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SIDA I SAMMANFATTNING 

SAMMANFATTNING 

Eftersom att det blir allt vanligare med företag som säljer och köper mjukvara har det samtidigt 

blivit viktigare att förvalta denna mjukvara på rätt sätt för att behålla dess integritet. Det finns 

många olika metoder för att dokumentera och testa mjukvara. Denna rapport fokuserar på den 

metod som beskrivs i olika standarder från Institute of Electrical and Electronics Engineers 

(IEEE) och den metod som konsultföretaget PRC Engineering använder. Eftersom att PRC 

Engineering ofta återanvänder sin mjukvara i olika konsultprojekt har de ett stort behov av att 

förvalta sin mjukvara på rätt sätt.   

PRC Engineering har idag ett färdigt projekt som ännu inte har testats eller dokumenterats, 

vilket företaget nu vill göra för att kunna återanvända delar av denna programkod i framtida 

projekt. Koden är uppbyggd av ett antal block, eller moduler som det kallas, och i detta 

examensarbete har uppgiften varit att dokumentera och testa tre stycken av dessa moduler. 

Utöver det har målet varit att utveckla de tre modulerna så att förståelsen för både 

programkoden och det grafiska användargränssnittet ökar och därmed bidrar till att det blir 

lättare att återanvända dem i framtiden.  

För att genomföra detta examensarbete delades rapporten upp i en teoretisk och en praktisk del. 

Den teoretiska delen handlar om teorin bakom dokumentation och testning av mjukvara och 

baseras främst på tidigare publicerat material. Den praktiska delen handlar om testning och 

utveckling av mjukvara i praktiken och baseras främst på information från genomförda 

intervjuer med professionella programmerare.  

Efter genomförd analys av IEEE:s standarder och PRC Engineerings metod för dokumentation 

och testning av mjukvara konstaterades det att metoderna är relativt lika varandra, men att det 

finns utrymme för utveckling av PRC:s metod. Efter undersökningen av de tre modulerna kunde 

förslag på utveckling ges även här, framförallt vad gäller kodens struktur och format, 

namngivning av olika variabler samt intern dokumentation av koden, men även det grafiska 

användargränssnittets layout, format och färgkodning. Vid utvecklingen av 

användargränssnittet togs även färgblindhet i beaktning, vilket inte har gjorts i dessa moduler 

tidigare. Det rekommenderas starkt att PRC värderar dessa utvecklingsförslag, både när det 

kommer till deras metod för dokumentation och testning av mjukvara och till de tre modulerna, 

samt implementerar dessa ändringar om så önskas. 
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ABSTRACT 

Since it has become more and more common with companies who buy and sell software, it has 

at the same time become more important to conduct the software in the right way, in order to 

sustain its integrity. There are many different methods to software documentation and testing. 

This report focuses on the method described in several standards from the Institute of 

Electronics and Electrical Engineers (IEEE) and the method that the consultant company PRC 

Engineering uses. Since PRC Engineering often reutilizes their software in different consultant 

projects, they are required to conduct their software in the right way. 

Today, PRC Engineering has a finished project that has not been tested or documented, which 

the company now would like to do. This to be able to reutilize parts of the programming code 

in future projects. The code is composed by several blocks, or modules as it is called, and in 

this master thesis the task has been to document and test three of these modules. In addition to 

that, the goal has been to develop the three modules in a way that increases the understanding 

of both the programming code and the graphical user interface. This will contribute to making 

it easier to reutilize them in the future. 

In order to carry out this master thesis, the report was divided into one theoretical and one 

practical part. The theoretical part is about the theory behind software documentation and 

testing, and is mainly based on previously published material. The practical part is about 

software testing and development in practice, and is mainly based on information from 

performed interviews with professional programmers. 

After the performed analysis of IEEE’s standards and PRC Engineering’s method for software 

documentation and testing, it was established that the methods are relatively alike, but that there 

is room for improvement of PRC’s method. After the examination of the three modules, 

suggestions of improvements could be made as well, especially in terms of the code’s structure 

and format, naming of different variables and internal documentation of the code, but also the 

user interface’s layout, format and color coding. During development of the user interface, color 

blindness was taken into consideration, which has not been done in these modules before. It is 

strongly recommended that PRC evaluates these suggestions, both when it comes to their 

method for software documentation and testing, and to the three modules, and implements these 

changes if desired. 
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FÖRORD 

Under mina första 4,5 år på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm var de två kurserna 

inom automatiseringsteknik överlägset roligast och mest intressanta. Detta ledde till att jag även 

ville göra mitt examensarbete inom detta ämne. Jag började höra av mig till olika företag som 

jobbar inom denna bransch och fick snabbt kontakt med PRC Engineering i Stockholm. Jag 

fick därefter ett erbjudande om att genomföra detta examensarbete hos dem, vilket jag tackade 

ja till.  

Denna rapport är resultatet av examensarbetet och här beskrivs hela arbetets gång, med både en 

teoretisk och en praktisk inriktning. Där den teoretiska inriktningen till största del bygger på 

tidigare publicerat material och den praktiska framförallt på intervjuer med professionella 

programmerare samt mina egna erfarenheter och åsikter. Detta examensarbete har även 

resulterat i tre stycken certifierade mjukvarumoduler till PRC Engineering. 

Avslutningsvis vill jag tacka Anders Wallin; automationsingenjör på PRC Engineering i 

Göteborg, som skrivit själva programkoden jag arbetat med och som gett svar på många 

detaljfrågor om mjukvarumodulernas uppbyggnad, samt ställt upp på långa diskussioner om 

eventuella förbättringsmöjligheter i både programkod och grafiskt användargränssnitt. Ett tack 

riktas även till Simon Pettersson; automationsingenjör på PRC Engineering i Stockholm, som 

ställt upp på en intervju om mjukvarumodulernas tydlighet samt erbjudit hjälp inför testning av 

modulerna. Jag vill även tacka Mats Bejhem; lärare och handledare på Kungliga Tekniska 

Högskolan i Stockholm, och Jonas Friberg; automationsingenjör och handledare på PRC 

Engineering i Stockholm, som erbjudit kontinuerlig vägledning och ställt upp med att svara på 

frågor och agera bollplank under arbetets gång. Till sist vill jag även tacka Rickard 

Ridderström; avdelningschef på PRC Engineering i Stockholm, och Johan Olsson; 

sektionsledare på PRC Engineering i Stockholm, som ställt upp med att svara på frågor inför 

arbetets start. 

Under mitten av detta examensarbete blev PRC Engineering uppköpt av ingenjörs- och 

konsultföretaget ÅF. Dock kommer företaget att benämnas PRC Engineering genom denna 

rapport. Jag hoppas att ÅF ändå kan ha nytta av de utvecklingsförslag som presenteras i denna 

rapport. 

 

 

Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan, augusti 2015 

 

Ida Nyberg 
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FÖRKORTNINGAR 

I tabellen nedan nämns alla förkortningar, som används i denna rapport, med tillhörande 

förklaring. Notera att tabellen fortsätter på nästa sida. 

Förkortning Förklaring 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

MES Manufacturing Execution System 

IT Information Technology 

CIP Cleaning In Place 

S7 SIMATIC Step 7 produktgrupp 

TIA Totally Integrated Automation 

PLC Programmable Logic Controller 

CMDB Configuration Management Data Base 

CCB Change Control Board 

IDEF0 Integrated DEFinition for function modeling 

IDEF1X Integrated DEFinition for information modeling 

UML Unified Modeling Language 

GDP Good Documentation Practice 

GAMP Good Automated Manufacturing Practice 

ISPE International Society for Pharmaceutical Engineering 

GMP Good Manufacturing Practice 

VLS PRC Engineering:s VerksamhetsLedningsSystem (kvalitetssystem) 

BP-möte Beslutpunktsmöte 

WBS Work Breakdown Structure 

FAT Factory Acceptance Test 

SAT Site Acceptance Test 

CE Communitas Europea (latinska benämningen för Europeiska Gemenskapen) 

EU Europeiska Unionen 

3D 3-Dimensionell 

BOM Bill Of Materials 

OEM Original Equipment Manufacturer 

ID IDentification 

  



 

 

SIDA V FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Förklaring 

ISO International Organization for Standardization 

TSP PRC:s tekniska specifikation 

SWC PRC:s källkodsdokument 

STQ PRC:s testprotokoll 

REP PRC:s testrapport 

KOL PRC:s komponentfil 

SCR PRC:s certifikat för frisläppande av källkod 

SCC PRC:s ändringshanteringsdokument 

SQR PRC:s spårbarhetsmatris 

IEC International Electrotechnical Commission 

STL STatement List 

IL Instruction List 

RLO Result of Logic Operation 

LAD LADder Logic  

LD Ladder Diagram 

HMI Human Machine Interface 

ΔE Symbol för färgskillnad 

CIE Commission Internationale de l’Éclairage (franska benämningen för 

Internationella Belysningskommissionen) 

CIEDE2000 CIE:s formel för beräkning av färgskillnad 
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SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING 

I detta kapitel beskrivs inledande information om detta examensarbete. 

1.1 Bakgrund 

På marknaden idag blir det allt vanligare med försäljning av mjukvara. För att mjukvara ska 

kunna återanvändas och föras vidare mellan olika personer måste den på ett bra sätt förvaltas i 

form av testning och dokumentation. Idag finns det många olika metoder för att genomföra 

detta och i denna rapport läggs det mest fokus på skillnader och likheter mellan standarden som 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) har publicerat och den metod som 

företaget PRC Engineering använder. 

PRC Engineering är ett företag som erbjuder konsulttjänster inom alla delmoment som ingår i 

design av produktionsanläggningar för läkemedel, livsmedel, finkemi, medicinteknik och 

bioteknik. PRC Engineering har kompetens inom automation, MES- och IT-lösningar, 

processdesign, projektleveranser, projektledning och driftsättning, registrering, support och 

utbildning samt validering och kvalitetssäkring. PRC Engineering skapar hållbara och flexibla 

lösningar till allt från enskilda problem till fullskaliga projekt. Eftersom att PRC Engineering 

återanvänder en stor del av sin mjukvara i flera olika projekt har de ett stort behov av att förvalta 

mjukvara på ett bra sätt. 

1.2 Problemformulering 

PRC Engineering:s kontor för automationsutveckling i Göteborg har hjälpt ett mindre företag 

att programmera en Cleaning in Place-anläggning (CIP) i Siemens S7-systemet. Till detta 

system används idag en Totally Integrated Automation Portal-panel (TIA). TIA är ett 

mjukvaruprogram från Siemens som fungerar som en enda ingenjörsteknisk plattform för alla 

automationsuppgifter. TIA integrerar Programmable Logic Controller (PLC), 

användargränssnitt, drivteknik, säkerhet, kommunikation och diagnostik i samma plattform [1].  

Programkoden består idag av ett antal egenbyggda block, eller moduler, som en programmerare 

vid namn Anders Wallin från en början skapade på sin fritid. PRC Engineering uppskattade 

uppbyggnaden av dessa moduler och ville därför använda sig av dem i kommande projekt. 

Anders Wallin vidareutvecklade dem så att de skulle passa till det mindre företagets CIP-

anläggning. Detta företag ville ha en så snabb och billig lösning som möjligt och de hade inte 

heller några krav på någon testning eller dokumentation av mjukvaran, vilket märks på hur 

koden och det grafiska användargränssnittet ser ut idag. Det finns stora möjligheter för 

utveckling och förbättring av mjukvarumodulerna och deras användargränssnitt, och i denna 

rapport tas några utvecklingsförslag upp. 

Tre stycken av dessa moduler är nu PRC:s kontor för automationsutveckling i Stockholm 

intresserade av att i framtiden kunna använda i deras projekt. Dock arbetar Stockholmskontoret 

mer med större företag inom läkemedelsbranschen som har högre krav när det kommer till 

dokumentation och testning av den mjukvara som de köper av PRC Engineering. Därför 

behöver dessa mjukvarumoduler, med tillhörande användargränssnitt, dokumenteras och testas 

enligt PRC Engineering:s standard. 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att dokumentera och testa de tre mjukvarumodulerna från 

PRC:s kontor för automationsutveckling i Göteborg, som kontoret i Stockholm nu är 

intresserade av att kunna använda i framtida projekt. 
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Målet med detta examensarbete är att utveckla en av dessa tre moduler och dess grafiska 

användargränssnitt, så att tydligheten och förståelsen för dem ökar, och därmed underlätta 

återanvändning av modulen i framtiden. 

1.4 Tillvägagångssätt 

För att genomföra detta examensarbete används en teoretisk och en praktisk angreppsvinkel. 

Den teoretiska delen baseras främst på tidigare publicerat material och kommer att behandla 

teorin bakom dokumentation och testning av mjukvara. Detta kommer beskrivas med hjälp av 

information från dels utvalda standarder från IEEE, och dels ett antal olika nedladdade 

instruktioner och mallar från PRC Engineering:s egna verksamhetsledningssystem, även kallat 

kvalitetssystem. Dessa två olika teorier för att dokumentera och testa mjukvara kommer sedan 

att jämföras för att upptäcka likheter och skillnader. Senare kommer även eventuella 

utvecklingsmöjligheter för PRC Engineering:s metod att diskuteras. Anledningen till att just 

standarder från IEEE valts att jämföras med är för att det är en väldigt stor och pålitlig 

organisation som har väl genomarbetade och kända standarder som används av många. 

Den praktiska delen baseras främst på insamlad empirisk information samt författarens egna 

erfarenheter och åsikter, men även tidigare publicerat material. I denna del kommer den 

praktiska testningen och utvecklingen av mjukvara i praktiken att behandlas. Teorin i denna del 

kommer hämtas från olika publicerade konventioner och rekommendationer angående 

utformning av programkod och grafiskt användargränssnitt. Huvudfokus för utformning av 

programkod kommer vara namngivning av variabler samt kommentering och strukturering av 

koden. Huvudfokus för utformning av grafiskt användargränssnitt kommer vara layout, format 

och färgkodning.  

Den empiriska informationen i den praktiska delen kommer att samlas in via intervjuer med två 

olika personer. Den första är Anders Wallin, som utvecklade koden från början och som jobbar 

på kontoret i Göteborg, vilket leder till att intervjuerna endast kommer hållas via telefon. 

Eftersom att Anders Wallin var den som skrev koden innebär det att han har god insikt i kodens 

olika funktioner. Den andra personen som kommer intervjuas är Simon Pettersson som jobbar 

på kontoret i Stockholm och som inte har sett varken koden eller användargränssnittet tidigare. 

Detta innebär att han kommer kunna svara objektivt på de olika intervjufrågorna. 

Intervjufrågorna handlar om mjukvarumodulernas nuvarande programkod och tillhörande 

användargränssnitt, dessa frågor återfinns i Bilaga 1. Frågeformulär. 

Med hjälp av den insamlade informationen, samt författarens egna erfarenheter och åsikter, 

kommer till sist en av mjukvarumodulernas programkod och användargränssnitt att utvecklas. 

Detta för att försöka uppnå en förbättring, framförallt vad gäller tydlighet. För att denna 

utveckling enkelt ska kunna följas kommer före- och efterbilder visas där förändringar 

markeras, förklaras och diskuteras. 

1.5 Avgränsningar 

På grund av projektets begränsade tidsram har ett antal avgränsningar gjorts.  

Vissa av IEEE:s standarder om dokumentation och testning av mjukvara prioriterats bort, till 

exempel den standard som handlar om validering. Detta för att denna standard var väldigt lik 

den som handlar om testning. 

Vidare så har fokus legat på endast en av de tre mjukvarumodulerna. Dock är programkoden 

och användargränssnittet för de tre modulerna så pass lika att de utvecklingsförslag som 

diskuteras i denna rapport kan även appliceras på de andra två modulerna.  
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2. DOKUMENTATION OCH TESTNING AV MJUKVARA 

I detta kapitel presenteras den teoretiska delen av examensarbetet som främst baseras på 

tidigare publicerat material. 

2.1 Varför är det viktigt? 

Idag är det många företag som jobbar med utveckling och försäljning av mjukvara. Antalet 

olika typer av mjukvara på ett företag ökar snabbt och om det inte finns någon genomtänkt 

hantering av denna mjukvara är det lätt att tappa kontrollen. Detta kan i sin tur leda till 

försämrad mjukvarukvalitet. Därför är det fördelaktigt om företaget dokumenterar den 

mjukvara de har och sparar dokumentationen i en databas som är åtkomlig för alla på företaget. 

Det är av yttersta vikt att denna databas förvaltas korrekt och konsekvent för att testningens och 

dokumentationens integritet ska kunna bibehållas.  

Själva dokumentationen av mjukvaran består av flertalet olika dokument, bland annat en 

beskrivning av hur mjukvaran är uppbyggd och fungerar. För att företaget, och även kunden, 

ska veta att all mjukvara fungerar som den ska borde den testas mot sin tillhörande beskrivning. 

Även testerna bör dokumenteras och sparas i databasen så att de är lätta att komma åt vid senare 

tillfälle. Om testerna genomförs tidigt i mjukvaruutvecklingen har företaget tid att genomföra 

ändringar om testerna inte godkänns, detta reducerar risken för att leveranser blir försenade på 

grund av oväntade fel i mjukvaran. 

Syftet med dokumentation och testning av mjukvara på PRC Engineering är att mjukvaran lätt 

ska kunna återanvändas i framtida projekt för att vinna tid och säkerställa kvaliteten. Om 

mjukvara bevaras och återanvänds oförändrad i kommande projekt så minimeras även tiden för 

testning och dokumentation. 

Idag finns det flera olika standarder som beskriver hur mjukvara bör förvaltas. I nedanstående 

avsnitt presenteras standarder från IEEE samt den metod som PRC Engineering använder för 

att dokumentera och testa mjukvara. 

2.2 Standarder från IEEE 

IEEE har utvecklat flera olika standarder inom ämnet hantering av mjukvara, bland annat: 

 IEEE 828:2012 – Standard för konfigurationshantering av system och mjukvara [2] 

 IEEE 829:2008 – Standard för testdokumentation av system och mjukvara [3] 

 IEEE 1016:2009 – Standard för beskrivning av IT, system och mjukvara [4] 

 IEEE 1063:2001 – Standard för användardokumentation av mjukvara [5] 

2.2.1 IEEE 828:2012 

Denna standard fastställer minimikraven för processer inom konfigurationshantering av system 

och mjukvara. Dessa processer är bland annat identifiering och införskaffning av 

konfigurationsobjekt1, hantering av förändringar, rapportering av konfigurationsobjektens 

status samt publicering av mjukvara. 

Syftet med konfigurationshantering är att: 

 Identifiera och dokumentera funktionella och fysiska egenskaper av en produkt, en 

komponent, ett resultat eller en tjänst. 

                                                 

1 Ett konfigurationsobjekt kan vara allt från ett helt system som inkluderar hårdvara, mjukvara och dokumentation 

till en enstaka modul eller en hårdvarukomponent. 
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 Kontrollera alla ändringar av dessa egenskaper. 

 Registrera och rapportera varje ändring och dess implementeringsstatus. 

 Stödja revideringen av produkterna, komponenterna, resultaten eller tjänsterna för att 

verifiera att de överensstämmer med de krav som ställts. 

Konfigurationshantering etablerar och skyddar produktens integritet under hela dess livslängd; 

från fastställande av de avsedda användarnas behov och definiering av produktkrav till 

utveckling, testning och leverans av produkten. Såväl som produktens installation, drift, 

underhåll och slutligen avskaffning. Ett exempel på livscykelprocesser som 

konfigurationshantering stödjer visas i Figur 1 nedan.  

Konfigurationshantering

Kravhantering

Design

Implementering

Integrering

Verifiering

Publicering

Drift och 

underhåll

Projektledning

 

Figur 1. Ett exempel på de processer som konfigurationshantering stödjer. Originalbilden återfinns i 

referens [2]. 

Konfigurationshantering utgör ett gränssnitt mellan alla processer som är involverade i 

produktens livslängd. All information om dessa processer ska lagras i en så kallad 

konfigurationshanteringsdatabas (CMDB – Configuration Management Data Base)2. 

Enligt denna standard består konfigurationshanteringsprocessen av sju primära låg-

levelprocesser och två specialfall för att tillämpa dessa låg-nivåprocesser. Dessa processer är 

designade för att hantera de olika konfigurationsobjekten i ett givet projekt eller för en given 

produkt. De primära låg-levelprocesserna är: 

 Planering 

 Hantering 

 Identifiering 

 Ändringshantering 

 Statusredovisning 

 Granskning 

 Publiceringshantering 

                                                 

2 Kraven för hur denna databas ska se ut varierar med storleken och komplexiteten hos projektet och produkten. 

För ett litet projekt kan databasen vara så enkelt som ett kalkylblad. 
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De två specialfallen är: 

 Kontroll av gränssnitt3 

 Kontroll av leverantörskonfigurationsobjekt 

I nedanstående avsnitt förklaras dessa mer ingående. 

Planering 

Syftet med denna process är att tillverka och sprida en effektiv och fungerande 

konfigurationshanteringsplan samt identifiera de aktiviteter och uppgifter (både tekniska och 

administrativa) som krävs för att hantera en produkts konfigurationer. Denna process fastställer 

omfattningen av konfigurationshanteringen och de tekniska aktiviteterna. 

Hantering 

Syftet med denna process är att implementera, övervaka, kontrollera och förbättra 

konfigurationshanteringstjänster. Detta innefattar att bestämma hanteringsaktiviteternas status 

för att säkerställa att de utförs enligt planer, scheman och budgeter samt uppfyller tekniska mål. 

Dessutom bevakas kända risker och effektiviteten av lindringsstrategier utvärderas. I denna 

process hanteras själva implementationen av konfigurationshanteringsplanen som gjordes 

under planeringsprocessen. Detta innebär att alla resurser som behövs (mänskliga och fysiska) 

införskaffas och installeras samt att all personal informeras om ansvarsområden och tränas 

därefter. 

Identifiering 

Syftet med denna process är att bestämma namngivningssystem för konfigurationsobjekt samt 

identifiera fysiska och funktionella egenskaper för de olika konfigurationsobjekten. I detta ingår 

att först identifiera vilka objekt som är konfigurationsobjekt, det vill säga de objekt som behöver 

kontrolleras och hanteras. I denna process definieras även de kriterier som ska gälla för att ett 

konfigurationsobjekt ska klassas som en så kallad baseline4 och de databaser som alla baselines 

lagras i utformas. 

Ändringshantering 

Syftet med denna process är att bibehålla produkternas integritet genom hela dess livscykel. 

Ändringshanteringsprocesserna gäller endast för baseline-objekt som blivit placerade i en 

lämplig databas. I denna process kontrolleras det att alla ändringar av baselines sker på samma 

sätt och det görs även en analys av hur stor påverkan dessa ändringar kommer ha på produktens 

användare och utveckling. Allt detta sker via en konfigurationskontrollstyrelse (CCB – 

Configuration Control Board). Det är personerna i denna styrelse som avgör om föreslagna 

ändringar på baselines ska godkännas och genomföras eller inte. 

Statusredovisning 

Syftet med denna process är att hålla reda på alla tillgångar som har utsetts till 

konfigurationsobjekt. I denna process dokumenteras, hämtas och rapporteras kritisk 

information om alla konfigurationsobjekt till ledningen och den aktuella projektgruppen. Den 

                                                 

3 Gränssnitt representerar i detta fall en ”överenskommelse” mellan olika utvecklingsinsatser. Varje part är 

begränsad av kraven på gränssnittet, därför representerar varje gränssnitt minst tre stycken konfigurationsobjekt: 

själva gränssnittsspecifikationen samt komponenterna på vardera sidan av gränssnittet. 
4 Baseline betyder i detta fall konfigurationsobjekt som formellt har granskats och enats om att i fortsättningen 

ligga som grund för vidare utveckling. En baseline kan bestå av flera konfigurationsobjekt och kan endast ändras 

via en formell ändringsprocess. 
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information som ska finnas för varje konfigurationsobjekt är: dess ursprung (datum och källa), 

var den är placerad, dess godkända versioner, dess identitet och status av begärda ändringar, 

dess implementeringsstatus och verkan av godkända ändringar samt dess företrädare och 

efterträdare (för spårbarhet). All information sammanställs i rapporter som ska vara tillgängliga 

för alla inblandade. 

Granskning 

Syftet med denna process är att objektivt värdera produktens integritet, både från ett funktionellt 

perspektiv (hur de olika tekniska processerna i produktutvecklingen – från kravspecifikation 

till testning – utfördes) och ett fysiskt perspektiv (hur den nuvarande produkten tillverkades och 

hur ändringar applicerades). I denna process undersöks även konfigurationsobjektens 

spårbarhet. Om några avvikelser existerar ska de dokumenteras med tillräcklig information för 

att dess korrektion senare ska kunna kontrolleras. Eventuella avvikelser som upptäcks under 

själva granskningen ska rapporteras till lämpliga personer som kan korrektera dem. Alla 

åtgärder som vidtagits för att rätta avvikelserna, samt resultaten av dessa åtgärder, ska också 

dokumenteras och rapporteras. Efter rättelse av avvikelser ska problemet granskas igen och 

resultaten ska rapporteras. 

Publiceringshantering 

Syftet med denna process är att säkerställa att den korrekta uppsättningen av dokument och 

stödmaterial levereras till den utsedda mottagaren, i utsett format, till den utsedda platsen. En 

publicering är en version av mjukvara eller ett system som görs formellt tillgänglig för ett större 

antal personer. Detta inkluderar både externa publiceringar, exempelvis till kunder, och interna 

publiceringar, exempelvis till en annan intern utvecklingsgrupp eller testgrupp. Publicering av 

mjukvara eller system ska anpassas efter en specificerad publiceringspolicy, följa en 

specificerad publiceringsplan, bestå av specificerat publiceringsinnehåll samt vara i rätt 

publiceringsformat. Publiceringar ska enkelt kunna spåras genom produktens hela livscykel och 

ska arkiveras när den nått slutet av sin livslängd. 

Kontroll av gränssnitt 

Syftet med denna process är att hantera de potentiella gränssnittseffekter som hårdvara och 

mjukvara har på projektet. Aktiviteterna i denna process samordnar de ändringar som görs i 

projektets konfigurationsobjekt med de ändringar som görs i gränssnittobjekten. Ett gränssnitt 

kan vara mellan komponenter som utvecklats internt i projektet eller mellan 

projektkomponenter och komponenter som utvecklats externt. Alla gränssnittsspecifikationer 

ska placeras i den utsedda databasen. 

Kontroll av leverantörskonfigurationsobjekt 

Syftet med denna process är att hantera förenandet av objekt som utvecklats utanför projektet 

(till exempel av en tredjepart) och projektets egna konfigureringsobjekt. Detta för att stödja 

tillagda ansvarsskyldigheter för organisatoriska och rättsliga förhållanden. Erhållna 

konfigurationsobjekt kan komma från vilken leverantör som helst; en försäljare, en kund, ett 

annat projekt eller en annan källa. De erhållna konfigurationsobjekten ska sedan placeras i den 

utsedda databasen. 
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2.2.2 IEEE 829:2008 

Denna standard fastställer minimikraven för testprocesser och testdokumentation av system och 

mjukvara baserat på olika integritetsnivåer5. I denna standard definieras fyra olika 

integritetsnivåer baserat på dels hur allvarliga konsekvenser som kan uppstå om mjukvaran 

beter sig felaktigt vid start, och dels hur stor möjligheten är att kunna lindra riskerna för att fel 

uppstår. Nivå 1 representerar mjukvara där konsekvenserna är obetydliga medan nivå 4 

representerar mjukvara där konsekvenserna är allvarliga och ingen lindring av riskerna är 

möjlig.  

De testprocesser som genomförs fastlägger om en given produkt uppnår de krav som ställts, 

tillfredsställer sitt syfte samt uppfyller användarens behov. Detta kan inkludera analys, 

demonstration, inspektion och testning av mjukvaruprodukter. När testprocesserna genomförs 

är det viktigt att undersöka mjukvaran när den interagerar med andra delar av systemet, som till 

exempel omgivning, operatörer/användare, hårdvara eller annan mjukvara. Innan 

genomföringen av testprocesserna ska: 

 Integritetsnivå väljas 

 Tidsschema upprättas 

 Testprocessernas omfång definieras 

 Lämpligt dokumentationsinnehåll väljas 

Syftet med denna standard är att: 

 Upprätta ett gemensamt system för testprocesser som stödjer alla 

mjukvarulivscykelprocesser, inklusive förvärvs-, leverans-, utvecklings-, drifts- och 

underhållsprocesser. 

 Definiera testprocesser samt indata som behövs och utdata som förväntas. 

 Identifiera de minimumtestprocesser som rekommenderas för olika integritetsnivåer. 

 Definiera användandet och innehållet av huvudtestplanen och nivåtestplanerna. 

 Definiera användandet och innehållet av tillhörande testdokument. 

De testdokument som denna standard rekommenderar ska skrivas är: 

 Huvudtestplan 

 Nivåtestplan 

 Nivåtestdesign 

 Nivåtestfall 

 Nivåtestmetod 

 Nivåtestlogg 

 Avvikelserapport 

 Tillfällig nivåteststatusrapport 

 Nivåtestrapport 

 Huvudtestrapport 

Många företag lägger ihop alla dokument förutom avvikelserapporten till ett stort dokument 

och kallar det för ”testplan” och beroende på den valda integritetsnivån kan vissa av dessa 

dokument strykas helt. Figur 2 på nästa sida visar en överblick av alla dessa testdokument. 

                                                 

5Den grad till vilken mjukvara måste följa en uppsättning systemegenskaper, till exempel komplexitet, 

riskbedömning, säkerhetsnivå, önskad prestanda, tillförlitlighet eller kostnad. En högre integritetsnivå kräver mer 

strikta och omfattande tester och dokumentation än en lägre nivå. Om en mjukvaruprodukt inte bidrar med några 

negativa konsekvenser på systemet vid eventuellt felaktigt beteende behöver ingen integritetnivå för denna produkt 

väljas. 
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Huvudtestplan

Nivåtestplan 1 Nivåtestplan 2 Nivåtestplan 3 Nivåtestplan 4

Nivåtestdesign

Nivåtestfall Nivåtestmetod(er)

Nivåtestutförande Tillfällig nivåteststatusrapport

Nivåtestlogg Avvikelserapport

Nivåtestrapport 1 Nivåtestrapport 2 Nivåtestrapport 3 Nivåtestrapport 4

Huvudtestrapport
 

Figur 2. Bilden visar en överblick av de testdokument som denna standard rekommenderar ska skrivas. 

Stegen mellan nivåtestplan och nivåtestrapport gäller för alla nivåtest. Originalbilden återfinns i referens [3]. 

I nedanstående avsnitt beskrivs de olika testdokumenten mer ingående. 

Huvudtestplan 

Syftet med huvudtestplanen är att skapa ett dokument som ger en övergripande testplanering 

och testhantering för flera testnivåer (antingen inom ett projekt eller över flera olika projekt). 

Huvudtestplanen fastställer integritetsnivåerna, antalet testnivåer, de övergripande uppgifter 

som ska utföras samt dokumentationskraven. Strukturen för huvudtestplanen visas i Bilaga 2. 

Uppbyggnad av huvudtestplan. 

Nivåtestplan(er) 

En nivåtestplan är en plan för de testaktiviteter som ska utföras på en specifik nivå. I de flesta 

projekt kräver olika testnivåer olika resurser, metoder och omgivningar, därför är det bäst att 

göra en testplan för varje nivå. I titeln för testplanen ersätts ordet ”nivå” med företagets egna 

namn för den testnivå som beskrivs, till exempel komponent-, integrations-, system-, eller 

acceptanstest.6 Dessa exempel kan dock inom vissa företag vara uppdelade i två nivåer, till 

                                                 

6 I denna standard definieras dessa tester enligt följande: 

Komponenttest – Testning av individuell hård- eller mjukvarukomponenter.  

Integrationstest – Testning där mjukvarukomponenter, hårdvarukomponenter, eller båda, är kombinerade och 

testade för att utvärdera interaktionen mellan dem. 

Systemtest – Testning som utförs på ett fullständigt, integrerat system för att utvärdera om systemet uppfyller de 

specificerade kraven. 

Acceptanstest – Testning som utförs för att ta reda på om ett system uppfyller dess kriterier samt för att göra det 

möjligt för kunden/användaren att bestämma om systemet ska godkännas eller inte. 
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exempel så kan acceptanstest vara uppdelat i leverantöracceptanstest och 

användaracceptanstest. Strukturen för nivåtestplanen visas i Bilaga 3. Uppbyggnad av 

nivåtestplan. 

Nivåtestdesign 

Syftet med en nivåtestdesign är att specificera eventuella förbättringar av testmetoden och att 

identifiera de funktioner som ska testas via denna testdesign. Även de kriterier som används för 

att fastställa om funktionen godkänns eller inte ska specificeras i nivåtestdesignen. 

Nivåtestfall 

Syftet med nivåtestfall är att definiera (till en lämplig detaljnivå) den information som behövs 

om ingångar och utgångar i mjukvaran för att alla testfall ska kunna genomföras. Ett testfall 

kan referera till flera olika nivåtestdesigner som används av olika projektgrupper över lång tid, 

därför måste tillräcklig specifik information anges om testfallet för att det ska kunna 

återanvändas. 

Nivåtestmetod 

Syftet med nivåtestmetoden är att specificera de olika stegen som krävs för att genomföra alla 

olika nivåtestfall. 

Nivåtestlogg 

Syftet med nivåtestloggen är att ge en kronologisk dokumentation av relevanta detaljer om 

utförandet av de olika testerna, som till exempel vilka objekt som testas, eventuella förändringar 

från tidigare testdokument, datum och tid för start och avslut av testerna, namnet på den som 

utfört testerna och eventuella problem som gjort att något test avbrutits. Det finns 

automatiserade verktyg som kan ta in hela, eller delar av, denna information. 

Avvikelserapport 

Syftet med avvikelserapporten är att dokumentera alla händelser, som kräver en undersökning, 

som uppstår under testprocesserna. Denna rapport kan även heta problem-, testincident-, defekt- 

störnings-, eller felrapport. 

Tillfällig nivåteststatusrapport 

Syftet med denna testrapport är att sammanfatta statusresultaten (både den verkliga och den 

önskade statusen) från de olika testaktiviteterna. Det ska finnas en sammanfattning av de tester 

som var planerade att genomföras men som aldrig genomfördes, samt en förklaring till varför. 

Det ska även finnas ett definierat format för varje testnivå, vilka kan variera stort i detaljnivå. 

Nivåtestrapport 

Syftet med nivåtestrapporten är att sammanfatta resultaten från de olika testaktiviteterna och att 

tillhandahålla utvärderingar och rekommendationer baserade på dessa resultat. Det ska finnas 

en nivåtestrapport för varje testnivå. Dessa testrapporter kan variera stort i detaljnivå. 

Huvudtestrapport 

Syftet med huvudtestrapporten är att sammanfatta resultaten av de olika nivåtesterna och att 

tillhandahålla utvärderingar och rekommendationer baserade på dessa resultat. Varje gång en 

huvudtestrapport genereras och implementeras måste det finnas en motsvarande 

huvudtestrapport som beskriver resultaten av denna implementering. 
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2.2.3 IEEE 1016:2009 

Denna standard specificerar kraven på informationsinnehållet och organiseringen av en 

mjukvarudesignbeskrivning. Vanligtvis utvecklas en mjukvarudesignbeskrivning för att stödja 

utvecklingen av ett mjukvaruobjekt och lösa ett problem. Problemet uttrycks i en uppsättning 

krav och innehållet av mjukvarudesignbeskrivningen kan sedan kopplas till dessa krav. En 

mjukvarudesignbeskrivning kan även upprättas för att öka förståelsen av ett existerande system 

som saknar denna beskrivning. De nyckelbegrepp som används för 

mjukvarudesignbeskrivningen i denna standard är: 

 Designangelägenhet – Det vill säga vad som är intressant och av stor betydelse med 

avseende på mjukvarudesign. Dessa angelägenheter yttrycks av designintressenterna 

och baseras oftast på specifika krav på mjukvaran. Typiska designangelägenheter är 

funktionalitet, tillförlitlighet, prestanda och underhåll. 

 Designintressent – En individ, organisation eller grupp som har ett intresse i designen 

av något mjukvaruobjekt, till exempel användare, utvecklare, mjukvarudesigner eller 

projektledare. 

 Designvy – En representation som består av ett eller flera designelement för att hantera 

en uppsättning designangelägenheter från en specificerad designsynvinkel. När själva 

mjukvarudesignbeskrivningen organiseras används designvyer. Varje designvy styrs av 

en designsynvinkel. 

 Designsynvinkel – Specifikationen av de designelement som finns tillgängliga för att 

kunna konstruera och tolka en designvy. Designsynvinkeln bestämmer alltså vilka typer 

av designelement som ska användas i den designvy som designsynvinkeln styr. 

Exempel på olika designsynvinklar är gränssnitt, struktur, interaktion och algoritmer. 

 Designelement – Ett objekt som förekommer i en designvy. Ett designelement kan vara 

en enhet, en relation mellan två enheter, ett attribut eller en begränsning. 

 Designspråk – Endast standardiserade och väletablerade designspråk ska användas i en 

mjukvarudesignbeskrivning, till exempel IDEF0, IDEF1X eller UML. 

 Designöverdrag - En representation av ytterligare, detaljerad eller härledd 

designinformation organiserad med referenser till en existerande designvy. 

 Designprincip – Information som beskriver mjukvarudesignerns resonemang som ledde 

till systemets nuvarande design, inklusive designalternativ, prioriteringar som 

övervägts, tagna beslut samt motiveringar till dessa beslut. 

En överblick av dessa nyckelbegrepp och hur de förhåller sig till varandra visas i Figur 3 på 

nästa sida. Varje ruta symboliserar ett nyckelbegrepp och varje linje mellan rutorna 

symboliserar förhållandena mellan begreppen. Varje förhållande har en multiplicitet med ett 

övre och undre gränsvärde, som separeras med två punkter. Om det övre gränsvärdet är oändligt 

markeras detta med symbolen ”*” och om det övre och undre gränsvärdet har samma värde kan 

endast det övre gränsvärdet skrivas ut. Det vill säga, notationen ”1..1” är identiskt med 

notationen ”1”. Denna notation är baserad på designspråket UML (Unified Modeling 

Language). [6] 
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Krav Mjukvarudesignbeskrivning
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1
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Designspråk
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1
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1
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0..*

1

Representerar

 

Figur 3. En övergripande bild av alla nyckelbegrepp och förhållandena mellan dem, baserad på 

designspråket UML. Till exempel så tolkas förhållandet mellan designvy och mjukvarudesignbeskrivning så att 

en mjukvarudesignbeskrivning består av en eller flera designvyer. Originalbilden återfinns i referens [4]. 

Det innehåll som en mjukvarudesignbeskrivning ska ha enligt denna standard är: 

 Designbeskrivningens identifikation, till exempel datum, organisation, 

ansvarsfördelning, referenser, sammanfattning och ändringshistorik. 

 Syfte med dokumentet. 

 Omfattning, bakgrund och sammanfattning. 

 Referenser och ordlista. 

 Identifiering av designintressenter och designangelägenheter. 

 Valda designsynvinklar med tillhörande definitioner av tillåtna designelement och 

designspråk. 

 Designvyer. 

 Designöverdrag. 

 Designprincip(er). 

2.2.4 IEEE 1063:2001 

Denna standard fastställer minimikraven för struktur, informationsinnehåll och format för 

användardokumentation av mjukvara. Standarden inkluderar både utskrivna och elektroniska 

dokument som utnyttjas av användare till system som innehåller mjukvara. Genom att följa 

denna standard uppnås konsekvent, fullständig, noggrann och användbar 

användardokumentation. I denna standard nämns två olika användningsområden för 

dokumentationen; referens och instruktion. Referensdokumentation är till för användare som 

redan är bekanta med mjukvarans funktioner och istället är ute efter att friska upp minnet och 

ha snabb åtkomst till specifik information. Instruktionsdokumentation är till för användare som 

ska lära sig att använda mjukvaran från grunden.  

Struktur 

Strukturen inkluderar hur användardokumentationen ska organiseras i avsnitt och i vilken 

ordning dessa avsnitt ska presenteras. Strukturen av dokumentationen ska hjälpa användaren 

att enkelt kunna hitta i och förstå informationsinnehållet. Om det är stor skillnad mellan olika 

användares behov måste dokumentationen antingen delas upp i separata sektioner eller i 

separata dokument, där varje sektion/dokument är till för användare med liknande behov. De 

delar som ska finnas med i dokumentationen är: 
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 Identifikationsdata (titel, version, datum, o.s.v.) 

 Innehållsförteckning 

 Figurlista 

 Introduktion 

 Användning av dokumentationen 

 Funktionsbegrepp 

 Metoder 

 Mjukvarukommandon 

 Felmeddelanden och problemlösning 

 Ordlista 

 Relaterade informationskällor 

 Navigeringsfunktioner 

 Register 

 Sökfunktion 

Ytterligare krav på användardokumentationens struktur: 

 Varje sida ska vara unikt märkt, till exempel med sidnummer.. 

 När användaren läser dokumentet ska varje kapitel kunna identifieras, till exempel 

genom ett sidhuvud som visar dokumentnamnet.. 

 Det får max finnas tre underrubriker inom ett kapitel, det vill säga 1.1.1.1 är den lägsta 

rubriknivån. 

 Elektroniska dokument ska struktureras så att information kan kommas åt inom max tre 

klick (länkar), att öppna dokumentet räknas inte som ett klick. 

 Om en dokumentation innehåller både instruktionsdokument och referensdokument ska 

dessa tydligt separeras i olika kapitel. 

 Liknande uppgifter ska grupperas i samma kapitel och alla kapitel ska organiseras så att 

enklare och vanligare uppgifter presenteras innan de mer komplexa. Detta gäller endast 

för instruktionsdokument som baseras på att användaren ska utföra ett antal uppgifter 

för att lära sig mjukvarans funktioner. 

Informationsinnehåll 

Användardokumentationens innehåll beror på om den består av instruktionsdokument eller 

referensdokument. Instruktionsdokument kan antingen baseras på information eller uppgifter. 

Informationsorienterade instruktioner informerar användaren om de begrepp och teknisk 

information som behövs för att kunna använda mjukvaran. Medan uppgiftsorienterade 

instruktioner visar användaren vilka funktioner mjukvaran har genom att låta användaren själv 

utföra ett antal olika uppgifter. Referensdokument kan vara sammanhangskänsliga och 

integrerade i mjukvaran, till exempel popuplistor av accepterade datavärden eller kommandon. 

Innehållet av användardokumentationen kan i de flesta fall förbättras och förtydligas med hjälp 

av exempel och illustrationer.  

Tabell 1 på nästa sida visar vilka delar av användardokumentationen som krävs och vilka som 

är valbara enligt denna standard.  
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Tabell 1. Visar vilka avsnitt av användardokumentationen som krävs och vilka som är valbara att ha med. 

Originaltabellen återfinns i referens [5]. 

Avsnitt Krav/valbart 

Identifikationsdata (titel, version, datum, o.s.v.) Krav 

Innehållsförteckning Krav om dokumentet innehåller mer än 8 sidor 

Figurlista Valbart 

Introduktion Krav 

Användning av dokumentationen Krav 

Funktionsbegrepp Krav 

Metoder Krav om det är instruktionsdokument 

Mjukvarukommandon Krav om det är referensdokument 

Felmeddelanden och problemlösning Krav 

Ordlista Krav om dokumentet innehåller okända termer 

Relaterade informationskällor Valbart 

Navigeringsfunktioner Krav 

Register Krav om dokumentet är mer än 40 sidor 

Sökfunktion Krav om dokumentet är elektroniskt 

Ytterligare krav på användardokumentationens informationsinnehåll: 

 Ska innehålla fullständig instruktions- och referensinformation för alla kritiska 

mjukvarufunktioner7. 

 Innehållsförteckningen ska innehålla alla kapitelrubriker med tillhörande åtkomstpunkt 

(antingen sidnummer eller en elektronisk länk). 

 Instruktionsdokument ska innehålla fullständig information som behövs för att den 

minst erfarna användaren ska kunna genomföra alla uppgifter. Vilket innebär en kort 

översikt av syftet med metoden samt definitioner eller förklaringar av nödvändiga 

begrepp, identifiering av tekniska eller administrativa aktiviteter som måste genomföras 

innan uppgifterna utförs, en lista över de material som användaren kommer behöva för 

att kunna slutföra uppgifterna (till exempel data, dokument, lösenord, ytterligare 

mjukvara och identifiering av drivrutiner, gränssnitt eller dataprotokoll) samt relevanta 

varningar och försiktighetsåtgärder inför varje steg inom alla uppgifter. I varje steg ska 

det även finnas en beskrivning av förväntade resultat för det aktuella steget samt 

hänvisningar till förklaringar av felmeddelanden. 

 Instruktionsdokument ska innehålla instruktioner för installation och avinstallation av 

mjukvaran (om den ska genomföras av användaren), användargränssnittet och dess 

funktioner, inloggning och utloggning, navigering av mjukvaran och dess funktioner, 

datakommandon (till exempel spara, skriv ut, uppdatera, ta bort) samt metoder för att 

stänga ner, avbryta och starta om processer. 

                                                 

7 Kritiska mjukvarufunktioner är funktioner som kan påverka säkerhet eller orsaka stora finansiella eller sociala 

förluster om de fungerar felaktigt. 
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 Dokumentationens titel ska indikera sin typ och omfattning och bör inte innehålla några 

förkortningar som inte är allmänt kända för användaren. 

 Ska innehålla ändringshistorik, det vill säga publiceringsdatum och versionsnummer för 

den nuvarande versionen samt alla tidigare versioner av dokumentationen. 

 Ska innehålla information om hur dokumentationen ska användas och en förklaring till 

notationen. 

 Ska förklara den begreppsmässiga bakgrunden för användning av mjukvaran genom 

exempelvis visuell eller verbal översikt av processen eller arbetsflödet. Förklaringen av 

dessa begrepp bör anpassas efter målgruppen. 

 Information om kända problem ska hålla en så pass hög detaljnivå att användaren själv 

kan lösa problemet, eller alternativt tydligt kunna rapportera problemet till teknisk 

support. 

 Ska innehålla en presentation av användargränssnittets alla funktioner (knappar, ikoner, 

pilar o.s.v.), syftet med de olika funktionerna samt en förklaring av hur de olika 

funktionerna fungerar, det vill säga vad som händer om användaren till exempel trycker 

på en specifik knapp. 

 Ska innehålla förklaringar av system- och dokumentspecifika navigeringsverktyg. 

Format 

I all dokumentation ska ett konsekvent format användas, detta gör att det är lättare att anpassa, 

lokalisera eller översätta dokumentation utan att originaldokumentationens bestämda syfte 

förändras. Nedanstående punktlista presenterar de krav som denna standard ställer på 

användardokumentationens format. 

 Det ska alltid finnas en utskriven version av hårdvaru-, operativsystems- och 

webbläsarkrav för mjukvaran och dokumentationen, installationsinformation, 

instruktioner för hur mjukvaran startas, instruktioner för hur all elektronisk 

dokumentation kan kommas åt samt information för hur teknisk support kontaktas eller 

hur användaren själv kan åtgärda eventuella problem. Det ska även finnas en 

beskrivning för hur den elektroniska dokumentationen skrivs ut. 

 Dokumentationen ska vara lättläst för användaren. Detta uppnås genom att använda ett 

typsnitt och en färg som är lätt att läsa mot den förväntade bakgrunden (antingen papper 

eller datorskärm), inte använda versaler för mer än 25 ord i rad samt se till att all text 

(inklusive text i figurer) inte är mindre än 3 mm, vilket motsvarar ungefär 7,5 pt. 

 Alla varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar ska presenteras med ett 

konsekvent format som är lätt att skilja från vanlig text eller instruktionssteg, och ska 

alltid presenteras före den tillhörande texten. Ordet ”anmärkning” får inte användas för 

att identifiera risker. Varningar och försiktighetsåtgärder ska alltid identifieras med 

konsekventa och tydliga grafiska symboler, till exempel ett utropstecken eller en blixt 

inuti en triangel, och de ska alltid innehålla en beskrivning av risken, hur risken undviks 

samt konsekvenser om risken skulle hända och hur användaren i så fall ska hantera dem. 

 Alla instruktionssteg i instruktionsdokument ska numreras konsekvent. 

 Det grafiska användargränssnittet och dess funktioner ska presenteras med konsekvent 

grafiskt eller typografiskt format så att alla funktioner enkelt kan urskiljas från texten. 

 Dokumentationsformatet för kommandon eller kod som användaren skriver in ska 

tydligt skilja på litteraler (som ska skrivas in exakt som visas) och variabler (som 

användaren själv väljer). 

 Rubrikerna i innehållsförteckningen ska vara identiska med alla kapitelrubriker i 

dokumentationen och innehållsförteckningens format ska utmärka de olika 

rubriknivåerna med konsekvent utformning av text eller indrag. I utskriven 

dokumentation ska innehållsförteckningen lista rubrikerna i den ordning de kommer i 
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texten. I elektronisk dokumentation ska innehållsförteckningen lista rubrikerna efter 

bläddringssekvens, uppgift, ämnestyp eller någon annan logisk norm. 

 Navigeringsfunktioner ska förses på så sätt att användaren lätt kan hitta och använda 

dem. Navigeringsfunktionerna ska tillåta användaren att gå till följande lägen: bakåt 

nästa, föregående, innehållsförteckning samt register.8 Alla navigeringsfunktioner ska 

följa ett konsekvent format för utformning av text, som till exempel understrukna länkar, 

färger eller bilder för att urskilja dem från vanlig text. 

 Alla länkar ska förse en tydlig indikation för dess destination, till exempel så ska frasen 

”klicka här” undvikas. 

 Formatet för figurer med liknande innehåll ska vara konsekventa när det kommer till 

skala, storlek, typsnitt, linjetjocklek och användandet av färger. 

 Om en tabell inte får plats på en sida ska tabellens titel samt kolumn- och radrubriker 

repeteras på varje sida. 

  

                                                 

8 Bakåt – för att återgå till den sida som användaren senast hoppade från via en länk. 

Nästa – för att komma till nästa logiska sida i ämnessekvensen (om den finns). 

Föregående – för att återgå till den logiska sidan som användaren senast var på (om den finns). 
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2.3 PRC Engineering:s metod 

I detta avsnitt beskrivs det arbetssätt som PRC Engineering använder för att dokumentera och 

testa mjukvara i ett projekt. Informationen baseras på ett antal olika instruktioner från PRC 

Engineering:s verksamhetsledningssystem. 

2.3.1 Projektstart 

När PRC får in ett nytt projekt från en kund skrivs först en kravspecifikation. Syftet med denna 

kravspecifikation är att definiera vad kunden vill att systemet ska kunna göra. I 

kravspecifikationen ska begränsningar, regelverk och dokumentationskrav (baserat på Good 

Documentation Practice, GDP [7]) fastställas.  

Om projektet ska användas inom läkemedelsindustrin ska även ”GAMP 4”-kategori9 och 

tillverkningskrav (baserat på Good Manufacturing Practice, GMP [8]) definieras. De krav som 

nämns i denna kravspecifikation ska sedan verifieras genom utformning av tester.  

Nästa steg är att ta fram projektdirektiv. På PRC:s verksamhetsledningssystem (VLS), även 

kallat kvalitetssystem, finns en mall för detta och de punkter som ska ingå är: 

 Projektnamn 

 Bakgrund/syfte/projektmål 

 Underlag för projektet 

 Kontaktpersoner 

 Leveranser och tidpunkter 

 Registrering i projektserver och finansiering i Hogia10 

 Övrig information 

När projektdirektivet tagits fram registreras projektet genom att projektchefen fyller i ett 

formulär. Detta formulär finns upplagt på PRC:s VLS. Ekonomiavdelningen ser sedan till att 

projektet läggs upp i Hogia för bokföring av kostnader. Efter det säkerställer IT-support att 

projektmappen läggs upp på angiven server enligt de uppgifter som finns i det ifyllda formuläret 

och meddelar därefter projektchefen att mappen är upplagd. Denna projektmapp ska ha en 

specifik, förbestämd mappstruktur och alla projektdokument ska numreras enligt en instruktion 

som finns på PRC:s VLS. 

Efter att projektet är registrerat och upplagt på servern hålls det första beslutspunktsmötet, eller 

ett så kallat BP1-möte, mellan projektchefen och tilltänk projektledare. I detta möte överförs 

information om projektet och planeringsarbetet inleds. På PRC:s VLS finns en checklista som 

ska fyllas i under mötet som sedan laddas upp på projektservern. Det som ska göras vid ett BP1-

möte är följande: 

 Kontrollera offert, order och projektdirektiv 

 Diskutera och föreslå lämplig bemanning 

 Diskutera referensgrupp 

 Besluta om vilka styrdokument som behövs för projektet 

                                                 

9 GAMP står för Good Automated Manufacturing Practice och är en uppsättning riktlinjer från ISPE, International 

Society for Pharmaceutical Engineering. I version 4 av denna guide (GAMP 4) presenteras fem olika kategorier 

som mjukvara klassas i; 1. Operativsystem 2. Firmware 3. Standard mjukvara 4. Konfigurerad mjukvara 5. 

Skräddarsydd mjukvara. GAMP-guiden har en form av inbyggd riskbedömning av mjukvaran där risken ökar med 

kategorinumret. [9] Högre kategorinummer kräver således en grundligare och mer komplicerad testning. 
10 Hogia är ett företag som erbjuder branschspecifika programvaror och system för att underlätta bland annat 

bokföring och tidsrapportering. [10] 
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 Besluta om ett överlämnandemöte mellan projektledare och säljare ska hållas, normalt 

är att ett sådant möte ska hållas. 

Den bemanning som föreslagits vid BP1-mötet bokas in i två olika beläggningsdokument som 

ligger på PRC:s VLS. Dessa beläggningsdokument uppdateras sedan löpande av respektive 

linjechef. Det är varje linjechefs ansvar att bemanna projektet med lämpliga resurser. En 

beställning av projektresurser läggs vid projektstart enligt projektledarens budget och planering, 

därefter är det projektledarens ansvar att meddela om eventuella avvikelser från detta, med 

minst två veckors framförhållning. Efter en beställning äger projektet resursens tid. Om det 

dock skulle uppstå en resurskonflikt som inte går att lösa på annat sätt än att prioritera mellan 

projekten, till fördel för det ena, ska en angiven checklista på PRC:s VLS fyllas i av 

projektchefen. Projektchefen informerar därefter ledningsgruppen på PRC om denna 

prioritering och laddar upp checklistan på projektservern. 

Efter att projektledaren fått information om projektet på BP1-mötet påbörjas arbetet med att ta 

fram överenskomna styrdokument samt att verifiera offert och order. Projektledaren ansvarar 

för att kundens kravställande dokument granskas i början av projektet och att en avvikelselista 

skapas för sådant som inte anses kunna levereras eller för sådant som inte stämmer eller är 

otydligt i offerten. 

De styrdokument som under BP1-mötet ansågs behövas i projektet ska nu tas fram. 

Styrdokumenten kan vara alla eller några av nedanstående dokument (en mall för varje 

dokument finns på PRC:s VLS): 

 Projekt- och kvalitetsplan, se Bilaga 4. Uppbyggnad av projekt- och kvalitetsplan 

 Testplan, se sida 29 

 Projektkalkyl och uppföljning, granskas mot orderkalkyl 

 Tidsuppföljning med aktivitetsnedbrytning (WBS, Work Breakdown Structure)11 

 Likviditetsprognos 

 Tidsplan 

 Riskanalys, se avsnittet nedan 

 Bankgaranti 

Efter att styrdokumenten är framtagna hålls nästa beslutspunktsmöte, BP2-mötet, mellan den 

utsedda styrgruppen och projektledaren. Även vid detta möte ska en specifik checklista från 

PRC:s VLS fyllas i och sedan laddas upp på projektservern. Det som ska göras vid ett BP2-

möte är följande: 

 Godkänna styrdokument 

 Bemanning- och resurstilldelning 

 Utse referensgrupp för projektet 

 Diskutera avvikelser i försäljningsarbetet 

 Bestämma frekvens på statusrapporter och BP3-möten, normalt är månadsvis 

Riskanalys av mjukvara 

Systemets olika tekniska funktioner bedöms med en 3-gradig skala med avseende på: 

 Sannolikhet att ett fel inträffar (1 = hög sannolikhet, 3 = låg sannolikhet). 
 Allvarlighetsgrad om felet inträffar (1 = katastrofal, 3 = obetydlig). 

                                                 

11 WBS är en planeringsmetod som används för att strukturera projekt genom att hierarkiskt bryta ner projektet i 

mindre delar så att alla i projektgruppen vet exakt vad som ska göras. [11] 
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Riskklassen för varje teknisk funktion räknas ut med hjälp av sannolikheten multiplicerat med 

allvarlighetsgraden för felet. Tabell 2 nedan visar riskklassen för alla olika kombinationer: 

Tabell 2. Kalkyleringen av riskklass för en teknisk funktion i ett system. 

S
a

n
n

o
li

k
h

et

Allvarlighetsgrad

Obetydlig

Låg

Medelstor Katastrofal

Medel

Hög

9

6

3

6

4

2

3

2

1

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3
 

När riskklassen är fastställd ska riskprioritet bedömas beroende på sannolikheten för att felet 

upptäcks om det inträffar (1 = låg sannolikhet, 3 = hög sannolikhet). Riskprioriteten räknas 

sedan ut med hjälp av sannolikheten multiplicerat med riskklassen. Tabell 3 nedan visar 

riskprioriteten för alla olika kombinationer: 

Tabell 3. Kalkyleringen av riskprioritet. 

S
a

n
n

o
li

k
h

et

Riskklass

3

Hög

2 1

Medel

Låg

9

6

3

6

4

2

3

2

1

Hög riskprioritet

Medel riskprioritet

Låg riskprioritet
 

Resultatet från riskanalysen sammanställs i en mall som finns på PRC:s VLS och överförs sedan 

till testplanen. 

2.3.2 Projektgenomförande 

Projektledaren för arbetet framåt och ser till att nödvändig information sprids till 

projektgruppen via inplanerade möten. Under projektet följer projektledaren upp kontinuerligt 

och rapporterar uppgjorda planer så som till exempel tidsplan och budget. Alla 

projektmedlemmar ska veckovis registrera sin arbetstid i Hogia och varje vecka kontrollerar 

projektledaren att tiden stämmer, för att sedan summera den. Projektledaren genomför en 

kontinuerlig prognos för kvarstående tid och kostnad för projektets olika aktiviteter samt 

bedömer utvecklingen för varje aktivitet för att se om tidsplanen håller.  

All rapportering sker till styrgruppen för projektet med kontinuerliga statusrapporter (finns mall 

för detta på PRC:s VLS) och avstämningsmöten (BP3-möten). Vid varje BP3-möte ska en 

checklista från PRC:s VLS fyllas i och laddas upp på projektservern. Vid BP3-möten behandlas 

följande: 

 Framsteg/utveckling 

 Kvalitet och avvikelser 

 Budget 

 Resurser och arbetsbelastning 

 Risker 

 Frågor som kräver beslut av styrgrupp 
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De specifika moment som ska ingå i projektgenomförandet på PRC Engineering är: 

1. Preliminär design/processdesign 

2. Designgranskning 1 

3. Detaljerad design/konstruktion och riskanalys 

4. Designgranskning 2 

5. Upphandling, konstruktion och designgranskning 3 

6. Designgranskning 4 och designkvalificering 

7. Inköp 

8. Testplanering 

9. Utveckling av applikationer 

10. Intern installation och testning 

11. Fabriksacceptanstest, FAT (Factory Acceptance Test) 

12. Installation och driftsättning på plats 

13. Platsacceptanstest, SAT (Site Acceptance Test) 

14. Överlämnande till kund 

Preliminär design/processdesign 

I detta moment designas och dokumenteras funktionaliteten på leveransen genom ett eller flera 

flödesscheman. Dessa scheman visar hur komponenter, ventiler, instrument och rör ska sitta 

ihop för att ge önskad funktionalitet. Parallellt med flödesscheman tas komponentlistor fram, 

dessa listar den tänkta utrustningen för processen. Utöver det kan även beräkningsrapporter, 

som sammanfattar beräkningar gjorda för att välja storlek på komponenter, behöva skrivas. I 

detta moment påbörjas en översiktlig funktionsbeskrivning för processen, där samtliga 

systemkrav tas upp och beskrivs. På PRC:s VLS finns en mall för denna beskrivning. 

Designgranskning 1 

Här sker en utvärdering av den preliminära designen, där den kontrolleras mot kundens krav. 

Om designen underkänns omarbetas materialet och en ny designgranskning genomförs. Om 

designen godkänns inleds nästa moment. Resultatet från designgranskning 1 laddas upp på 

projektservern. 

Detaljerad design/konstruktion och riskanalys 

I detta moment designas el och instrumentering med typkretsar och principskisser, fullständiga 

tekniska specifikationer (se avsnitt 2.3.8) för utrustning och komponenter tas fram, automation 

designas och dokumenteras i layoutritningar och till sist tas funktionsspecifikationer och 

designspecifikationer för mjukvara/hårdvara och första versionen av en mjukvaruförteckning 

fram. Detta moment ska resultera i den slutliga designen för leveransen. Här genomförs även 

en riskanalys av dels mjukvaran för underlag till senare testning, och dels av CE-märkning12 

där säkerhet, hälsa och miljö beaktas. Efter det tas en strategi för CE-märkning fram, där 

beskrivs det hur de olika applicerbara direktiven påverkar projektet och vilka åtgärder som ska 

utföras. Riskanalysen kan resultera i en uppdatering av designen. 

Designgranskning 2 

När den detaljerade designen av automation, el, process och utrustning är klar utvärderas den 

vid en ny designgranskning som går till på samma sätt som designgranskning 1. Skillnaden mot 

första designgranskningen är dock att kundens representant ofta är närvarande på denna 

                                                 

12 Om en produkt är CE-märkt innebär det att den uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav 

och att den får säljas fritt över nationsgränserna inom EU. [12] 

Designfas 

Inköps- och testplaneringsfas 

Installations- 

applikationsutvecklings- och 

driftsättningsfas 
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granskning. Om designen godkänns inleds nästa moment och resultatet från designgranskning 

2 laddas upp på projektservern. I vissa fall måste även en källkodsgranskning göras. Den ska 

då genomföras och dokumenteras på så sätt att den verifierar att koden är uppbyggd på ett 

strukturerat sätt och fungerar som den ska. 

Upphandling, konstruktion och designgranskning 3 

När all utrustning är vald konstrueras anläggningen i antingen 3D-miljö eller direkt på 

planritningar. Den eventuella 3D-modellen granskas i designgranskning 3 och om den 

godkänns genereras ett antal ritningar från den, som till exempel isometrier, planer och 

sektioner. Resultatet från designgranskning 3 laddas upp på projektservern. När 3D-modellen 

sedan är godkänd skapas en materiallista (BOM-lista) med alla ingående komponenter som 

utgör ett underlag för inköp av dessa komponenter.  

Utifrån tidigare framtagna flödesscheman och automationsspecifikationer ritas 

instrumentkretsscheman, motorförbindningsscheman, motorkretsscheman, skåpslayouter och 

spänningsfördelningsscheman. Även apparatlistor, kabellistor, yttre förbindningstabeller, 

skyltlistor och gruppförteckning tas fram.  

Efter det skapas fullständiga designspecifikationer för både mjukvara och hårdvara, läs mer om 

detta i avsnitt 2.3.7. I slutet av detta moment görs en ny riskanalys av CE-märkning för att 

försäkra att samtliga överskådliga risker är identifierade och hanterade innan nästa moment 

inleds. 

Designgranskning 4 och designkvalificering 

Här granskas upphandlingen och konstruktionen som togs fram i föregående moment. Ofta 

kombineras den med en designkvalificering. Designkvalificeringen sker när all den 

dokumentation som krävs i projektet för att säkerställa att anläggningen uppfyller kraven är 

framtagen. Om designkvalificeringen godkänns inleds nästa fas. Resultatet från 

designgranskning 4 och designkvalificeringen sammanställs i en rapport enligt en mall som 

finns på PRC:s VLS och laddas sedan upp på projektservern. 

Inköp 

Allt underlag som tagits fram i designfasen används som stöd för inköp av utrustning, 

komponenter och entreprenader. Alla ingående specifikationer för en typ av utrustning, 

komponent eller entreprenad specificeras i en anbudsförfrågan som skickas till utvalda 

leverantörer. I anbudsförfrågan ska omfattning, tidsplan, leveransvillkor, allmänna garantier, 

kontaktperson och sista dag för anbud anges.  

Leverantörerna som fått anbudsförfrågan svarar med en offert som sedan utvärderas i projektet 

med avseende på teknik, kvalitet, tidsplan, ekonomi och erfarenheter av tidigare leveranser. 

Denna utvärdering leder sedan till ett val av leverantör. När en leverantör har valts läggs en 

order som bevakas för att se till att leveransen kommer fram i tid. 

Vid inköp ska endast leverantörer som godkänts av PRC väljas, om leverantören inte är 

godkänd ska den klassificeras, bedömas och följas upp enligt instruktioner som finns på PRC:s 

VLS. Alla godkända leverantörer finns också dokumenterade på PRC:s VLS.  

Testplanering 

Den testplan som togs fram under projektstarten används för att planera och genomföra tester 

av installationer och funktioner på olika nivåer. Testpaket skapas med fördel genom att använda 

PRC:s standardpaket med tester. Om möjligt ska så få ändringar som möjligt göras på de 
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testmallar som finns färdiga på PRC:s VLS. Vissa mindre korrigeringar och anpassningar till 

det specifika projektet kan dock behöva göras.  

Testning genomförs på olika nivåer, med olika omfattning och inom olika faser i varje projekt. 

De testfaser som är definierade på PRC är: 

 Interntestning 

 Fabriksacceptanstest, FAT 

 Platsacceptanstest, SAT 

Exempel på olika typer av nivåtester inom dessa testfaser är: 

 Larmtest 

 Sekvenstest 

 Parametertest 

 Källkodsgranskning 

 Användargränssnittstest 

Testplanering beskrivs mer ingående i avsnitt 2.3.9. 

Utveckling av applikationer 

All utveckling av mjukvara ska genomföras i enlighet med kundens riktlinjer samt tidigare 

fastställda designspecifikationer. Vid programmering av själva mjukvarukoden ska 

förtydligande kommentarer skrivas och kända namnkonventioner användas för namngivning 

av variabler. Mjukvaruutvecklingen sker enligt instruktioner som finns på PRC:s VLS och 

under hela projektets gång ska konfigurationshantering följas, även detta finns det instruktioner 

på. Konfigurationshantering presenteras mer ingående i avsnitt 2.3.4. 

Intern installation och testning 

Intern testning ska genomföras i enlighet med behov som föreligger för de utvecklade 

applikationerna. Testningens omfattning varierar därför med vilken typ av mjukvara som ingår 

i projektet. Utgångspunkten för testningens omfattning är de tidigare framtagna funktions- och 

designspecifikationerna samt den utförda riskanalysen av mjukvaran, se sida 17. Standard PRC-

tester ska användas med största möjliga mån i projektet och testningen utförs i virtuell miljö. 

Under testningen sker en kontinuerlig sammanställning av dokumentation för anläggningen. 

Dokument samlas in från leverantörer och entreprenörer samtidigt som ett antal nya dokument 

tas fram, så som till exempel CE-certifikat, reservdelslista och manualer. 

I detta moment sker även ett så kallat pre-fabriksacceptanstest (pre-FAT), vilket är ett internt 

FAT som kunden bjuds in till innan det ”riktiga” fabriksacceptanstestet genomförs.  

Alla eventuella avvikelser vid testningen ska hanteras enligt avsnitt 2.3.6. 

Efter avslutad testning ska ett avstämningsmöte hållas under ledning av projektledaren där det, 

tillsammans med kunden, fastställs om systemet är redo för genomförande av det ”riktiga” 

fabriksacceptanstestet. Under detta möte ska en checklista från PRC:s VLS användas som stöd 

och fyllas i.  

Fabriksacceptanstest, FAT (Factory Acceptance Test) 

Innan den färdigbyggda anläggningen transporteras till kunden för installation ska ett FAT 

genomföras. I detta test verifieras det att installationerna har utförts korrekt, att alla dokument 

finns tillgängliga och att systemet uppfyller de ställda kraven. Tanken är att FAT ska avspegla 

funktionsspecifikationen i projektet. Testet summeras sedan i en testrapport som beskriver 

resultatet och eventuella avvikelser, som hanteras enligt avsnitt 2.3.6. För att avgöra om 
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systemet är redo för leverans till kund efter genomfört FAT ska en avsedd checklista från PRC:s 

VLS användas under ett avstämningsmöte. 

Installation och driftsättning på plats 

Inför arbetet på plats hos kunden tas en arbetsmiljöplan fram för att öka säkerheten på 

arbetsplatsen. Detta är byggherren för anläggningen ansvarig för, men det delegeras ofta till 

projektet istället. I denna arbetsmiljöplan beskrivs bland annat konstruktion och utformning av 

anläggningen, vilka arbetsmoment som ska utföras samt alla moment som har betydelse för 

säkerhet och hälsa vid arbete med montage, drift och underhåll. 

Efter att systemet är mekaniskt och elektriskt testat och media är inkopplat påbörjas en 

driftsättning och intrimning av anläggningen. Syftet med intrimningen är att minimera felkällor 

och störmoment vid platsacceptanstestet.  

Platsacceptanstest, SAT (Site Acceptance Test) 

När anläggningen är uppställd, inkopplad och intrimmad på plats genomförs ett SAT för att 

verifiera att systemet fungerar som det ska i den tilltänkta användningsmiljön. Testet summeras 

sedan i en rapport som beskriver resultatet och eventuella avvikelser, som hanteras enligt avsnitt 

2.3.6. 

Efter projektets slutförande arkiveras all utvecklad mjukvara tillsammans med 

projektdokumentationen så att spårbarhet till det kompletta systempaketet finns för framtida 

ändringar, vidareutveckling eller förfrågningar från kund. 

Överlämnande till kund 

All dokumentation och mjukvara som ska ingå i slutleveransen sammanställs i ett antal pärmar 

samt på någon form av lagringsmedia och överlämnas därefter till kunden. Istället för att den 

PRC-ägda applikationskällkoden levereras till kunden får kunden istället ett certifikat som 

intygar att mjukvaran fungerar som den ska. Innan beslutet om att överlämna projektet till 

kunden tas ska ett avstämningsmöte hållas. Under detta möte ska en förbestämd checklista från 

PRC:s VLS användas. Under mötet diskuteras följande: 

 Struktur och färdigställande av överlämningspaketet 

 Genomförd testning och hantering av eventuella avvikelser 

 Kvarstående aktiviteter 

 Utbildningar 

 Reservdelar 

 Kommande support och garanti 

När beslutet om att överlämna projektet till kunden är taget ska kunden och projektledaren fylla 

i en checklista i en överlämningsrapport, som finns på PRC:s VLS, samt signera rapportens 

försättsblad. I och med detta godkänner kunden projektleveransen och tar över ansvaret för drift 

och underhåll av anläggningen. Ett garanticertifikat utfärdas sedan på anläggningen och 

överlämnas tillsammans med slutdokumentationen. 

2.3.3 Projektavslut 

För varje projekt beslutas det vilket avslutningsarbete som ska utföras efter att projektet har 

överlämnats till kunden. Detta görs i ett BP4-möte. Vid mötet ska en förbestämd checklista från 

PRC:s VLS fyllas i och sedan laddas upp på projektservern. Vid mötet diskuteras: 

 Projektresultat 

 Erfarenhetsåterföring 
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 Slutrapport 

 Garanti och service 

 Arkivering av projektmapp och källkod 

En erfarenhetsåterföring är till för att undvika att framtida projekt inte begår samma misstag 

som eventuellt gjordes i detta projekt. I erfarenhetsåterföringen ges även förslag på 

förbättringar. Allting sammanställs i en rapport som sparas på projektservern. 

Efter det jämför projektledaren budget mot utfall och sammanställer resultatet till slutrapporten. 

Om stora avvikelser föreligger ska projektledaren förklara varför. Projektledaren sammanställer 

därefter slutrapporten enligt en mall som finns på PRC:s VLS, i denna rapport ska följande 

punkter beskrivas: 

 Bakgrund och projektmål 

 Projektförlopp 

 Måluppfyllelse 

 Avvikelser 

 Slutsatser och vunna erfarenheter 

 Garanti- och serviceåtagande 

Projektet kan även innehålla källkod som sedan ska överlämnas till förvaltning för vidare 

arkivering och hantering. Förvaltning av mjukvara beskrivs i avsnitt 2.3.10. 

Under avslutningen av projektet kan reklamationer komma in, då ska i så fall projektchefen och 

projektledaren kontaktas för att bedöma om reklamationen klassas som garanti- eller 

serviceärende. När garantitiden väl är slut ska kunden meddelas skriftligt om detta. 

Till sist ska projektet arkiveras och då ska en checklista från PRC:s VLS fyllas i och signeras 

av projektledaren. Det är upp till varje projektledare att besluta om vilka dokument som ska 

sparas i respektive projekt. Om endast papperskopior finns på viktiga dokument ska dessa 

scannas in och läggas upp på projektservern före arkivering. När själva projektmappen på 

projektservern sedan ska arkiveras meddelar projektledaren detta till IT-support via mail med 

information om projektets namn och nummer samt datum för arkivering. IT-support meddelar 

sedan projektledaren och projektchefen när projektet är arkiverat. Till sist meddelar 

projektchefen ekonomiavdelningen att projektet är slutfört och att alla kostnader är bokförda. 

Ekonomiavdelningen kontrollerar sedan att alla fakturor är betalda och stänger därefter 

projektet i Hogia. 

2.3.4 Konfigurationshantering 

Konfigurationshantering beskriver vilka procedurer som ska följas under ett projekts livscykel, 

från projektstart till överlämnande till kund, med avseende på: 

 Identifiering av komponenterna som ingår i systemet. 

 Kontroll av ändringar och frisläppande av systemkomponenter. 

 Dokumentation av systemets status och alla hård- och mjukvaruförändringar i systemet. 

 Kontroll och dokumentation av systemets status med avseende på funktion och 

färdigställande. 

 Kontroll av arkivering och leverans av utrustningen. 

Konfigurationshantering är nära relaterat till ändringshantering, vilket beskrivs i avsnitt 2.3.5. 

Konfigurationshanteringen verifieras i projektets logg för konfigurationshantering. Denna logg 

refererar i sin tur till ett underdokument, kallat komponentfil. Varje komponentfil innehåller en 

logisk enhet, till exempel vilken hård- och mjukvara som används av en operatörstation. Figur 

4 på nästa sida visar detta förhållande. 
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Konfigurationshanteringslogg

 Versionskontrollerad

 Listar alla underliggande 

konfigurationsdokument

 Ger en kort beskrivning av 

innehållet i komponentfilerna

Komponentfil

 Versionskontrollerad

 Innehåller hårdvaruspecifikationer 

och mjukvaruinformation   

Figur 4. Visar hur PRC:s konfigurationshantering är uppbyggd med logg och komponentfil. 

De komponenter som ska konfigurationskontrolleras är följande: 

 All hård- och mjukvara som installeras i systemet och som kräver antingen 

konfigurering eller att det vid beställning måste vara rätt typ av exempelvis styrsystem, 

datorer, frekvensomformare eller liknande. 

 OEM-programvara13. 

 Applikationer som tas fram med hjälp av till exempel programmeringsmjukvara. 

 Programbibliotek, det vill säga bibliotek med färdig kod som används av den 

egenutvecklade applikationen. 

 Program som inte ingår i något bibliotek men som installeras och används i systemet, 

till exempel en mjukvara för tidssynkronisering som laddats ner från Microsoft och 

används i datorerna i systemet. 

 Drivrutiner som hämtats ner men som inte ingår i OEM-standardmjukvaran. 

 Dokumentation och manualer som registreras i projektets dokumentlista. 

Alla dessa komponenter samt eventuella förändringar av dessa ska kontrolleras. Kontrollen ska 

startas i början av projektet genom att vid installationen av mjukvaran och användandet av 

hårdvaran skapa och fylla i konfigurationsloggen med tillhörande komponentfiler. Följande 

aktiviteter ska genomföras: 

 Konfigurationsidentifiering – Vad ska kontrolleras? 

 Konfigurationshantering – Hur ska kontrollen utföras? 

 Verifiering av konfigurationsstatus – Hur ska kontrollen dokumenteras? 

 Konfigurationsverifiering – Hur ska kontrollen verifieras? 

 Versionshantering (se avsnittet nederst på denna sida) 

 Ändringshantering (se avsnitt 2.3.5) 

 Avvikelsehantering (se avsnitt 2.3.6) 

 Konfigurationens lagring, backup av mjukvara 

Figur 5 på nästa sida visar en överblick av PRC:s konfigurationshantering. 

                                                 

13 OEM står för Original Equipment Manufacturer och innebär att ett företag köper in hela eller delar av deras 

slutprodukt från en tillverkare för att sedan sälja produkten på marknaden [13]. I detta fall kan en OEM-

programvara till exempel vara ett operativsystem eller en programmeringsmjukvara som behövs för att kunna köra 

applikationen.  



 

 

SIDA 25 DOKUMENTATION OCH TESTNING AV MJUKVARA – PRC ENGINEERING:S METOD 

Konf.

logg

Komp. 

fil 1

Komp.

fil 2

Komp.

fil 3

v1.0 

till

 v1.X

Konf.

logg

Komp. 

fil 1

Komp.

fil 2

Komp.

fil 3

v2.0 

till

 v2.X

Komp.

fil 4

Komp.

fil 5

Konf.

logg

Komp. 

fil 1

Komp.

fil 2

Komp.

fil 3

v3.0 

till

 v3.X

Komp.

fil 4

Komp.

fil 5

Konf.

logg

v4.0 

till

 v4.X

Slutdok.

Komp. 

fil 1

Komp.

fil 2

Komp.

fil 3

Komp.

fil 4

Komp.

fil 5

Komp.

fil 6

Komp. 

fil 1

Komp.

fil 2

Komp.

fil 3

Komp.

fil 4

Komp.

fil 5

Komp.

fil 6

Projekt-

start

Modul-

test

Integrations-

test
FAT SAT Projekt-

avslut   

Figur 5. En överblick av konfigurationshanteringen, från projektstart till projektavslut. 

Verifiering av konfigurationsstatus 

Vid varje milstolpe i projektet ska konfigurationens status definieras, detta sker normalt vid 

modultest, integrationstest, FAT och SAT. Systemet ska via en definierad status vid dessa 

milstolpar gå att återskapa till önskat läge (spårbarhet). Vid övergång från en status till en annan 

ska en komplett backup göras på hela systemet, inklusive konfigurationsloggen och tillhörande 

komponentfiler. Detta för att garantera att systemet kan återskapas och verifieras till föregående 

status. 

Konfigurationsverifiering 

Det ska finnas dokumentation som beskriver aktuell status och spårar historiska ändringar i 

konfigureringen. Dokumentationen (konfigurationsloggen) ska innehålla beskrivningar av 

ändringar, senaste versionsnummer samt hänvisning till frisläppande. Denna logg används 

sedan för verifiering av konfigurationshanteringen. 

Versionshantering 

Alla komponenter ska tilldelas ett unikt ID-nummer och en version för identifiering i 

konfigurationskontrollen. Versionen ska uppdateras vid varje eventuell förändring. Kompletta 

applikationer versionshanteras via backup-filen. Versionshanteringen dokumenteras genom att 

konfigurationsloggen och de berörda komponentfilerna skrivs ut och signeras vid varje 

definierad milstolpe för projektet och sätts sedan in i en pärm. En milstolpe kan vara till exempel 

fabriks- eller platsacceptanstest. Den första milstolpen genererar version 1.0 av 

konfigureringsloggen och de berörda komponentfilerna. När nästa milstolpe nås ändras 

versionen till närmaste heltal. Om ändringar sker mellan två milstolpar ska en förklaring till 

ändringarna, med en referens till komponentens ID-nummer, skrivas in i konfigureringsloggens 

pärm. När en ny version genereras ska den äldre versionen konverteras till PDF och sparas i en 

mapp med namn ”Tidigare versioner” eller ”Old”. Denna mapp ska ligga på samma nivå i 

mappstrukturen som den gällande versionen. 
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Konfigurationens lagring, backup av mjukvara 

Backup-filer av mjukvara ska tilldelas en plats på media. Det ska tydligt framgå i 

konfigurationsloggens komponentfiler var dessa backup-filer är lagrade. 

2.3.5 Ändringshantering 

En ändring uppkommer då en åtgärd som påverkar redan godkända dokument eller projektets 

omfattning, tidsplan, leveranser eller kvalitet behöver genomföras. Dessa åtgärder kan 

uppkomma under hela projektets gång, ända fram till överlämnande till kund, på grund av till 

exempel avvikelser, se avsnitt 2.3.6 för avvikelsehantering.  

Alla ändringsärenden ska registreras i en specifik blankett från PRC:s VLS samt numreras 

enligt en specifik instruktion från PRC:s VLS. En ändring måste också vara bedömd av 

projektledare, eller högre post, innan den kan genomföras. Projektledaren ansvarar då för att 

bedömningen och godkännandet av ändringen genomförs tillsammans med andra lämpliga 

personer inom PRC i ett CCB-möte samt att informera inblandade personer om ändringen. Om 

ändringen har några tids- eller kostnadskonsekvenser som ska föras över till kunden, måste även 

kunden godkänna ändringen innan den kan genomföras. Om ändringen av någon anledning 

skulle avslås måste orsaken beskrivas så detaljerat som möjligt. I Figur 6 nedan visas en översikt 

av ändringshanteringen över projektets livscykel. 

Projektstart

Ändringshantering av godkända dokument

Avvikelsehantering

Godkända 

testdokument

Avvikelse bedöms 

generera ändring

Projektavslut

Genomförande av testning 

(internt, FAT, SAT, 

kvalificering)
  

Figur 6. En översiktlig bild på ändringshanteringen över projektets livscykel. 

2.3.6 Avvikelsehantering 

En avvikelse uppkommer när fastställda acceptanskrav under testning inte kan uppfyllas. Alla 

avvikelser ska registreras i en avvikelsedatabas samt dokumenteras. Det kan dock ske på två 

olika sätt beroende på projektets val av genomförande, antingen dokumentering enligt en Word-

mall på PRC:s VLS, eller listning av avvikelser i ett Exceldokument enligt en annan mall på 

PRC:s VLS.  

Det förstnämnda alternativet ska användas i projekt där resultatet kommer att återanvändas i 

flera projekt, refereras till från ett senare test i projektet eller om kunden specifikt kräver detta 

vid fastställandet av hur projektet ska genomföras. Här ska alla avvikelser ha en specifik och 

unik numrering för spårbarhet. 

Det andra alternativet används normalt om projektet är riktat till en kund som inte arbetar inom 

GMP. Här är det upp till projektet att fastställa lämplig numrering av avvikelserna. Generellt 

för både alternativ ett och två gäller dock följande: 

 Flera avvikande resultat av samma karaktär kan registreras i en och samma rapport. 

 En avvikelse kan i vissa fall generera en ändring. 
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 Avvikelseutredning kan användas för att godkänna förändringar i dokument, 

funktionalitet eller testprotokoll. 

Avvikelseutredningen ska innefatta bedömning av eventuell påverkan på andra tester inom 

aktuellt eller annat testprotokoll, inklusive behov av omtestning och/eller uppdateringar. Det 

finns en mall på PRC:s VLS för hur testprotokollet ska utformas. En överblick av 

avvikelsehanteringsprocessen visas i Figur 7 nedan. 

Testprotokoll godkänt

(Interntestning, FAT, 

SAT, Kvalificering)

Testning 

påbörjas

Acceptanskrav i 

protokoll uppfylls 

ej vid testning

Avvikelse 

dokumenteras 

i testprotokoll

Avvikelseutredning fylls 

i och signeras, åtgärder 

rekommenderas

Ifylld och godkänd 

avvikelseutredning

Nytt 

ändringsärende?

Hantering och 

genomförande 

av ändring

Ändringsärende 

avslutat

Rekommenderade 

åtgärder genomförs

Genomförda 

åtgärder signeras 

som godkända

Avvikelseärende 

avslutat

Nej

Ja

 

Figur 7. En översiktlig bild på hanteringen av ett avvikelseärende. Testningen påbörjas inte förrän 

testprotokollet är godkänt. 

2.3.7 Designspecifikation 

Syftet med en beskrivning av mjukvarudesignen är att återkoppla till och uppfylla kraven som 

ställts i kravspecifikationen. Dokumentet beskriver systemdesignen samt den metod som valts 

för att designa och bygga systemet så att det uppfyller de ställda kraven. Syftet med denna 

spårbarhet till kravspecifikationen är att höja kvaliteten på leveransen genom att tidigt i 

projektet designa systemet för att säkerställa att kraven uppfylls. Alla krav som finns 

specificerade kommer att besvaras med en beskrivning av hur dessa kommer att bemötas 

designmässigt. Dessa designlösningar kallas för designobjekt och måste normalt verifieras via 

konfigurationskontroll eller någon typ av testning. Designobjekt som endast använder 

standardfunktioner ska tydligt markeras med denna information för att tydliggöra reducerat 

behov av testning. Alla designobjekt beskrivs i tabellform med unik numrering som sedan 

lagras i en så kallad spårbarhetsmatris. Denna tabell innehåller: 

 Referensnummer till det dokument som är upphov till att designobjektet skapats. 

 Referensnummer till det krav som är upphov till att designobjektet skapats. 

 Designobjektets löpnummer (sekventiellt nummer per kapitel). 

 Beskrivning av själva designobjektet. 

 Fastställande om designobjektet kommer att beskrivas ytterligare i något annat 

dokument samt referens till detta dokument. 

 Bedömning om designobjektet ska testas samt eventuellt förtydligande om 

genomförande av testningen. 

En riktlinje för designspecifikationen är att all konfiguration som krävs för att kunna bygga 

systemet ska finnas beskriven, förutsatt att den som bygger systemet är insatt i 

systemarkitekturen eller den använda systemplattformen. Det innehåll som ska finnas med i 

designspecifikationen är: 
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 Designspecifikationens identifikation med rubrik, unikt uppdragsnummer och 

löpnummer samt version, versionshistorik, datum och sidnummer. 

 Syfte med dokumentet. 

 Förklaring av hur dokumentet är strukturerat och hur det ska användas/läsas. 

 Översikt av systemet, förslagsvis en bild. 

 Omfattning, avgränsning och målsättning. 

 Detaljerad beskrivning av systemet samt översiktlig beskrivning av systemets 

komponenter, gärna med grafiska bilder. 

 Designantaganden och förutsättningar för val av olika lösningar. 

 Referenser till relevanta GMP-regler. 

 Allmänna referenser och ordlista. 

 Eventuella avvikelser från kravspecifikationen. 

 Designobjekt för användargränssnitt, databashantering, alarm, batchhantering, 

mjukvaror, säkerhet, ingångar och utgångar, strömförsörjning, rapporter samt dataflöde 

mellan systemkomponenter. 

2.3.8 Teknisk specifikation 

Syftet med en teknisk specifikation är att beskriva hur mjukvarukoden, inklusive det grafiska 

användargränssnittet, fungerar. Detta dokument hjälper användaren att förstå hur mjukvaran 

ska hanteras, därför kallas dokumentet även för manual. I denna manual ska följande finnas 

med: 

 Specifikationens identifikation med rubrik, systemnummer, dokumentnummer, 

version, versionshistorik, datum och sidnummer. 

 Syfte med dokumentet. 

 Eventuella krav för att kunna använda mjukvaran, till exempel att ett visst program ska 

vara installerat. 

 Mjukvarans olika funktioner, till exempel om den kan hanteras i både manuellt och 

automatiskt läge och hur dessa lägen i så fall fungerar. 

 Specifikation av eventuella alarm och händelser samt varför dessa triggas och hur de 

kvitteras. 

 Definition av alla ingångar och utgångar. 

 Genomgång av det grafiska användargränssnittet och dess olika funktioner, till exempel 

vad som händer om användaren trycker på en specifik knapp eller hur användaren ska 

gå till väga för att göra en specifik inställning. 

 Eventuella referenser. 

 Ordlista med förkortningar. 

Definitionen av alla ingångar och utgångar ska presenteras i en tabell med information om 

ingångens/utgångens namn, typ och beskrivning. En typ av ingång/utgång kan vara till exempel 

”Boolean”, vilket innebär att ingången/utgången endast kan anta värdet 1 eller 0. 

Genomgången av det grafiska användargränssnittet för mjukvaran sker med hjälp av bilder med 

tillhörande kommentarer och markeringar. Detta för att förklara så tydligt som möjligt för 

användaren. 

Den tekniska specifikationen måste godkännas av projektledare och kvalitetsansvarig med en 

signatur tillsammans med datum. 
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2.3.9 Testdokumentation 

PRC arbetar generellt enligt metodiken som beskrivs i den fjärde versionen av GAMP-guiden 

från ISPE. Kravet för testning är att testerna ska korrelera till kravspecifikationen, 

funktionsspecifikationen och designspecifikationen. Figur 8 nedan beskriver denna korrelation. 

Kravspecifikation

Funktionsspecifikation(er)

Designspecifikation(er) IntegrationstestningTestar

Systemacceptanstestning 

(FAT/SAT)

Testar

Testar

 

Figur 8. Korrelationen mellan olika specifikationer och tester på PRC. 

Omfattningen av testning styrs av mjukvarans GAMP-kategori i förhållande till gällande 

regelverk och all genomförd testning ska dokumenteras enligt GDP. Ju högre GAMP-kategori 

desto mer omfattande testning krävs. Om mjukvaran som testas även har GMP-krav ska en 

formell utbildning i GDP genomföras. 

De testdokument (mallar finns på PRC:s VLS) som ska skrivas på PRC är: 

 Testplan 

 Testinstrumentlista 

 Testbilagor 

 Avvikelselista 

 Testprotokoll 

 Utbildningslista 

 Signaturlista 

 Testrapport 

Dessa testdokument beskrivs mer ingående i nedanstående avsnitt. 

Testplan 

Innan några tester genomförs ska en testplan skrivas. Denna planering ska: 

 Efterleva generella kvalitetskrav från PRC (baserat på standarden ISO 900114) och från 

utvecklingsmodellen (beskrivet i avsnitt 2.3.2). 

 Sträva efter att optimera testning till att upptäcka fel så tidigt som möjligt. 

 Ta hänsyn till sekventiella beroenden inom tester, det vill säga en testordning måste 

säkerställas. 

 Ta hänsyn till var tester kan genomföras. 

 Fastställa ansvar för testningens genomförande. 

 Ska kunna spåras till krav- och designspecifikation. 

                                                 

14 ISO 9001 är en del av ISO 9000-serien, standarder inom kvalitetsledningssystem från International Organization 

for Standardization. ISO 9001 specificerar krav för kvalitetsledningssystem och fokuserar på systemets effektivitet 

när det kommer till att uppfylla kundens krav. [14] 



 

 

SIDA 30 DOKUMENTATION OCH TESTNING AV MJUKVARA – PRC ENGINEERING:S METOD 

 Definiera om och hur automatisering av testning kommer att användas. 

 Vara kraftigt influerad av genomförda riskbedömningar och GAMP-kategorisering av 

mjukvara för att öka kvaliteten på testningen. 

Testplanens innehållsförteckning återfinns i Bilaga 5. Uppbyggnad av testplan. 

Testinstrumentlista 

En lista över alla instrument som används under testning ska skrivas. I denna lista ska följande 

information anges: 

 Instrumenttyp 

 Serienummer 

 Kalibreringscertifikat 

 Datum för utfärdad kalibrering 

 Datum för nästa kalibrering 

Listan ska sedan signeras tillsammans med datumet för signaturen. 

Testbilagor 

Varje testbilaga innehåller information om titel, syfte, förutsättningar, acceptanskrav, metod, 

testnummer, förväntade resultat, slutliga resultat samt eventuella avvikelser för aktuellt test och 

om de godkänns eller inte. Testbilagor ska fyllas i enligt GDP och all information som skrivs 

in i dessa ska dateras och signeras. Första sidan i varje testbilaga ska innehålla namnet på det 

testprotokoll den är kopplad till, bilagenummer, version samt uppgift om sidnummer och antal 

sidor i bilagan. När en testbilaga sedan är testad och ifylld ska den granskas av en person som 

inte deltagit i testningen för att kontrollera att den är korrekt ifylld. 

Avvikelselista 

Som nämndes i avsnitt 2.3.6 registreras alla avvikelser i en avvikelsedatabas och de kan listas 

på två olika sätt beroende på projektets val av genomförande. I det första alternativet listas alla 

avvikelser i ett Word-dokument där avvikelsenummer, testnummer, beskrivning av avvikelsen, 

datum för när avvikelsen registrerades och stängdes samt signatur skrivs in. Första sidan i varje 

avvikelselista ska innehålla namnet på det testprotokoll den är kopplad till, bilagenummer, 

version samt uppgift om sidnummer och antal sidor i listan.  

I det andra alternativet listas alla avvikelser i ett Excel-dokument. Den information som ska 

anges i detta dokument är samma som i Word-dokumentet samt systemkomponenter, 

korrigerande åtgärd för varje avvikelse, vem som har ansvar för varje åtgärd samt status för 

varje åtgärd. Första sidan ska innehålla projektnummer, typ, löpnummer, version och datum. 

Testprotokoll 

För varje testfas (interntestning, FAT, SAT) som ska genomföras ska ett eller flera testprotokoll 

skrivas. Alla de dokument som används som underlag för testerna ska specificeras i protokollet. 

Kravspecifikationen och designspecifikationen för mjukvaran som ska testas är exempel på 

sådana dokument. Eventuella förutsättningar som måste uppfyllas för att testerna ska kunna 

påbörjas ska anges i protokollet. Om en utbildning i GDP har genomförts ska utbildningskortet 

med tillhörande signatur bifogas i testprotokollet, även signaturlistan ska bifogas. Alla 

testprotokoll ska ha tillhörande testrapport, testbilagor, avvikelselista samt testinstrumentlista. 

Strukturen för detta visas i Figur 9 på nästa sida. 
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Testprotokoll

Testbilaga

Avvikelselista

Testinstrumentlista

Testrapport

 

Figur 9. En översiktlig bild av testprotokollets struktur. 

Utbildningslista 

Alla personer som utfört testerna i testbilagorna ska ha korrekt utbildning enligt PRC:s 

kvalitetssystem. Alla testutförare får därför en kort genomgång av GDP innan testningen 

påbörjas. Detta signeras i den så kallade utbildningslistan. 

Signaturlista 

Samtliga personer som utfört och signerat någon del av testprotokollet ska signera 

signaturlistan. En signatur i denna lista intygar även att personen i fråga har korrekt utbildning. 

I denna lista anges namn, företag/roll, datum och signatur. Första sidan ska innehålla namnet 

på det testprotokoll den är kopplad till, bilagenummer, version samt uppgift om sidnummer och 

antal sidor i signaturlistan. 

Testrapport 

När alla tester är utförda och alla bilagor ifyllda ska en testrapport skrivas. I testrapporten 

summeras resultaten av de utförda testerna enligt det testprotokoll som rapporten är kopplad 

till. I testrapporten ska det även nämnas att de detaljerade resultaten återfinns i tillhörande 

testbilagor. I summeringen av resultaten ska information om testbilagenummer, testbilagetitel 

och antalet avvikelser anges för varje testbilaga. Det ska även framstå om testbilagan har blivit 

godkänd eller inte. Sista kapitlet i testrapporten ska vara en slutsats, till exempel att systemet 

uppfyller alla ställda krav i testprotokollet och att testningen bedöms vara godkänd. Om 

rapporten godkänns innebär det att även testningen och dess bilagor är godkända. 

2.3.10 Förvaltning av mjukvara 

Den mjukvarukod som PRC utvecklar inom ramen för ett projekt kan med fördel återanvändas 

i kommande projekt för att vinna tid och säkerställa kvalitet, även testning kan minimeras om 

koden återanvänds oförändrad. Utveckling och tester av all mjukvarukod sker i en säker miljö 

som enkelt kan återskapas. För att möjliggöra allt detta har PRC ett centralt bibliotek där 

exempelvis kod, testdokumentation och virtuella plattformar lagras. För att bibehålla 

testningens integritet krävs korrekt förvaltning av detta bibliotek. De aktörer och 

ansvarsområden som är kopplade till biblioteket är: 

 Automationschefen – Äger och ansvarar för allt innehåll. 

 Förvaltningsansvarig – Ansvarar för granskning, lagring och uppdatering av 

information och material i biblioteket samt leder ändringshantering på applikationer 

som tillhör förvaltningen. Förvaltningsansvarig ansvarar även för att hålla en 

spårbarhetsmatris versionshanterad, uppdaterad och komplett. Spårbarhetsmatrisen 

beskriver alla lagrade komponenter med namn, version och relationer till olika projekt. 
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 Teknisk lead – Fattar beslut rörande vilken mjukvara som ska hämtas från biblioteket 

för att uppfylla projektkrav samt ansvarar för att all data och information som berör 

mjukvaran överförs till projektet och förvaltningsansvarig. 

 Utvecklare och testare – Ansvarar för att mjukvaran är utvecklad och testad enligt 

instruktioner på PRC:s VLS och att utvecklings- och testmiljön stämmer överens med 

den applikation som utveckling eller test avser, samt informerar om eventuella 

ändringar och avvikelser i mjukvara eller utvecklings- och testmiljön till 

förvaltningsansvarig. 

PRC:s bibliotek är ett slutet filsystem där alla anställda har läsrättigheter och där endast 

automationschefen, förvaltningsansvarig samt utvecklare och testare har både läs- och 

skrivrättigheter. 

Mjukvarukoden administreras i sex olika dokument (mallar för dessa finns på PRC:s VLS): 

 TSP – Teknisk specifikation som beskriver funktionen (se avsnitt 2.3.8) 

 SWC – Själva källkoden 

 STQ – Testprotokoll (se sida 30) 

 REP – Testrapport enligt resultat från testprotokollet (se sida 31) 

 KOL – Individuell komponentfil (se avsnitt 2.3.4) 

 SCR – Certifikat för frisläppande av koden 

Dessa sex dokument sammanhålls via SCC (ändringshanteringsdokument), SQR 

(spårbarhetsmatrisen) samt CCB (ändringsledningen) och lagras i biblioteket. Alla 

modifieringar eller korrigeringar av dokument sker alltid via ett CCB-möte, där varje ändring 

registreras i SCC-dokument och efter varje ändring genereras ett nytt certifikat (SCR). Med 

hjälp av spårbarhetsmatrisen kan PRC hålla koll på vilka projekt och kunder som har vilken 

modul och version i sina system. Figur 10 på nästa sida visar ett flödesschema över 

mjukvaruförvaltningen på PRC. 
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Figur 10. En översiktlig bild av PRC:s mjukvaruförvaltning. Den så kallade baseline innehåller den aktuella 

frisläppta mjukvaran för respektive virtuell plattform, som lagras i biblioteket. 

Om en ny mjukvarukod helt ska ersätta en äldre, eller om en mjukvarukod ska utgå måste en 

utredning påbörjas för att klargöra hur detta påverkar övriga levererade mjukvaror, både 

pågående och avslutade. Det ska även redogöras för om den äldre koden ska förvaltas eller tas 

bort från biblioteket. Utredningen ska protokollföras via CCB och ändringen ska registreras i 

SCC-dokumentet. Vid all uppdatering av mjukvara ska samtliga berörda informeras om 

förändringarna, vilket sker periodvis av förvaltningsansvarig med hjälp av spårbarhetsmatrisen. 

Lagring och registrering av mjukvara i biblioteket 

Efter att ett projekt arkiverats beslutar teknisk lead, i samråd med förvaltningsansvarig och 

automationschefen, vilken mjukvara från projektet som ska lagras i biblioteket. När detta beslut 

fattas måste följande beaktas: 

 Juridiska hinder i åtagande mot kund för återanvändning av mjukvara 

 Riskgrad ur GMP- och IT-säkerhetssynpunkt 

 Återanvändbarhet 

Alla virtuella plattformar som mjukvaran utvecklats och testats i ska registreras i listor och 

tilldelas ett unikt filnamn. 
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Hämtning av mjukvara från biblioteket 

Varje projekt avgör vilken mjukvara från det befintliga biblioteket som ska återanvändas. 

Följande punkter bör beaktas vid återanvändning: 

 Kundbehov

 Målmiljö 

 Infrastruktursförändringar sedan senaste implementationen 

 Restriktioner från ursprungskund 

När ett beslut har tagits informerar teknisk lead till förvaltningsansvarig vilken mjukvara som 

projektet har för avsikt att leverera till kund. För varje komponent och version som sedan 

levererades uppdateras spårbarhetsmatrisen med information om var den är implementerad och 

till vilken kund den levererats.  
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2.4 Jämförelse IEEE – PRC Engineering 

I detta avsnitt diskuteras likheter och skillnader mellan PRC:s metod och IEEE:s standarder 

för dokumentation och testning av mjukvara. 

2.4.1 Konfigurationshantering 

Både standarden IEEE 828:2012 och PRC Engineering beskriver konfigurationshantering 

relativt lika, definitionen är densamma i båda beskrivningarna; att det används för att 

identifiera, kontrollera och dokumentera exempelvis komponenter i ett system. Båda metoderna 

använder sig även av någon form av databas för att lagra allt som ska konfigurationshanteras. 

Dock skiljer sig några av de olika aktiviteterna inom konfigurationshantering mellan de två 

metoderna. Tabell 4 nedan visar denna jämförelse. 

Tabell 4. En jämförelse mellan de olika aktiviteterna i båda metoderna för konfigurationshantering. 

IEEE 828:2012 PRC Engineering 

Planering Kan jämföras med konfigurationshantering 

Hantering Kan jämföras med konfigurationshantering  

Identifiering Konfigurationsidentifiering 

Ändringshantering Ändringshantering 

Statusredovisning Verifiering av konfigurationsstatus 

Granskning Kan jämföras med konfigurationsverifiering 

Publiceringshantering Nämns inte 

Kontroll av gränssnitt Nämns inte 

Kontroll av leverantörskonfigurationsobjekt Nämns inte 

I PRC:s aktivitet konfigurationshantering ska det fastställas hur kontrollen ska utföras, därför 

kan denna jämföras med planeringsaktiviteten i IEEE 828:2012. Dock nämner inte PRC 

någonting om en specifik konfigurationshanteringsplan.  

PRC:s konfigurationshanteringsaktivitet kan även jämföras med IEEE:s hanteringsaktivitet då 

båda beskriver själva genomförandet av konfigurationskontrollen. PRC har alltså bakat in både 

planering och hantering i sin konfigurationshanteringsaktivitet. 

Båda metoderna använder sig av en identifieringsaktivitet. Den är i stort sett likadan i båda 

metoderna då den i båda fallen går ut på att identifiera vad det är som ska 

konfigurationskontrolleras. 

De använder sig även båda två av en ändringshanteringsaktivitet som beskrivs på liknande sätt. 

Alla ändringar ska i båda metoderna genomföras via ett CCB-möte för att säkerställa att alla 

ändringar genomförs på samma sätt. 

I båda metoderna görs någon form av konfigurationsstatuskontroll, IEEE kallar aktiviteten för 

statusredovisning medan PRC kallar den för verifiering av konfigurationsstatus. Båda 

aktiviteterna handlar dock om samma sak; dokumentation av konfigurationskontrollen för att 

hålla reda på alla konfigurationsobjekt. 

IEEE:s granskningsaktivitet kan jämföras med PRC:s konfigurationsverifiering. Skillnaden är 

dock att granskningsaktiviteten går ut på att granska de olika konfigurationsobjekten och 

hantera eventuella avvikelser medan konfigurationsverifieringsaktiviteten går ut på att verifiera 
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själva konfigurationskontrollen. PRC nämner ingenting om avvikelsehantering i denna 

aktivitet. De använder endast avvikelsehantering vid testning, vilket beskrivs i en annan 

aktivitet.  

PRC nämner heller ingenting om varken publiceringshantering, kontroll av gränssnitt eller 

kontroll av leverantörskonfigurationsobjekt i sin konfigurationshantering. Dock har PRC ett 

antal andra moment som skulle kunna jämföras med dessa tre: 

 Ett antal checklistor ska fyllas i inför varje leverans för att kontrollera att kunden får allt 

de behöver. PRC använder också en typ av baseline, precis som IEEE, som innehåller 

all aktuell frisläppt mjukvara. Det framgår även i en av PRC:s instruktioner att moduler 

som uppdateras ska kommuniceras ut till inblandade och föras in i spårbarhetsmatrisen. 

Dessa aktiviteter skulle kunna klassas som någon form av publiceringshantering. 

 Alla gränssnitt ska definieras i mjukvarans specifikation och under integrationstestning 

testas hela systemet för att se om de olika delarna av systemet fungerar tillsammans, 

dessa två aktiviteter utgör en typ av gränssnittskontroll. 

 PRC nämner i sin konfigurationshantering att OEM-programvaror ska 

konfigurationshanteras. Eftersom OEM-programvaror kommer från andra leverantörer 

skulle detta kunna jämföras med den specifika IEEE-aktiviteten kontroll av 

leverantörskonfigurationsobjekt. 

Aktiviteter som nämns i PRC:s metod men inte i IEEE:s är versionshantering, 

avvikelsehantering och konfigurationslagring. 

2.4.2 Utformning av testdokumentation 

Även testdokumentationen sker på liknande sätt för både IEEE 829:2008 och PRC. Båda 

metoderna använder sig av ett system för att kategorisera det som ska testas. IEEE baserar 

omfattningen av tester på integritetsnivå (1-4) där högre integritetsnivå kräver mer omfattade 

tester och dokumentation av dessa. PRC baserar omfattningen av tester på GAMP-

kategorisering och GMP-krav (högre kategori kräver mer omfattande testning och 

dokumentation), samt riskklass och riskprioritet (låg riskklass och hög riskprioritet kräver mer 

omfattande testning och dokumentation). De olika testdokumenten som ska tas fram enligt de 

två metoderna skiljer sig dock en aning. Tabell 5 nedan visar denna jämförelse. 

Tabell 5. En jämförelse mellan de olika testdokumenten i båda metoderna. 

IEEE 829:2008 PRC Engineering 

Huvudtestplan Kan jämföras med testplanen 

Nivåtestplan Kan jämföras med testprotokollet 

Nivåtestdesign Tas upp i testbilagan 

Nivåtestfall Tas upp i testbilagan 

Nivåtestmetod Tas upp i testbilagan 

Nivåtestlogg Kan jämföras med testprotokollet 

Avvikelserapport Avvikelselista 

Tillfällig nivåteststatusrapport Nämns inte 

Nivåtestrapport Kan jämföras med testrapporten 

Huvudtestrapport Nämns inte 
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PRC:s testplan tar upp i princip samma saker som IEEE:s huvudtestplan gör, en övergripande 

plan för alla tester som ska genomföras i olika faser och nivåer med tillhörande kategorisering 

av system/mjukvara. Dock har PRC ingen testplan för varje nivåtest, utan nivåtestplanen kan 

istället jämföras med PRC:s testprotokoll. Detta eftersom att det enligt PRC ska finnas ett 

testprotokoll för varje nivåtest, precis som att det ska finnas en nivåtestplan för varje nivåtest 

enligt IEEE. Testprotokollet, precis som nivåtestplanen, tar upp förutsättningar för att testerna 

ska kunna påbörjas, spårbarhet, vad som ska testas och hur testerna ska genomföras. 

PRC har ingen separat testdesign, testfall eller testmetod för varje nivåtest utan har bakat ihop 

dessa tre i ett dokument, testbilagan. Dock är testbilagans innehåll inte lika detaljrikt som de tre 

IEEE-dokumenten eftersom att de är inbakade i samma dokument. Testbilagan beskriver till 

exempel inte metoden lika specifikt och tar inte upp förslag på eventuella förbättringar av 

testmetoden, vilket nivåtestmetoden gör. 

Även nivåtestloggen kan jämföras med PRC:s testprotokoll. Testprotokollet innehåller 

information om utförandet av nivåtestet; vad som testats, datum och tid för start/avslut av 

testerna samt namn på den som utfört testerna, precis som nivåtestloggen. 

Båda metoderna rapporterar alla eventuella avvikelser som uppstår under testning. IEEE:s 

avvikelserapport och PRC:s avvikelselista är i princip densamma, båda har syftet att 

dokumentera testavvikelser. 

Tillfällig nivåteststatusrapport nämns inte i PRC:s testdokumentation, och ingen liknande typ 

av dokumentation har hittats. 

Varje testprotokoll på PRC har en tillhörande testrapport, därför kan PRC:s testrapport jämföras 

med IEEE:s nivåtestrapport som ska finnas för varje nivåtest. Både nivåtestrapporten och 

testrapporten har ungefär samma innehåll, en sammanfattning av testresultaten och en slutsats 

om dessa resultat. Dock tar IEEE:s nivåtestrapport även upp rekommendationer baserade på 

resultaten, vilket inte nämns i PRC:s testrapport. 

PRC har ingenting som liknar huvudtestrapporten utan de sammanfattar endast resultaten från 

varje nivåtest för sig, som nivåtestrapporten. De har alltså inget dokument som sammanfattar 

alla nivåtestresultat i samma rapport. Däremot ska alla SCR-certifikat för de testade modulerna 

tas med i PRC:s så kallade valideringsrapporter, vilka kan ses som rapporter på huvudnivå. 

Dokument som nämns i PRC:s metod men inte i IEEE:s är testinstrumentlista och signaturlista. 

2.4.3 Utformning av designspecifikationer 

Enligt IEEE kallas detta dokument för mjukvarudesignbeskrivning, medan PRC kallar det för 

designspecifikation. Hädanefter kommer dokumentet att benämnas designspecifikation enligt 

PRC:s definition.  

Syftet med designspecifikationen är densamma i båda metoderna, att återkoppla till och 

uppfylla kraven i kravspecifikationen. Båda metodernas designspecifikationer har näst intill 

samma innehåll, men begreppen som används skiljer sig något. Tabell 6 på nästa sida visar en 

jämförelse mellan de olika begreppen i båda metoderna. 
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Tabell 6. Visar en jämförelse mellan de olika begreppen som används i IEEE:s standard och PRC 

Engineering:s metod. 

IEEE 1016:2009 PRC Engineering 

Designangelägenhet Nämns inte 

Designintressent Den/de som uttryckt kraven i kravspecifikationen 

Designvy Kan jämföras med designobjekt 

Designsynvinkel Kan jämföras med titeln för varje designobjekt 

Designelement Nämns inte 

Designspråk Nämns inte 

Designöverdrag Ytterligare beskrivning av designobjektet 

Designprincip Nämns inte 

Något som liknar IEEE:s begrepp designangelägenhet nämns inte i PRC:s metod. Men eftersom 

att en designangelägenhet skapar noll eller flera krav, enligt IEEE, så skulle detta kunna 

omfattas av PRC:s specifika krav i kravspecifikationen. Det skulle alltså kunna uttryckas som 

att PRC ”hoppar över” ett steg, då de inte nämner något om just designangelägenheter, men 

ändå tar upp kraven som ställts. 

PRC har inget specifikt namn för designintressenterna men det är den eller de som uttryckt 

kraven i kravspecifikationen. 

Enligt IEEE ska varje designangelägenhet ha minst en designvy och enligt PRC ska varje krav 

ha minst ett designobjekt, därför kan dessa två begrepp (designvy och designobjekt) jämföras 

med varandra. 

IEEE:s designsynvinkel kan jämföras med titeln för PRC:s olika designobjekt. Dock är dessa 

titlar mer specificerade än designsynvinklarna. Till exempel så kan en designsynvinkel vara 

gränssnitt, vilket är väldigt brett eftersom att det finns flera olika typer av gränssnitt. PRC:s 

designobjekt heter istället den specifika typen av gränssnitt, till exempel användargränssnitt 

eller mjukvarugränssnitt. 

Begreppet designelement nämns inte i PRC:s metod, men det skulle kunna vara det som ingår 

i designobjekten, till exempel det beskrivna systemets olika komponenter. 

Standardiserade designspråk nämns inte heller i PRC:s metod. PRC använder sig istället av en 

egenutformad mall för hur designspecifikationen ska utformas och vad den ska innehålla. 

Denna mall visar även hur ett designobjekt ska presenteras i tabellform. Detta leder till att alla 

PRC:s designspecifikationer är uppbyggda på samma sätt, men de utgår inte från något specifikt 

designspråk. PRC utgår istället från GDP när mallen utformas. 

PRC har inget namn för designöverdraget men det är i princip samma sak som deras ytterligare 

beskrivning av designobjekt. Denna beskrivning görs i ett annat dokument om tabellmallen för 

designobjekt inte räcker till. Om detta görs är det viktigt att detta dokument refereras till i 

designobjektet. 

Begreppet designprincip nämns inte i PRC:s metod. I PRC:s mall för designspecifikation står 

det ingenting om resonemang, prioriteringar eller motiveringar för val av design. Dock ska alla 

designobjekt referera till det krav som designobjektet uppfyller för att uppnå bra spårbarhet. 

Även antagningar, begränsningar och eventuella GMP-krav för olika designobjekt ska anges. 

Detta skulle kunna liknas med någon form av designprincip. 
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2.4.4 Utformning av användardokumentation 

PRC har inget dokument som kallas för just användardokumentation som IEEE har, dock kan 

PRC:s tekniska specifikation (manual) till viss del jämföras med denna dokumentation. Båda 

dokumenten har som syfte att beskriva hur mjukvaran fungerar och hur den ska användas. Även 

en presentation av användargränssnittet ska både enligt IEEE och PRC finnas med i denna 

dokumentation. Detta tillsammans med bilder, markeringar och förklaringar till vad som händer 

om användaren trycker på en specifik knapp.  

IEEE:s användardokumentation är mer avancerad än PRC:s. IEEE:s användardokumentation 

kan som tidigare nämnt vara antingen ett instruktionsdokument eller ett referensdokument 

beroende på vilken typ av användare som ska lära sig mjukvaran. PRC har bara en typ av 

användardokumentation, den tekniska specifikationen för mjukvaran, och den utformas på 

samma sätt oavsett användare. 

PRC:s tekniska specifikation är dessutom inte bara till för användaren/kunden, den används 

även av de ingenjörer som måste veta hur mjukvaran fungerar för att kunna implementera den 

i deras aktuella projekt. Därför är inte detta dokument lika avancerat och pedagogiskt utformat 

med speciella uppgifter och liknande som IEEE:s instruktionsdokument är. Dock har detta 

dokument ett mer liknande syfte som IEEE:s referensdokument har. Detta eftersom att PRC:s 

tekniska specifikation också utgår från att användaren redan är något bekant med mjukvarans 

olika funktioner. 

Utöver PRC:s tekniska specifikation kan även alla instruktioner på PRC:s VLS delvis jämföras 

med IEEE:s användardokumentation. Anledningen till att de bara delvis kan jämföras är för att 

dessa instruktioner inte beskriver hur mjukvara fungerar. De beskriver istället allt från hur 

PRC:s avvikelsehantering ska fungera till hur förvaltningen av hård- och mjukvara ska gå till. 

Däremot är dessa instruktionsdokument till för användare inom företaget som behöver hjälp 

med att förstå hur alla processer på PRC ska gå till. 
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3. TESTNING OCH UTVECKLING AV MJUKVARA 

I denna del av rapporten presenteras den praktiska inriktningen av examensarbetet som främst 

baseras på intervjuer med professionella programmerare samt författarens egna erfarenheter 

och åsikter, men även tidigare publicerat material. 

3.1 Mjukvarumoduler på PRC Engineering 

En mjukvarumodul är ett avgränsat och återanvändbart stycke programkod som används i så 

kallad modulprogrammering eller strukturerad programmering. Modulprogrammering innebär 

att koden delas upp i mindre delar, så kallade moduler, där varje modul motsvarar en funktion 

eller ett minne i programmet [15]. Funktionen kan vara till exempel styrning av en ventil, en 

motor eller en analog sensor. En modul är alltså något som kan kopplas in och ut ur systemet 

utan att systemets helhetsfunktion påverkas. 

Idag använder sig PRC av Siemens system för att utveckla dessa mjukvarumoduler. I detta 

system finns ett standardbibliotek med redan färdiga moduler som Siemens har utvecklat, dock 

väljer PRC i de flesta fall att utveckla egna mjukvarumoduler. PRC har som regel att om samma 

kod finns på två ställen i en modul ska den separeras till en egen modul.  

Principiellt är det ingen skillnad mellan en mjukvarumodul och en vanlig funktion som anropas. 

Dock blir koden i modulerna rakare och enhetligare än en kod som anropar olika 

standardfunktioner. Om många standardfunktioner anropas kan koden ses som rörig och den 

kan bli svår att följa. 

3.1.1 Varför använda mjukvarumoduler? 

Det finns många fördelar med att använda mjukvarumoduler, till exempel: 

 De kan återanvändas från projekt till projekt, vilket sparar in tid på bland annat 

programmering. 

 Om ett program ska innehålla många olika funktioner kan det bli väldigt stort, med hjälp 

av moduler delas programmet upp i mindre delar. Detta bidrar till att det är lätt att byta 

ut eller modifiera endast delar av systemet genom att ändra i bara en av modulerna. 

 Alla mjukvarumoduler testas så att det säkerställs att de fungerar som de ska. Om en 

modul återanvänds oförändrad behöver den alltså inte testas igen, vilket sparar tid. 

 Eftersom att utveckling och testning av mjukvarumodulerna sker i en virtuell miljö 

behövs ingen specifik utrustning och modulerna kan testas varifrån som helst. Den som 

testar modulerna behöver alltså inte befinna sig vid den verkliga anläggningen där 

modulerna används.  

 Det är lätt att återskapa den virtuella miljö som modulerna utvecklats och testats i. 

 Som nämnts ovan är koden i en mjukvarumodul rakare och enhetligare än en kod där 

standardfunktioner anropas. Koden i en mjukvarumodul skulle kunna byggas upp med 

standardfunktioner som anropas istället, men detta kan bli svårare för andra ingenjörer 

att följa om modulen ska återanvändas i framtida projekt. 

3.1.2  Mjukvarumodulernas programmeringsspråk 

De mjukvarumoduler som behandlats i detta examensarbete är programmerade i språken 

Statement List (textbaserat) och Ladder Logic (grafiskt). Dessa är Siemens egna varianter av 

de två IEC-standardspråken Instruction List (textbaserat) och Ladder Diagram (grafiskt) [16]. 

Nedan följer en kort introduktion till Statement List och Ladder Logic. 
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Statement List (STL) 

STL är ett textbaserat språk från Siemens som påminner om IEC:s standardprogramspråk IL 

[17]. Grundkommandona i STL är logiska bit-instruktioner. I Tabell 7 nedan visas några av de 

vanligaste instruktionerna samt deras beteckning i STL. 

Tabell 7. De vanligaste logiska bit-instruktionerna i STL. RLO står för resultatet av den logiska operationen. 

Logisk instruktion 

 

Beteckning i STL 

Och A 

Och icke AN 

Eller O 

Eller icke ON 

Tilldela värde = 

Sätt bit till 0 R 

Sätt bit till 1 S 

Invertera RLO NOT 

Sätt RLO till 1 SET 

Sätt RLO till 0 CLR 

Exemplet nedan illustrerar tydligare vad RLO är för något, parenteserna öppnar och stänger ett 

block (eng. nesting stack): 

A( 

O #Input1 

O #Input2 

) 

AN #Input3 

= #Output1 

I Tabell 8 nedan visas RLO för alla olika kombinationer av värden på Input1, Input2 och Input3. 

Tabell 8. Resultatet av den logiska operationen, på föregående sida, för olika värden på de tre ingångarna. 

Input1 Input2 Input3 Output1 (RLO) 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 0 

Resultat (RLO) 

Logisk operation 
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Ladder Logic (LAD) 

LAD är ett grafiskt språk från Siemens som påminner om IEC:s standardprogramspråk LD [18]. 

Koden illustreras med så kallad relälogik. I Tabell 9 nedan visas några av de vanligaste reläerna 

samt deras utseende i LAD. 

Tabell 9. De vanligaste reläsymbolerna i LAD. 

Reläsymbolens namn Utseende i LAD 

Normalt öppen kontakt ---|   |--- 

Normalt stängd kontakt ---| / |--- 

Utgångsspole ---(   ) 

Invertera kraftflöde ---|NOT|--- 

Sätt utgångsspole till 1 om RLO är 1 ---( S ) 

Sätt utgångsspole till 0 om RLO är 1 ---( R ) 

STL och LAD är i stor utsträckning relaterade till varandra, det vill säga STL kan illustreras via 

LAD och LAD kan skrivas om till STL. Figur 11 nedan visar denna relation mellan de två 

språken. 

STL LAD

A(

O #I 1.0

O #I 2.0

)

AN #I 3.0

= #O 1.0

(   )|   | | / |

|   |

#I 1.0

#I 2.0

#I 3.0 #O 1.0

 

Figur 11. Relationen mellan STL och LAD. Exemplet är detsamma som presenterades ovan i STL-avsnittet. 

Värdet på utgångsspolen för olika värden på ingångarna visas i Tabell 8 ovan. 

3.1.3 Analys av mjukvarumodulerna 

I detta examensarbete har tre mjukvarumoduler analyserats, en som styr en ventil, en som styr 

en motor och en som styr en analog sensor. Själva koden för dessa är utvecklade i Siemens Step 

7 med programverktyget SIMATIC Manager [19] och deras tillhörande användargränssnitt är 

utvecklade i Siemens programverktyg TIA Portal [20].  

Dessa mjukvarumoduler utvecklades, som tidigare nämnt, till ett litet företag som ville ha en så 

snabb och billig lösning som möjligt. Därför har det under denna analys upptäckts att det finns 

stora utvecklingsmöjligheter för dessa moduler. Om modulerna i framtiden ska kunna användas 

till större företag som har högre krav, till exempel läkemedelsföretag, bör framförallt 

användargränssnittet förtydligas och designas mer pedagogiskt. Eftersom att kunden inte tittar 

på själva koden är det inte lika viktigt att den förtydligas och struktureras upp. Dock bör även 

detta genomföras då framtida programmerare ska kunna förstå och kanske modifiera koden, så 

att eventuella förvirringar och missförstånd undviks. 

Mjukvarumodulernas kod och användargränssnitt har granskats av Simon Pettersson, en 

professionell programmerare på kontoret i Stockholm, som kommit med åsikter om vad som är 

tydligt och inte samt vad som borde förbättras och varför. Även Anders Wallin, som 
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programmerat modulerna, har bidragit med kommentarer på vad som borde utvecklas. I avsnitt 

3.3 och 3.5 kommer förslag på utveckling av programkod respektive användargränssnitt för en 

av modulerna att presenteras. Dessa förslag baseras på Simons, Anders och författarens åsikter. 

3.1.4 Testning av mjukvarumodulerna 

En av uppgifterna i detta examensarbete var att praktiskt testa alla tre mjukvarumoduler och se 

till att de fungerar enligt det som beskrivits i de tekniska specifikationerna. Detta genomfördes 

på PRC:s kontor i Stockholm enligt metoden för interntestning som beskrevs i teoridelen av 

rapporten, se sida 21, med några små skillnader. Till exempel fanns det ingen genomförd 

riskanalys av modulerna att testa mot utan det var bara de tekniska specifikationerna som 

användes som grund för testningen. Inför denna interntestning utvecklades och godkändes alla 

förberedande dokument för de olika modulerna, vilket inkluderar teknisk specifikation, 

testprotokoll med tillhörande testbilagor samt komponentfil. 

Testningen för dessa moduler genomfördes i virtuell miljö med hjälp av en simulerad PLC i 

programmet SIMATIC Manager som anslöts till användargränssnittet i TIA Portal. Med hjälp 

av den simulerade PLC:n kunde de olika variablernas värden forceras till de värden som 

önskades i de olika testerna. Figur 12 nedan visar det som användes för att kunna genomföra 

denna forcering. 

 

Figur 12. Till vänster är den simulerade PLC:n i SIMATIC Manager. Till höger är en variabeltabell som visar 

det aktuella värdet på alla relevanta ingångar och utgångar, operatören väljer själv vilka ingångar och 

utgångar som ska vara med i tabellen. Med hjälp av dessa kan värden forceras till vad som önskas i de olika 

testerna. 

Alla tester som skulle genomföras fanns förberedda i de olika testprotokollens testbilagor. Läs 

mer om hur dessa utformas i avsnitt 2.3.9. För varje test som genomfördes antecknades 

resultatet samt om testet godkändes eller inte. Figur 13 på nästa sida visar hur denna anteckning 

ser ut. 
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Figur 13. I varje testbilaga förs anteckningar under testernas gång. Här noteras alla resultat, om testerna 

godkänts eller inte samt underskrift tillsammans med datum för när testerna genomfördes. Observera att detta 

datum inte behöver vara samma datum som när själva testbilagan skapades. 

Under testningens gång registrerades och dokumenterades även alla avvikelser, allt från stavfel 

till felaktig information i de tekniska specifikationerna, i en Word-mall från PRC:s VLS. Läs 

mer om avvikelsehantering i avsnitt 2.3.6. Det dök även upp en del mindre felaktigheter i själva 

testbilagorna, dessa fel åtgärdades på plats genom att stryka över det som var fel och skriva de 

nya korrekta uppgifterna i protokollet. Figur 14 nedan visar hur dessa noteringar kan se ut. 

 

Figur 14. Varje fel har strukits över och ersatts med det som ska stå egentligen. Vid varje sådan notering har 

en stjärna gjorts som sedan hänvisar till en kommentar, i detta fall att det skrivits fel värde i testbilagan. Vid varje 

kommentar krävs signatur och datum för när den skrevs. 

Efter att alla tester genomförts skrevs en testrapport, som summerar alla resultaten. Läs mer om 

hur denna testrapport utformas i avsnitt 2.3.9. 
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3.2 Utformning av tydlig och strukturerad programkod 

En välstrukturerad programkod är av stor betydelse om dessa mjukvarumoduler ska kunna 

återanvändas och modifieras i framtiden av andra ingenjörer än den som ursprungligen skrev 

koden. Om koden är ostrukturerad och bristfälligt kommenterad blir det svårt för en 

utomstående att förstå den. Detta resulterar med största sannolikhet i att koden behöver skrivas 

om från början istället för att modifieras, vilket tar mer tid.  

Dock tar det även tid att skriva en välstrukturerad och bra kommenterad kod redan från början. 

Detta är en avvägning som måste göras, både av programmeraren och av kunden. Om kunden 

vill ha koden så fort som möjligt kanske programmeraren måste prioritera bort att spendera tid 

på kodens struktur och istället se till att koden fungerar som den ska.  

Enligt åsikter från både genomförda intervjuer och författaren själv anses det dock alltid bäst 

att den som programmerar koden från början ser till att den är välstrukturerad och tydligt 

kommenterad, speciellt om koden enkelt ska kunna modifieras eller om den ska kunna 

återanvändas av andra programmerare i framtiden. 

Det finns olika tekniker för att uppnå tydlighet i programkoden, programmeraren bör bland 

annat tänka på: [21] 

 Namngivning av variabler 

 Intern dokumentation av koden, det vill säga förtydligande kommentarer i koden 

 Kodens struktur och format 

PRC:s egna instruktioner för hur själva programkoden ska utvecklas innehåller samma punkter 

som ovan. Efter att en programkod utvecklats genomförs oftast en källkodsgranskning som 

kontrollerar att alla punkter i instruktionen är uppfyllda. 

3.2.1 Namngivning av variabler 

Det finns många olika definierade namnkonventioner som programmeraren kan ta hjälp av vid 

namngivning av variabler. Ett av de största hjälpmedlen för att förstå det logiska flödet i en 

programkod är just hur olika delar av koden är namngivna. Ett namn bör berätta ”vad” snarare 

än ”hur” och om det är svårt att välja ett bra namn för en variabel kan det tyda på att variabelns 

syfte måste analyseras och definieras ytterligare. Namn ska vara tillräckligt långa för att vara 

meningsfulla men samtidigt tillräckligt korta för att undvika att de blir alltför mångordiga. [21] 

De olika variablerna ska även kommenteras för att förtydliga deras funktion. 

Om samma namnkonventioner följs i alla mjukvarumoduler som utvecklas inom företaget kan 

koden lättare användas och tydas av andra programmerare än den som skrivit koden. Några av 

de vanligaste konventionerna är att: [21, 22] 

 Både små och stora bokstäver ska användas i ett namn. Det finns två olika konventioner 

för detta; ”PascalCasing” och ”camelCasing”. Pascal-konventionen (där varje ord börjar 

med stor bokstav) ska användas till allt förutom variabler medan camel-konventionen 

(där varje ord förutom det första börjar med stor bokstav) bara ska användas för 

variabelnamn. 

 Alla Boolean-variabelnamn bör innehålla ordet ”är”, vilket implicerar värden som ja/nej 

eller sant/falskt. Till exempel ”motorÄrAktiverad” eller ”ventilÄrStängd”. 

 Ordvalet för ett namn är viktigt. Till exempel att lättlästhet ska prioriteras över koncishet 

och att endast alfanumeriska tecken ska användas. 

 Inga förkortningar eller akronymer ska användas. Till exempel ska ”motorÄrAktiverad” 

användas istället för ”motÄrAkt”. 

 Namnet för en variabel snarare bör baseras på dess syfte än dess typ. 
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 Det bör undvikas att använda liknande namn för olika variabler. 

Enligt PRC:s egen instruktion för hur programkod skrivs ska alla variabler ha meningsfulla 

namn och valfria namnkonventioner ska användas och refereras till. 

3.2.2 Intern dokumentation 

Skillnaden mellan extern och intern dokumentation är att extern dokumentation sker utanför 

koden, till exempel specifikationer och designdokument medan intern dokumentation består av 

kommentarer som programmeraren skriver i själva programkoden under utveckling. De 

vanligaste teknikerna för intern dokumentation är att: [21] 

 Kommentarer ska hållas uppdaterade, till exempel om koden modifieras. 

 Det inför varje avgränsat stycke programkod inom modulen bör finnas kommentarer 

om dess syfte, antaganden som gjorts samt eventuella begränsningar. Det bör även 

finnas en beskrivning av varför detta stycke kod existerar och vad dess funktion är. 

 Det bör undvikas att lägga till kommentarer i slutet av en kodrad då det gör koden 

svårare att läsa. 

 Kommentarer ska separeras tydligt från koden. 

 Temporära och oväsentliga kommentarer ska tas bort innan installation för att undvika 

förvirring under framtida underhåll av koden. Helst ska överflödiga kommentarer 

undvikas redan från början för att slippa detta moment. 

 Fullständiga meningar ska användas när kommentarer skrivs. Kommentarer ska 

tydliggöra koden, inte framkalla oklarheter eller tvetydigheter. 

 Kommentarer ska skrivas medan koden skrivs eftersom det kan vara svårt att få tid till 

det efteråt. Dessutom, sådant som programmeraren ser som en självklarhet medan koden 

skrivs behöver denne nödvändigtvis inte se som en självklarhet senare när koden 

granskas. 

 Kommentarerna ska användas för att förklara kodens syfte, inte en rad-för-rad 

översättning av koden. 

 Allt som inte är en självklarhet i koden ska kommenteras. 

 Alla kommentarer i koden ska vara konsekventa när det kommer till stil och struktur. 

Enligt PRC:s egen instruktion för hur programkod utvecklas ska rikligt med kommentarer 

användas i koden och designspecifikationen ska inte behövas för att förstå vad koden utför 

för arbetsuppgift. Detta leder till en mer underhållsvänlig mjukvarumodul. 

3.2.3 Struktur och format 

Genom att se till att spendera tid på att koden har en konsekvent och logisk struktur blir det 

lättare för andra programmerare att tyda och modifiera den i framtiden. Det blir även betydligt 

enklare att testa programkoden. De vanligaste teknikerna för strukturering är att [21]:  

 En standard för indragsstorlek ska upprättas och användas konsekvent genom hela 

koden, till exempel fyra mellanslag. Dessa indrag gör koden mer lättläst. 

 Alla parentes-par som öppnar och stänger ett block antingen ska ligga på samma 

vertikala linje: 

Kodrad 

( 

… 

) 

Eller att den öppna parentesen placeras i slutet av raden och den stängda parentesen i 

början av raden: 

  



 

 

SIDA 47 TESTNING OCH UTVECKLING AV MJUKVARA 

Kodrad( 

… 

) 

Det är dock viktigt att den stil som väljs används genom hela koden. 

 Se till att raderna i koden inte är för långa, så att läsaren inte måste scrolla i sidled för 

att kunna läsa dem. 

 Det bör undvikas att skriva mer än ett påstående per rad. 

 Större komplexa kodsektioner ska delas upp i mindre delar. 

PRC:s egna instruktioner nämner i princip samma saker som ovan. 

3.3 Mjukvarumodulernas programkod 

I detta examensarbete har, som tidigare nämnts, tre olika mjukvarumoduler analyserats. Dock 

är programkoden till stor del utformad på liknande sätt i alla tre moduler, därför kommer endast 

en av dem att presenteras i detta avsnitt. De förslag på hur koden borde se ut baseras på 

informationen presenterad i avsnitt 3.2, genomförda intervjuer samt författarens egna 

erfarenheter och åsikter. 

3.3.1 Hur ser den ut idag? 

Den mjukvarumodul som valts att presenteras i detta avsnitt är den som styr en ventil. Koden 

är utvecklad med hjälp av programverktyget SIMATIC Manager i Siemens Step 7. I detta 

program är koden uppdelad i så kallade nätverk, vilka kan ses som kodstycken i själva modulen. 

Varje nätverk har en titel och ett kommentarsfält där programmeraren får chansen att beskriva 

vad som händer i just det nätverket, både med en beskrivande titel och en ytterligare kommentar 

om kodstycket.  

Figur 15 nedan visar uppbyggnaden av dessa nätverk. 

 

Figur 15. Uppbyggnaden av nätverk i SIMATIC Manager. 

De faktorer som har analyserats i programkoden är de som nämndes i avsnitt 3.2 ovan, det vill 

säga de olika variablernas namn, den interna dokumentationen av koden samt kodens struktur 

och format. 

Variablernas namn 

I denna modul följer alla variabelnamn Pascal-konventionen, det vill säga att alla ord i ett namn 

börjar med stor bokstav. Enligt denna namnkonvention ska PascalCasing användas till allt 

förutom variabelnamn. Till variabelnamn ska camelCasing användas, det vill säga där alla ord 

förutom det första börjar med stor bokstav. Det finns även vissa variabelnamn som istället är 

utformade så att orden är separerade med understreck, vilket bör undvikas. Antingen ska alla 

variabelnamn vara utformade på detta sätt, eller så ska inga det. 
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En annan namnkonvention säger att alla Boolean-variabler bör innehålla ordet ”är”, eller ”is” 

om det är på engelska. Variabelnamnen i denna modul är inte utformade på det sättet. Dock 

innebär detta att namnen blir kortare och därmed undviker helt risken att vara alltför 

mångordiga.  

Det ska heller inte användas några förkortningar eller akronymer i variabelnamnen då det blir 

mindre lättläst. Detta uppfylls delvis i denna modul, det är några enstaka variabelnamn som 

innehåller förkortningar eller akronymer, vilket bör ändras. 

Alla variabelnamn i denna modul är mer baserade på syfte än typ, vilket är bra. Detta gör det 

tydligare för den som sedan läser koden. Dock är det många variabler som inte är 

kommenterade, vilket försämrar tydligheten. Om en variabel är kommenterad kommer denna 

kommentar att synas varje gång den variabeln används i koden. Figur 16 nedan illustrerar detta 

för ett nätverk programmerat med språket LAD. 

 

Figur 16. En variabels tillhörande kommentar dyker upp varje gång variabeln används i koden. I denna figur 

är dessa kommentarer markerade med en turkos ruta. 

Med hjälp av denna funktion kan variabelnamnen hållas korta och koncisa och ändå vara tydligt 

förklarade utan att programmeraren behöver skriva långa variabelnamn varje gång. 

Alla ingångar och utgångar, med tillhörande kommentarer, för denna modul visas i Tabell 10 

nedan. I modulen finns det även temporära och statiska variabler15, men dessa tas inte upp i 

denna tabell. 

Tabell 10. Den nuvarande variabellistan för ventilmodulen, observera att tabellen fortsätter på nästa sida. 

Namn Typ Kommentar 

ResetAlarms Boolean input Reset Av Ventillarm 

ResetObject Boolean input - 

Enable Boolean input Enable Ventil 

SafetyOk Boolean input Säkerhet Ok för Ventil 

Interlock Boolean input Interlock av Ventil 

Protect Boolean input - 

Hold Boolean input Sätt Ventil I Holdläge 

Manual Boolean input Ventil i Manuell 

KeepLastState Boolean input Behåll Läge Vid Övergång Till Manuell 

AutoCommand Boolean input Aktivera i Auto 

ManCommand Boolean input Aktivera i Manuell 

Activated Boolean input Svar Aktiverad 

                                                 

15 Temporära variabler återställs efter varje programcykel medan statiska variabler inte gör det utan behåller sitt 

värde mellan programcyklerna. 
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Namn Typ Kommentar 

Deactivated Boolean input Svar Deaktiverad 

Normally_Open Boolean input Normalt Öppen Ventil 

SafetyPos Boolean input Säkerhetsposition 

NoFbkActivated Boolean input - 

NoFbkDeactivated Boolean input - 

SupAlarms Boolean input - 

Activate_Timeout Boolean input Aktivera Timeoutlarm 

Activate_Supervision Boolean input Aktivera Övervakningslarm 

Activate_Double_Sensor Boolean input Aktivera Dubbelsvarsalarm 

Timeout_Time Time input Tid Timeoutlarm 

Supervision_Time Time input Tid Övervakningslarm 

Double_Sensor_Time Time input Tid Dubbelsvarslarm 

Activate_Delay_Time Time input Tid Fördröjning Aktivera 

Deactivate_Delay_Time Time input Tid Fördröjning Deaktivera 

Order Boolean output Aktivera 

Protect_Active Boolean output - 

Alarm_Timeout Boolean output Timeoutlarm Aktivt 

Alarm_Supervision Boolean output Övervakningslarm Aktivt 

Alarm_Double_Sensor Boolean output Dubbelsvarsalarms Aktivt 

Alarm_Active Boolean output Summalarm Aktivt 

Status Byte output Ventilstatus 

Intern dokumentation av koden 

Den interna dokumentationen av koden är extremt bristande i denna modul. Näst intill alla 

kommentarsfält i de olika nätverken är tomma och flera av nätverkens titlar är inte särskilt 

beskrivande, vissa nätverk saknar till och med titel. En bra punkt att utgå från när det kommer 

till att namnge de olika nätverken är att om alla nätverkens titlar skulle skrivas ut i ordning i en 

lista ska den som läser listan kunna förstå vad som händer i koden. Denna lista visas i Tabell 

11 på nästa sida. 

  



 

 

SIDA 50 TESTNING OCH UTVECKLING AV MJUKVARA 

Tabell 11. En lista över alla nätverkens nuvarande titlar. 

Nätverksnummer Nätverkstitel 

1 Create Static Temp Flags 

2 Reset Protect Active 

3 Set Protect Active 

4 If Not Enable Reset Manual 

5 Reset Values 

6 If Timervalues are 0 set 1 ms 

7 Aktivering i Man Mode 

8 Aktivering i Auto Mode 

9 Hold mode 

10 Set Output 

11 Set Output 

12 - 

13 Om Ingen Feedback Deaktiverad Skriv Till Input 

14 Om Ingen Feedback Aktiverad Skriv Till Input 

15 Om Keep Last State Så sätt Man Command 

16 Hantering kvittering 

17 Set Memory for Activated and Deactivated 

18 Timeout Alarm 

19 Supervision Sensor Alarm 

20 Double Sensor Alarm 

21 - 

22 Deaktivate alarm 

23 Status evaluation 

 

Denna lista är relativt otydlig och de flesta titlar skulle behöva utvecklas och göras mer 

beskrivande. Titlarna är skrivna på både svenska och engelska, detta borde ändras så att endast 

ett språk används för att uppnå konsekvens. Listan visar även att det är två nätverk som helt 

saknar titel, vilket är oacceptabelt. 

Ett av de nätverken som saknar titel visas i Figur 17 på nästa sida. 
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Figur 17. Nätverket i denna figur har varken titel eller kommentar. Detta bör utvecklas så att nätverket lättare 

kan tolkas av en utomstående. Nätverket är programmerat i språket LAD. 

Det finns dock nätverk som är bättre kommenterade, till exempel det som visas i Figur 18 nedan. 

 

Figur 18. Ett bättre kommenterat nätverk där den turkosa rutan markerar variablernas tillhörande 

kommentarer som automatiskt dyker upp i koden. Nätverket är programmerat i språket STL. 
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Detta nätverk har en talande titel och ett kommentarsfält som används. Dock skulle 

kommentarerna i detta fält kunna utvecklas ytterligare. Samma sak gäller för kommentarerna i 

själva koden, det vill säga de meningar som påbörjas med snedstreck. Dessutom saknas för 

tillfället siffran 6 för ventilens status och statusen numreras 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 eller 8. Detta kan 

vara förvirrande och bör ändras. 

Kodens struktur och format 

Koden i denna modul följer en tydlig struktur, alla indrag har samma storlek och används 

konsekvent genom koden. Raderna i koden är väldigt korta vilket innebär att läsaren inte 

behöver scrolla i sidled, vilket gör koden mer lättläst. Språket i koden är däremot inte 

konsekvent, det är svenska och engelska blandat, detta bör ändras. 

Det finns vissa nätverk i koden som är väldigt stora och kan ses som komplexa vid första 

intrycket, ett exempel på detta visas i Figur 19 nedan.  

 

Figur 19. Ett exempel på ett nätverk som är stort och kan ses som komplext för en utomstående läsare. 

Nätverket är programmerat i språket LAD. 
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Detta nätverk skulle kunna delas upp i flera mindre delar för att underlätta för en utomstående 

läsare. En erfaren programmerare kan dock se det som onödigt. 

Kunden som köper mjukvarumodulen tittar dock inte på själva programkoden, utan de får 

istället en överblick i form av ett block för varje ventil. Detta block visar den aktuella ventilens 

ingångar och utgångar. Figur 20 nedan visar överblicksblocket för ventil ”V100”. 

 

Figur 20. En överblick av alla ingångar och utgångar för ventilen ”V100”. Det som står till vänster om 

blocket visar var värdet på ingångarna kommer från. Till exempel så har ingången ”NoFbkActivated” alltid 

värdet 1. Även om operatören skulle ange något annat i användargränssnittet skulle detta bli överskrivet till en 

1:a direkt. 

Som Figur 20 visar är det många ingångar som bara har tre punkter till vänster. Detta gör det 

otydligt för kunden när det kommer till att förstå var värdena för dessa ingångar kommer ifrån. 
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Denna modul är nämligen programmerad så att dessa ingångar hämtar sitt värde direkt från 

användargränssnittet, därför är de inte kopplade till något i blocket utan markeras endast med 

tre punkter. Detta skulle kunna förtydligas, framförallt för kundens skull. 

3.3.2 Utvecklingsförslag 

De nedanstående förslagen på hur ventilmodulens programkod skulle kunna se ut baseras på 

informationen presenterad i avsnitt 3.2, genomförda intervjuer samt författarens egna 

erfarenheter och åsikter. Utvecklingsförslagen utgår från de faktorer som presenterades i avsnitt 

3.3.1 ovan, det vill säga variablernas namn, den interna dokumentationen och programkodens 

struktur och format. 

Variablernas nya namn 

Alla variabler följer nu camelCasing-konventionen istället för PascalCasing-konventionen och 

inga namn innehåller varken understreck, förkortningar eller akronymer. Alla variabler är nu 

även ordentligt kommenterade och allting är på engelska för att hållas konsekvent genom hela 

koden. Eftersom dessa kommentarer syns varje gång variablerna används i koden valdes det att 

inte inkludera ordet ”är” i alla Boolean-variabler utan istället inkludera detta i 

variabelkommentarerna. Tabell 12 nedan visar den nya variabellistan. Även alla temporära och 

statiska variabler har döpts om och kommenterats enligt samma förutsättningar, men dessa visas 

inte i denna tabell. 

Tabell 12. Den nya variabellistan för ventilmodulen, även det gamla namnet på alla variabler visas, observera 

att tabellen fortsätter på nästa sida. Jämför med den gamla tabellen på sida 49. 

Gammalt namn Nytt namn Typ Ny kommentar 

ResetAlarms Variabel borttagen - - 

ResetObject resetValve Bool in 
Protect and all valve alarms 

are acknowledged 

Enable enableValve Bool in 
Valve is enabled, needed 

for valve maneuver 

SafetyOk safetyOK Bool in Valve safety is OK 

Interlock interlockValve Bool in Valve is interlocked 

Protect protectValve Bool in Valve is protected 

Hold holdValveState Bool in Valve is in hold mode 

Manual manualMode Bool in 
Valve is in manual mode, 

or else in auto mode 

KeepLastState keepLastValveState Bool in 
Current valve state is kept 

when changing between 

auto and manual 

AutoCommand autoCommand Bool in 
Valve is activated, when in 

auto mode 

ManCommand manualCommand Bool in 
Valve is activated, when in 

manual mode 

Normally_Open normallyOpenValve Bool in Valve is normally open 

SafetyPos safetyPosition Bool in 
Valve’s safety position is 

activated 

NoFbkActivated noActivationFeedback Bool in 
There is no feedback from 

the valve when activated 
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Gammalt namn Nytt namn Typ Ny kommentar 

NoFbkDeactivated noDeactivationFeedback Bool in 
There is no feedback from 

the valve when deactivated 

SupAlarms suppressAlarms Bool in 
All valve alarms are 

suppressed 

Activate_Timeout enableTimeoutAlarm Bool in Timeout alarms is enabled 

Activate_Supervision enableSupervisionAlarm Bool in 
Supervision alarm is 

enabled 

Activate_Double_Sensor 
enableDoubleSensorAlar

m 
Bool in 

Double sensor alarm is 

enabled 

Timeout_Time timeoutAlarmTime Time in Time for timeout alarm 

Supervision_Time supervisionAlarmTime Time in Time for supervision alarm 

Double_Sensor_Time doubleSensorAlarmTime Time in 
Time for double sensor 

alarm 

Activate_Delay_Time activationDelayTime Time in Time for activation delay 

Deactivate_Delay_Time deactivationDelayTime Time in Time for deactivation delay 

Activated valveActivated 
Bool 

in/out 
Valve activation feedback 

Deactivated valveDeactivated 
Bool 

in/out 

Valve deactivation 

feedback 

Order valveCommand Bool out 
Final command for valve 

activation or deactivation 

Protect_Active protectActive Bool out Protect is active 

Alarm_Timeout timeoutAlarmActive Bool out Timeout alarms is active 

Alarm_Supervision supervisionAlarmActive Bool out Supervision alarm is active 

Alarm_Double_Sensor 
doubleSensorAlarmActiv

e 
Bool out 

Double sensor alarm is 

active 

Alarm_Active anyAlarmActive Bool out Any valve alarm is active 

Status valveStatus Byte out 
Status of the valve, number 

0-7 

Variabel tillagd interlockProtectHoldStat Byte out 
Status of interlock, protect 

and hold, number 0-3 

Som kan ses i tabellen har variabeln ”ResetAlarms” tagits bort då den var överflödig, kvar finns 

endast ”ResetObject” som nu är omdöpt till ”resetValve” för att öka tydligheten. Även de tre 

ingångarna ”Activate_Timeout”, “Activate_Supervision” och “Activate_Double_Sensor” 

döptes om så att ordet ”enable” används istället för ”activate”. Detta för att ordet ”activate” är 

tvetydigt och kan tolkas som att operatören själv sätter igång ett alarm på ventilen genom att 

tilldela dessa ingångar värdet 1, när det egentligen betyder att så länge dessa ingångar har värdet 

0 kan inte alarmet gå överhuvudtaget. Detta är samma sak som att ventilen inte kan manövreras 

om den inte är ”enabled”. Därför passar ordet ”enable” bättre i detta fall. 

Vidare gjordes ingångarna ”Activated” och ”Deactivated” om till in/utgångar istället, vilket 

innebär att dessa variabler både kan skrivas till och läsas från. Om ventilen i fråga inte har 

någon funktion som ger feedback vid aktivering och deaktivering kommer ett värde behöva 

skrivas till dessa variabler, men om ventilen har en feedbackfunktion kommer variablernas 
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värde istället läsas av i koden. Dessa två variabler döptes om till ”valveActivated” och 

”valveDeactivated”. 

Även utgången ”Order” döptes om till det tydligare namnet ”valveCommand” då det är en 

befallning till ventilen om den ska öppnas eller stängas. Ordet ”order” är tvetydigt då det 

betyder både kommando/befallning och ordning/sortering. Namnet för utgången 

”valveCommand” blir nu också konsekvent med namnet för ingångarna ”autoCommand” och 

”manualCommand”. 

Till sist lades en utgång till för att utvärdera status av ”interlockValve”, ”protectValve” och 

”holdValveState”. Denna utgång, ”interlockProtectHoldStat”, tilldelas en siffra mellan 0 och 3 

och denna siffra används sedan i användargränssnittet för att tydligt visa operatören om någon 

av dessa ingångar är aktiv. Anledningen till att hela ordet ”Status” inte skrevs ut i namnet är på 

grund av en begränsning på antalet tecken i ett variabelnamn i SIMATIC Manager. 

Utveckling av den interna dokumentationen 

Alla nätverkens titlar utvecklades så att de är tydligare och mer beskrivande, de är även skrivna 

på engelska nu för att vara konsekvent med resten av modulen. Om dessa titlar skrivs ut i 

ordning i en lista är det nu lättare för den som läser listan att förstå vad som händer i koden, 

steg för steg. Denna lista visas i Tabell 13 nedan. Det är nu 30 stycken nätverk istället för 23. 

Detta beror dels på att vissa större nätverk har delats upp i flera små och dels på att ett nätverk 

lagts till för att hantera statusutvärderingen för ”interlockValve”, ”protectValve” och 

”holdValveState”. 

Tabell 13. Lista över de nya, mer beskrivande nätverkstitlarna, observera att tabellen fortsätter på nästa sida. 

Jämför med den gamla listan i Tabell 11. 

Nätverksnummer Nätverkstitel 

1 Create static temp flags 

2 Acknowledgement of protect 

3 Activation of protect 

4 Make sure that valve is in auto mode if valve is not enabled 

5 Make sure that manualCommand is deactivated when it should be 

6 Make sure that autoCommand is deactivated when it should be 

7 If timeout alarm time is 0, temporarily set it to 1ms 

8 If supervision alarm time is 0, temporarily set it to 1ms 

9 If double sensor alarm time is 0, temporarily set it to 1ms 

10 If activation delay time is 0, temporarily set it to 1ms 

11 If deactivation delay time is 0, temporarily set it to 1ms 

12 Activation of valve in manual mode 

13 Activation of valve in auto mode 

14 Management of hold mode 

15 Management of activation delay in auto mode 

16 Management of deactivation delay in auto mode 

17 Management of valve command (activate or deactivate valve) 

18 Management of valve’s safety position 
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Nätverksnummer Nätverkstitel 

19 If no deactivation feedback, assign value to ”Deactivated” 

20 If no activation feedback, assign value to ”Activated” 

21 Management of keep last valve state function 

22 Acknowledgement of alarms 

23 Create memory for ”Activated” and ”Deactivated” 

24 Management of timeout alarm 

25 Management of supervision alarm 

26 Management of double sensor alarm 

27 Show the operator if any of the three alarms is active 

28 Deactivation of alarms 

29 Evaluation of interlock, protect and hold status 

30 Evaluation of valve status 

De nätverk som tidigare saknade kommentarer i kommentarsfältet men som egentligen skulle 

behöva en kommentar för att förtydliga vad som händer i nätverket har nu kommenterats. Ett 

exempel visas i Figur 21 nedan. 

 

Figur 21. Detta är samma nätverk som visades på sida 51 (nätverk 12). Nu har det en talande titel och en 

beskrivande kommentar vilket gör det lättare för läsaren att förstå vad som händer i detta nätverk. 
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De nätverk som var bättre kommenterade har ändå utvecklats ytterligare för att göra de ännu 

tydligare för en utomstående läsare, se Figur 22 nedan. 

 

Figur 22. Utveckling av det gamla nätverk 23 som visades på sida 51. Nätverket är nu tydligare kommenterat. 

I detta nätverk togs statusnummer 8 bort då nummer 6 saknades, nu numreras ventilens status 

istället från 0 till 7. Kommentarsfältet och även kommentarerna i koden är nu tydligare och det 

är lättare att förstå vad som händer i detta nätverk.  

Kodens nya struktur och format 

Språket i koden är nu konsekvent och alla variabler, kommentarer och titlar är på engelska. 

Flera av nätverken har brutits ner till mindre nätverk för att underlätta för den som läser koden 

och undvika ett komplext första intryck av nätverken. Ett exempel på ett sådant nätverk är före 

detta nätverk 6 som visades på sida 52. Detta nätverk har nu delats upp i fem mindre nätverk. 

Figur 23 på nästa sida visar de två första nätverken, de resterande tre är uppbyggda på samma 

sätt. 
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Figur 23. Ett stort nätverk har delats upp i fem mindre delar för att undvika ett komplext första intryck. I 

denna figur visas de första två nätverken. Jämför med det gamla nätverket som visades på sida 52. 

Dessa fem mindre nätverk innehåller exakt samma kod som det tidigare enda nätverket. 

Skillnaden är att varje tidsingång har fått ett eget nätverk med en egen titel för att uppnå ett mer 

simpelt intryck för den som läser koden. 

Eftersom att kunden endast tittar på blocköverblicken av modulens olika ingångar och utgångar 

och inte tittar i själva koden är det även viktigt att detta block är tydligt utformat. Strukturen för 

överblicksblocket utvecklades så att användaren nu kan se vart alla ingångar kommer ifrån. 

Figur 24 på nästa sida visar den nya strukturen för just ventilen ”V100”, observera att alla 

variabelkommentarer har gömts för att spara plats i figuren, så endast variabelnamnen visas här. 

I vanliga fall kommer dessa variabelkommentarer att synas i överblicksblocket, vilket gör det 

tydligare för användaren att förstå vad de olika variablerna har för funktion. 
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Figur 24. Den nya, mer strukturerade blocköverblicken för ventil ”V100”. 
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Ingångarna har nu sorterats så att alla ingångar som får sitt värde från användargränssnittet 

kommer först (alla som börjar på ”V100 HMI”) och sen kommer de ingångar som operatören 

inte kan ändra på från gränssnittet utan som specificeras direkt i programkoden (alla som börjar 

på ”V100”). Detta gör att överblicksblocket får en tydligare struktur.  

3.4 Utformning av användarvänligt grafiskt gränssnitt 

Ett tydligt designat användargränssnitt är viktigt för att kunden enkelt ska kunna manövrera 

mjukvaran utan större hjälp från instruktionsböcker eller från personen som designat 

användargränssnittet. Eftersom att gränssnittet är det enda som kunden egentligen kommer att 

använda och titta på efter att ha köpt mjukvaran kommer de bli missnöjda om det inte är 

användarvänligt.  

Att skapa ett mer användarvänligt gränssnitt tar självklart tid, men om en kund är missnöjd på 

grund av brister i användarvänligheten och väljer att reklamera mjukvaran kommer skapandet 

av användargränssnittet ta längre tid totalt än om gränssnittet designats tydligare redan från 

början. Detta är en avvägning som måste göras av den som designar gränssnittet tillsammans 

med kundens krav på gränssnittets tydlighet och användarvänlighet. 

3.4.1 Layout och format 

Det finns olika rekommendationer och riktlinjer som behandlar just design av 

användargränssnitt, bland annat en standard från ISO: Ergonomic Design of Control Centres – 

Part 5: Displays and Controls [23]. Denna standard tar bland annat upp att det är viktigt att: 

 Operatören har tillgång till all information som krävs för att kunna genomföra alla 

uppgifter, till exempel att operatören har en permanent överblick av systemets status. 

 Gränssnittet hjälper operatören att genomföra alla uppgifter på ett effektivt sätt, till 

exempel att operatören enbart får information som är nödvändig eller att det finns 

genvägar tillgängliga. 

 Välja rätt nivå av uppmärksamhet för olika element i gränssnittet, till exempel att 

alarmtexter och -symboler bör sticka ut tydligt från bakgrundsinformation som inte är 

lika viktig. 

 Designen hålls konsekvent genom alla vyer i gränssnittet, till exempel att samma 

färgkodning används. 

 Gränssnittet är lätt att använda, till exempel att operatören kan förstå och använda 

gränssnittet utan en manual. 

 Operatören får nödvändig feedback från gränssnittet, till exempel att operatören får reda 

på om ett kommando misslyckades att exekveras.  

I standarden nämns även ett stort antal rekommendationer som handlar om bland annat 

utformning av text på skärmen, svarstider för olika uppgifter samt vad designern bör tänka på 

när olika vyer, kontroller och alarmprioritet utformas. 

I en guide från Schneider Electric [24] presenteras tio steg för att uppnå en lyckad design för 

det grafiska användargränssnittet. Ett av dessa steg handlar om att strukturera layouten för de 

olika vyerna i gränssnittet. Det är viktigt att samma layout bibehålls i alla olika vyer för att 

uppnå ett konsekvent användargränssnitt. Detta innebär att allt som ska finnas på flera eller alla 

olika vyer ska ligga på samma plats i dessa vyer. Detta underlättar för operatören genom att inte 

behöva leta efter de funktioner som ofta används i de olika vyerna.  

Ett annat steg i guiden tar upp val av knappar och hur dessa knappar ska se ut beroende på om 

de är aktiverade eller inte. Det är viktigt att samma typ av knapp representerar samma funktion 

i alla vyer, det vill säga identisk storlek, form och färg. När knapparna sedan ska placeras på 

skärmen får de inte placeras för nära varandra eftersom att operatörer ofta använder handskar 
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och därför riskerar att klicka på fel knapp. Enligt denna guide ska knapparna placeras minst 5 

mm ifrån varandra och det ska vara minst 20 mm mellan knapparnas centrum.  

För att tydligt visualisera knapparnas status för operatören ska en specifik formatering 

användas. I denna guide används: 

 Upphöjt utseende om en knapp går att trycka på, men är deaktiverad 

 Nedtonat utseende om en knapp inte går att trycka på 

 Nedsänkt utseende om en knapp är aktiverad 

Även utformning av text diskuteras. Till exempel att en text inte endast ska bestå av versaler 

eller kursiva bokstäver och att storleken på texten ska justeras beroende på avståndet den ska 

kunna läsas från. Denna guide diskuterar även färgkodning av de olika knapparna och 

funktionerna, detta presenteras mer ingående i avsnitt 3.4.2 nedan.  

3.4.2 Färgkodning 

En av de viktigaste faktorerna att tänka på när ett användarvänligt gränssnitt utformas är 

färgkodningen. Därför finns det ett stort utbud av publicerat material som handlar om just 

färgkodning av användargränssnitt. I guiden från Schneider Electric nämns bland annat att det 

max ska finnas fem eller sex olika färger i gränssnittet och att de vanligaste färgkodningarna 

är: 

 Grön för aktiverad 

 Gul/orange för varning 

 Röd för alarm 

 Blå för mindre viktig information 

I guiden nämns även att kontrasten för olika knappar ska regleras beroende på deras funktion 

och att det är viktigt att även färgblinda kan urskilja de olika färgerna. Det finns vetenskapliga 

artiklar som behandlar just val av färger när det kommer till färgblindhet. Ett exempel är en 

artikel som beskriver användandet av färgvetenskap för att designa effektiva 

användargränssnitt, även för färgblinda [25]. I denna artikel presenteras ett antal krav som 

utformades för U.S Navy’s ubåtsdisplayer. De kallas för ”Universal Color Requirements” och 

är användbara även för allmänna användargränssnitt: 

 Färgerna måste vara identifierbara av alla användare, även färgblinda. 

 Färgerna måste ha tillräcklig kontrast för att enkelt gå att se och läsa. 

 Färgerna måste vara stabila genom alla olika vyer och ljusförhållanden. 

 Det bör finnas så få olika färger som möjligt i användargränssnittet. 

 En färg ska ha samma betydelse överallt i gränssnittet. 

 Färgmappning till dataattribut bör vara kognitivt och kulturellt lämpligt samt 

uppgiftsrelevant. 

För att välja färger som även färgblinda kan skilja mellan genomfördes en omfattande analys 

med både människor med normal syn och med olika typer av färgblindhet. Beräkningar av 

skillnader mellan alla färger som kan gå att förväxla samt kontraster för symboler och text 

genomfördes. De tog även fram lämpliga nivåer på nyans, ljushet och mättnad. När det kommer 

till sådant som är viktigt att operatören ser, till exempel alarm, är det bäst att inte bara 

uppmärksamma dessa med färg. De kan även uppmärksammas med till exempel form, storlek 

eller rörelse. 

I artikeln specificeras även olika funktioner i ett användargränssnitt: 

 Uppmärksamhet 

 Identifiering 
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 Segregering 

 Läsbarhet/synlighet 

Dessa funktioner ledde, tillsammans med de ovan nämna kraven, till ett antal kvantitativa 

färgkriterier. Dessa kriterier presenteras i Tabell 14 nedan. I tabellen används ΔE, från 

International Commission on Illumination (CIE), som står för färgskillnad. Det finns olika 

formler för att beräkna färgskillnaden, i denna tabell används CIEDE2000. [26] 

Tabell 14. Kvantitativa färgkriterier i förhållande till de olika funktionerna i användargränssnittet. 

Färgskillnaden som anges är jämfört med alla andra färger i gränssnittet. 

 Kvantitativt färgkriterium 

Önskad 

funktion 

Uppmärksamhet 
Ljushet: 

Maximum 
Mättnad: 

Maximum 
Färgskillnad: 

>18 ΔE 
- 

Identifiering 
Nyans: 

Vanlig 

Avsikt: 

Konsekvent 

med 

kulturella 

normer 

Färgskillnad: 

>9 ΔE 

Omgivning: 

Samma för 

alla fall 

Segregering 

Färgskillnad: 

>9 ΔE (idealt) 

>1 ΔE (minst) 
- - - 

Läsbarhet/synlighet 
Ljuskontrast: 

>0,4 
- - - 

Implementering av dessa krav och kriterier garanterar att informationen i användargränssnittet 

kommer vara identifierbar för alla utom de mest allvarligt färgblinda (de som inte kan se färgen 

blå, eller inte kan skilja mellan blå och gul). 

I en kritisk granskning av gränssnittsstandarder genomförd av företaget Acuite [27] presenteras 

olika rekommendationer när det kommer till färger i ett grafiskt användargränssnitt: 

 Bakgrund – Ljusgrå, detta reducerar bländning från lokalens belysning och har fördelar 

när det kommer till uppmärksamhetsfunktioner. 

 Allmän text – Svart text på ljus bakgrund är optimalt. 

 Viktig information – Färg som starkt och tydligt skiljer sig från resten. 

 Mindre viktig information – Grå. 

 Ren blå färg (ej blandad med röd eller grön) bör undvikas. 

 Undvik att använda röd-grön färgkodning (för att underlätta för färgblinda). 

Tabell 15 nedan visar de vanligaste typerna av färgblindhet [28]. 

Tabell 15. Visar de vanligaste typerna av färgblindhet bland både män och kvinnor samt om de kan urskilja 

färgerna grön och röd. 

Typ Andel män Andel kvinnor Kan urskilja grön/röd 

Deuteranomali (grönsvaghet) 5 % 0,4 % Ja 

Protanomali (rödsvaghet) 1 % 0,01 % Ja 

Deuteranopi (grönblindhet) 1 % 0,01 % Nej 

Protanopi (rödblindhet) 1 % 0,01 % Nej 

För att lättare illustrera detta användes en hemsida som visar hur färgblinda upplever olika 

färger [29], se Figur 25 på nästa sida. 
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Ingen färgblindhet Deuteranomali ProtanopiDeuteranopiProtanomali

Figur 25. Visar hur personer med olika typer av färgblindhet upplever röd och grön färg enligt bilden längst 

till vänster. 

Med hjälp av denna hemsida gick det även att se att de med deuteranopi och protanopi endast 

ser olika nyanser av gult och blått.  

3.5 Mjukvarumodulernas grafiska användargränssnitt 

I detta examensarbete har, som tidigare nämnts, tre olika mjukvarumoduler analyserats. Dock 

är det grafiska användargränssnittet till stor del designat likadant för alla tre moduler, därför 

kommer endast ett av dem att presenteras i detta avsnitt.  

3.5.1 Hur ser det ut idag? 

Även här är det ventilmodulen som valts att presenteras. Det grafiska användargränssnittet är 

utvecklat i Siemens programverktyg TIA Portal och är uppdelat i tre olika vyer; en 

operationsvy, en konfigurationsvy och en eventvy. I operationsvyn kan operatören styra 

ventilens basfunktioner, det vill säga skifta mellan manuellt och automatiskt läge, aktivera och 

deaktivera (öppna och stänga) ventilen samt övervaka ventilens status med hjälp av en symbol 

som skiftar färg. Denna vy kan alla operatörer komma åt och se hela tiden.  

Även konfigurationsvyn kan alla operatörer komma åt genom att när som helst trycka på en 

knapp i operationsvyn. Dock krävs det en specifik inloggning för att ändra i parametrarna i 

konfigurationsvyn. Även här har operatören en överblick av ventilens status med hjälp av 

värden på olika utparametrar, samt att operationsvyn finns i nedre hörnet av konfigurationsvyn.  

I eventvyn kan operatören se alla aktuella alarm, varningar och meddelanden. Här finns även 

en knapp för att kvittera aktuella alarm. Dock finns det ingen överblick av ventilens status i 

denna vy. Gränssnittet är för övrigt lätt att använda utan behov av en extra manual. 

Det som framförallt analyserats i detta användargränssnitt är de olika vyernas layout, format 

och färgkodning. 

Vyernas layout och format 

Layouten i de tre olika vyerna är konsekvent och de knappar som finns på alla vyer ligger på 

samma ställen i varje vy. De knappar som representerar samma funktion skiljer sig dock något 

i format vilket borde ändras så att det blir konsekvent. Figur 26 nedan visar denna skillnad. 

 

Figur 26. Visar skillnaden mellan två knappar med samma funktion.  

Båda dessa knappar har en tryckfunktion med två olika värden, 1 eller 0 (aktivera eller 

deaktivera). Ändå skiljer sig deras format i de olika vyerna. Knappen till höger har tjockare 

kantlinjer med annan färg och rundare hörn, är bredare i storleken och har en annan text- och 
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bakgrundsfärg, även om båda knapparna har samma värde. Knappen till vänster har namnet 

utanför rutan istället för inuti och namnen på knapparna står på olika språk, både svenska och 

engelska. Inne i rutan till vänster visas i stället värdet på knappen, i detta fall ”False” eller med 

andra ord en nolla, vilket är bra då även färgblinda kan se skillnad mellan knappens värden. I 

figuren ovan ses det även att endast versaler används för namnet på knappen till vänster, vilket 

enligt guiden från Schneider Electric ska undvikas. Enligt samma guide ska knapparnas status 

visualiseras med upphöjt, nedsänkt eller nedtonat utseende. Detta görs inte i någon av vyerna 

utan knapparnas status illustreras endast med färger (och i en av vyerna även med text, se Figur 

27 nedan), vilket kan vara bristande och bör därför utvecklas.  

I konfigurationsvyn finns det knappar för alla in- och utgångar i modulen. Dessa är organiserade 

efter inparametrar, inparametrar tider och utparametrar. Figur 27 nedan visar 

konfigurationsvyn. För en större bild, se Bilaga 6. Konfigurationsvyn – Nuvarande. 

 

Figur 27. De olika knapparna i konfigurationsvyn är uppdelade i tre grupper; inparametrar, inparametrar 

tider och utparametrar. Inparametrarna är tryckknappar med värde 1 eller 0 och i rutorna för inparametrar 

tider kan operatören själv skriva in ett valfritt numeriskt värde. Utparametrarna visar ventilens status och dessa 

knappar kan inte operatören ändra värdet på. Rutan nere i vänstra hörnet är operationsvyn, även här illustreras 

en tydlig skillnad i formatet mellan dessa knappar och knapparna i konfigurationsvyn. 

Denna layout kan ifrågasättas, nu är knapparna uppdelade endast baserat på funktion i 

gränssnittet, det vill säga tryckknapp, inmatningsruta och statusruta. De olika parametrarnas 

funktion i själva koden tas inte hänsyn till. Till exempel så beror vissa ingångar på processen, 

ett momentant läge. Dessa ingångar talar om för ventilen vad som ska göras i detta nu, medan 

andra ingångar är sådana som står med i funktionsspecifikationen och handlar mer om hur 

ventilen ska bete sig. För att förtydliga för operatören vilka värden som bör ändras på och inte 

borde knapparna organiseras om. Dessutom är texten på olika sidor om knapparna i denna vy. 

Alla utparametrar har texten till vänster om knapparna medan alla inparametrar har texten till 

höger om knapparna. Detta kan göras mer konsekvent genom att se till att texten placeras på 

samma sida om alla knappar. 
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Vyernas färgkodning 

I den kritiska granskningen av Acuite stod det att bakgrundsfärgen bör vara ljusgrå då det 

reducerar bländning från lokalens belysning och har fördelar vad gäller 

uppmärksamhetsfunktioner. I Figur 27 på föregående sida är bakgrundsfärgen någon typ av 

gul/beige färg, både i konfigurationsvyn och operationsvyn. Detta bör ändras till ljusgrå istället. 

Figur 28 nedan visar en större bild av operationsvyn så som den ser ut innan operatören klickat 

sig vidare till konfigurationsvyn. 

 

Figur 28. Operationsvyn och dess färgkodning. ”Info”-knappen försvinner när operatören trycker på den och 

operatören kommer då direkt till konfigurationsvyn, Figur 27, för den aktuella ventilen. 

Den lilla rutan med ett ”M” visar att ventilen är i manuellt läge, operatören vill oftast att detta 

ska sticka ut ordentligt från resten av vyn för det vanligaste är att ventilen är i autoläge. Denna 

ruta är cyan-färgad vilket innebär att en färgblind kommer se den som grå/vit. Detta är inte 

tillräckligt utstickande från resten av färgerna i vyn och bör därför ändras till en färg som är 

utstickande även för en med röd-grön färgblindhet. Rutan med ett ”I” har däremot en 

färgkodning som alla kommer kunna se bra. 

Som tidigare nämnt skiljer sig färgkodningen mellan de olika vyerna. I konfigurationsvyn 

symboliseras en deaktiverad knapp med färgen vit och en aktiverad knapp med färgen grön. 

Medan i operationsvyn symboliseras en deaktiverad knapp i de flesta fall med färgen grå och 

en aktiverad knapp med färgen grön. Några undantag gäller dock för färgkodningen i 

operationsvyn. Figur 29 nedan visar knapparnas olika färgkodningar i vyerna. 

 

Figur 29. Den övre raden visar hur knapparna ser ut när de är deaktiverade och den nedre raden visar hur de 

ser ut när de är aktiverade. Notera att ”Deaktivera”-knappen ser likadan ut i båda fallen.  

De olika knapparnas färgkodning skiljer sig relativt mycket vilket kan förvirra operatören. Detta 

borde göras mer konsekvent. Dessutom används en nästan helt ren blå färg för ”Hand”-knappen 

vilket enligt den kritiska granskningen av Acuite bör undvikas. 

I operationsvyn, se Figur 28 ovan, kan operatören hela tiden se ventilens status med hjälp av en 

symbol som skiftar färg. Färgkodningen för denna är enligt Tabell 16 på nästa sida. 
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Tabell 16. Färgkodningen för symbolen som visar ventilens status i operationsvyn. 

Ventilstatus Indikation Symbol 

Odefinierad Magenta 
 

Ventil stängd Vit 
 

Ventil öppen Grön 
 

Aktivering eller deaktivering inväntas Blinkande grön 
 

Alarm aktivt, men redan kvitterat Röd 
 

Alarm aktivt och inte kvitterat Blinkande röd 
 

Säkerhet förlorad och alarm är inte hävda Blinkande röd/gul 
 

Ventil inaktiverad (kan ej manövreras) Orange 
 

Denna färgkodning följer den vanliga som togs upp i Schneider Electrics guide. Det vill säga 

att alla larm indikeras med röd, att ventilen är aktiverad indikeras med grön och varningar så 

som att säkerhet förlorats eller att ventilen är inaktiverad och därför inte kan användas 

överhuvudtaget indikeras med gul och orange. Om ventilstatusen är odefinierad betyder det att 

något okänt är fel och därför indikeras den med en starkt utstickande färg, i detta fall magenta, 

så att operatören direkt ska se det.  

Detta är dock en röd-grön färgkodning och eftersom att det är viktigt att operatören kan skilja 

mellan en grön och en röd ventilsymbol bör detta ändras då det kan vara svårt för en som har 

röd- eller grönblindhet. I Tabell 17 nedan visas det hur dessa symboler ser ut för personer med 

de vanligaste typerna av färgblindhet. 

Tabell 17. Visar hur personer med olika typer av färgblindhet upplever de olika ventilsymbolerna. 

Ingen 

färgblindhet 
Deuteranomali Protanomali Deuteranopi Protanopi 
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Med hjälp av denna tabell illustreras det att personer med deuteranomali eller protanomali 

kommer klara av att se skillnad mellan alla färger i denna färgkodning. Dock kommer personer 

med deuteranopi eller protanopi se gult och grönt ungefär likadant, de kommer även ha svårt 

att skilja mellan grön, röd och orange. Som det ser ut för dem är den gröna färgen mer 

utstickande än den röda, vilket inte är bra eftersom röd ska signalera att ett fel har uppstått. 

Eftersom att de med deuteranopi eller protanopi endast kan se olika nyanser av blått och gult är 

det viktigt att anpassa de olika färgernas mättnad och ljusstyrka så att rätt färger blir utstickande 

även för dessa personer, alternativt att ventilens status inte enbart visas med olika färger på 

ventilsymbolen. 

I eventvyn är färgkodningen simpel. Alla alarm, varningar och meddelanden visas i listor med 

svart text på vit bakgrund, vilket är optimalt enligt den kritiska granskningen av Acuite. Titeln 

för de olika listorna indikeras med svart text på färgad bakgrund enligt färgkodningen röd – 

alarm, gul – varning och grå – meddelanden. Här är det dock inte lika viktigt med en 

färgkodning som även färgblinda kan urskilja eftersom att det även finns text som visar vilken 

lista som är vilken. Figur 30 nedan visar eventvyn.  

 

Figur 30. Eventvyn och dess färgkodning för alarm, varningar och meddelanden. Knapparna ”Larm” och 

”Kvittera Larm” nere i vänstra hörnet blinkar rött när ett alarm är aktivt. 

Enligt Schneider Electrics guide ska mindre viktig information ha färgen turkos medan den ska 

vara grå enligt den kritiska granskningen av Acuite. I detta fall har den mindre viktiga 

informationen (meddelanden) färgen grå. De personer som har deuteranopi eller protanopi ser 

dock turkos som grå/vit. 

3.5.2 Utvecklingsförslag 

De nedanstående förslagen på hur ventilmodulens användargränssnitt skulle kunna se ut baseras 

på informationen presenterad i avsnitt 3.4, genomförda intervjuer samt författarens egna 

erfarenheter och åsikter. Utvecklingsförslagen utgår från de faktorer som presenterades i avsnitt 

3.5.1 ovan, det vill säga de olika vyernas layout, format och färgkodning. 
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Vyernas nya layout och format 

Till en början ändrades alla knappar med samma funktion i de olika vyerna till ett konsekvent 

format. De har nu exakt samma storlek och färg, även språket som används i knapparna är 

samma i båda vyerna. Det finns nu heller inga ord som enbart innehåller vokaler och värdet för 

alla knappar illustreras inte enbart med en färg längre. Figur 31 nedan visar hur knapparna i 

konfigurationsvyn och operationsvyn ser ut nu. 

 

Figur 31. Knapparnas nya och konsekventa format i de olika vyerna, jämför med Figur 26. 

Det som ännu skiljer knapparna åt är att knapparna i konfigurationsvyn fortfarande har sitt namn 

utanför knapparna istället för inuti, som i operationsvyn. Eftersom att alla knappars namn i 

konfigurationsvyn inte får plats inuti knapparna samt att knapparnas namn i operationsvyn inte 

får plats utanför knapparna, så fick denna skillnad behållas. Istället valdes det att även i textform 

tala om för operatören vilket värde knapparna har i operationsvyn genom att skriva till orden 

”False” och ”True” inuti knapparna, precis som i konfigurationsvyn. 

Layouten för konfigurationsvyn modifierades drastiskt, vilket visas i Figur 32 nedan. För en 

större bild, se Bilaga 7. Konfigurationsvyn – Ny.  

 

Figur 32. Konfigurationsvyns nya layout, jämför med den gamla konfigurationsvyn i Figur 27. 

De olika knapparna i konfigurationsvyn är nu uppdelade efter deras funktion i själva koden 

istället för deras funktion i gränssnittet. De knappar som är placerade under ”Inputs” är de 

ingångar som talar om för ventilen vad som ska ske i detta nu, ett momentant läge. ”Valve 

parameters” är alla ingångar som står med i funktionsspecifikationen, det vill säga de ingångar 

som beskriver hur ventilen ska bete sig. Dessa ventilparametrar kommer inte operatören ändra 

på medan programmet kör utan de tilldelas ett värde från början och behåller oftast detta värde 
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resten av tiden. Anledningen till att dessa parametrar valdes att ha kvar i gränssnittet är för att 

det kan vara intressant för operatören att se deras värden även om de inte ska ändras. Detta kan 

även underlätta vid till exempel felsökning.  

Istället för namnet ”Utparametrar” valdes namnet ”Valve alarms” och några av utgångarna togs 

bort från gränssnittet då de inte ansågs relevanta för operatören. Till exempel, utgången ”Order” 

visade endast om ventilen hade fått en order att aktiveras eller deaktiveras, den visade inte om 

aktiveringen eller deaktiveringen genomförts eller inte. Även statusnumret togs bort från denna 

del av gränssnittet och placerades istället inuti ventilsymbolen i operationsvyn, mer om detta 

nedan. Nu visas endast de olika ventilalarmen i denna del av gränssnittet. 

Utöver uppdelningen av knapparna har texten placerats till vänster om alla knappar, knapparnas 

namn står inte enbart i versaler och vissa namn har ändrats till ett något mer beskrivande namn, 

till exempel ”No Activation Feedback” istället för ”NO FEEDBACK ACTIVATED”. Efter det 

lades en informationsruta till nere i högre hörnet. Denna beskriver den ventilstatus som kan 

uppkomma med text, symbol och nummer. Detta underlättar dels för färgblinda eftersom 

ventilen status inte bara symboliseras med en färg, men även för andra operatörer då det kan 

vara svårt att komma ihåg vilken siffra och färg som motsvarar vilken status. 

Även operationsvyns layout utvecklades, detta kan ses i Figur 32 på föregående sida, men för 

en större bild av operationsvyn, se Figur 33 nedan. 

Valve V100

Config.

Manual mode
True

Activate 
valve True

Auto mode
False

Deactivate
valve False

M

2

 

Figur 33. Operationsvyn som den ser ut innan operatören klickat sig vidare konfigurationsvyn, jämför med 

den gamla operationsvyn i Figur 28. 

Här har knapparnas namn döpts om dels till engelska, och dels så att knapparnas värde även 

illustreras i text. Den före detta ”Info”-knappen har nu ändrats till en ”Config.” knapp. Detta 

namn blir tydligare då denna knapp tar operatören till konfigurationsvyn.  

För att visa ventilens status för operatören fanns förut endast ventilsymbolen som ändrade färg. 

Nu finns även en liten siffra inuti symbolen som också visar ventilens status. För att ta reda på 

vilken siffra och färg som motsvarar vilken status kan operatören antingen läsa i den tekniska 

specifikationen eller klicka på ”Config.”-knappen. 

Dessutom har små rutor lagts till ovanför ventilsymbolen. Tidigare fanns bara rutor som visade 

om ventilen var i manuellt läge eller om den var låst (på engelska: interlock). Nu finns även 

rutor för om ventilen är i autoläge, om den är skyddad (på engelska: protect) eller om den är i 

vänteläge (på engelska: hold). Hur dessa rutor ser ut visas i nästa avsnitt. 

Eventvyns layout valdes att behållas, det enda som ändrades var språket i vyn. Allting är nu på 

engelska för att bibehålla ett konsekvent format mellan de olika vyerna. Eventvyn visas i Figur 

34 på nästa sida.  
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Figur 34. Eventvyn ser likadan ut med undantag från att språket nu är engelska istället för svenska, jämför 

med den gamla eventvyn i Figur 30. 

Vyernas nya färgkodning 

Som kan ses i Figur 32 och Figur 33 har bakgrundsfärgen nu ändrats till ljusgrå istället för 

gul/beige. Även färgkodningen för de olika knapparna har ändrats och är nu konsekvent, vilket 

visas i Figur 35 nedan. 

Auto mode 
False

Auto mode 
True

Manual 
mode False

Manual 
mode True

Activate 
valve False

Activate 
valve True

Deactivate 
valve False

Deactivate 
valve True

FalseReset Valve = 

TrueReset Valve = 
 

Figur 35. De olika knapparnas färgkodning är nu konsekvent. Detta minskar eventuell förvirring hos 

operatören. Jämför med den gamla färgkodningen för dessa knappar i Figur 29. 

Färgkodningen för ventilsymbolen har valts att behållas likadan med undantag för den symbol 

som var magentafärgad, denna symbol är nu blå (ej helt ren) istället. Detta för att de som är 

färgblinda ändå ser magenta som blå och denna färg är utstickande även för de som inte är 

färgblinda. För att de färgblinda inte ska ha svårt att urskilja vilken status ventilen har valdes 

det, istället för att ändra färgkodningen på symbolen, att illustrera statusen med en siffra inuti 

symbolen samt med en textinformationsruta om de olika ventilstatusarna. Detta visas i Figur 32 

på sida 69. 

Även eventvyns färgkodning valdes att behållas likadan då de olika fälten redan markeras med 

både färg och text, vilket kan ses i Figur 34 ovan. 

Färgkodningen för de små rutorna ovanför ventilsymbolen ändrades något, den nya 

färgkodningen visas i Figur 36 på nästa sida. 
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Figur 36. Färgkodningen för de små informationsrutorna ovanför ventilsymbolen. Jämför med de två små 

gamla rutorna i Figur 28. 

Färgkodningen för ”Hold”, ”Interlock” och ”Protect” valdes att behållas likadan som den gamla 

för ”Interlock” då den är lätt att se för alla, även färgblinda. Det är dock bara en av dessa tre 

symboler, den med högst prioritet, som kommer visas på samma gång och därför gör det 

ingenting om de har samma färg. Däremot ändrades färgen för ”Manual mode” till blå istället 

för cyan så att den är utstickande även för färgblinda. Färgen för ”Auto mode” valdes till grå 

då det är standardläget för ventilen vilket innebär att det är mindre viktig information. 
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4. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

I detta kapitel förs en diskussion, med innehållande slutsats, om vilka utvecklingsmöjligheter 

som finns på PRC. Både vad gäller deras metod för dokumentation och testning av mjukvara 

och de kodmoduler som analyserats. Här nämns även kort kritik om detta examensarbete samt 

förslag på fortsatt arbete. Innehållet i detta kapitel baseras på författarens egna åsikter. 

4.1 Utvecklingsmöjligheter på PRC Engineering 

Efter att ha analyserat PRC:s metoder för dokumentation, testning och utveckling av mjukvara 

konstateras det att de är relativt lika de metoder som presenteras i olika standarder från IEEE. I 

allmänhet har PRC en väl definierad metod med checklistor, instruktioner och mallar för i 

princip alla moment i processen. Det finns dock förslag på utvecklingsmöjligheter. 

Till exempel så använder sig PRC inte utav några specifika designspråk, de har istället egna 

fördefinierade mallar för hur all information i de olika dokumenten ska presenteras. Detta leder 

till att det är ytterst viktigt att dessa mallar är välutvecklade och att alla som ska använda dessa 

mallar lätt kan tyda och förstå dem. I dagens läge är dessa mallar inte konsekventa, framförallt 

när det kommer till struktur och format. Alla mallar är inte heller uppdaterade till den senaste 

versionen, till exempel refereras det till fel dokument-ID i mallarna då PRC nyligen ändrade 

dessa nummer när de bytte till ett nytt kvalitetssystem (vilket även gäller alla instruktioner som 

finns på PRC:s VLS). Detta leder till att det blir svårare att hitta de dokument som refereras till 

i mallarna och instruktionerna. Dessutom står fortfarande namnet på det gamla 

kvalitetssystemet (KVAL istället för VLS) kvar i alla mallar och instruktioner. Dessa problem 

bör åtgärdas så fort som möjligt.  

Ytterligare en nackdel med PRC:s mallar är att varje gång en mall uppdateras kommer de nya 

dokumentens struktur och format att skilja sig från de gamla, eftersom att de gamla dokumenten 

inte uppdateras tillsammans med mallen. De gamla dokumenten kommer alltså fortfarande att 

se ut som den gamla mallen, medan de nya dokumenten kommer följa den nya mallen. Detta 

upplevdes under examensarbetets gång då testdokumenten skulle skrivas. De dokument som 

användes som grund för att skriva all testdokumentation följde tydligen en gammal mall, vilket 

senare ledde till förvirring när den nya mallen skulle ligga som grund för godkännandet av 

testdokumenten.  

Alternativet till mallar är att istället använda standardiserade designspråk för all dokumentation, 

där det definieras listor med vilket designspråk som ska användas i vilket sammanhang. Dock 

finns det då en risk att formatet för olika dokument kommer skilja sig i alla fall, eftersom att 

det blir upp till varje enskild författare att bestämma exempelvis rubrik- och textstorlek. Det 

bästa alternativet vore alltså att kombinera standardiserade designspråk med fördefinierade 

mallar för smådetaljer såsom textstorlek, typsnitt och kapitelindelning. Detta minskar risken för 

stora skillnader i de olika dokumentens struktur och format, även om mallarna skulle 

uppdateras. 

Dessutom borde även noggrannheten och striktheten av själva mjukvaruutvecklingen ses över. 

PRC har i dagsläget bra beskrivande dokument för hur mjukvara ska utvecklas och vad 

programmeraren ska tänka på vad gäller kodstruktur, variabelnamngivning och intern 

dokumentation. Dock följer inte alla programmerare detta, vilket till exempel kan ses i den 

programkod som analyserats i denna rapport.  

De instruktioner för hur mjukvaruutvecklingen ska gå till, som finns på PRC:s VLS idag, skulle 

kunna göras mer strikta. Till exempel att en eller flera specifika namnkonventioner ska 

användas vid all mjukvaruutveckling, istället för att programmeraren själv får välja 
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namnkonvention. Denna lilla ändring kommer bidra till att det blir lättare för utomstående att 

förstå och tolka koden och dess variabler eftersom att de alla använder samma namnkonvention.  

Det vore även bra om PRC kan gå ut med information till alla anställda programmerare på alla 

kontor och trycka på hur viktigt det är att följa dessa instruktioner, samt förklara varför det är 

viktigt. De argument som presenterats i denna rapport kan, om så önskas, användas som stöd 

för denna informationsspridning. Förhoppningsvis leder detta till att fler programmerare tänker 

på struktur, format, namngivning av variabler och intern dokumentation redan vid början av 

mjukvaruutvecklingen så att de slipper göra om detta arbete sedan när koden granskas och inte 

kan godkännas på grund av just dessa brister. 

En sak som saknas i PRC:s instruktioner är hur ett användarvänligt grafiskt gränssnitt ska 

designas och vad programmeraren bör tänka på när detta utvecklas. Detta bör uppdateras och 

då kan de punkter som tagits upp i denna rapport användas som stöd, om så önskas. 

Om allt detta ska tas hänsyn till när kod och gränssnitt utformas innebär det att det kommer ta 

längre tid för programmeraren att utveckla koden och gränssnittet. Detta är kanske i vissa fall 

inte möjligt då det finns kunder som behöver en lösning så fort som möjligt och endast värderar 

att programmet fungerar som det ska. I dessa fall måste koden och gränssnittet vidareutvecklas 

i efterhand, om det är så att de ska kunna användas till andra projekt i framtiden.  

Dock är det alltid en risk att vänta med detta arbete. Ett exempel: personen som skrev koden 

från början har slutat jobba på företaget och koden är inte korrekt utvecklad på grund av tidsbrist 

under utvecklingsprojektet. I sådana fall kan det vara svårt för en annan programmerare att tolka 

och förbättra koden utan hjälp från personen som skrev den. Detta kan resultera i att koden 

istället måste skrivas om från början, vilket kommer ta längre tid än om den utvecklas korrekt 

från första början. 

Därför rekommenderas det att förslagen som presenterats i denna rapport, i så många fall som 

möjligt, bör tas hänsyn till så tidigt som möjligt i utvecklingen av programkod och 

användargränssnitt. Detta kommer i längden att förbättra utvecklingen av mjukvara på PRC. 

Ytterligare en stor utvecklingsmöjlighet för PRC:s mjukvarumoduler är att se till att alla 

användargränssnitt har en färgkodning som kan urskiljas även av färgblinda. Det 

rekommenderas då starkt att ta hjälp av ett liknande verktyg som användes i denna rapport; en 

hemsida som visar hur personer med alla olika typer av färgblindhet ser alla olika färger. På 

denna hemsida kunde användaren själv skriva in vilken färg som helst med hjälp av färgens 

RGB-kod. Något som även rekommenderas vid utveckling av dessa typer av gränssnitt är att 

inte enbart förlita sig på färgkodning, använd även text för att förtydliga ytterligare. Hellre allt 

för tydligt än något otydligt. 

4.2 Reflektion och fortsatt arbete 

Den utveckling som genomfördes av koden och gränssnittet är i dagens läge inte fullständig. 

För det första är det bara en av de tre modulerna som praktiskt har utvecklats i SIMATIC 

Manager och TIA Portal, de resterande två är inte påbörjade. Dock finns det en del teoretiskt 

underlag för att kunna utveckla även dessa två, med exempelvis kommentarer från Anders 

Wallin som programmerade dessa moduler från grunden.  

För det andra har inte alla kopplingar gjorts mellan ventilmodulens kod och gränssnitt. I dagens 

läge är inte alla ingångar i SIMATIC Manager kopplade till gränssnittet i TIA Portal, vilket 

innebär att modulen inte kommer fungera som den ska i praktiken.  

Det var bara ett fåtal personer som intervjuades i detta arbete, det hade varit bättre med åsikter 

från flera olika personer som stöd för utvecklingen av koden och gränssnittet. Dock hade de 
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personer som intervjuades liknande åsikter om vad som bör utvecklas och det är därför stor 

sannolikhet att den utveckling som gjorts i detta arbete är på väg åt rätt håll. 

Ytterligare utveckling skulle kunna göras i användargränssnittets färgkodning, där alla färgers 

kontrast, mättnad och ljushet bör undersökas mer noggrant. I dagens läge har endast en kort 

analys gjorts av de färger som valdes för användargränssnittet. För en mer ingående 

undersökning kan tabellen som visar hur kontrast, mättnad och ljushet bör väljas för olika typer 

av funktioner i användargränssnittet användas som stöd. Denna tabell återfinns på sida 63 i 

rapporten. 

Efter examensarbetet upptäcktes det att det även finns standarder som beskriver hur grafiska 

symboler ska utformas och illustreras i ett användargränssnitt. Dessa standarder, bland annat en 

från International Society of Automation (ISA), skulle kunna användas för att se till att alla 

symboler i gränssnittet är utformade på korrekt sätt. Dessa symboler kan vara till exempel 

pump- motor- och ventilsymboler. Det framgår även att så lite text som möjligt bör användas i 

gränssnittet. Detta skulle kunna analyseras ytterligare för att ta reda på om viss text kan ersättas 

med symboler (till exempel bock eller kryss) eller illustrationer (till exempel upphöjt/nedsänkt 

utseende på en knapp). Detta kommer underlätta för operatörer som inte förstår det språk som 

används i gränssnittet. 

Tillsammans med Anders Wallin och Simon Pettersson har en lista med fortsatt arbete tagits 

fram för de olika modulerna. Följande exempel är dock enbart för ventilmodulen, då det är den 

modulen som legat i fokus i denna rapport. 

 Införa ett simuleringsläge så att programmet kan köras utan att ventilen rör sig i 

verkligheten. 

 Lägga till en ingång som beskriver hur ventilen ska bete sig vid eventuellt alarm; ska 

den fortsätta tills läget den var på väg till har uppnåtts (aktiverad/deaktiverad) eller ska 

den alltid aktiveras/deaktiveras? 

 Försöka minska antalet ingångar, detta leder till att det blir mindre rörigt i koden. 

Dessa är relativt komplicerade uppgifter och kan därför utgöra grunden för ett nytt 

examensarbete.
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BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR 

Nedanstående frågor låg som grund för intervjuerna med Anders Wallin och Simon Pettersson. 

Kod 

1. Är det något som borde förtydligas i koden om man tänker ur användarens/operatörens 

perspektiv? I så fall vad och har du något förslag på hur dessa förbättringar bör 

genomföras och se ut?  

2. Är koden tillräckligt strukturerad och tydlig för att kunna användas hos till exempel 

läkemedelsföretag? Om inte, vad saknas och har du några förslag på hur dessa 

förbättringar bör genomföras och se ut? 

3. Är det något som borde förtydligas i koden om den ska kunna återanvändas och 

modifieras av andra programmerare i framtiden? I så fall vad och har du något förslag 

på hur dessa förbättringar bör genomföras och se ut? 

4. Är det någon funktion eller liknande som du tycker saknas i denna kodmodul? I så fall 

vad för någon/några och har du något förslag på hur den/dessa bör se ut? 

5. Har du några övriga kommentarer, tips eller råd? 

Gränssnitt 

1. Är det något som borde förtydligas i gränssnittet om man tänker ur 

användarens/operatörens perspektiv? I så fall, vad och har du något förslag på hur 

dessa förbättringar bör genomföras och se ut?  

2. Är gränssnittet tillräckligt strukturerat och tydligt för att kunna användas hos till 

exempel läkemedelsföretag? Om inte, vad saknas och har du några förslag på hur 

dessa förbättringar bör genomföras och se ut? 

3. Är det något som borde förtydligas i gränssnittet om det ska kunna återanvändas och 

modifieras av andra programmerare i framtiden? I så fall vad och har du något förslag 

på hur dessa förbättringar bör genomföras och se ut? 

4. Är det någon funktion eller liknande som du tycker saknas i detta gränssnitt? I så fall 

vad för någon/några och har du något förslag på hur den/dessa bör se ut? 

5. Har du några övriga kommentarer, tips eller råd?  
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BILAGA 2. UPPBYGGNAD AV HUVUDTESTPLAN 

Nedanstående bild visar huvudtestplanens innehållsförteckning, detta är originalet från IEEE. 
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BILAGA 3. UPPBYGGNAD AV NIVÅTESTPLAN 

Nedanstående bild visar nivåtestplanens innehållsförteckning, detta är originalet från IEEE. 
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BILAGA 4. UPPBYGGNAD AV PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN 

Nedanstående bild visar innehållsförteckningen för PRC:s projekt- och kvalitetsplan. 

1. Introduktion
1.1. Förkortningar och förklaringar
1.2 Bakgrund
1.3 Projektmål
1.4 Syfte

2. Projektbeskrivning
2.1 Omfattning
2.2 Kravställande dokument
2.3 Översiktlig beskrivning av projektgenomförande
2.4 Dokumentleveranser och kriterier för godkännande

2.4.1 Generell dokumentation
2.4.2 Processdesign
2.4.3 Automation
2.4.4 El/instrument
2.4.5 CAD-manual
2.4.6 Interntestning/Commissioning/Validering/Kvalificering/Kvalitet

2.5 Avgränsningar
2.6 Projektets inleveranser

3. Organisation, resurser och lokaler
3.1 Projektorganisation
3.2 Roller och ansvar
3.3 Utbildning, kompetens och träning
3.4 Underkonsulter, entreprenörer och underleverantörer
3.5 Myndighetskontakter, tillstånd och certifikat
3.6 Lokaler och utrustning

4. Aktivitets- och tidsplanering
4.1 Aktiviteter
4.2 Tidsplaner och milstolpar
4.3 Projektuppföljning

5. Kvalitet
5.1 Kvalitets- och projektkrav
5.2 Kvalitetsaktiviteter

5.2.1 Processdesign
5.2.2 Automation
5.2.3 El/instrument
5.2.4 CAD-manual
5.2.5 Kvalitetssäkring
5.2.6 Kodgransking
5.2.7 Ändringshantering av dokumentation

5.3 Ändrings- och avvikelsehantering
5.3.1 Ändringar som påverkar ekonomi eller projektets omfattning
5.3.2 Projektspecifika ändringar/avvikelser

6. Kommunikation
6.1 Projektintressenter
6.2 Projektledning och arbetsmetoder
6.3 Dokumenthantering/projektarkiv
6.4 Möten
6.5 Kommunikation via telefon
6.6 Kommunikation via e-post

7. Projektrisker
7.1 Riskidentifiering/kvantifiering
7.2 Riskhantering
7.3 Riskbemötande

8. Upphandling
9. Validering

9.1 Valideringsstrategi
10. Säkerhet, hälsa och miljö

10.1 Riskanalys SHM
10.2 Vid montage

11. Projektavslut och överlämnande
12. Referenser

  



 

 

SIDA 82 BILAGA 

BILAGA 5. UPPBYGGNAD AV TESTPLAN 

Nedanstående bild visar innehållsförteckningen för PRC:s testplan. 

1. Introduktion
1.1. Förkortningar och förklaringar
1.2 Bakgrund
1.3 Syfte

2. Beskrivning av systemet
2.1 Systemgränser

3. Omfattning
3.1 Klassning och riskanalys
3.2 Designgranskning och designkvalificering
3.3 Spårbarhet

4. Roller och ansvar
5. Teststrategier

5.1 Teststruktur
5.1.1 Interntestning
5.1.2 FAT
5.1.3 SAT
5.1.4 Installationskvalificering
5.1.5 Funktionskvalificering

5.2 Testprotokoll och testrapporter
5.3 Kvalitetsaktiviteter

5.3.1 Ändrings- och avvikelsehantering
5.3.2 Konfigurationshantering
5.3.3 Kalibrering
5.3.4 Utbildning, kompetens och träning

6. Tidsplan
7. Referenser   
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BILAGA 6. KONFIGURATIONSVYN – NUVARANDE 

I denna bilaga visas en större bild av den nuvarande konfigurationsvyn. 
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BILAGA 7. KONFIGURATIONSVYN – NY 

I denna bilaga visas en större bild av den nya konfigurationsvyn.  

 


