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1 Revisionshistorik 
 
Vid ändring av revisionshistoria ska även version och datum på första sidan samt datum i 
sidfoten uppdateras.  
 

Version Ändring Datum Signatur 

1.0 Dokumentet skapat 2020-12-18 MATH, EMKA 

2.0 
Dokument granskat och klart för 
publicering 

2020-12-22 MATH, EMKA 
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2 Introduktion 
Ett tydligt behov fanns att förbättra hanteringen av inkomna Gap i VIOL 3. Detta av några 

anledningar: 

• Bättre kunna prioritera bland anmälda Gap 

• Bättre hantera Gap som går på tvärs över flera system/tjänsteområden 

• Skapa ett tätare samarbete mellan Forest Storm och tjänsteteamen 

• Kunna återkoppla helhetsstatus på Gap-arbetet och status på enskilda Gap 

Detta resulterade i en ny sammansättning av representanter från varje tjänsteteam och Forest 

Storm som tillsammans bildar en lösningsgrupp.  

Vad är lösningsgruppen? Syftet är att löpande hantera, prioritera samt kunna motivera beslut 

kring inkomna Gap från såväl Piloter som övriga kunder, och på så vis undvika att frågor ska 

landa mellan de olika utvecklingsprojekten inom varje område. Syftet med denna lösningsgrupp 

är också att stärka samarbetet och koppla samman arbetet i kundprojekten med 

utvecklingsprojekten inom Biometria. 

Inkomna Gap hanteras enligt följande process: 

 

 

Bild 1 Den nya hanteringsprocessen av Gap 

 

Denna rapport ämnar sammanställa och kommunicera de beslut som tagits kring hanterade Gap 

i lösningsgruppen. Rapporten sammanställs och publiceras preliminärt på månadsbasis. 

Rapporten innehåller också en preliminär planering av Gap som ska hanteras kommande 

månad. 
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3 Begreppslista 
Nedan följer kortare beskrivning av begrepp som nämns i denna rapport, detta i syfte för att 
förenkla läsningen. 

3.1 Begrepp 

 

Status: 
 
New – Nyinkommet Gap som ännu inte är hanterat 
 
Investigate – Utredning pågår kring behov/lösning 
 
Approved - Beslut att ändring kommer att genomföras 
 
Rejected – lösningsgruppen anser inte att det är ett relevant krav på VIOL 3 
 
Active – Ska fasas bort för Gap 
 
Planned for delivery - Inplanerad i PI 
 
Resolved – Lösningen har implementerats 
 
Closed – Gap har implementerats och fått ok från kund 
 
 

Övriga begrepp: 
 
Gap – Funktionalitet och/eller ett önskemål av funktionalitet som saknas för att stödja en 
process eller ett scenario som branschen uttrycker ett behov av 
 
Programinkrement/PI – Ett programinkrement motsvarar en period på 8 veckor 
 
KP2/kontrollpunkt 2 – Hösten 2021. Begreppet KP” eller ”kontrollpunkt 2 används i allt 
mindre grad, men förekommer 
 
VIOL 1.0/1.0 –”Go live” versionen av VIOL 3 
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4 Status Gap 2020-12-22 
För att ge en uppfattning om nuläget presenteras nedan en övergripande bild av Gapen. Det som 
presenteras är Fördelningen av Gap över tid, Fördelning av Gap per status samt Fördelning av 
inkomna Gap per tjänsteområde. Denna sammanställning skapas i samband med varje 
månadsslut för att ge korrekt bild av statusläge. 
 

4.1 Statistik inkomna Gap 

 

Fördelning av Gap över tid 
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Fördelning av Gap per status 

 

 
 

Fördelning av inkomna Gap per tjänsteområde 
Observera att vissa Gap faller inom flera tjänsteområden och kan därför förekomma flera 
gånger. 
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5 Beslut Gap 
Nedan följer de beslut, uppdelat per status, som tagits under förgående period. Observera, vad 
gäller den preliminära planeringen kan den komma att ändras om det uppkommer behov av att 
andra/nya Gap måste hanteras före. Vissa Gap kan ibland också behöva hanteras på nytt och är 
därför återkommande i planeringen. För mer information om varje Gap finns en direktlänk till 
DevOps (TFSen) på varje ID-nummer. 
 

5.1 Nya beslut till status Approved 

 

ID Beskrivande titel Status Beslutslogg 
100354  För mycket 

transparens vid 
skapandet av 
kontraktskedjor 

Approved Beslut från lösningsgruppen 4/12: Beslut har tagits 
om att detta kommer att hanteras, Biometria ska ej 
bidra till för mycket öppenhet och 
transparens.  Utredning kommer göras inom Forest 
Storm där man ska titta på detaljerna hur vi stänger 
insynen i kontraktet på ett bra sätt. Förslag ska också 
tas fram.  

104794  Hantering av 
provision på 
transportkontrakt 

Approved Beslut från lösningsgruppen 11/12: Beslut har tagits 
om att denna kommer hanteras och genomföras 
innan/till 1.0. Krav och lösningsutredning påbörjas 
till våren (således inte inplanerat i något program 
inkrement ännu).  

67685  Det går inte att byta 
Prisuppgörelse och 
Prisvillkor på ett 
aktivt kontrakt 

Approved Beslut från lösningsgruppen 18/12: Se beslut i bugg 
91359.  

91359 Ändra förutsättningar 
på FLK, AO och KK 

Approved Beslut från lösningsgruppen 18/12: Beslut har tagit 
att denna sätts till approved, men inget beslut kring 
1.0 eller ej i detta skede. Det finns en ÄB registrerad 
som fått OK från piloterna. 

 

5.2 Nya beslut till status Rejected 

Inga beslut till rejected. 
  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsdctfs.visualstudio.com%2Fedbf632b-1bed-4b0b-9cbb-68df4d3e0b18%2F_workitems%2Fedit%2F100354&data=04%7C01%7CEmma.Karlsson%40biometria.se%7C63f472c87c104b3f105208d8a361a81e%7C304a63333196481f832f9d702dbd405c%7C0%7C0%7C637438987154338577%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vhWyqGGjHZVHJV3eh9o5291C2tR8zALCFTDTiFdBzX4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsdctfs.visualstudio.com%2Fedbf632b-1bed-4b0b-9cbb-68df4d3e0b18%2F_workitems%2Fedit%2F104794&data=04%7C01%7CEmma.Karlsson%40biometria.se%7C63f472c87c104b3f105208d8a361a81e%7C304a63333196481f832f9d702dbd405c%7C0%7C0%7C637438987154348574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VCm%2Ffi3Xo3zXnmieLqKf2NCozHRBSnqNcd0od65rtbU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsdctfs.visualstudio.com%2Fedbf632b-1bed-4b0b-9cbb-68df4d3e0b18%2F_workitems%2Fedit%2F67685&data=04%7C01%7CEmma.Karlsson%40biometria.se%7C63f472c87c104b3f105208d8a361a81e%7C304a63333196481f832f9d702dbd405c%7C0%7C0%7C637438987154308594%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jF9ZZGDS0dnPcst3G9kDCMfw81Iee7LE1d0l2RkKrH4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsdctfs.visualstudio.com%2Fedbf632b-1bed-4b0b-9cbb-68df4d3e0b18%2F_workitems%2Fedit%2F91359&data=04%7C01%7CEmma.Karlsson%40biometria.se%7C63f472c87c104b3f105208d8a361a81e%7C304a63333196481f832f9d702dbd405c%7C0%7C0%7C637438987154318590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Fsn9DEK9e35MD5UZf9TnHxsCUttY37v7HlAowEmyL3o%3D&reserved=0
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5.3 Nya beslut till status Investigate 

 
ID Beskrivande titel Status Beslutslogg 

92308 Integration av 
priskomponenter för 
kontrakt 

Investigate Beslut lösningsgruppen 20/11: Beslut att detta 
kommer hanteras efter KP2. Vi står fortfarande 
positiva till det och vi förstår behovet. Vi ser även 
de vinster och nyttor detta medför för både kund 
och Biometrias del. Beslut från lösningsgruppen 
4/12: Nytt besluts tagits. Denna kommer tas upp 
tidigare för att utredas, dels tidsuppskattning, 
dels titta närmare på den vad som är möjligt och 
inte. Detta då det är en helt ny integration vi 
pratar om och inget beslut kan tas förrän denna 
utredning är klar.  

95017  4:e positionen i VSTD-
koden 
(vändningsmöjligheten) 
finns inte längre med. 

Investigate Beslut från lösningsgruppen 4/12: Beslut har 
tagits om att vi kommer införa detta men just nu 
ligger denna under utredning. Tjänsteområde 
transport har en pågående utredning med kund 
som beräknas vara klar vid jul.  Därefter måste en 
tidsuppskattning göras utifrån vad utredningen 
resulterar i. Gap kvarstår i status investigate.  

101477  Meddelandeflöden via 
integration 

Investigate Beslut från lösningsgruppen 11/12: Denna fråga 
behöver diskuteras tillsammans med kund då 
frågan är lite otydlig. Beslut har tagit att Biometria 
kallar Svea till en avstämning i syfte att reda ut 
frågan mer tillsammans med kund.  

86599  Ingen datumstyrning på 
prislista i kollektivet 

Investigate Beslut från lösningsgruppen 18/12: Beslut har 
tagits att denna parkeras för nu med hänvisning 
till utfallet som blir av utredningen av 
sågtimmerkollektiven. Inget ytterligare beslut tas 
därför idag.  

86631  
 

Går ej att ha flera 
juridiska säljare där en 
av aktörerna inte är 
enskild 

Investigate Beslut från lösningsgruppen 18/12: Beslut har 
tagits att Gapet kvarstår i status investigate och 
att det inte kommer hanteras till 1.0.  
 

100712  Hantering av fullmakt till 
annan Huvudkod 

Investigate Beslut taget från lösningsgruppen 18/12: Inget 
nytt beslut utan denna kvarstår i status 
investigate. Biometria kommer ta fram ett 
underlag för att beskriva hur det kommer fungera 
med hanteringen av fullmakter i VIOL 3.  

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsdctfs.visualstudio.com%2Fedbf632b-1bed-4b0b-9cbb-68df4d3e0b18%2F_workitems%2Fedit%2F92308&data=04%7C01%7CEmma.Karlsson%40biometria.se%7C63f472c87c104b3f105208d8a361a81e%7C304a63333196481f832f9d702dbd405c%7C0%7C0%7C637438987154328584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2nwTwOe4T%2Fp5lhNslpk1AfsA3CTtzKOozhLr2AETXw0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsdctfs.visualstudio.com%2Fedbf632b-1bed-4b0b-9cbb-68df4d3e0b18%2F_workitems%2Fedit%2F95017&data=04%7C01%7CEmma.Karlsson%40biometria.se%7C63f472c87c104b3f105208d8a361a81e%7C304a63333196481f832f9d702dbd405c%7C0%7C0%7C637438987154328584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=j95kmm8aszD8wUicagERPQFFD%2BtGUXT31r%2F2mIk8gSk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsdctfs.visualstudio.com%2Fedbf632b-1bed-4b0b-9cbb-68df4d3e0b18%2F_workitems%2Fedit%2F101477&data=04%7C01%7CEmma.Karlsson%40biometria.se%7C63f472c87c104b3f105208d8a361a81e%7C304a63333196481f832f9d702dbd405c%7C0%7C0%7C637438987154348574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oYzs2T%2B3SuRDi9WQJrWkVOifaJcR84TuS4%2Fc0ZtexCo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsdctfs.visualstudio.com%2Fedbf632b-1bed-4b0b-9cbb-68df4d3e0b18%2F_workitems%2Fedit%2F86599&data=04%7C01%7CEmma.Karlsson%40biometria.se%7C63f472c87c104b3f105208d8a361a81e%7C304a63333196481f832f9d702dbd405c%7C0%7C0%7C637438987154308594%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=J2n1wnp3vDvLTfvRLBthWFsOReRREFyc82tz0ShcIIE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsdctfs.visualstudio.com%2Fedbf632b-1bed-4b0b-9cbb-68df4d3e0b18%2F_workitems%2Fedit%2F86631&data=04%7C01%7CEmma.Karlsson%40biometria.se%7C63f472c87c104b3f105208d8a361a81e%7C304a63333196481f832f9d702dbd405c%7C0%7C0%7C637438987154318590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aHktiuZ35gEizjEkiZAfSOhPvo0LsCHsvxkDBqF%2BQI8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsdctfs.visualstudio.com%2Fedbf632b-1bed-4b0b-9cbb-68df4d3e0b18%2F_workitems%2Fedit%2F100712&data=04%7C01%7CEmma.Karlsson%40biometria.se%7C63f472c87c104b3f105208d8a361a81e%7C304a63333196481f832f9d702dbd405c%7C0%7C0%7C637438987154338577%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NRHeyaEDPKfhuXvpqzglfreUtjITIc%2FXpks8fDCUv3E%3D&reserved=0
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5.4 Preliminär planering av Gap för kommande månad 

 

ID Beskrivande titel Status Datum för 

hantering 

82331 Ändra slutdatum på destinering kräver att man 
väntar till nästa dag 

New 15/1 

85292 Förvirrande att det vid verifiering/destinering 
kommer upp varningar även då det går bra.  

Investigate 15/1 

86287 Koordinater benämns i fel ordning Investigate 15/1 
75386 Möjlighet att sända in VIOL2 mätningar till VIOL3 Investigate 22/1 
87588 Ta bort aktivt FLK som företagsadmin Investigate 22/1 
84504 Kontraktskedja - Problem med att ta bort en 

kontraktskedja i en RH 
New 22/1 

103558 VIOL 3s definition av befraktare stämmer inte 
överens med hur branschen definierar befraktare 

Investigate 29/1 

96302 Möjlighet att registrera antal småtravar New 29/1 
90840 Är just nu bara möjligt att bakdatera 

köparekontrakt 30 dagar (OBS! Inget GAP, enbart 
konfigurering) 

Active 29/1 

 


