve Yes 
Ja, stort behov, manualer, 
utbildning 

No (i så fall papper o 
penna) 

          Ja, viss behov 

  0 0   Sve No Ja, stort behov 

No       Sve (Dan) Yes 
Medel (asfalt o betong störst 
behov) 

Yes 350 350 
En tidstransaktion per projekt per 
person per dag 

Sve (teknik) Fin, 
Nor (ITN) 

No (Arbetstid: Sve, 
annars engelska) 

Stort, krav på användarvänlighet. 
Online-help. 

No             

Yes (går ev. kunna komma 
runt) 

      Sve   
Viss utbildning, genomgång av 
uppdateringar 

      Tabell 4.6.3 Sammanställning Oracle PA del 3 
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5. Analys 

I detta kapitel behandlas analysen av arbetet. Fokus ligger på att besvara frågeställningen: 

“Hur kan företag identifiera och systematisera de olika prioriteter som ställs på kvalitetskrav 

(icke-funktionella krav) av IT-applikationer?” samt “Vilken prioritet ställs på IT-

applikationer och varför?”. 

 

5.1 Inledande analys 

För företag som planerar att verksamhetsanpassa sina IT-system kan detta innebära stora 

investeringar. Det innebär även man måste bli medveten om vilka system som stödjer 

verksamheten, hur dessa påverkar det dagliga arbetet samt vilka kvalitetskrav (icke-

funktionella krav) som ställs på IT-system. Dessa typer av krav kostar mycket tid och pengar 

att åtgärda i efterhand och kan innebära förändringar i hela system. Problematiken för företag 

är hur man ska identifiera och systematisera dessa kvalitetskrav. Särskilt gäller det de krav 

som kan ha en signifikant påverkan ur ett ekonomiskt, fysiskt och organisatoriskt perspektiv, 

så kallade verksamhetskritiska IT-applikationer. Idag är grundstenen i många system den 

information som systemet förvaltar. Ett system som kraschar eller misslyckas att leverera kan 

leda till att värdefull information går förlorad och att informationen inte går att återskapa. 

Därför blir det viktigt för verksamheten att bli medveten om de system som hanterar kritisk 

information.  

För att hantera detta har man i denna uppsats tagit fram ett systemdokument med fokus på 

kvalitetskrav som ska underlätta att identifiera och systematisera kvalitetskrav samt prioriteter 

som ställs på IT-applikationer. Genom detta kan man hjälpa företag att utvärdera vilken 

prioritets som ställs på IT-applikationer och varför. Vidare får man en överskådlig blick över 

verksamhetens alla system. 

5.2 Analys av systemlandskapet 

Som problemformuleringen i detta arbete säger (se avsnitt 1.2 “Problemformulering”): för att 

kunna öka tillväxt och marknadsandelar för ett företag är det av stor vikt att förstå de 

kvalitetskrav (icke-funktionella krav) som ställs från verksamheten. Ett företag som står inför 

förändring i verksamheten, exempelvis en uppgradering av ett affärssystem, behöver vara 

medveten om de konsekvenser som kan uppkomma. Då sådana förändringar kan innebära 

stora investeringar och kostnader bör fokus ligga i att rätt krav ställs och samlas in från 

verksamheten. Då detta arbetes utgångspunkt har varit att ta fram ett förslag på ett 

systemlandskap som ska identifiera och dokumentera kvalitetskrav på IT-applikationer.  

Man kan då fråga sig om systemlandskapet som utformades var av tillräcklig kvalitet och 

samlade in rätt data? Man kan se två aspekter i detta. Det första är att arket grundades efter 

Skanska Sverige ABs egna behov av insamlad information. Vad som är rätt data och kvalitet 

för Skanska behöver inte nödvändigtvis innebära att det är rätt för något annat företag. Det 

andra är att allt eftersom arbetsmötena hölls lärde man sig exakt vilka frågor som skulle 

ställas till de deltagande. Därför var det vikigt att man hade uppföljningsmöten med de 

intervjuade för att kunna ställa följfrågor och förtydliga oklarheter. Därav hölls 
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uppföljningsmöten med de första verksamhetsspåren eftersom att man fortfarande var 

nybörjare på hur man skulle samla in kraven. 

5.2.1 Fördelar med systemlandskapet för kvalitetskrav 

De kvalitetskrav (icke-funktionella krav) som ställs på en IT-applikation kan variera från 

företag till företag. Vikten av att rätt krav insamlas och valideras kan vara avgörande för ett 

företags framtida lönsamhet och tillväxt. Konsekvenserna som kan uppkomma kan bland 

annat medföra ökade kostnader vilket gör att företagens fokus bör ligga på att hitta de 

kvalitetskrav som är kritiska för sin egen verksamhet. Vidare måste man även se till de 

kritiska IT-applikationer som i många fall utgör stommen för dagens IT-system. Som 

resultaten visar (se avsnitt 4.3.2 ”Sammanställning”) så är systemlandskapet ett effektivt sätt 

att fånga in empirisk data. Feedbacken från deltagarna under arbetsmötena sa att en avskalad 

prioritet, som i detta fall guld, silver och brons, gjorde det mycket enklare att ställa rätt krav.  

Genom systemlanskapet har man lyckas att identifiera verksamheternas IT-applikationer samt 

vilka av dessa som är mest verksamhetskritiska. Vidare har man lyckats på ett enkelt sätt 

systematisera och strukturera dessa genom att skapa ett dokument som ger en överblick över 

relevant data (för Skanska Sverige AB) och lättbegripligt. Värt att nämna är att man med detta 

systemlandskap snabbt kunnat samla in data och göra det enkelt för verksamheten att besvara 

frågor kring kvalitetskrav och prioriteter. Att hantera insamlingen genom intervjuer och 

workshops har möjliggjort att verksamheten kunnat diskutera tillsammans, med oss och 

mellan de själva, över svaren och på så sätt komma fram till ett beslut som samtliga från 

verksamheten gemensamt samtycker. 

5.2.2 Kritik mot systemlanskapet för kvalitetskrav 

Något som man måste ha i åtanke när man utformar ett systemdokument med fokus på 

kvalitetskrav är att man måste anpassa denna efter verksamheten och situation. I detta fall har 

man valt att forma dokumentet efter krav och behov som har ställs från Skanska Sverige AB. 

Deras krav var att fånga in krav som ställs på IT-applikationer med fokus på de icke-

funktionella krav kapacitet och tillförlitlighet. Deras behov var i sin tur att göra detta så fort 

som möjligt. På grund av dessa krav och behov har man utformat systemlandskapet som 

kapitel Resultat (se avsnitt 4.1) visar. Genom fördefinierade krav och prioriteter möjliggjordes 

det för verksamheten att snabbt kunna ta ställning till olika krav som man ställde på IT-

applikationer. Dock måste man även inse att dessa krav är på en grov nivå eftersom man har 

fördefinierat krav som inte nödvändigtvis stämmer överens med vad verksamhetens skulle 

vilja ställa. Genom att ha pratat med projektägare, intressenter m.fl. har man försökt minimera 

riskerna med att fördefiniera fel storts krav samt innebörden av dessa krav.  

För att minimera denna risk ytterligare skulle man ha behövt samla in krav som verksamheten 

ställer, oberoende av definierade krav. Genom att låta verksamheten själv resonera och tänka 

på vilka krav och prioriteter som ställa på IT-applikationer känner de intervjuande mer 

involverade och delaktiga i kravinsamlingen. Vidare kommer man att fånga de krav som 

verksamheten ställer och kommit fram till oberoende av intervjuledaren påverkan. Nedan är 

ett exempel på hur detta dokument skulle kunna ha sett ut. 
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Exempel 

Requirement 

description 
Example data Requirement data 

IT-Service Hours 
Specify the agreed time period 

when the IT-Service should be 
available for the users 

 

 

 

 

INTERVAL TIMEFRAME 

DAY 07.00-17.00 (FRI 15.30) 

WEEK MON-FRI 

MONTH FULL 

YEAR 
APRIL 1

ST
 – 

DECEMBER 13
TH

 
 

INTERVAL TIMEFRAME 

DAY  

WEEK  

MONTH  

YEAR  
 

 

Systemlandskap  för kvalitetskrav i denna uppsats   

 

Support Hours 

 Gold/Silver/Bronze 

 

 

Tabell 5.1 Olika arbetssätt för att insamla kvalitetskrav 

I exemplet ovan ges verksamheten möjlighet att själv bestämma perioder snarare än att man 

fördefinierat dessa innan. Dock måste man även vara kritisk till denna metod då verksamheten 

med lösa tyglar kan ställa orimliga krav. Att låta verksamheten ställa krav utan några 

restrektioner samt förståelse för vilken påverkan kraven som ställts har på företaget och 

verksamheten kan leda till orimliga krav. 

5.3 Varför har kvalitetskraven ställts? 

Som nämnts i kapitel 2.1 så är kravhanteringen en viktig beståndsdel i systemets 

utvecklingsfas. Vikten av att rätt krav insamlas och valideras kan vara avgörande för ett 

företags utveckling. De kvalitetskrav (icke-funktionella krav) som ställs på IT-applikationer 

kan variera från företag till företag och kan vara svåra att finna. Konsekvenserna av detta kan 

bland annat medföra ökade kostnader vilket gör att fokus bör ligga på att hitta de kvalitetskrav 

som är kritiska för sin egen verksamhet. Detta arbete har som tidigare nämnts grundats på en 

fallstudie som har utförts på Skanska Sverige AB, där kvalitetskraven kapacitet och 

tillgänglighet är i fokus. 

De allra viktigaste elementen för Skanska är dess kunder och leverantörer, vilket kräver 

kontinuerlig tillgång av IT-applikationer. För att kunna skapa ett framgångsrikt IT-system ska 

systemet vara väl anpassat till verksamheten, stödja användare i deras vardagliga uppgifter 

samt vara lätt att anpassa till nya verksamhetskrav. För att kunna möta kunders och 

leverantörers behov ställs därför höga krav på tillförlitlighet och kapacitet i samband med 

detta vilket har blivit arbetets huvudfokus. 

Level Support Hours   

Gold 
Regular weekdays 07:00-04:00 CET 
Closed weekends and major holidays (option to expand to 
24/7 during critical periods) 

  

Silver  
Regular weekdays 07:00-04:00 CET  
Closed weekends and major holidays 

Bronze 
Local opening hours Mon-Fri Closed weekends and major 
holidays according to local calendar 
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5.3.1 Tillförlitlighet 

Eftersom Skanskas verksamhet är driftkänsligt ställs höga krav för att kostsamma 

driftstörningar inte ska uppstå. Därav har man valt under utformandet av systemlandskapet att 

fokusera på kvalitetskrav som behandlar IT-systemets tillgänglighet så som Availibility och 

RPO. Idag använder sig företaget av ett äldre IT-system, Oracle E-Business Suite version 11 

(Oracle EBS), och vill nu uppgradera för att kunna öka tillförlitligheten i systemet. Att ställa 

krav på och prioritera kvalitetskravet tillförlitlighet innebär ökad drifttid, mindre risk för fel 

och haveri under användning.  

Systemlandskapets koppling till Kvalitetskraven   

  
Support 
Hours 

Service 
Hours Availability RPO RTO 

Incident 
management 

Manual 
acceptable 
workarounds 
existing? 

Tillförlitlighet x x x x x x x 

     Tabell 5.2 Tillförlitlighet 

Idag är tillförlitlighet avgörande för resultatet på dagens applikationer och är svårt att bygga 

in under utvecklingen. Dels då utvecklingen går mot allt mer komplicerade system vilket 

också medför att sannolikheten för att fel ska kunna inträffa ökar. Dagens teknik innebär även 

att verksamheter blir allt mer beroende av felfria system vilket gör tillförlitlighet till en viktig 

del av kvalitetsarbetet. 

5.3.2 Kapacitet 

På kvalitetskravet kapacitet ställs höga krav då stora och många transaktioner kräver mycket 

datakapacitet. Ett högt krav på kapacitet krävs för att maximera flödet och minska 

belastningsproblem. Då Skanska planerar att växa blir det viktigt att få reda på kapaciteten 

idag och den kapacitet som företaget strävar mot. Antalet faktiska användare av ett system blir 

också en nödvändig fakta för att veta hur många licenser som företaget måste köpa. Licenser 

kan vara kostsamma, därav vikten av att informationen hämtas in. Vidare diskussion om 

kapacitet hanteras i nästföljande kapitel. 

Systemlandskapets koppling till Kvalitetskraven 

  
Nr of 
users 

Nr of sim. 
users 

Expected volumes 
(Transactions, 
resource usage 
and workload) 

Location 
(countries) 

Kapacitet x x x x 

    Tabell 5.3 Kapacitet 

 

 

 

 



 

 

44 

 

5.4 Varför har kvalitetskraven ställts på en viss nivå? 

Som resultatet (se avsnitt 4.3 Resultatredovisning) visar så ställs högst krav samt en 

gemensam kravnivå, guld, på kvalitetskraven Support Hours, Service Hours, Availability, 

RTO, RPO och Incident Management.  

De IT-applikationer som berörs är finansmodulerna: 

 Oracle AP 

 Oracle AR 

 Oracle GL 

 Oracle PA 

 

Support Hours Service Hours Availability RPO RTO Incident management 

Gold Gold Gold Gold Gold Gold 

    Tabell 5.4 Högsta krav på Oracle-modulerna 

Det finns flera anledningar till varför man har valt att sätta guld på dessa kvalitetskrav. 

Skanska hanterar stora och många resurser, exempelvis i form av maskiner. Dessa måste 

organiseras på ett sådant sätt i IT-systemet som gynnar en effektiv arbetsgång. De måste bland 

annat finnas support för att så fort som möjligt kunna få hjälp vid systemproblem. Som 

tabellen 5.1 i detta avsnitt visar, så finns ett behov av en utökad support för det 

verksamhetsspåret som är kravställare. 

Från grunden kan man säga att Skanska Sverige AB är ett extremt projekttungt företag. Det 

vill säga att verksamheterna i företaget ofta har flertalet uppdrag igång samtidigt, vilket kan 

innebära såväl arbete på kontor som projekt ute i fält. Över femtusen användare (Skanska, 

2012) inom Skanska nyttjar projekthanteringen (Oracle PA) i affärssystemet vilket gör denna 

modul extra kritisk. Då det är ett byggföretag som är säsongsberoende är ett fungerande 

system oerhört viktigt under de kritiska perioderna (se Tabell 4.6.2 för mer detaljerad data). 

Ett företag som Skanska arbetar ofta med ett flertal projekt parallellt, därför är det viktigt med 

ett bra flöde av information mellan företagets olika grenar. Ständiga transaktioner och stora 

transaktionsvolymer är typiskt för deras verksamhet. Därav har man valt att samla in 

kvalitetskravet Expected volumes för att dels eventuellt få fram hur mycket transaktioner en 

viss IT-applikation hanterar idag. Men även för att försöka se om ett utökat behov finns i 

framtiden (se Tabell 4.4.3, 4.5.3, 4.6.3). Ett exempel är verksamhetsspåret 4 som skickar ca 

5000 fakturor/dag till sina kunder. I detta verksamhetsspår finns ingen möjlighet till manuella 

rutiner, vilket innebär att samtliga 200 användare kommer att påverkas om systemet ligger 

nere. Vidare innebär det stora ekonomiska förluster om inte fakturorna kan skickas ut (se 

Tabell 4.5.3). 

ITapplication 

Manual acceptable 
workarounds 
existing? 

Need for 
Ext. Service 
hrs 

Nr of 
users 

Nr of 
sim. 
users 

Expected volumes 
(Transactions, resource 
usage and workload) 

Location 
(countries) 

Requirements of 
user education 

Oracle GL No   200 100 5000 fakturor/dag Globalt Ja, stort behov 

Tabell 5.5 Krav från Verksamhetsspår 4  
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Avsnittet 2.4.2.1 beskriver finansmodulerna i Oracle som kärnan i affärssystemet. Där finns 

ett behov av en fungerande byggsten, i detta fall huvudboken (Oracle GL) som påverkar de 

ekonomiska, fysiska och organisatoriska utfallen. Det man brukar nämna är att tid kan räknas 

om till pengar. Ett projekt som det har investeras stora summor pengar i kan utgöra en stor 

risk om ett system inte skulle uppfylla de förväntningar som ställts. Det innebär att man har 

större behov och krav gällande systemets tillgänglighet än vad ett företag i en annan bransch 

kan ha. 

En viktig del för företag är kunden som många gånger tillhör kärnverksamheten. Då företag 

idag skapar och behåller kontakter världen över ställs krav på att kunna samla alla dessa under 

en och samma plattform. Detta möjliggörs på Skanska genom Oracle AR (se avsnitt 

2.4.2.1.1). Modulen gör att man lättare kan strukturera och organisera sitt arbete. Som tidigare 

nämnts i detta avsnitt så hanterar verksamhetsspår 4 en stor mängd antal fakturor per dag 

vilket sätter extra höga krav på IT-applikationen. Vilket är i detta fall Oracle AR som hanterar 

företagets relation till kunderna. Motsvarande finns även för företagets leverantörer, där en 

bra kommunikation är nödvändig för att genomföra företagets många projekt men där Oracle 

AP används som stödjande IT-applikation (Oracle AP, se avsnitt 2.4.2.1.2). 

5.5 Varför och vem har ställt högst kravnivå? 

Resultatet utifrån fallstudien på Skanska Sverige AB visade att verksamhetsspår 7 har ställt 

högst krav och är därmed den primära kravställaren (se gulmarkerade rader i tabellerna under 

avsnitt 4.3.2). Detta innebär att utgångspunkten är spårets behov och krav vid utformning och 

uppbyggnad av det framtida affärssystemet. Man kan då fråga sig vad som skiljer 

verksamhetsspår 7 från de resterande verksamheterna i Skanska och därmed gör att de måste 

ha större krav? Det första som är värt att nämna här är att det finns fler spår som har valt en 

guldnivå på de fyra IT-applikationerna men inte på alla samtidigt. Vad som gör 

verksamhetsspår 7 till en primär kravställare är arbetsuppgifterna och dess frekvent 

förekommande kritiska tidsperioder. Som resultatet visar (se Tabell 5.6 nedan) är 130 dagar 

per år kritiska för spåret vilket är drygt 33% av ett helt år. 

 

Occasion Day  Week Month Year 
Nr of 
days/year 

 Marknadsplan, uppföljning, riskinventering, förbereda och 
utföra uppdrag, skapa fakturaunderlag, rapportera tid 

 07.30-
16.30   

  Mon-
Fri  

 1-4, 13-15, 
28-31 

Jan-Mar, Jun-Jul, 
Sep, Nov-Dec     

130  

            Tabell 5.6 Verksamhetsspår 7 “Kritiska perioder” 

 

Arbetsuppgifterna innefattar bland annat, förberedelse av uppdrag, utföra uppdrag, hantering 

av kontrakt- och fakturaunderlag, tidsrapportering etc. (se ovanstående Tabell 5.3). Resultatet 

från systemlandskapet har visat att de kritiska perioderna är kopplade till bokslut- och 

prognosperioder, kvartalsrapporteringar och löneutbetalningar. Dessa är starkt kopplade till 

funktioner i de nämnda finansmodulerna i Oracle (se avsnitt 2.4.2.1). Med en sådan frekvent 

tidsperiod är det av stor vikt att de kvalitetskrav som i detta fall satts på guld faktiskt uppfylls. 
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Det faktum att företaget inte väljer den högsta nivån på grund av andra omständigheter så som 

höga kostnader, är inget som har beaktats i detta arbete. 

5.6 Sammanvägning över resultatet 

Efter att resultatet har analyserats kan man sammanfatta det med några punkter utifrån 

frågeställningen; “Hur kan företag identifiera och systematisera de olika prioriteter som 

ställs på kvalitetskrav (icke-funktionella krav) av IT-applikationer?” samt “Vilken prioritet 

ställs på IT-applikationer och varför?”. Fokus ligger på icke-funktionella krav. 

- Systemlanskapet som har utformat är ett bra sätt för att identifiera och systematisera 

kvalitetskrav (icke-funktionella krav) och prioriteringar på IT-applikationer. Detta visade sig 

tydligast genom den återkoppling vi fick från verksamheterna. Vikigt att poängtera är att detta 

systemdokument endast hanterar krav på en grov nivå, alltså inte rekommenderat att använda 

vid detaljerade kravinsamlingar. 

- Kvalitetskraven tillgänglighet och kapacitet är de som har valts ut inför utformningen av 

systemlandskapet (se avsnitt 5.2).  

- Resultatet visar att Oracles finans moduler AP, AR, GL och PA är kärnan i affärssystemet 

och utgör de IT-applikationer som är mest verksamhetskritiska (se avsnitt 5.3). 

- Verksamheten ställer krav på en guld-nivå för de ovanstående IT-applikationerna. Vilket 

innebär att man måste anpassa dessa efter verksamhetens framställda behov. Vidare kan det 

medföra ökade kostnader för att kunna hålla denna kvalitetsnivå. 

- Resultatet visar att IT-applikationerna utgör en kritisk risk för verksamheten då de hanterar 

mycket samt känslig data och information gällande företaget. IT-applikationerna är starkt 

kopplade till kritiska perioder så som bokslut- och prognosperioder (se Tabeller under avsnitt 

4.3.2). Eftersom dessa IT-applikationer utgör en sådan central del i företaget så skulle 

konsekvenserna vid ett driftstopp bli stora och därmed påverka verksamhetens dagliga arbete. 

Detta skulle kunna medföra förluster och dyra kostnader. 
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6. Diskussion av resultat 

Detta kapitel innehåller en öppen diskussion av det resultat som analyserats i föregående 

avsnitt. Ställning har tagits till såväl fördelar som nackdelar samt kritiska aspekter för att 

kunna dra slutsatser inom ramen för frågeställningen. Avsnittet reflekterar också över 

framtida rekommendationer. 

 

6.1 Inledande diskussion 

Med utgångspunkten i arbetets frågeställning så har syftet varit att ta fram ett förslag på ett 

systemlandskap för att finna kvalitetskrav (icke-funktionella krav) på verksamhetskritiska IT-

applikationer. Vi tycker att systemlandskapet har möjliggjort ett effektivare och mer 

strukturerat sätt att fånga in data och omvandla informationen till krav. Fördelen med en 

fallstudie är att verklig data kan samlas in och arbetet kan få ett mer kvalitativt resultat. Det 

framtagna systemlandskapet och dess resultat har efter detta arbete visat sig var ett bra 

exempel för företag att kunna hitta sina kritiska IT-applikationer. Det finns viktiga saker att ta 

hänsyn till om andra företag skulle vara intresserade av att använda systemlandskapet för att 

fånga in krav på IT-applikationer. Först och främst måste man se till företags egna behov och 

fånga in de krav som är viktigast för just dem. Därav måste man forma om dokumentet så 

pass att det är rätt anpassat, det vill säga att vissa krav kan komma att behövas bytas ut eller 

tas bort helt. Vidare kan även företags IT-applikationer se olika ut, men där behöver ingen 

större ändring i dokumentet göras utan dessa kan skrivas in direkt.  

Som tidigare betonats i detta arbete har systemlandskapet tagits fram efter en fallstudie på 

Skanska Sverige AB. Som resultatet visar (se appendix NFR_Summary) kan man tydligt se 

omfattningen på de IT-applikationer som är viktiga för Skanska och dess dagliga verksamhet. 

Skanska anser att systemlandskapets utformning är av tillräcklig kvalitet och planerar att 

använda resultatet inför beslut om kostnader och förvaltning av verksamhetens IT-

applikationer. Det har varit särskilt till nytta vid framtagning av kvalitetskrav (icke-

funktionella krav) som Skanska har ställt. 

Övriga aspekter att ta hänsyn till i kapitlet ” 6. Diskussion” är de etiska punkterna. Det vill 

säga att många namn är anonyma på grund av den sekretess som finns på Skanska. Vi anser 

dock att det inte är av någon större betydelse för uppsatsens utformning utan arbetet har 

kunnat redovisas av tillräcklig kvalitet för läsaren ska få förståelse för innehållet. 

6.2 Aspekter efter kravinsamling 

Efter det sammanställda resultatet kan man se att verksamhetsspår 7 är den verksamhet som 

ställer högst krav, guld, på Oracle-modulerna och är därmed kravställare på dessa IT-

applikationer (se avsnitt 5.3). I och med att verksamhetsspåret blir kravställare kan man som 

nämnts i avsnittet 5.4 då fråga sig varför, och vad det innebär att modulerna ligger på en 

guldnivå? Det finns flera olika aspekter som man kan tolka resultatet ifrån. Den första 

aspekten kan ses som en fördel då resterande spåren som inte valt guld också kommer att få 

en guldnivå då modulerna är en del av affärssystemet. Då systemet ses och fungerar som en 
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helhet kommer troligtvis moduler som inte är nämna i detta dokument också hamna på den 

högsta nivån. 

En annan viktigt aspekt att ta hänsyn till som beskrivs i avsnittet 2.1.3.5 är att det inte bara är 

viktigt att förstå varför användarna av systemet sätter dessa krav. Författarna menar på att 

man måste se från alla sidors behov. Det vill säga hur hela verksamheten är involverad, från 

användare, utvecklare och beställare. Som metoden datainsamling (se avsnitt 3.1.3.1) belyser 

att en effektiv intervju är om intervjuledaren faktiskt tar tillfället att lyssna på intressenternas 

åsikter och tankar. Under kravinsamlingen har verksamhetsspåren fått tillfälle att reflektera 

och motivera bakgrunden till besluten. Det Skanska Sverige AB nu behöver överväga är vad 

som egentligen är ett rimligt pris att betala för att ställa sig på en guldnivå. Skillnaderna 

mellan brons, silver och guld är stora och man behöver sätta sig in i konsekvenserna för vad 

som kan hända om de krav som ställts inte uppfylls. Eftersom detta projekts syfte inte är att 

bedöma kostnaderna utan att ta fram ett underlag så har arbetet inte gått djupare in på den 

punkten. Men för att på ett enklare sätt förstå påverkan på Skanska kan man utgå från figuren 

i avsnittet 2.4.5 [Gottesdiener E, 2003]. 

Enligt Saller (2012) hamnar de högsta kostnaderna under kravet tillförlitlighet och där 

framförallt under RPO och RTO. Eftersom de handlar om krav på mängd data som förloras 

och hur snabbt verksamheten behöver få upp affärssystemet under incidenter, kan man lättare 

sätta sig in i situationen. Som definitionen för systemlandskapet visar, så förstår man att på en 

guldnivå, måste Skanska ha ett backup-system som står standby ifall något skulle hända. Då 

kan man genast se att kostnaderna börja skjuta i höjden. 

6.3 Validering av kvalitativ forskningsmetod 

Detta arbete har tagit sin utgångspunkt från den kvalitativa forskningsmetoden (se avsnitt 

3.1.2) vilket innebär att arbetet har utförts genom en fallstudie där kravinsamlingen har 

samlats in genom workshops och intervjuer. Vikten av att rätt information är insamlad från 

verksamheten kan vara en avgörande faktor vid en eventuell implementering av ett nytt 

system. Då denna information ligger till grund för den utformningen av affärssystemet är en 

viktig aspekt att rätt intressenter är delaktiga (se avsnitt 2.1.3.1 Organisera kunskap). Om fel 

information tagits fram kan konsekvenserna bli mycket höga kostnader. Sommerville menar 

att en kravöversikt är nödvändig för att kunna korrigera fel under kravinsamlingen. 

Några problem som kan uppkomma menar han är: 

1. Tydliggöra kraven - krav kan ha presenteras dåligt och/eller uppfattats fel på grund av dålig 

information. Efter utredning och analys upptäcks andra krav/funktioner som behövs än de 

som samlats in under arbetsmötet. Dock så måste man inse att en IT-applikation har flera 

användare och alla har sina egna behov, därför blir alltid kraven en kompromiss av alla behov. 

2. Avsaknaden av information - det är viktigt att fånga in krav som definierar alla delar som 

lösningsarkitekturen skall omfatta. 

3. Kravkonflikter - det finns flera intressenter som ställer olika krav. Man måste hitta en 

sammanvägning mellan kraven, då dessa konflikter måste lösas sinsemellan. Det kan inte 

finnas motstridiga begränsningar eller beskrivningar av samma IT-applikation. 
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4. Orealistiska krav - begränsningar som gör att kravet inte kan uppfyllas, de kan både vara 

tekniska eller affärsmässiga. Här gäller det att ha kunskap om existerande IT-system och 

tekniker. Kraven ska kontrolleras för att försäkra sig om att de är genomförbara, så som i 

budgeten och tidsplan för projektet 

       [Sommerville I, 1998] 

 

Något som är värt att beakta är att de krav som samlats in har varit en grov uppskattning av 

hur det egentligen ser ut idag och vad som planeras komma. För att säkerställa resultatet 

rekommenderas ytterligare kravinsamling på en mer detaljerad nivå som den tredje processen 

(2.1.3.1) i kravhanteringsfasen beskriver. Eftersom problem i kravhanteringsfasen kan leda till 

problem i systemutveckling och implementation. Sommerville definierar kravvalidering som 

bevis på att kraven verkligen definierar det system som kunden vill ha. Han framhäver också 

att ju senare i processen felen upptäcks desto dyrare blir de att åtgärda. 

6.4 Varför behöver då dessa Oracle moduler uppgraderas? 

De fyra modulerna ligger som samlad bedömning under en uppgradering men för en del 

verksamhetsspår blir IT-applikationen orörd (se appendix NFR_Summary). Är applikationen 

fullt fungerande så finns det väl ingen anledning att åtgärda den? Som ledande företag 

förändras affärskrav med åren och nya utmaningar uppstår. Nya tekniker ger tillgång till 

bättre funktionalitet, möjligheter till kostnadsbesparingar samt ett företag som är 

framtidsinriktat. Några av de kostnader som man kan inbespara är: utökad support, utnyttja 

befintliga investeringar samt stödja ny teknik så som mobil- och webbaserade applikationer. 

Dock måste man även se till de risker och osäkerheter som tillkommer med en uppgradering. 

Utbildning kan behövas (“Requirements of user education”), utökat antalet licenser (“Nr of 

users”) samt kostnaderna för att uppgradera och driftsätta. Samtidigt måste man vara 

medveten om att äldre versioner kan utgå och som i detta fall kommer Oracle inte längre 

tillhandahålla stöd för Oracle version 11. 

Att uppgradera från ett affärssystem till ett annat behöver inte nödvändigtvis innebär att man 

ser kostnadsbesparingar direkt. Snarare kommer en uppgradering att innebära stora 

investeringar. Ett exempel är kvalitetskravet kapacitet. Vid en uppgradering finns risken för 

att det befintliga systemet inte klarar av de kapacitetskrav som ställs på det nya systemet. 

Detta kan innebära att man kommer bli tvungen att köpa in nya serverar för att klara av 

framtida kapacitet. Vidare måste kapaciteten dimensioneras efter företagets toppar, som för 

Skanska Sverige AB är säsongsberoende. 

Att göra uppgraderingar och nyimplementeringar är kostsamt för företag. Att uppgradera sina 

befintliga äldre applikationer till en ny teknisk plattform är dock det enda lönsamma sättet för 

företag att nå lika villkor med sina konkurrenter. De företag som väljer att inte uppgradera 

kommer inte bara få högre kostnader, utan kan också så småningom riskera att hamna efter 

sina konkurrenter. Ju längre väntan för att uppgradera, desto dyrare kommer 

implementeringen att bli. 
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6.5 Oracle EBS-paket 

Som tidigare sagts i detta arbete har företaget som fallstudien utförts på, använt sig av flera 

moduler i Oracle E-business Suite än vad som har nämnts (se avsnitt 4.3). Anledningarna till 

att övriga inte är valda är främst att modulerna inte har en lika stor påverkan på företaget om 

en incident skulle uppkomma i systemet. Det vill säga att informationen och funktionerna som 

de tillför inte är av lika kritisk vikt som de fyra modulerna samt att dessa utgör stommen i ett 

affärssystem som Oracle EBS (se avsnitt 2.2.2.1). 

Oracle EBS kan ses som ett paket, det vill säga ett system med tillhörande moduler. De ska 

inte ses som oberoende av varandra även om det finns möjlighet till detta. Ett företag som 

upphandlar ett affärssystem köper ofta ett helt paket eller delar av det, ett exempel på det kan 

vara Oracle Finans som behandlar ekonomidelen i ett företag. Vad har då det för påverkan ur 

ett verksamhetskritiskt perspektiv när väl incidenter uppkommer? I detta fall och ur Skanska 

Sverige AB:s synvinkel så är Oracle EBS ett system. Vilket innebär att om en modul, 

exempelvis Oracle GL, ligger nere så ligger hela systemet nere. En nackdel här är att 

eventuella integrationer kan påverka andra system vilket kan utgöra en stor kritisk risk som 

kan påverka hela företaget med avseende på tid och pengar. Fördelarna överväger dock 

nackdelarna då ett system möjliggör en mer sammanknuten och effektiviserad verksamhet. 

Detta är två viktiga beståndsdelar för att bli ett framgångsrikt företag. 

6.6 Ett vinnande koncept 

Marknaden för IT-tjänster har på senare år ökat dramatiskt. Eftersom det är kapitalkrävande, 

så förväntats det att flera mindre företag kommer att slås ut. De som lyckas vara kvar på 

marknaden är de företag som är väl framme, moderna och vars leverantörer som erbjuder 

ständig utveckling. Några kommentarer och rekommendationer när det gäller att lyckas och 

kunna påverka den framtida utvecklingen redovisas nedan. 

 Ett systemdokument med fokus på kvalitetskrav är ett enkelt sätt för företag att 

identifiera och systematisera prioriteter på en grov nivå. Detta gör att företag kan finna 

verksamhetskrav, verksamhetskritiska IT-applikationer samt får en snabb överblick 

över hur verksamheterna är beroende av IT-system. 

 IT-systemen måste bli mer verksamhetsanpassade för att kunna få ut ett maximalt och 

lyckat införande av system. Vikten av en fullt fungerande arkitektur i ett företag kan 

vara avgörande i dess cykel för framtida tillväxt och lönsamhet. För att göra detta 

möjligt krävs en effektiv kontroll och styrning. 

 Vikten av hur man samlar in de icke-funktionella kraven för att få ut rätt information. 

Det vill säga att företag bör veta vilka krav som är relevanta och realistiska för 

verksamheten. Aspekten att de kvalitetskrav som ställs av en verksamhet kan vara 

kostsamma. 

 De företag som är väl framme, har djup förståelse för sin verksamhet och är öppna för 

förändringar är de som lyckas. 

 Företagen bör vara medvetna om vilka de kritiska IT-applikationerna är och 

underhålla dem för att minska risker i IT-systemen. Att alltid ha i åtanke att om en 

applikation kraschar så finns det en risk att hela systemet kraschar. 
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6.7 Rekommendationer till nästa steg 

Vidare som rekommendationer till nästa steg kan vi se att systemlandskapet kan användas i 

andra företag och inte bara i Skanska Sverige AB. Som tidigare nämnts (se kapitel 6 

”Diskussion”) så får man se till det eventuella företagets egna krav och behov. 

Som ett avslut på detta arbete kan man ge Skanska Sverige AB rekommendationer för nästa 

steg i förändringsprogrammet. Slutresultatet av kravhanteringsprocessen är själva 

kravspecifikationsdokumentet som används som bas och källa till resten av 

programvaruutvecklingen i projektet. Därför rekommenderas som nästa steg i denna process 

att ta de krav som har tagits fram och göra dem mer detaljerade. Det man kan göra är att boka 

upp ett nytt möte med intressenterna. Därefter diskutera vilka av de insamlade applikationerna 

och kraven som måste utvecklas vidare. Om Skanska beslutar om en implementation är vikten 

av att rätt underlag tas fram väldigt stor. Så ytterligare arbete är att gå tillbaka till de 13 spåren 

för att detaljera kraven och ta fram en kravspecifikation. Nästa skede blir då planeringen av 

systemet, och i den fasen bestämma hur kraven skall realiseras. 
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Bilaga 1 NFR_Bas 

1. Definitions 

Level Support Hours  Service Hours Availability (excl. Maintenance windows)                                           RPO RTO Request Fulfilment 

Gold 

Regular weekdays 07:00-04:00 CET 
Closed weekends and major holidays 

(option to expand to 24/7 during critical 
periods) 

24*7 

Bronze Silver Gold 

Latest transaction ~4 hours N/A 
95,0-98,0% (max 36 hours 

downtime/month) 
98,0-99,5% (max 14,4 hours 

downtime/month) 
99,5-99,9% (max 3,6 hours 

downtime/month) 

Silver  
Regular weekdays 07:00-04:00 CET  

Closed weekends and major holidays 
22*5 

95,0-98,0% (max 24,2 hours 
downtime/month) 

98,0-99,5% (max 9,7 hours 
downtime/month) 

99,5-99,9% (max 2,4 hours 
downtime/month) 

Latest daily back-
up 

73 hours N/A 

Bronze 
Local opening hours Mon-Fri Closed 

weekends and major holidays according 
to local calendar 

10*5 
95,0-98,0% (max 11 hours  

downtime/month) 
98,0-99,5% (max 4,4 hours 

downtime/month) 
99,5-99,9% (max 1,1  hours 

downtime/month) 
Latest weekly 

back-up 
1 week 

Response time 1h, 
resolution time 3 days 

                  

Incident Management               

Gold Priority Response time Resolution time 

RPO (Recovery point objective) It is the maximum tolerable period in which data might be lost from an IT Service due to a 
Major Incident.  

  Critical - High 1h-2h 4h-8h 

  Medium 4h 16h 

  Low 8h 1 week 

Silver Priority Response time Resolution time 

RTO (Recovery Time Objective) is the duration of time and a service level within which a business process must be restored 
after a disaster (or disruption) in order to avoid unacceptable consequences associated with a break in business continuity 

  Medium 4h 16h 

  Low 8h 1 week 

Bronze Priority Response time Resolution time 

  Low 8h 1 week 
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2. Requirements 

  Non-Functional Requirements 

 

          

  ITApplication State Handled by ITN Comments Process 1 Process 2 Process 3 

Priority Target State 
 

          

           ( 1-3)  (Name) (State)  (Yes/No)    (Name) (Name)  (Name)  

               

               

               

               

 State 
 

     

  Upgrading       
  Investigation       
  New Solution        
  Unaffected       

         

 

  

                      

Support Hours Service Hours Availability RPO RTO 
Incident 
management 

Manual acceptable 
workarounds existing? 

Nr of 
users 

Nr of sim. 
users 

Expected volumes 
(Transactions, resource usage 
and workload) 

Location 
(countries) 

Requirements of user 
education 

                        

 (Gold/Silver 
/Bronze) 

 (Gold/Silver 
/Bronze) 

 (Gold/Silver 
/Bronze) 

 (Gold/Silver 
/Bronze) 

 (Gold/Silver 
/Bronze) 

 (Gold/Silver 
/Bronze) 

(Yes/No)           
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3. Business Critical Timeframes 

Business Critical Timeframes             

Occasion IT-Service/Application Day Week Month Year Nr of days/year Comments 

 (Business Critical)  (Name)  (00.00-24.00)  (Mon-Sun)  (1-31)  (Jan-Dec)     
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Bilaga 2 NFR_Summary 

1. Del 1 

Summary of Non-Functional Requirements                                        
    

      

  

  
  

      
  

      
        

Listed below are the applications that are managed within Skanska Sverige AB. The requirements and 
applications are collected through workshops with each track. Highlighted in yellow are the tracks that 
sets the highest requirements of the application.  

  
        

  
        

          

ITApplication 
Handled 
by ITN Track Priority State 

Overall 
State Comments 

Support 
Hours 

Service 
Hours Availability RPO RTO 

Incident 
management 

Oracle AGIS Yes Spår4   New solution 
New 

solution 
              

Oracle AP Yes Spår1   Unaffected Uppgrading   Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze 

Oracle AP Yes Spår2 1 New solution Uppgrading   Bronze Bronze Silver Silver Silver Silver 

Oracle AP Yes Spår3 2 Upgradning Uppgrading   Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze 

Oracle AP Yes Spår4 1 Upgradning Uppgrading Källsystem till BI 
Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze periodic 
Gold 

Bronze periodic 
Gold 

Bronze 

Oracle AP Yes Spår5 1 Upgradning Uppgrading 
Används i Sve och 
Chile? 

Bronze Gold Silver Gold Gold   

Oracle AP Yes Spår6   Unaffected Uppgrading 
Underliggande 
beroende 

Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze 

Oracle AP Yes Spår7 1 Unaffected Uppgrading   Gold Gold Gold Gold Gold Gold 

Oracle AP Yes Spår8 2 Upgradning Uppgrading               

Oracle AP Yes Spår9 2 Upgradning Uppgrading 
Krav hämtade från 
spåret Spår4 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze periodic 
Gold 

Bronze periodic 
Gold 

Bronze 

Oracle AP Yes Spår10 1 Upgradning Uppgrading 
Önskar utökad 
funktionalitet 

            

 

 



 

 

5 

 

Fort Del 1. 

Occasion Day  Week Month Year 
Nr of 
days/year 

Manual 
acceptable 
workarounds 
existing? Nr of users 

Nr of sim. 
users 

Expected 
volumes 
(Transactions, 
resource 
usage and 
workload) 

Location 
(countries) 

Requirements of user 
education 

A. Bokslutsperiod 
(årsbokslut) 
B.Kvartalsrapportering 
C.Prognosperiod 

A/B/C. 
07.00-00.00 

A/B/C 
Mån-
Sön 

A:15/12-15/1 
(Kritisk period) 

C.25månadsskiftet 

A.Dec - 
Jan 

B.Mars, 
juni, sept 
(slutet)  

A.15dagar/år 
B.4 ggr/år - 45 

dagar 
            

                        

Månadsfakturering 
(månadsuthyrning), Ser 
dock problem med 
helgjobb idag, vill se en 
förändring i framtiden. 

Dygnet runt Lör-Sön 
Runt 20e varje 

månad 
Jan-Dec   No 30 15   Sve 

Behov av utbildning 
i en framtida 

lösning  

            No           

A. Bokslutsperiod 
(årsbokslut) 
B.Kvartalsrapportering 
C.Prognosperiod 

A/B/C. 
07.00-00.00 

A/B/C 
Mån-
Sön 

A:15/12-15/1 
(Kritisk period) 

C.25månadsskiftet 

A.Dec - 
Jan 

B.Mars, 
juni, sept 
(slutet)  

A.15dagar/år 
B.4 ggr/år - 45 

dagar 
  0 0   Globalt Ja, stort behov 

                        

            Yes         
Stort, krav på 

användarvänlighet. 
Online-help. 

Marknadsplan, 
uppföljning, 
riskinventering, 
förbereda uppdrag, 
utföra uppdrag, skapa 
fakturaunderlag, 
rapportera tid 

07.30-16.30 Mon-Fri 1-4, 13-15, 28-31 

Jan-Mar, 
Jun-Jul, 

Sep, Nov-
Dec 

130 
No (i så fall 
papper och 

penna) 
        Ja, visst behov 

Kvartal- och 
månadssbryt(Högsäsong 
A&B apr-oct) 

07.00-17.00 Mon-Fri 28-30 Jan-Dec 
24 (2-3 

dagar/månad) 
            

            No           

            
Yes (men bara 

vissa 
anpassningar) 

      Sve 
Viss utbildning, 
genomgång av 
uppdateringar 
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2. Del 2 

 

ITApplication 
Handled 
by ITN Track Priority State Overall State Comments 

Support 
Hours 

Service 
Hours Availability RPO RTO 

Incident 
management 

Oracle AR Yes Spår1 1 Unaffected Uppgrading   Bronze Silver Bronze 

Gold 
(Källsystemen 
alternativt AR 
måste ligga på 

den nivån. 
Beror på hur 
man ser på 
helheten) 

Silver (Går att 
vänta en vecka 

men medför stora 
kostander) 

Silver 

Oracle AR Yes Spår2 1 Upgradning Uppgrading   Bronze Bronze Silver Silver Silver Silver 

Oracle AR Yes Spår4 1 Upgradning Uppgrading Källsystem till BI 
Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze periodic 
Gold 

Bronze periodic 
Gold 

Bronze 

Oracle AR Yes Spår6   Unaffected Uppgrading 
Underliggande 
beroende 

Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze 

Oracle AR Yes Spår7 1 Unaffected Uppgrading   Gold Gold Gold Gold Gold Gold 

Oracle AR Yes Spår8 2 Upgradning Uppgrading               

Oracle AR Yes Spår9 2 Upgradning Uppgrading 
Krav hämtade från 
spåret Spår4  

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze periodic 
Gold 

Bronze periodic 
Gold 

Bronze 

Oracle ASCP Yes Spår5 3 Unaffected 
New 

solution 
Spår8             

Oracle ASCP Yes Spår8 2 New solution 
New 

solution 
  Bronze Bronze Bronze Gold Bronze Gold 

Oracle Asset 
Tracking 

Yes Spår2 2 New/Investigation Investigation 
Ersätter delar av X, 
Utredning klar 26/4 

Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze 

Oracle Asset 
Tracking 

Yes Spår9 2 New/Investigation Investigation Utredning pågår             
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Fort Del 2. 

Occasion Day  Week Month Year 
Nr of 
days/year 

Manual 
acceptable 
workarounds 
existing? Nr of users 

Nr of sim. 
users 

Expected 
volumes 
(Transactions, 
resource 
usage and 
workload) 

Location 
(countries) 

Requirements of user 
education 

Kvartalsstängning (Slutet av 
varje kvarttal, speciellt vid 
årsslut. Lite högre vid 
månadsslut) 

Dygnet runt 
Mån-
Sön 

Sista veckan före 
kvartalsstängning 

mars, juni, 
sept, dec 

28 No 
Idag: 30 

Framtid: 60 

Idag: 30 
Framtid: 

60 
Som idag 

Chile, Dam 
Eng, Sve.. 

Länder där 
ID är 

involverad 

Räcker med en 
användarmanual 

Månadsfakturering 
(månadsuthyrning), Ser dock 
problem med helgjobb idag, 
vill se en förändring i 
framtiden 

Dygnet runt Lör-Sön 
Runt 20e varje 

månad 
Jan-Dec   No 30 15   Sve 

Behov av utbildning i en 
framtida lösning  

A. Bokslutsperiod (årsbokslut) 
B.Kvartalsrapportering 
C.Prognosperiod 

A/B/C. 
07.00-00.00 

A/B/C 
Mån-
Sön 

A:15/12-15/1 
(Kritisk period) 

C.25månadsskiftet 

A.Dec-Jan 
B.Mars, 

juni, sept 
(slutet)  

A.15dagar/år 
B.4 ggr/år - 45 

dagar 
  0 0   Globalt Ja, stort behov 

            Yes         
Stort, krav på 

användarvänlighetOnline-
help. 

Marknadsplan, uppföljning, 
riskiventering, förbereda 
uppdrag, utföra uppdrag, 
skapa fakturaunderlag, 
rapportera tid 

07.30-16.30 Mon-Fri 1-4, 13-15, 28-31 

Jan-Mar, 
Jun-Jul, 

Sep, Nov-
Dec 

130 
No, i så fall 
papper o 
penna) 

        Ja, viss behov 

Kvartal- och 
månadssbryt(Högsäsong A&B 
apr-oct) 

07.00-17.00 Mon-Fri 28-30 Jan-Dec 
24 (2-3 

dagar/månad) 
            

            No           

                        

Kvartal- och 
månadssbryt(Högsäsong A&B 
apr-oct) 

07.00-17.00 Mon-Fri 28-30 Jan-Dec 
24 (2-3 

dagar/månad) 
No       Sve (Dan) 

Medel (spår8 störst 
behov) 

Månadsfakturering 
(månadsuthyrning), Ser dock 
problem med helgjobb idag, 
vill se en förändring i 
framtiden 

Dygnet runt Lör-Sön 
Runt 20e varje 

månad 
Jan-Dec     20 10   Sve 

Beroende på om app. 
Används, i så fall stort 

behov. 



 

 

8 

 

3. Del 3 

 

ITApplication 
Handled 
by ITN Track Priority State Overall State Comments 

Support 
Hours 

Service 
Hours Availability RPO RTO 

Incident 
management 

Oracle BI Yes Spår13 1 Uppgrading Uppgrading   Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze 

Oracle BI Yes Spår11 1 Uppgrading Uppgrading 

Ny lösning utreds, 
Rapporter kommer 
för sällananvändare 
att tas via BI 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 
N/A Gold Gold 

Oracle BI Yes Spår7   Unaffected Uppgrading Vet ej             

Oracle BI Yes Spår6   Unaffected Uppgrading               

Oracle BI Yes Spår12 1 Uppgrading Uppgrading   Bronze Silver Silver Silver Silver Silver 

Oracle BI Yes Spår4 1 New solution Uppgrading   
Bronze 
periodic 

Gold 
Gold Gold Gold Gold Gold 

Oracle BI Yes Spår5 1 New solution Uppgrading   Silver Silver Silver Bronze Silver Bronze 

Oracle BOM Yes Spår8 2 New solution 
New 

solution 
  Bronze Bronze Bronze Gold Bronze Gold 

Oracle Cash 
Management 

Yes Spår8 2 New solution 
New 

solution 
  Bronze Bronze Bronze Gold Bronze Gold 

Oracle CWB Yes Spår13 1 Upgradning Uppgrading 
Kritisk under 
månadskörning 
(löneutbetalning) 

Bronze 
periodic 

Gold 
Bronze Silver Silver Silver Silver 

Oracle DM Yes Spår8 2 New solution 
New 

solution 
              

Oracle eAM Yes Spår2 2 New/Investigation Investigation 
Ersätter delar av X, 
Utredning klar 26/4 

Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze 
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Fort Del 3. 

Occasion Day  Week Month Year 
Nr of 
days/year 

Manual 
acceptable 
workarounds 
existing? Nr of users 

Nr of sim. 
users 

Expected 
volumes 
(Transactions, 
resource 
usage and 
workload) 

Location 
(countries) 

Requirements of user 
education 

A. Bokslutsperiod 
(årsbokslut) 
B.Kvartalsrapportering 
C.Prognosperiod 

A/B/C. 
07.00-00.00 

A/B/C 
Mån-
Sön 

A:15/12-15/1 
(Kritisk period) 

C.25månadsskiftet 

A.Dec - Jan 
B.Mars, juni, 
sept (slutet)  

A.15dagar/år 
B.4 ggr/år - 45 

dagar 
No 800     Globalt 

Behöver ha 
superanvändare (10 

st), någon dag för 
slutanvändare 

                        

                        

                    Sve   

A. Bokslutsperiod 
(årsbokslut) 
B.Kvartalsrapportering 
C.Prognosperiod 

A/B/C. 
07.00-00.00 

A/B/C 
Mån-
Sön 

A:15/12-15/1 
(Kritisk period) 

C.25månadsskiftet 

A.Dec - Jan 
B.Mars, juni, 
sept (slutet)  

A.15dagar/år 
B.4 ggr/år - 45 

dagar 
  200 100   Globalt Ja, stort behov 

            Yes 100     Sve 
Användarvänligt, 
ska vara lätt att 

utbilda sig i 

Kvartal- och 
månadssbryt(Högsäsong 
A&B apr-oct) 

07.00-17.00 Mon-Fri 28-30 Jan-Dec 
24 (2-3 

dagar/månad) 
No       Sve (Dan) 

Medel (asfalt o 
betong störst 

behov) 

Kvartal- och 
månadssbryt(Högsäsong 
A&B apr-oct) 

07.00-17.00 Mon-Fri 28-30 Jan-Dec 
24 (2-3 

dagar/månad) 
No       Sve (Dan) 

Medel (asfalt o 
betong störst 

behov) 

            No 30 30 
 

Sve Ja, visst utbildning 

Kvartal- och 
månadssbryt(Högsäsong 
A&B apr-oct) 

07.00-17.00 Mon-Fri 28-30 Jan-Dec 
24 (2-3 

dagar/månad) 
            

Månadsfakturering 
(månadsuthyrning), Ser 
dock problem med 
helgjobb idag, vill se en 
förändring i framtiden 

Dygnet runt Lör-Sön 
Runt 20e varje 

månad 
Jan-Dec     20 10   Sve 

Beroende på om 
app. Används, i så 

fall stort behov. 
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4. Del 4 

ITApplication 
Handled 
by ITN Track Priority State 

Overall 
State Comments 

Support 
Hours 

Service 
Hours Availability RPO RTO 

Incident 
management 

Oracle FA Yes Spår2 2 New/Investigation Uppgrading 
Ersätter delar av X, 
Utredning klar 26/4 

Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze 

Oracle FA Yes Spår4 1 Unaffected Uppgrading   Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze 

Oracle FA Yes Spår9 2 Uppgrading Uppgrading 
Krav hämtade från 
spåret Spår4 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze periodic 
Gold 

Bronze periodic 
Gold 

Bronze 

Oracle GL Yes Spår1   Unaffected Uppgrading Hämtar information Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze 

Oracle GL Yes Spår2 1 Upgradning Uppgrading 
Blir viktigare i 
framtiden 

Bronze Bronze Silver Silver Silver Silver 

Oracle GL Yes Spår11 1 Upgradning Uppgrading 
Kritisk vid bokslut o 
prognostider 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 
Gold 

Bronze periodic 
Gold 

Gold 

Oracle GL Yes Spår3 1 Upgradning Uppgrading   Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze 

Oracle GL Yes Spår4 1 Upgradning Uppgrading Används hela tiden 
Bronze 
periodic 

Gold 
Gold Gold Gold Gold Gold 

Oracle GL Yes Spår6   Unaffected Uppgrading 
Underliggande 
beroende 

Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze 

Oracle GL Yes Spår7 1 Unaffected Uppgrading   Gold Gold Gold Gold Gold Gold 

Oracle GL Yes Spår8 2 Upgradning Uppgrading               

Oracle GL Yes Spår9 2 Upgradning Uppgrading 
Krav hämtade från 
spåret spår8 

Bronze 
periodic 

Gold 
Gold Gold Gold Gold Gold 
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Fort Del 4. 

Occasion Day  Week Month Year Nr of days/year 

Manual 
acceptable 
workarounds 
existing? 

Nr of 
users 

Nr of sim. 
users 

Expected 
volumes 
(Transactions, 
resource usage 
and workload) 

Location 
(countries) 

Requirements of user 
education 

Månadsfakturering 
(månadsuthyrning), Ser dock 
problem med helgjobb idag, vill 
se en förändring i framtiden 

Dygnet runt Lör-Sön 
Runt 20e varje 

månad 
Jan-Dec     20 10   Sve 

Beroende på om 
app. Används, i så 

fall stort behov. 

A. Bokslutsperiod (årsbokslut) 
B.Kvartalsrapportering 
C.Prognosperiod 

A/B/C. 
07.00-00.00 

A/B/C 
Mån-
Sön 

A:15/12-15/1 
(Kritisk period) 

C.25månadsskiftet 

A.Dec - Jan 
B.Mars, juni, 
sept (slutet)  

A.15dagar/år 
B.4 ggr/år - 45 

dagar 
  20 5   Globalt? Ja, stort behov 

            No           

                        

Månadsfakturering 
(månadsuthyrning), Ser dock 
problem med helgjobb idag, vill 
se en förändring i framtiden 

Dygnet runt Lör-Sön 
Runt 20e varje 

månad 
Jan-Dec   No 30 15   Sve 

Behov av utbildning 
i en framtida 

lösning  

A. Bokslutsperiod (årsbokslut) 
B.Kvartalsrapportering 
C.Prognosperiod 

A/B/C. 
07.00-00.00 

A/B/C 
Mån-
Sön 

A:15/12-15/1 
(Kritisk period) 

C.25månadsskiftet 

A.Dec - Jan 
B.Mars, juni, 
sept (slutet)  

A.15dagar/år 
B.4 ggr/år - 45 

dagar 
No 0     Sve, Dan Medelstort behov 

  07.00-17.02 Mån-Fre 
Slutet av 
månaden 

Jan-Dec   No       Sve 
Ja, stort behov, 

manualer, utbild. 

A. Bokslutsperiod (årsbokslut) 
B.Kvartalsrapportering 
C.Prognosperiod 

A/B/C. 
07.00-00.00 

A/B/C 
Mån-
Sön 

A:15/12-15/1 
(Kritisk period) 

C.25månadsskiftet 

A.Dec - Jan 
B.Mars, juni, 
sept (slutet)  

A.15dagar/år 
B.4 ggr/år - 45 

dagar 
No 200 100 

5000 
fakturor/dag 

minst 3 
konteringar 

Globalt Ja, stort behov 

            Yes         
Stort, krav på 

användarvänlighet 
Online-help. 

Marknadsplan, uppföljning, 
riskiventering, förbereda 
uppdrag, utföra uppdrag, skapa 
fakturaunderlag, rapportera tid 

07.30-16.30 Mon-Fri 1-4, 13-15, 28-31 
Jan-Mar, Jun-
Jul, Sep, Nov-

Dec 
130 

No, i så fall 
papper o 

penna 
        Ja, visst behov 

Kvartal- och månadssbryt 
(Högsäsong A&B apr-oct) 

07.00-17.00 Mon-Fri 28-30 Jan-Dec 
24 (2-3 

dagar/månad) 
            

            No           
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5. Del 5 

ITApplication 
Handled 
by ITN Track Priority State 

Overall 
State Comments 

Support 
Hours 

Service 
Hours Availability RPO RTO 

Incident 
management 

Oracle HB Yes Spår9 2 Uppgrading Uppgrading 
Krav hämtade från 
spåret spår4 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic Gold 

Bronze periodic 
Gold 

Bronze 

Oracle HR  Yes Spår13 1 Upgradning Uppgrading 
Kritisk vid 
måndaskörningar 
(löneutbetalning) 

Bronze 
periodic 

Gold 
Bronze Silver Silver Silver Silver 

Oracle HR  Yes Spår3 1 Upgradning Uppgrading   
Bronze 
periodic 

Silver 
Bronze 

Silver 
periodic 

Gold 
Silver Silver Silver 

Oracle IC Yes Spår13 3 New solution 
New 

solution 

Kritisk vid 
måndaskörningar 
(löneutbetalning) 

Bronze 
periodic 

Gold 
Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze 

Oracle INV Yes Spår2 2 New/Investigation Uppgrading 
Ersätter delar av X, 
Utredning klar 26/4 

Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze 

Oracle INV Yes Spår8 2 Upgradning Uppgrading   Bronze Bronze Bronze Gold Bronze Gold 

Oracle iExpense 
(OIE) 

Yes Spår3 1 Upgradning Uppgrading 
Ska utöka 
användningen  

Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze 

Oracle iProc Yes Spår5 1 Unaffected Unaffected Tillverka (ev spår2) Bronze Silver Silver 
Gold (beror på 

kostnaden) 
Gold (beror på 

kostnaden) 
  

Oracle iReceivables Yes Spår1 1 New solution 
New 

solution 
  Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze 

Oracle iSupplier Yes Spår5 1 Unaffected/Investigation Unaffected 

Under utredning 
beroende på nytt 
system, delvis 
extern access 

Silver Silver Silver 
Gold (beror på 

kostnaden) 
Gold (beror på 

kostnaden) 
Silver 

Oracle MSCA Yes Spår8 2 New solution 
New 

solution 
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Fort Del 5. 

Occasion Day  Week Month Year 
Nr of 
days/year 

Manual 
acceptable 
workarounds 
existing? Nr of users 

Nr of sim. 
users 

Expected 
volumes 
(Transactions, 
resource usage 
and workload) 

Location 
(countries) 

Requirements of user 
education 

            No           

Lönekörning 07.00-17.00 Mån-Fre 25-30 Jan-Dec 60 No 30 30 
 

Sve Ja, viss utbildning 

  07.00-17.00 Mån-Fre 
Mitten av 

månaden 4 dagar 
Jan-Dec 8 No 500     Sve 

Ja, stort behov, 
manualer, utbild, 

                      
Stort 

utbildningsbehov 

Månadsfakturering 
(månadsuthyrning), Ser 
dock problem med 
helgjobb idag, vill se en 
förändring i framtiden 

Dygnet runt Lör-Sön 
Runt 20e varje 

månad 
Jan-Dec     20 10   Sve 

Beroende på om 
app. Används, i så 

fall stort behov. 

Kvartal- och 
månadssbryt(Högsäsong 
A&B apr-oct) 

07.00-17.00 Mon-Fri 28-30 Jan-Dec 
24 (2-3 

dagar/månad) 
No       Sve (Dan) Medel (spår8) 

Används hela tiden 07.00-17.00 Mån-Fre Hela månaden Jan-Dec ca 60 Yes 
Idag: Framtid: 

6700+ 
    Sve Ja 

                        

Kvartalsstängning (Slutet 
av varje kvarttal, speciellt 
vid årsslut. Lite högre vid 
månadsslut) 

Dygnet runt Mån-Sön 
Sista veckan före 
kvartalsstängning 

mars, 
juni, sept, 

dec 
28 Yes  

Idag: 30 
Framtid: 60 

Idag: 30 
Framtid: 

60 

Används för 
kreditfakturor 

Chile, Dan, 
Sve, Eng 

Räcker med en 
användarmanual 

                    Sve   

Kvartal- och 
månadssbryt(Högsäsong 
A&B apr-oct) 

07.00-17.00 Mon-Fri 28-30 Jan-Dec 
24 (2-3 

dagar/månad) 
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6. Del 6 

ITApplication 
Handled 
by ITN Track Priority State 

Overall 
State Comments 

Support 
Hours 

Service 
Hours Availability RPO RTO 

Incident 
management 

Oracle MTK Yes Spår13   Closed Unaffected               

Oracle MTK Yes Spår3   Closed Unaffected               

Oracle MTK Yes Spår7 1 Unaffected Unaffected   Gold Gold Gold Gold Gold Gold 

Oracle OLM Yes Spår13 1 Upgradning Uppgrading 

Availability: 
Utbildningsadmin 
som hanterar, 
(anmälningar och 
avanmälningar med 
kort framförhållning 

Bronze Bronze Silver Silver Silver Silver 

Oracle OM Yes Spår1   Unaffected Uppgrading Kravsällare – spår8 Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze 

Oracle OM Yes Spår2 2 New/Investigation Uppgrading 
Ersätter delar av X, 
Utredning klar 26/4 

Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze 

Oracle OM Yes Spår8 2 New solution Uppgrading   Bronze Bronze Bronze Gold Bronze Gold 

Oracle OM Yes Spår7 1 Investigation Uppgrading   Gold Gold Gold Gold Gold Gold 

Oracle OTL Yes Spår13 1 Upgradning Uppgrading Spår3             

Oracle OTL Yes Spår3 1 Upgradning Uppgrading 

Ska utöka 
användningen 
(spår13). Bronze, 
som grundnivå. 
Special på slutet av 
månaden (silver?) 
Övergång av 
självservice till 
tidsrapporter - 
Kommer att 
generera fler 
ärenden 
(användarstöd) 

Bronze 
periodic 

Silver 
Silver 

Bronze 
periodic 

Silver 
Silver Silver 

Bronze 
periodic 

Silver 

Oracle OTL Yes Spår11   Closed Uppgrading               

Oracle OTL Yes Spår6   Unaffected Uppgrading 
Underliggande 
beroende 

Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze 
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Fort Del 6. 

Occasion Day  Week Month Year 
Nr of 
days/year 

Manual 
acceptable 
workaround
s existing? 

Nr of 
users 

Nr of 
sim. 
users 

Expected 
volumes 
(Transactions
, resource 
usage and 
workload) 

Location 
(countries
) 

Requirements of 
user education 

                        

                        

            
No (i så fall 
papper o 
penna) 

        Ja, visst behov 

            No 20   
3500 elever 

på ett år 
Sve 

Som idag, viss 
utbildning kan 

behövas 

                        

Månadsfakturering (månadsuthyrning), Ser dock problem 
med helgjobb idag, vill se en förändring i framtiden 

Dygnet 
runt 

Lör-Sön 
Runt 20e varje 

månad 
Jan-
Dec 

    20 10   Sve 

Beroende på om 
applikation 

används, i så fall 
stort behov. 

Kvartal- och månadssbryt(Högsäsong A&B apr-oct) 
07.00-
17.00 

Mon-
Fri 

28-30 
Jan-
Dec 

24 (2-3 
dagar/månad

) 
No       

Sve 
(Dan) 

Medel (spår8 
störst behov) 

            
No (i så fall 
papper o 
penna) 

        Ja, visst behov 

                        

Rapportering (Som mest måndag och fredag + 
månadsslut) 

07.00-
17.00 

Fre 30/ - 4/ 
Dec-
Jan 

5 Yes 

Idag: 
600 

Fram: 
1200

0 

1000
0 

  Sve 
Ja, 

Användarvänligt 
för användare 

A. Bokslutsperiod (årsbokslut) B.Kvartalsrapportering 
C.Prognosperiod 

A/B/C. 
07.00-
00.00 

A/B/C 
Mån-
Sön 

A:15/12-15/1 
(Kritisk period) 

C.25månadsskifte
t 

A.Dec - 
Jan 

B.Mars
, juni, 
sept 

(slutet)  

A.15dagar/år 
B.4 ggr/år - 

45 dagar 
            

            Yes         
Stort, krav på 

användarvänlighet
. Online-help. 
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7. Del 7 

ITApplication 
Handled 
by ITN Track Priority State 

Overall 
State Comments 

Support 
Hours 

Service 
Hours Availability RPO RTO 

Incident 
management 

Oracle PA Yes Spår1   Unaffected Uppgrading 
Kravställare –
spår10/spår6 

Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze 

Oracle PA Yes Spår11 1 Uppgrading Uppgrading 
Kritisk vid bokslut o 
prognostider 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 
Gold 

Bronze periodic 
Gold 

Gold 

Oracle PA Yes Spår12   Unaffected Uppgrading Ej kravställare             

Oracle PA Yes Spår2   Closed Uppgrading Ej kvar             

Oracle PA Yes Spår3 1 Upgradning Uppgrading Skickar transaktioner Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze 

Oracle PA Yes Spår7 1 Investigation Uppgrading   Gold Gold Gold Gold Gold Gold 

Oracle PA Yes Spår4 1 Unaffected Uppgrading Källsystem till BI 
Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic Gold 

Bronze periodic 
Gold 

Bronze 

Oracle PA Yes Spår8 2 Unaffected Uppgrading   Bronze Bronze Bronze Gold Bronze Gold 

Oracle PA  Yes Spår6 1 Upgradning Uppgrading 

Vill användas med 
utökad 
funktionalitet, under 
utredning (ej 
tillräckligt 
användarvänligt). 
Känsligt under 
fakturering o 
prognostider 

Bronze 
Bronze 
periodic 

Silver 
Bronze 

Bronze 
periodic 

Silver 

Bronze periodic 
Silver 

Bronze 
periodic 

Silver 

Oracle PA  Yes Spår9 2 Upgradning Uppgrading 
Krav hämtade från 
spåret spår4   

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic 

Gold 

Bronze 
periodic Gold 

Bronze periodic 
Gold 

Bronze 

Oracle PA  Yes Spår10 1 Upgradning Uppgrading 
Önskar utökad 
funktionalitet 

            

Oracle PA 
Analytics 

Yes Spår6   New solution 
New 

solution 
  Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze 
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Fort Del 7. 

Occasion Day  Week Month Year 
Nr of 
days/year 

Manual 
acceptable 
workarounds 
existing? 

Nr of 
users 

Nr of 
sim. 
users 

Expected volumes 
(Transactions, 
resource usage 
and workload) 

Location 
(countries) 

Requirements of user 
education 

            Yes         
Stort, krav på 

användarvänlighetOnline-
help. 

                        

A. Bokslutsperiod (årsbokslut) 
B.Kvartalsrapportering 
C.Prognosperiod 

A/B/C.07.00-
00.00 

A/B/C 
Mån-
Sön 

A:15/12-15/1 
(Kritisk period) 

C.25månadsskiftet 

A.Dec - Jan 
B.Mars, juni, 
sept (slutet)  

A.15dagar/år 
B.4 ggr/år - 45 

dagar 
No 0     Sve, Dan 

Medelstort behov (Ingen 
utbildning sen år 2000) 

                        

Månadsfakturering 
(månadsuthyrning), Ser dock 
problem med helgjobb idag, vill 
se en förändring i framtiden 

Dygnet runt Lör-Sön 
Runt 20e varje 

månad 
Jan-Dec               

  07.00-17.02 Mån-Fre Slutet av månaden Jan-Dec   No       Sve 
Ja, stort behov, manualer, 

utbild. 

Marknadsplan, uppföljning, 
riskinventering, förbereda 
uppdrag, utföra uppdrag, skapa 
fakturaunderlag, rapportera tid 

07.30-16.30 Mon-Fri 1-4, 13-15, 28-31 
Jan-Mar, Jun-
Jul, Sep, Nov-

Dec 
130 

No (i så fall 
papper o 
penna) 

        Ja, visst behov 

A. Bokslutsperiod (årsbokslut) 
B.Kvartalsrapportering 
C.Prognosperiod 

A/B/C07.00-
00.00 

A/B/C 
Mån-
Sön 

A:15/12-15/1 
(Kritisk period) 

C.25månadsskiftet 

A.Dec - Jan 
B.Mars, juni, 
sept (slutet)  

A.15dagar/år 
B.4 ggr/år - 45 

dagar 
  0 0   Sve Ja, stort behov 

Kvartal- och månadssbryt 
(Högsäsong A&B apr-oct) 

07.00-17.00 Mon-Fri 28-30 Jan-Dec 
24 (2-3 

dagar/månad) 
No       Sve (Dan) 

Medel (spår 8 störst 
behov) 

Prognos kvartalsvis (2-3 dagar) 
intensivt under årsslut. 
Fakturering månadsskifte (2 
dagar). Inom bokslutskalendern 

07.00-17.00 Mån-Fre 28-30 Jan-Dec 24 Yes 350 350 

En 
tidstransaktion 
per projekt per 
person per dag 

Sve 
(teknik) 
Fin, Nor 

(ITN) 

Stort, krav på 
användarvänlighet 

Online-help. 

            No           

            Yes ev.        Sve 
Utbild: genomgång av 

uppdateringar 

Prognos kvartalsvis (2-3 dagar) 
intensivt under årsslut. 
Fakturering månadsskifte (2 
dagar). Inom bokslutskalendern 

07.00-17.00 Mån-Fre 28-30 Jan-Dec 24 Yes 50       
Stort, krav på 

användarvänlighet. 
Online-help. 
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8. Del 8 

ITApplication 
Handled 
by ITN Track Priority State Overall State Comments 

Support 
Hours 

Service 
Hours Availability RPO RTO 

Incident 
management 

Oracle PO Yes Spår2 1 New solution 
New 

solution 
  Bronze Bronze Silver Silver Silver Silver 

Oracle PO Yes Spår8 2 New solution 
New 

solution 
  Bronze Bronze Bronze Gold Bronze Gold 

Oracle PO Yes Spår5 1 Unaffected 
New 

solution 
Spår8 (ev spår2) Bronze Silver Silver 

Gold (beror 
på kostnad) 

Gold (beror på 
kostnad) 

  

Oracle Project 
Resource 
Management 

Yes Spår6   New solution 
New 

solution 

Costning, Billing, 
Resource 
Management, Project 
Management, Project 
Analytics 

Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze 

Oracle Self-Service 
HR 

Yes Spår13 1 Upgradning Uppgrading   Bronze Bronze Bronze Silver Silver Silver 

Oracle Service Yes Spår1   Unaffected Unaffected 
 

Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze Bronze 

Oracle Service Yes Spår11   Closed Unaffected               

Oracle Service Yes Spår7   Closed/Investigation Unaffected 

Totalt 120 användare 
för (Oracle Field 
service, Oracle 
Service Contracts, 
Oracle Install base) 

Silver Silver Silver Bronze Silver Silver 

Oracle Webcenter Yes Språ3 2 New/Investigation 
New 

solution 
Ny lösning, (DYR) 

Silver 
periodic 

Gold 

Silver 
periodic 

Gold 

Silver 
periodic 

Gold 
N/A 

Gold (ITN 
övergripande 
fråga, gäller 
tillgång till 

affärssystemet 
inte bara det här 

spåret) 

  

Oracle Webcenter Yes Spår5   New/Investigation 
New 

solution 

För kontrakt och 
avtal. Används i Chile 
o Sve? 

Bronze Silver Silver 
Gold (Beror 
på kostnad) 

Gold (Beror på 
kostnad) 

Silver 

Oracle WIP Yes Spår8 2 New solution 
New 

solution 
  Bronze Bronze Bronze Gold Bronze Gold 
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Fort Del 8. 

Occasion Day  Week Month Year 
Nr of 
days/year 

Manual 
acceptable 
workarounds 
existing? 

Nr of 
users 

Nr of sim. 
users 

Expected 
volumes 
(Transactions, 
resource usage 
and workload) 

Location; 
countries 

Requirements of 
user education 

            No           

            Yes ev. No       Sve 
Viss utbildning, 
genomgång av 
uppdateringar 

Prognos kvartalsvis (2-3 dagar) 
intensivt under årsslutet. 
Fakturering månadsskifte (2 
dagar). Inom bokslutskalendern 

07.00-17.00 Mån-Fre 28-30 Jan-Dec 24 Yes 50       
Stort, krav på 

användarvänlighet. 
Online-help. 

Månadsfakturering 
(månadsuthyrning), Ser dock 
problem med helgjobb idag, vill se 
en förändring i framtiden 

Dygnet runt Lör-Sön 
Runt 20e varje 

månad 
Jan-Dec   No 30 15   Sve   

Kvartal- och månadssbryt 
(Högsäsong A&B apr-oct) 

07.00-17.00 Mon-Fri 28-30 Jan-Dec 
24 (2-3 

dagar/månad) 
No       Sve (Dan) 

Medel (spår8 
störst behov) 

                        

Prognos kvartalsvis (2-3 dagar) 
intensivt under årsslut. Fakturering 
månadsskifte (2 dagar). Inom 
bokslutskalendern 

07.00-17.00 Mån-Fre 28-30 Jan-Dec 24 Yes 40-50       
Stort, krav på 

användarvänlighet. 
Online-help. 

            Yes 12000 100   Sve 
Stora krav på 

utbildning 

                        

A. Bokslutsperiod (årsbokslut) 
B.Kvartalsrapportering 
C.Prognosperiod 

A/B/C. 
07.00-00.00 

A/B/C 
Mån-
Sön 

A:15/12-15/1 
C.25månadsskiftet 

A.Dec-Jan 
B.Mars, 

juni, sept;  

A.15dagar/år 
B.4 ggr/år - 45 

dagar 
            

Marknadsplan, uppföljning, 
riskinventering, förbereda 
uppdrag, utföra uppdrag, skapa 
fakturaunderlag, rapportera tid 

07.00-17.00 Mon-Fri  1-4, 28-31 
Jan-Mar, 
Sep, Nov-

Dec 
48   120 120   

Sve, 
driftas på 
Skanska 

  

            No 11500 1000   Sve 
Ja, mycket stort 

behov 

                        

Kvartal- och månadssbryt 
(Högsäsong A&B apr-oct) 

07.00-17.00 Mon-Fri 28-30 Jan-Dec 
24 (2-3 

dagar/månad) 
No       Sve (Dan) 

Medel (spår8 
störst behov) 

 


