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Sammanfattning 

Målet med examensarbetet var att ta fram en kravspecifikation till KTH:s och ICT:s webbportal avseende 

utökning av tjänster för förmedling av sommarjobb, mentorskap, studiebesök och projektidéer. Syftet är 

att beskriva hur de fyra tjänsterna kan fungera i interaktionen mellan användaren och webbportalen. Det 

hela sammanställdes i en kravspecifikation med hjälp av användarfall. Metoden som valdes för att 

genomföra arbetet var aktionsforskning. Första steget i metoden var att studera webbportalen och 

sedan genom intervjuer och diskussioner ta fram användarfallen. Analysen av resultaten visar att 

ingenting saknas gällande funktionaliteten hos tjänsterna, men det skulle vara bra med ytterligare 

validering genom att diskutera kravspecifikationen med någon kunnig inom användarfall. 

Nyckelord: Webbportal, vidareutveckling, användarfall, kravspecifikation 
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Abstract 

The goal of this paper was to produce a requirements specification for KTH:s and ICT:s web portal 

regarding the extension of the services intermediation of summer job, mentoring, study visits and 

project ideas. The purpose of the paper is to describe how the four services can function in the 

interaction between the user and the web portal. This was compiled into a requirements specification 

consisting of a number of use cases. The method chosen to conduct the research was action research. 

The first step of the method was to study the web portal and then through interviews and discussions 

create the use cases. The analysis of the results shows that nothing is missing regarding the functionality 

of the services, but it would be good with further validation by discussing the requirements specification 

with someone knowledgeable in the field of use cases. 

Keywords: Web portal, further development, use cases, requirements specification 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
KTH har utvecklat en webbportal, som kan nås via http://www.ict.kth.se/xjobb och som skapades för att 

underlätta för företag och olika organisationer att förmedla sina förslag på examensarbeten till 

studenterna på KTH. Detta skulle i sin tur göra det lättare för studenterna på KTH att hitta ett 

examensarbete. 

Webbportalen ger information om vad ett examensarbete innebär på kandidant- respektive masternivå 

samt ger vägledning i tillvägagångssättet av förmedlingen som sker genom att fylla i ett formulär. 

Inlämnade förslag på examensarbetet granskas och godkänns av KTH och sedan kan studenter söka efter 

examensarbeten på webbportalen. Det ges även förslag på examinatorer och studenter kan boka de 

examensarbeten de är intresserade av direkt på sidan. Studenten får då 3 dagar på sig att ta kontakt med 

behöriga parter för att säkerställa att personen får göra examensarbetet. Webbportalen är utvecklad i 

PHP och har en tre-skiktslösning med databas, applikation och användargränssnitt. 

Det finns ett liknande system utvecklat för DSV, Institutionen för data- och systemvetenskap. Ansvarig 

för utvecklingen av systemet är Jonatan Danneman, som är Project Manager för Higher Education and 

Research på Kista Science City. Danneman har fokuserat på examensarbeten, traineeprogram och 

extrajobb. 

1.2 Problem 
Dagens webbportal utnyttjas inte fullt ut, utan det finns ytterligare potential att sammanlänka företag 

och KTH på fler områden genom att utöka antalet tjänster i webbportalen. Det är idag svårt för 

studenterna att hitta sommarjobb och mentorer, men även svårt för olika organisationer att ansöka om 

studiebesök eller lämna förslag på projektidéer. Detta är ett problem som bör lösas genom att dessa 

tjänster finns med i webbportalen. Det skulle underlätta tjänsteutbytet mellan KTH, dess studenter samt 

olika företag och organisationer. 

Anledningen till att fokuseringen gällande vidareutvecklingen av webbportalen legat på de fyra 

tjänsterna sommarjobb, mentorskap, studiebesök och projektidéer är framförallt för det var det som 

efterfrågades av examinatorn och handledaren. Jag höll även med om att det var en naturlig 

vidareutveckling och att dessa tjänster behövs i webbportalen. 

1.3 Frågeställning 
Målet med det här arbetet är att ta fram en kravspecifikation som kan ligga till grund för när det tekniska 

arbetet inleds med att vidareutveckla webbportalen med de fyra tjänsterna sommarjobb, mentorskap, 

studiebesök och projektidéer. Kravspecifikationen kommer innehålla ett antal användarfall som 

beskriver hur de fyra tjänsterna kan fungera. 
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De fyra frågeställningarna är: 

 Hur kan tjänsten för sommarjobb fungera? 

 Hur kan tjänsten för mentorskap fungera? 

 Hur kan tjänsten för att ansöka om studiebesök fungera? 

 Hur kan tjänsten för att lämna förslag på projektidéer fungera? 

1.4 Signifikans 
Förväntningen med arbetet är att det ska ge en klar och fullständig bild över hur de fyra tjänsterna kan 

fungera och vara relevant för den tekniska utvecklingen av webbportalen. Kravspecifikationen kan hjälpa 

till att stödja det tekniska arbetet så att webbportalen senare blir användarvänlig och kan användas 

intuitivt av både användare och administratörer. Webbportalen kan då senare hjälpa studenter att hitta 

jobb över sommaren som är relevanta för deras utbildning och olika projekt i olika kurser kan få en 

bättre sammankoppling med arbetslivet. Dessutom kan studenter som söker efter en mentor få det 

lättare att hitta en som passar deras personlighet samt genom att få fler studiebesök kan KTH locka fler 

studenter till deras universitet. 

2 Teori 

2.1 Kravspecifikation 
En kravspecifikation beskriver exakt de funktioner och den kapacitet som systemet måste leverera och 

de begränsningar som den måste respektera. Kravspecifikationen är grunden för all följande 

projektplanering, design och kodning, samt underlag för testning och dokumentation. Den borde 

beskriva så komplett som det är nödvändigt hur systemet beter sig under olika omständigheter (Wiegers, 

2003). 

Det är ett flertal personer som behöver en kravspecifikation. Kunden, marknadsföringspersonal samt 

försäljningspersonal behöver veta vad för produkt som förväntas bli levererad. Projektledare uppskattar 

schema och resursåtgång baserat på kravspecifikationen. Den klargör även för utvecklingsteamet vad det 

är som ska utvecklas. Testare använder kravspecifikationen för att utveckla testplaner, testfall och 

testprocedurer. Kravspecifikationen berättar för underhålls- och supportpersonal vad de olika delarna av 

systemet gör. 

Det viktigaste för en kravspecifikation är att den är omfattande. Utvecklare och kunden bör inte göra 

några antaganden. Om en eftersökt funktionalitet inte finns med i kravspecifikationen kan man inte 

förvänta sig att funktionaliteten ska finnas med i produkten. 

En kravspecifikation kan innehålla följande delar (Wiegers, 2003). 
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Inledning 

Introduktionen presenterar en överblick för att hjälpa läsaren att förstå hur kravspecifikationen är 

organiserad samt hur den ska användas. Här beskrivs syftet och det system som kraven beskriver 

klargörs samt om kravspecifikationen beskriver ett helt system eller en viss del av ett system. 

Övergripande beskrivning 

Den här sektionen ger en på hög nivå överblick av systemet och den miljö som systemet kommer 

användas i samt de förväntade användarna av systemet. De huvudsakliga funktionerna i systemet 

beskrivs med hjälp av ett UML-diagram. Det finns även en beskrivning på de begräsningar som finns på 

implementationen av systemet. 

Systemets funktionalitet 

Här presenteras de funktioner som det är tänkt att systemet ska ha i form av användarfall. 

2.2 Användarfall 
Användarfall möjliggör en konkret beskrivning av en sekvens av händelser som leder till att systemet gör 

något produktivt. När man endast ser ett krav är det ofta mycket svårt att förstå vad författaren vill att 

systemet ska utföra. Användarfall tar bort den här tvetydigheten genom att specificera exakt när och 

under vilka villkor vissa funktioner hos systemet utförs. Användarfall är mycket bra på att fånga just den 

här sortens krav, det vill säga funktionella krav (Bittner och Spence, 2002).  

Specificeringen av de fyra tjänsterna handlade till allra största del om funktionella krav och därför passar 

användarfall bra. Däremot är användarfall mindre bra för icke-funktionella krav, till exempel prestanda-

krav och tillgänglighetskrav, men de kraven kommer sannolikt inte att vara några problem eftersom 

webbportalen inte är prestandakrävande eller svårtillgänglig. Av de icke-funktionella kraven är kanske 

säkerhet det som är mest aktuellt. Anledningen till att jag inte fokuserat på säkerheten är för att 

känsligheten på informationen som sparas i databasen förmodligen är ganska låg. Med ett 

grundläggande säkerhetstänk bör det inte vara några problem vid implementeringen. 

Det finns många olika varianter av användarfall. Många olika mallar och olika författare skiljer sig i 

riktlinjer för hur man ska skriva användarfall. Till exempel hur detaljerade de ska vara och hur de ska 

struktureras.  

Den mall som valdes för användarfallen finns beskriven i boken Use Case Modeling (Bittner och Spence, 

2002). Anledningen till att valet föll på just den mallen var att den har en god struktur som täcker alla de 

viktiga delarna i ett användarfall utan att gå in på för mycket detaljer. 

Nedan följer en beskrivning av de olika delarna i den valda mallen. Alla delarna är beskrivna i boken 

förutom prioritet som är tillagd på eget initiativ för att lättare kunna se vilka tjänster som är viktigast att 

få igång först så att webbportalen blir så effektiv som möjligt. I stora drag är det förmedlings- och 

granskningsfunktionerna som är de viktigaste och bör implementeras först för att de är grunden i 

tjänsterna. 
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2.2.1 Användarfallets olika delar 

Namn 

Namnet på användarfallet. Varje användarfall bör ha ett namn som indikerar vad som uppfylls när det 

interagerar med aktören och inga användarfall bör ha samma namn. 

Aktörer 

Aktörer representerar de människor eller saker som interagerar med systemet och är per definition 

utanför systemet. Vi fokuserar på aktörerna för att säkerställa att systemet gör något produktivt. 

Aktörerna har ett namn och en beskrivning, och är associerade med användarfallet som de interagerar 

med.  

Kort beskrivning 

En kort beskrivning över vilken roll och syfte som användarfallet har. 

Prioritet 

En tregradig skala med låg, medel och hög prioritet. 

Händelseflöde 

En beskrivning om hur systemet agerar i förhållande till användarfallet och som är begriplig för 

intressenterna. Händelseflödet är uppdelat i basflöde, alternativa flöden och underflöden. 

Speciella krav 

En beskrivning som samlar alla krav, till exempel icke-funktionella krav, för användarfallet som inte tas 

hänsyn till i händelseflödet, men som måste lösas under design eller implementation. 

Förutsättningar 

En beskrivning som definierar de krav som måste vara uppfyllda för att starta användarfallet. 

Efterföljdsvillkor 

En beskrivning som definierar de krav som måste vara uppfyllda efter det att användarfallet har 

avslutats. 

Tillbyggnadspunkter 

En lista över lägen inom händelseflödet i användarfallet där det går att lägga till ytterligare funktionalitet. 

Förhållanden 

Det förhållande som användarfallet deltar i, till exempel kommunikationsförhållande. 
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Diagram 

Diagram som illustrerar vissa aspekter hos användarfallet, som händelseflödets struktur eller de 

förhållandena involverade i användarfallet. 

3 Metod 
Den metod som valdes för att besvara frågeställningarna var aktionsforskning med en kvalitativ 

inriktning (Höst, Regnell och Runeson, 2006). Syftet med aktionsforskning är att studera något samtidigt 

som man förbättrar det, med andra ord att lösa ett problem. Det har skett en studie av webbportalen 

och getts förslag på utformningen av tjänsterna i en kravspecifikation. De olika stegen beskrivs mer i 

detalj nedan.  

Första steget i aktionsforskning är att man identifierar problemet och tydliggör det problem som ska 

lösas samt dess orsaker, vilket sker genom observation. I detta fall var problemet redan klarlagt och 

därför genomfördes det istället en studie av lämplig litteratur samt källkoden till webbportalen. För att 

kunna förstå och studera källkoden som var skriven i PHP utnyttjades (Nixon, 2009). 

Alternativa metoder för att identifiera problemet övervägdes. Jag funderade på andra tekniker så som 

intervjuer, observationer, grupp intervjuer och frågeformulär. Med tanke på att problemet redan var 

definierat så hade dessa tekniker varit överflödiga att använda på grund av den begränsade tiden jag 

hade till mitt förfogande. 

Nästa steg var att ta fram ett förslag på en lösning och genomföra det. Detta innebar utformningen av en 

kravspecifikation. För att formulera användarfallen och få en bra struktur på dem i kravspecifikationen 

har den mall beskriven i (Bittner och Spence, 2002) använts. Det genomfördes även en intervju med 

Jonatan Danneman, som har stor erfarenhet då han har utvecklat ett liknande system. Intervjun gav tips 

och idéer samt feedback på kravspecifikationen. Det skedde även regelbundna möten med Robert 

Rönngren, som är studierektor på skolan för informations- och kommunikationsteknik på KTH. Mötena 

ägde rum under arbetets gång för att diskutera de slutsatser som dragits och få feedback samt diskutera 

hur arbetet kan fortskrida. 

En alternativ metod för att ta fram ett förslag på en lösning hade varit att skicka ut frågeformulär till 

studenter, företag och organisationer. Frågeformulär kasserades på grund av att det inte hade gett så 

pass detaljerade svar som behövdes för att kunna utforma funktionaliteteten hos tjänsterna.  

I sista steget utvärderas lösningen genom att analysera och reflektera över hur den fungerar. Analysen 

gick till som så att kravspecifikationen sågs över för att se att användarfallen var kompletta samt att 

systemet blir användarvänligt. 

De alternativa metoder för utvärderingen som funderades över var frågeformulär och intervjuer. 

Frågeformulär uteslöts för att det hade gett fasta svar och inte gett tillräckligt med feedback för att 

ytterligare utveckla kravspecifikationen. Intervjuer hade kunnat genomföras, men på grund av tidsbrist 

uteslöts denna metod. 
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4 Resultat 
Det här kapitlet kommer att beskriva övergripande den framtagna kravspecifikationen. 

Kravspecifikationen består av ett antal olika användarfall indelade i fyra grupper: sommarjobb, 

mentorskap, studiebesök och projektidéer. Användarfallen hos varje grupp beskriver en viktig 

funktionalitet som bör ingå när webbportalen vidareutvecklas. Varje grupp användarfall är fristående 

från övriga, men det finns beroenden för användarfallen inom grupperna. Kravspecifikationen hittas 

under Bilaga 1 och nedan ges en övergripande beskrivning av de fyra olika grupperna. 

4.1 Sommarjobb 
Tjänsten sommarjobb fungerar som så att först förmedlar ett företag ett sommarjobb och sedan 

granskas sommarjobbet av en administratör. Om administratören godkänner sommarjobbet kan 

studenter sedan hitta sommarjobbet när de söker efter det och ges möjligheten att kontakta företaget 

på egen hand. 

När ett nytt sommarjobb förmedlats skickas automatiskt ett mail till rätt administratör. Detta gäller även 

vid förmedlade mentorer, adepter, studiebesök och projektidéer. De sommarjobb som är olämpliga 

underkänns och då ges möjligheten för administratören som underkände sommarjobbet att skicka iväg 

en förklaring till sitt beslut via mail. Detta gäller även vid underkännande av förmedlade mentorer, 

adepter, studiebesök och projektidéer. När en student söker efter sommarjobb listas alla sommarjobben 

för enkelhetens skull. 

4.2 Mentorskap 
Gällande mentorskap kan en person anmäla sig om denne vill vara antingen mentor eller adept och man 

kan få information om vad ett mentorskap på KTH innebär. Administratören kan sedan granska personen 

och antingen godkänna eller underkänna. Om personen godkänns kan administratören sedan matcha 

denne med en adept eller mentor beroende på vad personen anmält sig till. Sista steget är att få 

feedback på hur mentorskapet fortskridit, vilket ges av mentorn och adepten. Här kan också vem som 

helst anmäla sig som mentor eller adept där man får svara på ett antal grundläggande frågor samt 

förmedla sitt CV. För att tydligt särskilja de som ska granskas och de som godkänts finns de på två olika 

sidor. När en matchning har blivit gjord skickas det automatiskt iväg ett mail till mentorn med 

kontaktinformation till adepten och tvärtom så att mentorskapet kan påbörjas. 

Sedan skickas en påminnelse till både mentorn och adepten att ge feedback på sitt mentorskap.  

Eftersom mentorskap kan ha olika riktlinjer för olika organisationer ges, på webbportalen, information 

om vad KTH har för riktlinjer. All feedback tas automatiskt bort efter 1 år så att databasen hålls fri från 

skräp. 

4.3 Studiebesök 
Angående funktionaliteten hos tjänsten studiebesök kan en organisation, till exempel en skola, anmäla 
sig antingen till ett studiebesökspaket eller ansöka om ett fristående studiebesök. Ansökan granskas av 
administratör som kan ge svar om något av de föreslagna datumen passar samt föra anteckningar om 
studiebesöket, till exempel om det gjorts en bokning av besöket. En administratör kan lägga till tänkbara 
studiebesök som KTH erbjuder som studiebesökspaket. Om något av paketen inte är lämpliga kan 
användaren även göra en fristående ansökan. 
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4.4 Projektidéer 
När det gäller projektidéer går det att få allmän information om vad en projektidé är för något på 

webbportalen och som administratör kan man redigera informationen. Det går att förmedla projektidéer 

som i sin tur granskas av en administratör. Dessutom kan man som administratör lägga till kurser som 

söker projektidéer. För att underlätta förmedlingen av projektidéer ges information om vad en 

projektidé innebär för KTH. För att ytterligare underlätta kan administratör lägga till kurser som söker 

projektidéer där det mer specifikt beskrivs vad som eftersöks. När en person vill förmedla en projektidé 

kan den rikta förmedlingen mot en kurs och då granskas idén av kursansvarig för att denne antagligen 

vet bäst vad för projektidéer kursen är ute efter. Även här kan administratören föra anteckningar 

angående en projektidé, till exempel om projektidén bundits till någon kurs. För att underlätta att till 

exempel en fristående projektidé hamnar hos rätt kurs går det även att vidarebefordra. 

Den grundläggande informationen om alla förmedlade examensarbeten och sommarjobb, inklusive 

kontaktinformationen, sparas i databasen. Detta för att kunna få en överblick, föra statistik och i 

efterhand fråga hur de tyckt att webbportalen fungerat och om de hittat examensarbetare eller 

rekryterat personer genom webbportalen. 

5 Analys 
I det här kapitlet presenteras analysen av resultaten. Analysen inkluderar de fyra delarna i resultatet. 

5.1 Sommarjobb 
Att förmedla ett sommarjobb är väldigt enkelt; det är bara att fylla i informationen och sedan skicka in. 

Om man till exempel hade varit tvungen att skapa ett konto för att kunna förmedla ett sommarjobb finns 

risken att man struntar i det för att det är för krångligt. Detta medför en risk att ett sommarjobb kan ha 

brister eftersom det inte är någon begränsning på vad för sommarjobb som förmedlas. Därför måste alla 

sommarjobb granskas för att på sätt sålla bort alla olämpliga sommarjobb. Det innebär att själva 

förmedlingen av sommarjobb har både kvantitativa och kvalitativa egenskaper. Man får in så många 

sommarjobb som möjligt samtidigt som de olämpliga sållas bort. Samma resonemang gäller även för de 

övriga tjänsterna. 

För att undvika att granskningar blir liggande är det viktigt att det skickas ut en påminnelse till 

administratören. Om ett förmedlat sommarjobb underkänns under granskningen behöver personen som 

förmedlade sommarjobb kunskap om varför det underkändes för att på så sätt kunna förbättra det hela. 

Annars finns risken att personen bara slutar att förmedla sommarjobb genom webbportalen. 

En möjlig brist när en student ska söka efter sommarjobb är att det inte finns någon sökruta eller 

uppdelning av sommarjobben i kategorier. Antagligen kommer det inte förmedlas så pass många 

sommarjobb att listan blir svåröverskådlig då det redan finns många hemsidor som hanterar 

jobbsökande. 
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5.2 Mentorskap 
Den information som fylls i av mentorn och adepten är viktig för att lättare kunna bedöma om personen 

är lämplig för ett mentorskap samt underlätta matchningen mellan mentor och adept. Just matchningen 

är en stor del för att mentorskapet ska vara så givande som möjligt för adepten och mentorn, deras 

kunskaper och erfarenheter behöver kunna komplettera varandras. Detta i sin tur medför att 

matchningen utförs av en administratör eftersom denne har tillgång till all nödvändig information samt 

kan se objektivt på mentorskapet. Därför är också feedback en viktig del av mentorskapet för att kunna 

göra förbättringar i tankegångarna när en matchning görs. 

5.3 Studiebesök 
För att underlätta för organisationer som vill göra ett studiebesök är det bra att veta vad det kan tänkas 

finnas för sorts studiebesök att göra på KTH och då är det lämpligt att som administratör kunna lägga till 

studiebesökspaket. Samtidigt är det inte säkert att paketen täcker in alla önskemål så därför behöver 

man även kunna göra en fristående ansökan. 

5.4 Projektidéer 
Möjligheten att läsa om vad en projektidé är för något minskar sannolikheten att en person förmedlar en 

projektidé som är olämpliga. Vad en projektidé är för något och vad som kvalificeras som en projektidé 

kan vara tvetydigt och att klargöra vad det är för något underlättar. Det finns även, på samma sätt som 

för studiebesök, möjligheten att specificera vad för projektidéer man söker och det blir på så sätt lättare 

att förmedla en projektidé.  

6 Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras begränsningarna på metoden och dess inverkan på slutsatserna. 

Kravspecifikationen är byggd på min och Robert Rönngrens erfarenheter och kunskaper om hur 

tjänsterna sommarjobb, mentorskap, studiebesök och projektidéer bör fungera. Rönngren hade funderat 

över hur webbportalen kunde vidareutvecklas under en lång tid och kom med värdefulla synpunkter 

under arbetets gång. Samtidigt hade arbetet fått en stabilare grund om det hade genomförts intervjuer 

med företag och studenter för att få ytterligare tips och idéer om utformningen av vidareutvecklingen av 

webbportalen. För att ytterligare styrka kvalitén hos kravspecifikationen hade man även kunnat 

utvärdera den när den var klar genom att intervjua personer med kunskap om hur man skriver en 

kravspecifikation och användarfall. En utvärdering av kravspecifikationen skulle verifiera dess 

användarbarhet vid en implementering av tjänsterna. Dessutom skulle en tekniskt kunnig person ha 

kunnat rådfrågas för att göra en mer detaljerad plan för hur den tekniska implementationen skulle kunna 

vara uppbyggd. Samtidigt med tanke på att jag som student är en användare av webbportalen så fanns 

redan en students synpunkter på hur tjänsterna skulle kunna fungera.  Sedan ger kravspecifikationens 

tydliga struktur en indikation på att frågeställningarna har blivit besvarade.  

Funktionaliteten att som administratör kunna redigera informationen om mentorskap och projektidéer 

kan vara överflödig och innebära onödigt arbete vid implementeringen. Det skulle kunna vara bättre att 

bara hårdkoda informationen, det vill säga att det inte finns någon redigeringsfunktion utan 
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programmeraren skriver in informationen direkt på hemsidan. En anledning till detta skulle vara att 

informationen är statisk, det vill säga att när den väl definierats kommer det inte att ske några 

förändringar. 

Examensarbetets resultat anses inte ha några etiska, sociala eller samhälleliga konsekvenser. En indirekt 

samhällelig konsekvens skulle kunna vara att kravspecifikationen används till att implementera 

tjänsterna och på så sätt förbättrar relationen mellan företag, organisationer och studenter. 

7 Slutsats 
I det här arbetet har en kravspecifikation framtagits för att visa hur tjänsterna sommarjobb, mentorskap, 

studiebesök och projektidéer kan fungera vid en vidareutveckling av KTH:s och ICT:s webbportal med 

dessa tjänster. Kravspecifikationen består av ett antal användarfall grupperade i fyra grupper enligt 

tjänsterna.  

Det finns en klar struktur i kravspecifikationen och den skulle kunna användas som en guide vid en 

implementation av de fyra tjänsterna. Webbportalen skulle senare kunna utnyttjas på ett mer effektivt 

sätt för att sammalänka företag och studenter. 

7.1 Rekommendationer 
För att gå vidare bör det göras en analys där man med hjälp av kravspecifikationen utformar den 

preliminära strukturen av begärt beteende i form av klasser och samverkande element i systemet. 

Gällande vidareutveckling av webbportalen finns det två tjänster till som skulle kunna finnas; 

traineeprogram och extrajobb. Traineeprogrammen kan företagen förmedla via webbportalen och 

studenterna kan söka efter dem, vilket skulle underlätta för båda parter då det idag inte är det allra 

lättaste att hitta traineeprogram. Med extrajobb menas arbete parallellt med studierna och eftersom det 

kan vara svårt att få ekonomin att gå ihop för en student kan detta vara ett alternativ. Det kan vara allt 

från att bygga en hemsida till att jobba på ett café. 

För att säkerställa att endast studenterna på KTH, vilka systemet är utvecklat för, kan utnyttja tjänsterna 

som webbportalen erbjuder bör det krävas inloggning på webbportalen till exempel via Kungliga 

Tekniska Högskolans autentiseringstjänst. Det skulle innebära att man måste vara inloggad för att kunna 

söka examensarbeten eller sommarjobb samt anmäla sig som adept. Sedan skulle studenterna kunna ge 

sin feedback när de är inloggade för att direkt kunna koppla feedbacken till rätt person istället för att de 

behöver fylla i sitt namn. Det skulle även underlätta om det gick att fylla i kontaktinformation till sig själv 

så att man endast behöver fylla i det en gång. Ytterligare en utveckling är att även studenterna kan 

förmedla projektidéer. Idag är den tjänsten framförallt riktad till företag och olika organisationer. 

Däremot bör det inte vara inloggning för företagen och organisationerna då det skapar ytterligare ett 

steg i att utnyttja tjänsterna vilket kan medföra en risk att en person väljer att inte utnyttja dem.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det finns idag en webbportal med möjligheten att förmedla examensarbeten. Dock finns det ytterligare 

potential i webbportalen genom att utöka dess tjänster. Det är idag svårt för studenterna att hitta 

sommarjobb eller mentorer, men även svårt för olika organisationer och företag att ansöka om 

studiebesök eller lämna förslag på projektidéer. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta dokument är att beskriva hur de olika delarna; sommarjobb, mentorskap, studiebesök 

och projektidéer kan fungera i interaktionen mellan användare eller administratör och webbportalen. 

Kravspecifikationen kan användas som underlag vid utbyggnaden av webbportalen och 

implementeringen av tjänsterna. 

1.3 Mål 
Målet med att vidareutveckla webbportalen är att underlätta kommunikationen mellan KTH, studenter, 

företag och olika organisationer, som till exempel skolor, gällande de tidigare fyra nämnda tjänsterna. 
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2 Övergripande beskrivning 

2.1 Överblick 

 

Gällande sommarjobb så förmedlar först en användare, till exempel en person på ett företag, ett 

sommarjobb på webbportalen. Därefter granska det av en administratör och efter att sommarjobbet 

godkänts kan studenter hitta det på webbportalen. 

För mentorskap så fungerar det som så att en administratör kan redigera viktig information som sedan 

användaren kan läsa för att förstå vad ett mentorskap på KTH innebär. Därefter kan personen anmäla sig 
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som antingen mentor eller adept. Sedan granskas personen av en administratör och om denne godkänns 

kan sedan administratören matcha personen med en annan mentor eller adept. När mentorskapet är 

över ger både mentorn och adepten feedback på hur mentorskapet har varit, som administratören sedan 

kan ta del av. 

 

I studiebesök kan en administratör lägga till studiebesökspaket som sedan användaren kan ansöka om. 

Användaren kan även ansöka om ett fristående studiebesök och därefter granska studiebesöket av en 

administratör. 

Med projektidéer fungerar det som så att en administratör kan lägga till kurser som söker efter 

projektidéer samt redigera information om vad en projektidé innebär. Användaren kan sedan läsa den 

informationen och antingen förmedla sin projektidé direkt till en kurs eller förmedla en fristående 

projektidé. Sedan granskas den aktuella projektidén av en administratör. 
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2.2 Användare 
Det finns två typer av användare av webbportalen; administratör och vanlig användare. Administratören 

är en person som jobbar på KTH och granskar och god- eller underkänner förmedlade sommarjobb, 

mentorer, adepter, studiebesök och projektidéer som den vanliga användaren förmedlar. Den vanlige 

användaren kan vara en student på KTH, en anställd på ett företag eller en rektor på en skola. 

2.3 Begränsningar 
Lösningen kan vara en tre-skiktslösning med databas, applikation och användargränssnitt. Tjänsterna i 

webbportalen bör implementeras på en Microsoftbaserad plattform i PHP för att det är så webbportalen 

är implementerad idag. 
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3 Användarfall 

3.1 Sommarjobb 

3.1.1 Förmedla sommarjobb 

Aktörer: Användaren är personer på olika företag som söker anställda för sommarjobb. 

Kort beskrivning: Företag ska kunna förmedla sommarjobb genom webbportalen. 

Prioritet: Hög 

Händelseflöden 

Basflöde: 

1. Användaren är inne på startsidan för webbportalen. 

2. Användaren klickar på texten Klicka här om du vill förmedla ett sommarjobb. 

3. Sidan öppnas där man kan fylla i formuläret. 

4. Formuläret fylls i och genom knappen Lägg till görs en insättning i en gemensam databas för alla 

tjänsterna i tabellen sommarjobbs_pool med samma kolumner som fälten att fylla i samt en 

kolumn för flaggan och en kolumn för datum. Sommarjobbet flaggas dessutom att visas under 

sommarjobb som ska granskas och det skickas automatiskt iväg ett mail till personen ansvarig för 

granskningen av sommarjobb. Mailet informerar om att det finns ett nytt sommarjobb att 

granska. Om inte alla obligatoriska fält är ifyllda vid insättningen av formuläret i databasen 

kommer det upp en ruta som informerar om vilka fält man måste fylla i för att kunna göra 

insättningen. 

Alternativa flöden: Inga. 

Underflöden: Inga. 

Speciella krav: Det behövs ett antal fält i formuläret som är följande. 

(varje fält består av en textruta som man kan skriva fritext i) 

*Rubrik 

*Företagsbeskrivning 

*Ansvarsområden och arbetsuppgifter 

*Kvalifikationer 

*Varaktighet/Arbetstid 

*Tillträde (när börjar tjänsten) 

Lön 
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*Sista ansökningsdatum (sommarjobbet tas automatiskt bort ur databasen när detta datum passerat) 

*Ansökan (hur man ansöker, via e-post, hemsida eller postadress) 

Kontaktpersoner (kan ange till exempel namn, telefon, e-post) 

*Arbetsgivare (företagsnamnet) 

*Arbetsort 

Telefon och Internet (för att ange till exempel telefon, e-post, hemsida) 

*Obligatoriska 

Förutsättningar: Webbportalen är uppe med länken Klicka här för att förmedla ett sommarjobb och kan 

visa formuläret så att det går att fylla i samt spara i databasen. 

Efterföljdsvillkor: Sommarjobbet är tillagt i databasen. 

Tillbyggnadspunkter: Inga. 

Förhållanden: Inga. 

Diagram 

 

  



10 
 

3.1.2 Granska sommarjobb 

Aktörer: Administratör med tillgång till systemet. 

Kort beskrivning: Administratör kan granska förmedlade sommarjobb genom att läsa igenom dem och 

bedöma deras lämplighet. Sedan kan administratören antingen godkänna eller underkänna 

sommarjobbet. 

Prioritet: Hög 

Händelseflöden 

Basflöde: 

1. Administratören är inloggad på webbportalen och befinner sig på förstasidan efter inloggning. 

2. Administratören klickar på länken Granska sommarjobb. 

3. Sidan med en lista över sommarjobben som ska granskas visas och på varje rad i listan visas för 

varje sommarjobb datum då det förmedlades, rubrik, arbetsgivare samt en knapp Granska. 

4. När man klickar på Granska får man upp en ny sida som visar rubrik och texten i alla fält som 

blivit ifyllda. Det finns även möjligheten att godkänna genom knappen Godkänn eller 

underkänna genom knappen Underkänn. 

5. När man klickar på Godkänn flaggas sommarjobbet att visas under Klicka här om du söker 

sommarjobb. Sommarjobbet tas automatisk bort när sista ansökningsdatum passerat och flaggan 

för att visa sommarjobbet under Granska sommarjobb tas bort. 

Alternativa flöden: 

Steg 1-4 som ovan. 

5. När man klickar på Underkänn får man upp en ruta där man kan skriva en förklaring till sitt beslut 

som går iväg via e-post till företaget som förmedlade sommarjobbet och man återvänder till 

föregående sida. Dessutom tas sommarjobbet bort ur tabellen sommarjobbs_pool. 

Underflöden: Inga. 

Speciella krav: Inga. 

Förutsättningar: Det går att förmedla sommarjobb genom webbportalen och det går att visa databasen 

över förmedlade sommarjobb. 

Efterföljdsvillkor: Det går att hitta sommarjobbet när man söker efter det på webbportalen. 

Tillbyggnadspunkter: Inga. 

Förhållanden: Inga. 
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Diagram: 
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3.1.3 Söka efter sommarjobb 

Aktörer: Studenter som letar efter sommarjobb. 

Kort beskrivning: Användare kan söka efter sommarjobb på webbportalen. 

Prioritet: Hög 

Händelseflöden 

Basflöde: 

1. Användaren är inne på startsidan för webbportalen. 

2. Användaren klickar på texten Klicka här om du söker sommarjobb. 

3. Sidan med en lista över sommarjobben som man kan söka visas och på varje rad i listan visas för 

varje sommarjobb publicerat (det vill säga datum då det godkändes), rubrik, arbetsgivare, 

arbetsort samt en knapp Mer info. 

4. När man klickar på Mer info får man upp en ny sida som visar rubrik och texten i alla fält som 

blivit ifyllda. 

Alternativa flöden: Inga. 

Underflöden: Inga. 

Speciella krav: Inga. 

Förutsättningar: Webbportalen är uppe med länken Klicka här om du söker sommarjobb och kan visa 

godkända sommarjobb i databasen. 

Efterföljdsvillkor: Inga. 

Tillbyggnadspunkter: Inga. 

Förhållanden: Inga. 
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Diagram: 
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3.2 Mentor 

3.2.1 Anmäla sig som mentor 

Aktörer: Personer som är intresserade av att bli mentor åt någon student. 

Kort beskrivning: Personer kan anmäla sig själva att vara mentor. 

Prioritet: Hög 

Händelseflöden 

Basflöde: 

1. Användaren är inne på startsidan för webbportalen. 

2. Användaren klickar på texten Klicka här om du vill anmäla dig själv att vara mentor. 

3. Sidan öppnas där man kan fylla i formuläret. 

4. Formuläret fylls i och genom knappen Anmäl mig görs en insättning i en gemensam databas för 

alla tjänsterna i tabellen mentor_pool med samma kolumner som fälten att fylla i samt en 

kolumn för flaggan och en kolumn för datum. Mentorn flaggas dessutom att visas under Granska 

mentorer och adepter och det skickas automatiskt iväg ett mail till personen ansvarig för 

granskningen av mentorer och adepter som informerar om att det finns en ny mentor att 

granska. Om inte alla obligatoriska fält är ifyllda vid insättningen av formuläret i databasen 

kommer det upp en ruta som informerar om vilka fält man måste fylla i för att kunna göra 

insättningen. 

Alternativa flöden: Inga. 

Underflöden: Inga. 

Speciella krav: Det behövs ett antal fält i formuläret som är följande. 

(varje fält består av en textruta som man kan skriva fritext i) 

Vilka mål har du för mentorskapet? 

Vad har du för erfarenheter som du tror kan vara till hjälp? 

Vad vill du ha för roll i mentorskapet? 

Vad har du för förväntningar och önskemål på adepten? 

Kontaktinformation (förnamn, efternamn, e-post, telefon) 

Hur många månader vill du finnas med som mentor? 

(lista med 1-12, mentorn tas automatiskt bort ur systemet efter valt antal månader) 
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Bifoga CV (En knapp som när man klickar på den får upp en ruta där man kan utforska sitt filsystem och 

välja en PDF att ladda upp. Att man valt en fil indikeras genom att filens namn dyker upp bredvid 

knappen.) 

Samtliga fält obligatoriska 

Förutsättningar: Webbportalen är uppe med länken Klicka här för att anmäla dig själv att vara mentor 

och kan visa formuläret så det går att fylla i samt spara i databasen. 

Efterföljdsvillkor: Personen blir tillagd i databasen. 

Tillbyggnadspunkter: Inga. 

Förhållanden: Inga. 

Diagram: 
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3.2.2 Anmäla sig som adept 

Aktörer: Studenter som letar efter en mentor. 

Kort beskrivning: Personer kan förmedla sig själva som adepter. 

Prioritet: Hög 

Händelseflöden 

Basflöde: 

1. Användaren är inne på startsidan för webbportalen. 

2. Användaren klickar på texten Klicka här om du vill förmedla dig själv som adept. 

3. Sidan öppnas där man kan fylla i formuläret. 

4. Formuläret fylls i och genom knappen Anmäl mig görs en insättning i en gemensam databas för 

alla tjänsterna i tabellen adept_pool med samma kolumner som fälten att fylla i samt en kolumn 

för flaggan och en kolumn för datum. Adepten flaggas dessutom att visas under Granska 

mentorer och adepter och det skickas automatiskt iväg ett mail till personen ansvarig för 

granskningen av mentorer och adepter som informerar om att det finns en ny adept att granska. 

Om inte alla obligatoriska fält är ifyllda vid insättningen av formuläret i databasen kommer det 

upp en ruta som informerar om vilka fält man måste fylla i för att kunna göra insättningen. 

Alternativa flöden: Inga. 

Underflöden: Inga. 

Speciella krav: Det behövs ett antal fält i formuläret som är följande. 

(varje fält består av en textruta som man kan skriva fritext i) 

Vilka mål har du för mentorskapet? 

Vad vill du att mentorn ska ha för roll? 

Vad har du för förväntningar och önskemål på mentorn? 

Vad har du för funderingar på framtiden? 

Kontaktinformation (förnamn, efternamn, e-post, telefon) 

Hur många månader vill du finnas med som adept? 

(lista med 1-12, adepten tas automatiskt bort ur systemet efter valt antal månader 

Bifoga CV (En knapp som när man klickar på den får upp en ruta där man kan utforska sitt filsystem och 

välja en PDF att ladda upp. Att man valt en fil indikeras genom att filens namn dyker upp bredvid 

knappen.) 
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Samtliga fält obligatoriska 

Förutsättningar: Webbportalen är uppe med länken Klicka här för att förmedla dig själv som adept och 

kan visa formuläret så det går att fylla i samt spara i databasen. 

Efterföljdsvillkor: Personen blir tillagd i databasen. 

Tillbyggnadspunkter: Inga. 

Förhållanden: Inga. 

Diagram: 
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3.2.3 Granska mentorer och adepter 

Aktörer: Administratör med tillgång till systemet. 

Kort beskrivning: Administratör kan granska mentorer och adepter och antingen godkänna eller 

underkänna. 

Prioritet: Hög 

Händelseflöden 

Basflöde: 

1. Administratören är inloggad på webbportalen och befinner sig på förstasidan efter inloggning. 

2. Administratören klickar på Mentorer och adepter. 

3. Visas en sida med alternativen Granska, Matcha, Läs återkoppling och Redigera informationen 

för mentorer och adepter. 

4. Klickar sedan på Granska. 

5. Sida med en lista över mentorer och adepter som ska granskas visas och på varje rad i listan visas 

för varje mentor och adept om personen är mentor eller adept, datum då personen anmälde sig, 

namn samt en knapp Granska. 

6. När man klickar på Granska får man upp en ny sida som visar rubrik och texten för alla fälten 

beroende på om det är en mentor eller adept som ska granskas. Det finns även möjligheten att 

godkänna genom knappen Godkänn eller underkänna genom knappen Underkänn. 

7. När man klickar på godkänn flaggas mentorn eller adepten att visas under Matcha mentor och 

adept. Personen tas automatiskt bort efter angiven tid om personen inte är matchad. Annars tas 

personen bort så fort den inte är matchad längre. Dessutom tas flaggan att visas under Granska 

mentorer och adepter bort. 

Alternativa flöden: 

Steg 1-6 som ovan. 

7. När man klickar på Underkänn får man upp en ruta där man kan skriva en förklaring till sitt beslut 

som går iväg via e-post till personen som anmälde sig och personen tas bort ur antingen tabellen 

för mentorer eller för adepter beroende på vad personen anmälde sig till. 

Underflöden: Inga. 

Speciella krav: Inga. 

Förutsättningar: Det går att förmedla mentorer och adepter genom webbportalen och det går att visa 

databasen över förmedlade mentorer och adepter. 

Efterföljdsvillkor: Den godkända mentorn eller adepten går att matcha på webbportalen. 

Tillbyggnadspunkter: Inga. 
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Förhållanden: Inga. 

Diagram: 
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3.2.4 Matcha mentor och adept 

Aktörer: Administratör med tillgång till systemet. 

Mål: Administratör kan matcha mentor och adept. 

Prioritet: Hög 

Händelseflöden 

Basflöde: 

1. Administratören är inloggad på webbportalen och befinner sig på förstasidan efter inloggning. 

2. Administratören klickar på Mentorer och adepter. 

3. Visas en sida med alternativen Granska, Matcha, Läs feedback och Redigera informationen för 

mentorer och adepter. 

4. Klickar sedan på Matcha. 

5. Sida med en lista över alla godkända mentorer till vänster och godkända adepter till höger visas 

och för varje personen på varje rad visas kryssruta, datum då personen godkändes, namn samt 

en knapp Mer info. 

6. När man klickar på Mer info får man upp en ny sida som visar rubrik och texten för alla fälten 

beroende på om det är en mentor eller adept. 

7. Matchningen görs genom att kryssa i den ruta som finns framför varje mentor och adept och 

sedan klicka på Matcha. Det flaggas då att båda personerna är matchade och efter 4 månader 

mailas det automatiskt en påminnelse om feedback till båda parterna. Det går även automatiskt 

iväg ett mail till mentorn med kontaktinformation till adepten och tvärtom. Kryssrutan framför 

personen är nu ikryssad och indikerar att personen blivit matchad. När man klickar på Mer info 

visas nu även namnet på mentorn eller adepten personen blivit matchad med samt en knapp Ta 

bort matchning. 

8. Om man klickar på Ta bort matchning rensas kryssrutan och namnet som personen blivit 

matchad med under Mer info tas bort. Samma sak görs för personen som denne var matchad 

med och båda kan nu matchas på nytt. 

Alternativa flöden: Inga. 

Underflöden: Inga. 

Speciella krav: Inga.  

Förutsättningar: Det går att förmedla mentor och adept genom webbportalen och det går att visa 

databasen över godkända mentorer och adepter. 

Efterföljdsvillkor: Mentorn och adepten blir matchade. 

Tillbyggnadspunkter: Inga. 

Förhållanden: Inga. 
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Diagram: 
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3.2.5 Ge feedback 

Aktörer: Personer som blivit matchade antingen som adept eller mentor och som avslutat det hela och 

nu vill ge feedback på sin erfarenhet. 

Kort beskrivning: Mentorer och adepter kan ge feedback på sin matchning genom att klicka på Klicka här 

för att ge feedback angående mentorskap. 

Prioritet: Medel 

Händelseflöden 

Basflöde: 

1. Användaren är inne på startsidan för webbportalen. 

2. Användaren klickar på texten Klicka här för att ge feedback angående mentorskap. 

3. Användaren klickar på texten Ge feedback som mentor. 

4. Sidan öppnas där man kan fylla i formuläret. 

5. Formuläret fylls i och genom knappen Skicka görs en insättning i en gemensam databas för alla 

tjänsterna i tabellen feedback_mentor med samma kolumner som fälten att fylla i samt en 

kolumn för datum. Dessutom visas feedbacken under Läs feedback och tas automatiskt bort ur 

databasen efter 1 år. Om inte alla obligatoriska fält är ifyllda vid insättningen av formuläret i 

databasen kommer det upp en ruta som informerar om vilka fält man måste fylla i för att kunna 

göra insättningen. 

Alternativa flöden: 

Steg 1-2 som ovan. 

3. Användaren klickar på texten Ge feedback som adept. 

4. Sidan öppnas där man kan fylla i formuläret. 

5. Formuläret fylls i och genom knappen Skicka görs en insättning i en gemensam databas för alla 

tjänsterna i tabellen feedback_adept med samma kolumner som fälten att fylla samt en kolumn 

för datum. Dessutom visas feedbacken under Läs feedback och tas automatiskt bort ur 

databasen efter 1 år. Om inte alla obligatoriska fält är ifyllda vid insättningen av formuläret i 

databasen kommer det upp en ruta som informerar om vilka fält man måste fylla i för att kunna 

göra insättningen. 

Underflöden: Inga. 

Speciella krav: Det behövs ett antal fält i formuläret som är följande. 

Mentor 

(varje fält består av en textruta som man kan skriva fritext i) 

*Förnamn 
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*Efternamn 

*Hur ofta träffades ni? 

*Ungefär hur lång tid tog varje möte? 

*Inom vilka områden kunde du ge din adept vägledning? (yrkesmässig, personlig, akademisk) 

*Kände du att du och din adept var en bra matchning, om inte varför? Och hur kunde den ha förbättrats? 

Kommer du på något som hade varit bra att veta om din adept innan du påbörjade din vägledning? 

Övriga synpunkter 

*Obligatoriska 

Adept 

(varje fält består av en textruta som man kan skriva fritext i) 

*Förnamn 

*Efternamn 

*Kände du att du och din mentor var en bra matchning, om inte varför? Och hur kunde den ha 

förbättrats? 

Kommer du på något som hade varit bra att veta om din mentor innan ni började? 

Vad lärde du dig av din mentor? 

Kände du att du hade nytta av mentorskapet? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

Övriga synpunkter 

*Obligatoriska 

Förutsättningar: Det går att matcha mentor och adept. 

Efterföljdsvillkor: Feedbacken blir tillagd i databasen. 

Tillbyggnadspunkter: Inga. 

Förhållanden: Inga. 
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Diagram: 

 

3.2.6 Läsa feedback 

Aktörer: Administratör med tillgång till systemet. 

Kort beskrivning: Administratör kan läsa feedback som personer gett angående mentor och adept. 

Prioritet: Medel 

Händelseflöden 

Basflöde: 

1. Administratör är inloggad på webbportalen och befinner sig på förstasidan efter inloggning. 

2. Administratören klickar på Mentorer och adepter. 

3. Visas en sida med alternativen Granska, Matcha, Läs feedback och Redigera informationen för 

mentorer och adepter. 

4. Klickar sedan på Läs feedback. 

5. Sidan med en lista över feedbacken visas och på varje rad i listan visas om personen är mentor 

eller adept, datum då personen lämnade feedbacken, namn samt en knapp Läs feedback. 

6. Om man klickar Läs feedback får man upp en ny sida som visar rubrik och texten i alla fält som 

blivit ifyllda. Dessutom kan man ta bort inlägget genom knappen Ta bort. 

Alternativa flöden: Inga. 

Underflöden: Inga. 
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Speciella krav: Inga.  

Förutsättningar: Går att ge feedback angående mentor och adept. 

Efterföljdsvillkor: Det går att granska all feedback som har lämnats. 

Tillbyggnadspunkter: Inga. 

Förhållanden: Inga. 

Diagram:  

 

 

3.2.7 Redigera information för mentor och adept 

Aktörer: Administratör med tillgång till systemet. 

Kort beskrivning: Det ska finnas en sida där administratör kan lägga till information om vad det innebär 

att vara mentor respektive adept på KTH. 

Prioritet: Medel/Hög 
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Händelseflöden 

Basflöde: 

1. Administratör är inloggad på webbportalen och befinner sig på förstasidan efter inloggning. 

2. Administratören klickar på Mentorer och adepter. 

3. Visas en sida med alternativen Granska, Matcha, Läs feedback och Redigera informationen för 

mentorer och adepter. 

4. Klickar sedan på länken Redigera informationen för mentorer och adepter. 

5. Sidan visas där det går ett redigera. 

6. Kan klicka på Spara eller Avbryt. 

7. Om administratören klickar Spara uppdateras sidan med informationen och personen kommer 

till föregående sida, men om administratören klickar Avbryt kommer personen till föregående 

sida utan att informationssidan uppdateras. 

Alternativa flöden: Inga. 

Underflöden: Inga. 

Speciella krav: Inga.  

Förutsättningar: Det finns en länk på sidan efter inloggning under Mentorer och adepter som är Redigera 

informationen för mentorer och adepter. 

Efterföljdsvillkor: Informationen visas korrekt i webbportalen. 

Tillbyggnadspunkter: Inga. 

Förhållanden: Inga. 
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Diagram: 

 

 

3.2.8 Läsa information för mentor och adept 

Aktörer: Personer som vill bli mentor eller adept. 

Kort beskrivning: Personer som är intresserade av att bli mentor eller adept ska kunna få mer detaljerad 

information om vad det innebär för KTH. 

Prioritet: Medel/Hög 

Händelseflöden 

Basflöde: 

1. Användaren är inne på startsidan för webbportalen. 

2. Användaren klickar på texten Klicka här för att få mer detaljerad information om vad det innebär 

att vara mentor eller adept. 

3. Sidan visas med den eftersökta informationen. 

Alternativa flöden: Inga. 

Underflöden: Inga. 
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Speciella krav: Inga.  

Förutsättningar: Inga. 

Efterföljdsvillkor: Inga. 

Tillbyggnadspunkter: Inga. 

Förhållanden: Inga. 

Diagram: 
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3.3 Studiebesök 

3.3.1 Ansöka om studiebesök 

Aktörer: Personer på olika organisationer som är intresserade av att göra studiebesök. 

Kort beskrivning: Olika organisationer, till exempel skolor och företag, ska kunna ansöka om 

studiebesök, antingen färdiga paket eller fristående. 

Prioritet: Hög 

Händelseflöden 

Basflöde: 

1. Användaren är inne på startsidan för webbportalen. 

2. Användaren klickar på texten Klicka här om du vill ansöka om studiebesök. 

3. Sidan med en lista på de färdiga paketen visas och på varje rad i listan visas rubrik och en knapp 

Mer info. Även länken till fristående studiebesök visas. 

4. Klickar på länken Klicka här om du vill ansöka om ett fristående studiebesök. 

5. Sidan öppnas där man kan fylla i formuläret. 

6. Formuläret fylls i och genom knappen Ansök görs en insättning i en gemensam databas för alla 

tjänsterna i tabellen studiebesök_fristående med samma kolumner som fälten att fylla i samt en 

kolumn för datum. Dessutom visas ansökan under Aktuella studiebesök och det skickas 

automatiskt iväg ett mail till personen ansvarig för att se över ansökningarna om studiebesök 

som informerar att det finns en ny ansökan att titta på. Om inte alla obligatoriska fält är ifyllda 

vid insättningen av formuläret i databasen kommer det upp en ruta som informerar om vilka fält 

man måste fylla i för att kunna göra insättningen. 

Alternativa flöden: 

Steg 1-3 som ovan. 

4. När man klickar på Mer info får man upp en ny sida som visar rubrik och texten i alla fält som 

blivit ifyllda. Det finns även möjligheten att anmäla sig till paketet genom att klicka på Ansök. 

5. När man klickar på Ansök öppnas sidan där man kan fylla i formuläret. 

6. Formuläret fylls i och genom knappen Ansök görs en insättning i en gemensam databas för alla 

tjänsterna i tabellen studiebesök_paket med samma kolumner som fälten att fylla i samt en 

kolumn för datum. Dessutom visas ansökan under Aktuella studiebesök och det skickas 

automatiskt iväg ett mail till personen ansvarig för att se över ansökningarna om studiebesök 

som informerar att det finns en ny ansökan att titta på. Om inte alla obligatoriska fält är ifyllda 

vid insättningen av formuläret i databasen kommer det upp en ruta som informerar om vilka fält 

man måste fylla i för att kunna göra insättningen. 

Underflöden: Inga. 
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Speciella krav: Det behövs ett antal fält i de två formulären som är följande för fristående paket 

respektive studiebesökspaket. 

Fristående studiebesök 

 (varje fält består av en textruta som man kan skriva fritext i) 

Rubrik 

Syfte med studiebesöket. Vad vill skolan/företaget/föreningen få ut av det? 

Intresseområde, önskemål. 

Information om gruppen. (antal personer, åldersgrupp) 

Önskemål om datum och tid för besök. (fritextruta då det kan vara olika tider och dagar. För att slippa 

ansöka massa gånger är det smidigare.) 

Hur många månader framåt är studiebesöket aktuellt? 

(lista med 1-12 för att studiebesöket ska tas bort automatiskt efter den tiden) 

Kontaktinformation (organisation/företag, kontaktperson, e-post, telefon) 

Samtliga fält obligatoriska 

Studiebesökspaket 

 (varje fält består av en textruta som man kan skriva fritext i) 

Syfte med studiebesöket. Vad vill skolan/företaget/föreningen få ut av det? 

Information om gruppen. (antal personer, åldersgrupp) 

Önskemål om datum och tid för besök. (fristtext ruta då det kan vara olika tider och dagar och för att 

slippa att personen ska behöva ansöka massa gånger är det smidigare) 

Hur många månader framåt är studiebesöket aktuellt? 

(lista med 1-12 för att studiebesöket ska tas bort automatiskt efter den tiden) 

Kontaktinformation (organisation/företag, kontaktperson, e-post, telefon) 

Samtliga fält obligatoriska 

Förutsättningar: Webbportalen är uppe med länken Klicka här för att ansöka om studiebesök och kan 

visa formuläret så att det går att fylla i samt spara i databasen och administratör kan lägga till 

studiebesökspaket. 

Efterföljdsvillkor: Studiebesöket är tillagt i databasen. 
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Tillbyggnadspunkter: Inga. 

Förhållanden: Inga. 

Diagram: 

Fristående studiebesök 
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Studiebesökspaket 
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3.3.2 Aktuella studiebesök 

Aktörer: Administratör med tillgång till systemet. 

Kort beskrivning: Går att se över aktuella studiebesök, ta kontakt med kontaktpersonen, ta bort 

studiebesöket och till sist föra anteckningar om besöket direkt på sidan. 

Prioritet: Hög 

Händelseflöden 

Basflöde: 

1. Administratör är inloggad på webbportalen och befinner sig på förstasidan efter inloggning. 

2. Klickar på Aktuella studiebesök. 

3. Sidan med en lista över samtliga aktuella studiebesök visas och på varje rad i listan visas för varje 

studiebesök datum då ansökan kom in, rubrik, företag/organisation samt en knapp Mer info. 

4. När man klickar på Mer info får man upp en ny sida som visar rubrik och texten i alla fält som 

blivit ifyllda. Det går att svara genom att klicka på Kontakt och man får upp en ruta där man kan 

maila kontaktpersonen. Det finns även möjlighet att ta bort studiebesöket med 

5. Ta bort och man får då upp en ruta där man kan skriva en förklaring till sitt beslut som går iväg 

till personen via mail. Det finns också en textruta för anteckningar med knappen Anteckna 

under. Det ger möjligheten att föra anteckningar om studiebesöket. 

6. Om man klickar på Anteckna kommer man till en ny sida där det går att föra anteckningar om 

studiebesöket. Man kan antingen klicka Spara eller Avbryt. Klickar man Spara uppdateras 

anteckningarna och man återgår till föregående sida, men om administratören klickar Avbryt 

återkommer man till föregående sida utan att några ändringar skett. 

Underflöden: Inga. 

Speciella krav: Inga.  

Förutsättningar: Det går att förmedla studiebesök genom webbportalen och det går att visa databasen 

över förmedlade studiebesök.  

Efterföljdsvillkor: Inga. 

Tillbyggnadspunkter: Inga. 

Förhållanden: Inga. 
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Diagram: 
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3.3.3 Lägga till studiebesökspaket 

Aktörer: Administratör med tillgång till systemet. 

Kort beskrivning: Administratör kan lägga till studiebesökspaket. 

Prioritet: Hög 

Händelseflöden 

Basflöde: 

1. Administratör är inloggad på webbportalen och befinner sig på förstasidan efter inloggning. 

2. Klickar på Lägg till studiebesökspaket. 

3. Sidan öppnas där man kan fylla i formuläret. 

4. Formuläret fylls i och genom knappen Lägg till görs en insättning i en gemensam databas för alla 

tjänsterna i tabellen färdiga_paket med samma kolumner som fälten att fylla i. Paketet kan ses 

under Klicka här för att ansöka om studiebesök. Om inte alla obligatoriska fält är ifyllda vid 

insättningen av formuläret i databasen kommer det upp en ruta som informerar om vilka fält 

man måste fylla i för att kunna göra insättningen. 

Alternativa flöden: Inga. 

Underflöden: Inga. 

Speciella krav: Det behövs ett antal fält i formuläret som är följande. 

 (varje fält består av en textruta som man kan skriva fritext i) 

Rubrik 

Max antal deltagare 

Information om själva studiebesökspaketet, vad får man se? Etc. 

Tider och datum för besök. 

Vilket datum ska paketet tas bort ur databasen? 

Samtliga fält obligatoriska 

Förutsättningar: Det finns en länk på sidan efter inloggning Lägg till studiebesökspaket. 

Efterföljdsvillkor: Paketet för studiebesöket visas på webbportalen. 

Tillbyggnadspunkter: Inga. 

Förhållanden: Inga. 
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Diagram: 

 

3.4 Projektidéer 

3.4.1 Förmedla projektidéer 

Aktörer: Personer på olika företag som har projektidéer de vill förmedla. 

Kort beskrivning: Företag ska kunna förmedla projektidéer. 

Prioritet: Hög 

Händelseflöden 

Basflöde: 

1. Användaren är inne på startsidan för webbportalen. 

2. Klickar på länken Klicka här om du vill förmedla en projektidé. 

3. Sidan med en lista på de kurser som söker projektidéer visas och på varje rad i listan visas rubrik, 

kurs och en knapp Mer info. Dessutom visas formuläret nedanför listan. 

4. När man klickar på Mer info får man upp en ny sida som visar rubrik och texten i alla fält som 

blivit ifyllda. 

5. Formuläret fylls i och genom knappen Lägg till görs en insättning i en gemensam databas för alla 

tjänsterna i tabellen projektidéer med samma kolumner som fälten att fylla i samt en kolumn för 

datum och en för om man valt någon kurs. Dessutom visas projektidén under Aktuella 

projektidéer och det skickas automatiskt iväg ett mail till personen ansvarig för att se över 

projektidéerna om det inte valts en kurs. Om en kurs har valts skickas mailet till mailadressen 

som fyllts i då kursen lades till. Mailet informerar om att det finns en ny projektidé att titta på. 

Om inte alla obligatoriska fält är ifyllda vid insättningen av formuläret i databasen kommer det 

upp en ruta som informerar om vilka fält man måste fylla i för att kunna göra insättningen. 
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Alternativa flöden: Inga. 

Underflöden: Inga. 

Speciella krav: Det behövs ett antal fält i formuläret som är följande. 

(varje fält består av en textruta som man kan skriva fritext i) 

*Rubrik 

Dynamisk lista över kurser  (inte textruta, utan består av en lista där man klickar och kan se alla  

    kurser och om man klickar på en kurs har man valt den) 

*Beskrivning 

*Förfallodatum (då projektidén tas bort ur databasen) 

*Kontaktinformation (organisation/företag, kontaktperson, e-post, telefon) 

*Obligatoriska 

Förutsättningar: Webbportalen är uppe med länken Klicka här för att förmedla en projektidé och kan 

visa formuläret så att det går att fylla i samt spara i databasen. 

Efterföljdsvillkor: Inga. 

Tillbyggnadspunkter: Inga. 

Förhållanden: Inga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Diagram: 
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3.4.2 Aktuella projektidéer 

Aktörer: Administratör med tillgång till systemet. 

Mål: Går att se över aktuella projektidéer, ta kontakt med kontaktpersonen, ta bort projektidén, föra 

anteckningar om projektidén direkt på sidan och till sist vidarebefordra projektidén till rätt person. 

Prioritet: Hög 

Händelseflöden 

Basflöde: 

1. Administratör är inloggad på webbportalen och befinner sig på förstasidan efter inloggning. 

2. Klickar på Aktuella projektidéer. 

3. Sidan med en lista över alla aktuella projektidéer visas och på varje rad i listan visas för varje 

projektidé datum då idén förmedlades, rubrik, företag/organisation samt en knapp Mer info. 

4. När man klickar på Mer info får man upp en ny sida som visar rubrik och texten i alla fält som 

blivit ifyllda. Det går att svara genom att klicka på Kontakt och man får upp en ruta där man kan 

maila kontaktpersonen. Det finns även möjligheten att ta bort studiebesöket med Ta bort och 

man får då upp en ruta där man kan skriva en förklaring till sitt beslut som går iväg till personen 

via mail. Det finns också en textruta för anteckningar med knappen Anteckna under. Det ger 

möjligheten att föra anteckningar angående projektidén. 

5. Om man klickar på Anteckna kommer man till en ny sida där ger går att föra anteckningar om 

projektidén. Man kan antingen klicka Spara eller Avbryt. Klickar man Spara uppdateras 

anteckningarna och man återgår till föregående sida, men om administratören klickar Avbryt 

återkommer man till föregående sida utan att några ändringar skett. 

6. Det finns även en ruta där man kan fylla i en mailadress och med en knapp vidarebefordra 

bredvid. Om man klickar på Vidarebefordra skickas ett mail med projektidén bifogad som PDF till 

ifylld mailadress. 

Alternativa flöden: Inga. 

Underflöden: Inga. 

Speciella krav: Inga.  

Förutsättningar: Det går att förmedla projektidéer genom webbportalen och den kan visa databasen 

över projektidéerna. 

Efterföljdsvillkor:  

Tillbyggnadspunkter: Inga. 

Förhållanden: Inga. 
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Diagram: 

 

3.4.3 Redigera information för projektidéer 

Aktörer: Administratör med tillgång till systemet. 

Kort beskrivning: Det ska finnas en sida där administratör kan lägga till allmän information om 

projektidéer för olika kurser och vad det innebär för KTH. 

Prioritet: Medel/Hög 

Händelseflöden 

Basflöde: 

1. Administratör är inloggad på webbportalen och befinner sig på förstasidan efter inloggning. 

2. Klickar på länken Redigera informationen för projektidéer. 

3. Sidan visas där det går att redigera. 

4. Kan klicka på Spara eller Avbryt. 

5. Om administratören klickar Spara uppdateras sidan med informationen och man kommer till 

föregående sida, men om administratören klickar Avbryt så kommer personen till föregående 

sida utan att informationssidan uppdateras. 
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Alternativa flöden: Inga. 

Underflöden: Inga. 

Speciella krav: Inga.  

Förutsättningar: Det finns en länk på sidan efter inloggning Redigera informationen för projektidéer. 

Efterföljdsvillkor:  

Tillbyggnadspunkter: Inga. 

Förhållanden: Inga. 

Diagram: 
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3.4.4 Läsa information om projektidéer 

Aktörer:  

Kort beskrivning: Företag som är intresserade av att förmedla en projektidé ska kunna få mer detaljerad 

information om vad KTH anser att en projektidé är samt vissa riktlinjer för hur en projektidé bör se ut. 

Prioritet: Medel/Hög 

Händelseflöden 

Basflöde: 

1. Användaren är inne på startsidan för webbportalen. 

2. Användaren klickar på texten Klicka här för att få information om vad en projektidé innebär. 

3. Sidan visas med den eftersöka informationen. 

Alternativa flöden: Inga. 

Underflöden: Inga. 

Speciella krav: Inga.  

Förutsättningar: Inga. 

Efterföljdsvillkor: Inga. 

Tillbyggnadspunkter: Inga. 

Förhållanden: Inga. 

Diagram: 
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3.4.5 Lägga till kurser som söker projektidéer 

Aktörer: Administratör med tillgång till systemet. 

Kort beskrivning: Administratör kan lägga till kurser som söker projektidéer samt en beskrivning av vad 

kursen söker för projektidéer. 

Prioritet: Hög 

Händelseflöden 

Basflöde: 

1. Administratör är inloggad på webbportalen och befinner sig på förstasidan efter inloggning. 

2. Klickar på Lägg till kurs som söker projektidéer. 

3. Sidan öppnas där man kan fylla i formuläret. 

4. Formuläret fylls i och genom knappen Lägg till görs en insättning i en gemensam databas för alla 

tjänsterna i tabellen projektidéer_kurser med samma kolumner som fälten att fylla i. Kursen kan 

ses under Klicka här om du vill förmedla en projektidé. Om inte alla obligatoriska fält är ifyllda vid 

insättningen av formuläret i databasen kommer det upp en ruta som informerar om vilka fält 

man måste fylla i för att kunna göra insättningen. 

 

Alternativa flöden: Inga. 

Underflöden: Inga. 

Speciella krav: Det behövs ett antal fält i formuläret som är följande. 

(varje fält består av en textruta som man kan skriva fritext i) 

Rubrik 

Kurs 

Omfattning 

Ämnesområde 

Beskrivning 

Förfallodatum (då kursen tas bort ur databasen) 

Mailadress till personen som ska granska förmedlade projektidéer till denna kurs 

(syns inte vid förmedlingen men då den skett till en specifik kurs informeras kursansvarig om att 

projektidén ska granskas) 
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Samtliga fält obligatoriska 

Förutsättningar: Det finns en länk på sidan efter inloggning Lägg till kurs som söker projektidéer. 

Efterföljdsvillkor: Inga. 

Tillbyggnadspunkter: Inga. 

Förhållanden: Inga. 

Diagram: 

 

3.5 Allmänna användarfall 

3.5.1 Spara förmedlade examensarbeten och sommarjobb 

Aktörer: Inga. 

Kort beskrivning: Kortfattad information om alla förmedlade examensarbeten och sommarjobb sparas i 

databasen som inte tas bort. 

Prioritet: Medel 

Händelseflöden 

Basflöde: 

1. När ett examensarbete eller sommarjobb förmedlas görs även automatiskt en insättning i 

samma gemensamma databas i tabellen förmedlade_examensarbeten_sommarjobb med 

kolumnerna datum då de förmedlades, om det är ett sommarjobb eller examensarbete, titel, 

vilket företag som förmedlade och till sist kontaktinformation. 

2. Sedan visas sommarjobben och examensarbetena under Samtliga förmedlade examensarbeten 

och sommarjobb. 
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Alternativa flöden: Inga. 

Underflöden: Inga. 

Speciella krav: Inga.  

Förutsättningar: Det går att förmedla examensarbeten och sommarjobb genom webbportalen. 

Efterföljdsvillkor: Det förmedlade examensarbetet eller sommarjobbet finns i databastabellen 

förmedlade_examensarbeten_sommarjobb. 

Tillbyggnadspunkter: Inga. 

Förhållanden: Inga. 

Diagram: Inga. 

3.5.2 Visa samtliga förmedlade examensarbeten och sommarjobb 

Aktörer: Administratör med tillgång till systemet. 

Mål: Går att se alla förmedlade examensarbeten och sommarjobb. 

Prioritet: Medel 

Händelseflöden 

Basflöde: 

1. Administratören är inloggad på webbportalen och befinner sig på förstasidan efter inloggning. 

2. Administratören klickar på länken Samtliga förmedlade examensarbeten och sommarjobb. 

3. Sidan med en lista över samtliga förmedlade examensarbeten och sommarjobb visas och på 

varje rad i listan visas för varje examensarbete och sommarjobb datum då de förmedlades, om 

det är ett sommarjobb eller examensarbete, titel, vilket företag som förmedlade och till sist 

kontaktinformationen. 

Alternativa flöden: Inga. 

Underflöden: Inga. 

Speciella krav: Inga.  

Förutsättningar: Den sammanfattade informationen om alla förmedlade examensarbeten och 

sommarjobb sparas automatiskt i databasen. 

Efterföljdsvillkor: Inga. 

Tillbyggnadspunkter: Inga. 

Förhållanden: Inga. 
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Diagram: 
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