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Sammanfattning 
Alla kommer dagligen i kontakt med prestanda. Vare sig det är att köra bil eller att starta sin 

TV i hemmet så finns det prestanda i dessa av en viss mängd vilket resulterar i hur snabbt 

bilen accelererar och hur mycket den orkar med, eller hur snabbt TV:n startar och byter 

kanal. Detta är två olika scenarion där de flesta troligtvis bryr sig mer om bilscenariot.  

Detta kan dock förändras helt plötsligt när det tar tio sekunder att byta kanal på sin TV. Man 

kan då säga att prestanda inte prioriterats och att kunden då blir lidande. 

Utifrån dessa scenarion kan man se hur viktigt prestanda kan vara, även i vardagliga 

situationer som vi inte ens reflekterar över. Det är just detta som vi vill belysa och hjälpa till 

med i denna undersökning - att identifiera hur man kan säkerställa att sina applikationer 

uppfyller prestandakrav. 

I undersökningen har vi tillämpat aktionsforskning och utgått ifrån aktuella teorier inom 

testning genom en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar inom ämnet såväl som 

facklitteratur. För att vidare verifiera detta så genomfördes även en intervjustudie hos 

Transportstyrelsen. 

Vi har i undersökningen identifierat att det finns ett tydligt behov i många applikationer av 

just prestandatester. Andra viktiga saker som framkommit är att det kan vara svårt att 

genomföra prestandatester på ett tillräckligt omfattande sätt och att det kräver tillgång till 

automatiserade verktyg för att underlätta testningen. 

Studien har resulterat i riktlinjer för vilka prestandatester som bör utföras, vem som bör 

utföra dessa, när de bör genomföras, vilket verktyg som kan användas och sist varför man 

bör göra just dessa. Genom att följa dessa riktlinjer så kan man motivera sin 

prestandatestning för projekten samt avgöra utifrån dessa om prestandatestning bör 

genomföras i ett specifikt projekt. 

Nyckelord: Prestandatestning, Applikationsprestanda, Riktlinjer för prestandatestning, 

Action Research 
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Begreppslista 

Begrepp Definition 

Applikation En programvara som har ett ansvarsområde. Kan till exempel 
vara att läsa av och behandla registreringsskyltar i en 
miljökontroll 

Enhet En del i en applikation, ansvarar för en uppgift. Kan till exempel 
vara att läsa av en registreringsskylt 

Metodkomponent En del av en systemutvecklingsmetod. Den skall vara utformad 
så att den går att behovsanpassa (Karlsson & Ågerfalk, 2009a) 

Prestanda En benämning om hur snabb en applikation är 

Prestandatestning Ett tillvägagångssätt för att mäta prestanda vid en specifik 
tidpunkt och en viss belastning 

Rationalitetsresonans När metodanvändare och metod har gemensamma mål och 
värderingar (Karlsson & Ågerfalk, 2009b) 

Riktlinjer Ett rekommenderat tillvägagångsätt 

Skalbarhet En benämning på hur bra en applikation behärskar förändring av 
användarantal utan påverkan på applikationens prestanda 

Team Foundation Server 
(TFS) 

Ett stödverktyg för hela systemutvecklingsprocessen (Microsoft, 
2013) 

Testare En roll där man har som huvudsaklig daglig syssla att testa 
utvecklade applikationer 

Testverktyg Ett verktyg för att testa applikationer 

Utvecklare En roll där man har som huvudsaklig daglig syssla att utveckla 
applikationer 

Visual Studio Ett verktyg för utveckling av applikationer 
Tabell 1 - Begreppslista 
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1. Inledning 
Många har någon gång upplevt väntetider i olika miljöer och situationer. Ett vanligt scenario 

är exempelvis biljettautomater under vintersäsongen. Till att börja med för man in kortet i 

automaten och måste vänta ett antal sekunder på att kortavläsningen ska utföras. När du 

angivit hur länge du vill stå parkerad och ska betala så får du återigen vänta på att 

kredittransaktionen ska genomföras. Slutligen, när transaktionen gått igenom, ska du vänta 

ytterligare ett antal sekunder för att biljetten ska skrivas ut. Då detta kan ses som en trivial 

funktion blir ofta resultatet att man enbart irriterar sig på väntetiderna som uppstår.  

Om man istället skulle uppleva samma typ av scenario vid mer kritiska system som till 

exempel en internetbank så skulle man säkerligen uppleva starkare känslor än irritation.  

Det är scenarion som ovan som påvisar att prestanda på mjukvara är viktigt, vare sig det 

handlar om en biljettautomat eller en internetbank.  

Företag har börjat se just detta behov, att skapa bättre presterande applikationer, då många 

applikationer idag samarbetar med varandra för att lösa sina uppgifter. (Guzmán, 2012; 

Karlsson H. , 2011; Eriksson, 2008). 

En åtgärd som kan vidtas för att undvika detta problem är att prestandatesta sina 

applikationer. Detta för att garantera att den applikation som utvecklats presterar tillräckligt 

bra och då i sin tur kan garantera att inte vara den del i applikationssamarbetet som 

presterar för dåligt. (Svensson, 2012) 

1.1 Bakgrund 

Enligt Eriksson (2008) kan prestandatestning överlag leda till en mer effektivt organisation. 

Exempelvis så kan användare få det system de önskat i högre grad.  

Om de får ett funktionellt önskat system blir de också nöjda, vilket ökar arbetseffektivitet, 

som i sin tur kan leda till företagsvinst/organisationsvinst. Med produkter som kan uppfylla 

funktionella och icke-funktionella krav kan man också hålla fast kunder, ge tillförlitlighet och 

därmed säkra att kunderna intresserar sig för framtida produkter eller uppgraderade 

produktversioner. Med välplanerad prestandatestning kan också supportkostnader minska 

då risken för framtida upptäckter av fel minimeras. (Eriksson, 2008) 

Några andra viktiga aspekter som prestandatestning berör är ekonomiska aspekter. 

Exempelvis att tidigt försöka att identifiera flaskhalsar och fel. Att åtgärda fel tidigt i 

projekten är mycket billigare än att göra det under ett senare tillfälle i projekten (Ryber, 

2006). Enligt Eriksson (2008) ska det också bli billigare att testa iterativt, alltså parallellt 

under hela utvecklingen – från kravhantering fram till levererbar produkt. Med detta säger 

han också att man inte bör isolera testfasen som en enskild aktivitet eftersom det kan 

reducera företagskostnader att sprida ut det i projektprocessen. Att börja testa tidigt, och 
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med små delar i taget, ger möjligheten att testa kodriktigheten, och även programvarans 

validering, om det löser kända problem (Ryber, 2006). 

För att uppnå ett tillstånd där välplanerad prestandatestning råder bör man uppfylla, eller i 

alla fall sträva mot, ett antal mål. Till att börja med bör prestandatesterna vara relevanta för 

projektkontexten (Meier et al, 2007). Med projektkontext menar man att samtliga 

inblandade bör ha en förståelse för projektets mål. Utan en gemensam projektförståelse kan 

testare få för mycket fokus på att testa artefakter som de själva, eller testteamet, anser är 

viktiga, vilket kanske inte alls stämmer överens med vad projektet avsett. På grund av en 

sådan situation kan hanteringen av konsekvenser bli väldigt tidsödande, frustration kan 

uppstå och konflikter måste lösas (Meier et al, 2007). 

Mer specifika mål för testarna själva kan handla om inställningen till deras arbete. Man kan 

sätta upp målet att testa för att hitta så många fel som möjligt. Man vill helst hitta felen 

innan användarna själva gör det. Man ska skapa testfall och utifrån resultatet av dessa kunna 

avgöra om kraven är uppfyllda (Ryber, 2006). Som testare ska man också säkra att felen 

åtgärdas. Man bör sätta upp ett mål att åtgärda så många fel som möjligt framför att hitta så 

många fel som möjligt (Eriksson, 2008). I slutändan är det antal åtgärdade fel som räknas.  

Under målformuleringen kan det vara bra att också sätta upp ett mål efter att 

produktleverans skett. Man kan då analysera hur effektivt allvarliga fel upptäcktes under 

tidiga skeden av projektet, och hur mindre allvarliga fel upptäcktes i senare skeden.  

Ställ frågor som Hur fungerade testupplägget? Vilka orsaker var det till de olika felen som 

upptäcktes, berodde det på krav, design, kodning eller testerna i sig? Hur kan vi förbättra 

arbetet till nästa projekt? (Ryber, 2006) 

1.2 Ämnesområde 

Studien kommer att vara riktad mot prestandatestning av applikationer. Detta är enbart en 

del av testningsprocessen som genomförs i systemutveckling (SU). Området kommer därför 

även att beröra testning då detta innefattar prestandatestning. 

Testning är något som alltid bör göras i SU för att garantera att slutprodukten håller en god 

kvalitet. Vid normal SU bör 35-45 procent av utvecklingstiden ligga på testning, vilket är 

något som självklart påverkar slutproduktens kvalitet (Eriksson, 2008). 

Då testning är en så vital del i SU så bör man alltid prioritera tid för det när man planerar sina 

projekt. Detta är ofta något som underprioriteras utan att man ser vikten i hur viktigt det är 

att hitta felen i ett tidigt skede (Ryber, 2006). 

  



 
 

3 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att ta fram riktlinjer för att säkerställa att applikationer uppfyller 

prestandakrav. Dessa riktlinjer har som avsikt att vara generella för att kunna nå ut till ett 

bredare intressentomfång.  

Vårt huvudmål är att skapa väl underbyggda riktlinjer för prestandatestning. Detta skall 

uppnås med hjälp av litteraturstudier inom ämnet men även med hjälp av en intervjustudie 

inom organisationen Transportstyrelsen. Litteraturstudien kommer att ligga till grund för att 

skapa en förståelse för ämnet och i sin tur göra en intervjustudie möjlig. Sedan, för att få ett 

väl underbyggt resultat, kommer analysresultatet från intervjustudien att kombineras med 

litteraturstudier för att skapa ett väl argumenterat resultat. 

Resultatet kan sedan användas av organisationer som vill börja arbeta med, eller förbättra 

sitt arbete kring, prestandatestning. Utifrån vårt resultat så skall man kunna lägga en grund 

till sitt tillvägagångssätt för prestandatestning.  För att validera vårt resultat ytterligare så 

skall resultatet även kunna ligga till grund för en metodkomponent hos Transportstyrelsen. 

1.4 Frågeställning 

Vår undersökning har fått sin frågeställning i samarbete med Transportstyrelsen då de har 

upplevt att de är i behov av ett gemensamt och strukturerat tillvägagångssätt att mäta 

prestanda i deras applikationer. Behovet grundas på att det i dagsläget inte finns riktlinjer 

för hur man ska gå tillväga vid prestandatestning.  

Tillsammans med Transportstyrelsen utformades en huvudfrågeställning, ”hur säkerställer 

man att en applikation uppfyller prestandakrav?”. För att kunna besvara denna 

frågeställning måste vi dela upp ämnet i underfrågor, vilka nämns nedan.  

Då Transportstyrelsen använder Team Foundation Server 2010 (TFS) avgränsas huvudfrågans 

omfattning. Detta begränsar direkt antalet testverktyg som finns tillgängliga för 

prestandatestning då de måste vara kompatibla med TFS. 

Vi är intresserade av att utreda hur prestandatestning av applikationer utförs, samt vilka 

testapplikationer det finns för detta. Vi har personliga intressen inom prestandatestning av 

persondatorer och vi hoppas att studien skall ge oss ett bredare perspektiv på 

prestandatestning eftersom den är inriktad på prestandatestning av applikationer.  

Utifrån detta är vi nyfikna på att se om de skiljer sig från varandra, och i sådant fall hur. 

Då ett syfte med riktlinjerna är att ligga som grund för en metodkomponent så har vi valt att 

utforma våra underfrågor i studien efter vad som bör ingå i en metodkomponent.  

Det metodkomponentperspektiv som vi har inspirerats av är Karlssons och Ågerfalks (2009a) 

som beskrivs mer detaljerat under avsnitt 2.1.3. Detta perspektiv har även  kompletteras 

med Brinkkempers (Brinkkemper, 1996) perspektiv kring att man bör visa om det finns 

tillgängliga verktyg för att lösa en uppgift. Då vi är medvetna om att man bör börja testa sina 
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applikationer så tidigt som möjligt för att minska kostnaderna för korrigering så har vi även 

valt att använda oss av underfrågan 1.2 för att identifiera när man bör prestandatesta i SU-

processen (Boehm, 1981; Eriksson, 2008). 

Enligt våra motiveringar ovan så blev våra underfrågor utformade enligt nedan, 

1. Hur säkerställer man att en applikation uppfyller prestandakrav?  

1.1. Vilka olika tillvägagångssätt kan man prestandatesta applikationer på? 

1.2. När bör man genomföra prestandatestning i systemutvecklingsprocessen? 

1.3. Vem bör utföra prestandatestning? 

1.4. Vad kan man använda för testverktyg vid prestandatestning av applikationer i Team 

Foundation Server? 

1.5. Av vilka anledningar bör man prestandatesta sina applikationer? 

1.5 Granskning av frågeställning 

Huvudfrågan i undersökningen är som tidigare nämnt, 

”Hur säkerställer man att en applikation uppfyller prestandakrav?” 

För att kunna besvara denna frågeställning måste vi dela upp ämnet i underfrågor för att 

säkerställa att hela huvudfrågans problemområde besvaras. De frågor som skall besvaras är, 

Vilka olika tillvägagångssätt kan man prestandatesta applikationer på?  

Denna delfråga behöver vi för att kontrollera om det går att prestandatesta applikationer på 

flera olika sätt. Detta är viktigt för att identifiera om det finns flera olika sätt att identifiera 

och förebygga prestandaproblem. Denna del kommer vara den del som kräver störst insats 

då det kräver en genomgående analys av olika testmetoder och i vilka av dessa som det går 

att göra prestandatester inom. 

När bör man genomföra prestandatestning i systemutvecklingsprocessen? 

Vi behöver denna delfråga för att kunna svara på när man bör prestandatesta applikationer i 

SU-processen. Detta är en viktig del då vi måste identifiera om man kan prestandatesta 

applikationer i början av processen såväl som senare. 

Vem bör utföra prestandatestning?   

Denna delfråga behövs för att kunna svara på vem som bör utföra prestandatestning i de 

olika skedena under systemutveklingsprocessen. Den är även viktig för att identifiera om 

ansvaret för prestandatestning bör ligga hos en roll eller flera. 

Vad kan man använda för testverktyg vid prestandatestning av applikationer i Team 

Foundation Server? 

Denna fråga behöver vi besvara för att kunna se om det finns testverktyg som kan underlätta 

prestandatestning. Den begränsas även något av vår avgränsning (se avsnitt 1.6) som gjorts i 

studien. 
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Av vilka anledningar bör man prestandatesta sina applikationer? 

Eftersom vi i studien kommer att utforma riktlinjer med inspiration av Karlssons och 

Ågerfalks metodkomponentperspektiv (Karlsson & Ågerfalk, 2009a) så finns behovet av att 

analysera varför man vill prestandatesta applikationer. Utifrån denna underfråga kommer vi 

att undersöka anledningar till varför man bör prestandatesta, och med det syftar vi till mål 

och värderingar med prestandatestning. 

1.6 Avgränsning 

I startskedet av studien diskuterades en huvudfråga som hade två inriktningar, dock 

överlappade dessa varandra och båda berörde prestanda i viss mån. Frågan i sig var 

utformad enligt nedan, 

”Att hitta en metod för att kunna mäta och analysera prestanda och skalbarhet i 

utvecklingsfasen” 

Tillsammans med Transportstyrelsen så diskuterade vi fram beslutet om att skalbarhet inte 

skulle tas hänsyn till då det är något som uppnås genom att ställa högre krav på prestandan. 

Med detta perspektiv utvecklades huvudfrågan till det som omnämnts i avsnitt 1.4, vilket var 

den första avgränsningen vi valde att göra. Sedan fanns det några krav som 

Transportstyrelsen ställde på vår intervjustudie. Dessa krav utformades som två tilläggande 

avgränsningar: 

”Testningen skall genomföras i Visual Studio och med hjälp av Team Foundation Server 

2010” 

”Prestandatestningen skall syfta till att mäta enbart synkrona applikationer” 

Med synkrona applikationer menas applikationer som gör ett anrop och väntar på svaret 

innan den går vidare, till skillnad mot asynkrona som kan göra flera anrop samtidigt. 

Kraven som ställdes gjorde att det blev ytterligare avgränsningar i studien och första kravet 

var det som påverkade mest då detta ställde krav på vilket verktyg som skulle användas. 

Verktyget fick kravet att det var tvunget att kunna integreras i Visual Studio och kunna 

rapportera via TFS. Utifrån detta så valdes det att utforma en mer specifik huvudfråga riktad 

till prestanda, och den blev utformad enligt nedan, 

”Hur säkerställer man att en applikation uppfyller prestandakrav?” 

Sett till vår frågeställning så kommer vi att använda oss av Transportstyrelsen som 

intervjustudie för att undersöka och att få en förankring i praktiken, samt att vi avgränsar oss 

till specifik litteratur som tar upp problemområdet testning för att kunna precisera vad som 

specifikt är prestandatestning och vad det innebär.  
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1.7 Intressenter 

Intressenter som kan identifieras är i första hand testledare som har intresse av att tillämpa 

prestandatestning. Undersökningen syftar till att skapa riktlinjer för prestandatestning och 

då testledare ansvarar för hur testning planeras (Rosenberg & Mattson, 2012) tycker vi att 

testledare hamnar i centrum. 

Andra intressenter är också systemutvecklare och testare som på något sätt tillämpar 

prestandatestning.  
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2. Perspektiv 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilket perspektiv vi har haft såväl som hur vi ser på 

de centrala begreppen i studien. 

I undersökningen har vi antagit oss perspektivet som metodkonstruktörer. Detta valdes för 

att få ett metaperspektiv på frågeställningen, vilket i sin tur har gett oss en större helhetssyn 

på riktlinjerna som undersökningen ska resultera i. Då vi syftar till att utveckla riktlinjer för 

ett tillvägagångssätt kan tillvägaggångssättet också ses som en metodkomponent.  

Därför valdes detta perspektiv för att vi skall stöta på de utmaningar som en 

metodkonstruktör kan tänkas möta vid utvecklingen av en prestandatestningsmetod.  

I och med att vi ser pragmatiskt på ämnet har vi påverkats starkt av den praktiska 

metametoden för metodkonfigurering enligt Karlsson och Ågerfalk (2009a).  

Vi introducerades till denna metametod under en tidigare kurs vid Örebro Universitet.  

Då målet är att skapa riktlinjer som lätt skall kunna appliceras i organisationer, ansåg vi att 

Karlsson och Ågerfalks metodkomponentperspektiv hade den bästa praktiska 

appliceringsmöjligheten. Detta är en metametod som tar stor hänsyn till metodanvändare 

genom aktörer (Karlsson & Ågerfalk, 2009a). Tack vare detta finns det en större möjlighet att 

skapa god rationalitetsresonans mellan metod och metodanvändare (Karlsson & Ågerfalk, 

2009b). 

2.1 Centrala begrepp 

I denna del kommer vi att gå igenom våra definitioner på de centrala begrepp som behöver 

mer ingående beskrivning. 

2.1.1 Prestanda 

Begreppet prestanda definierar vi som ett resultat om hur snabbt något är i en applikation 

(Eriksson, 2008). Det är alltid något som går att mäta i tidsenheter, exempelvis att om 200 

användare är inloggade i en applikation samtidigt skall en sökning inte ta mer än tre 

sekunder. 

Det är vanligt att definiera prestanda som att det innefattar flera olika aspekter, till exempel 

hur snabbt ett system återhämtar sig vid krasch eller att det skall uppehålla en viss 

prestanda vid ett visst antal aktiva användare. Sådana prestandakrav skulle kunna vara 

utformade enligt nedan, 

”Vid 200 inloggade användare skall det ta maximalt tre sekunder att genomföra en sökning” 

”Applikationen skall återhämta sig på maximalt en minut om ett icke-hanterat fel inträffar” 

2.1.2 Prestandatester 

För att mäta prestanda i en applikation så genomförs prestandatester. Dessa tester 

genomförs för att se hur snabbt en applikation, eller enhet i applikationen, löser uppgifter 
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under olika omständigheter. Ett grundläggande mål med prestandatestning är att säkerställa 

att den slutgiltiga applikationen uppfyller ställda prestandakrav. 

Något som är viktigt vid prestandatester på systemnivå är att den miljö som testningen sker i 

är så lik produktionsmiljön som möjligt. Detta är viktigt för att resultaten skall vara 

trovärdiga och korrekta (Habram, 2009). 

Prestandatest kan ofta benämnas på ett flertal sätt, varav några av dessa är lasttest och 

volymtest. Prestandatestning sker ofta på systemnivå då det är svårt att belasta delar av en 

applikation på ett korrekt sätt (Eriksson, 2008).  

2.1.3 Metodkomponent 

Enligt Karlssons och Ågerfalks (2009a) metodkomponentkoncept består en metod av utvalda 

delar - metodkomponenter. Metodkomponenterna väljs utifrån vad det finns för behov i 

verksamheten vari metoden ska sättas i bruk (Karlsson & Ågerfalk, 2009a).  

Varje metodkomponent består av ett antal delar, och studien har grundats på följande: 

tillvägagångssätt, roller, samt mål och värderingar.  

Målen är något man strävar efter och går hand i hand med värderingarna som är förankrade 

till metodskaparen, som i sig tar hänsyn till metodanvändarnas värderingar och arbetssätt i 

skapandet av metoden (Karlsson & Ågerfalk, 2009a). Med andra ord vill man att 

metodanvändarna ska vara delaktiga i framtagningen av en metod för att den ska accepteras 

inom verksamheten den ska tillämpas i. När metoden accepterats kan man i högre grad 

uppnå en rationalitetsresonans mellan metod och metodanvändare. 

2.2 Alternativa perspektiv 

Man skulle kunna ha ett flertal andra perspektiv i studien för att få fram riktlinjer för 

prestandatestning. Ett av dessa skulle kunna vara metodanvändare, vilket dock skulle 

resultera i att man skulle missa flera viktiga delar som vi kommer att få ut av vårt 

metaperspektiv som metodkonstruktörer. Om metodanvändarperspektivet användes så 

skulle det resultera i att man inte får samma övergripande perspektiv som man får som 

metodkonstruktör, vilket i sin tur skulle påverka resultatet genom att man skulle fokusera på 

användaren för mycket. Detta kan i sin tur leda till att organisationens mål inte tas i hänsyn.  
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3. Metod 
Vi kommer här beskriva vilka forskningsansatser vi har valt att använda oss av, samt 

motiveringar till att valen föll just på dessa. 

3.1 Forskningsansats 

Huvudsyftet med studien är att skapa riktlinjer för ett tillvägagångssätt som ska säkerställa 

att applikationer uppfyller prestandakrav. Dessa riktlinjer kan sedan ligga till grund för en 

metodkomponent för prestandatestning. Det vi kommer att ta upp i riktlinjerna är 

tillvägagångssätt, tidpunkt, aktör, verktyg, mål och värde. Dessa olika delar är inspirerade av 

Karlssons och Ågerfalks metodkomponentkoncept (Karlsson & Ågerfalk, 2009a) såväl som 

Lagstens perspektiv (Lagsten, 2009) om hur viktig relationen mellan värde och effekt är.  

Med effekt menas resultat av handling.  

I och med att syftet är att skapa riktlinjer för ett tillvägagångssätt för prestandatestning, så 

kommer studien att vara av metodutvecklingskaraktär. Aktionsforskning anses vara den 

mest legitima och relevanta forskningsmetoden för metodstudier (Lagsten, 2009).  

Utifrån detta har vi valt att använda oss av aktionsforskning som forskningsmetod. 

I figuren nedan kan man se hur vi har gått tillväga i vår studie. Tillvägagångssättet kommer 

att förklaras mer noggrant steg för steg i avsnitt 3.3. Vi började vår studie med en 

kunskapsprojektering (Goldkuhl, 2011) där vi kartlade hur vi skulle gå tillväga, och 

kunskapsprojekteringen har därefter legat till grund för vår studie. Sedan har vi itererat 

igenom denna process två gånger (1-6 i figuren); första iterationen för att arbeta fram ett 

resultat och andra iterationen för att validera och revidera resultatet.  

Om man anser att ytterligare iterationer är nödvändiga för att resultatet skall ligga som 

grund för en metodkomponent så är detta utanför vår studie. 

Action 
Research 
iteration 1

Action 
Research 
iteration 2

Resultat
Version 1

Resultat
Version 1KPKP

Resultat
Version 2

Resultat
Version 2

 

Figur 1 – Metodutformningen (Galistel et al 2012) 

  



 
 

10 

3.2 Transportstyrelsen 

Transportstyrelsen är en statlig organisation som arbetar med Sveriges alla transporter (väg, 

båt, flyg och tåg) och ska se till att dessa håller så hög kvalitet som möjligt. De har själva 

skrivit en kortfattad text på deras hemsida som lyder, 

”Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra 

och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar 

fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra 

register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten. 

Vi har 1 650 medarbetare på 13 orter i landet. Den största delen av 

verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i 

Norrköping.” (Transportstyrelsen, 2012) 

Alla dessa delar som de arbetar med är i behov av många olika IT-stöd. Några exempel är att 

bilar har sina miljökontroller i städer, båtar ska gå i hamn, flygplan skall få rättigheter till att 

landa och järnväg skall planeras och byggas ut. 

Dessa olika system är vitala för att normala funktioner i samhället skall fungera, och på så vis 

behöver de vara såväl stabila som att prestera bra. Ett exempel på vikten av prestanda i 

dessa applikationer finns i trängselavgiften i Stockholm. Det passerar 500 000 bilar per dag i 

Stockholm, och det tas då en bild per fordon. Dessa skall konverteras och kontrolleras ifall en 

utgift skall debiteras eller ej. Processen blir därmed väldigt tidskrävande, och man kan tänka 

sig att det skulle vara väldigt tidsödande om dessa skall granskas manuellt. Vikten av 

prestanda i denna applikation är därför näst intill lika viktig som stabilitet.  

En stor del av studien är att lyfta fram vikten av prestandatester i applikationer och hur man 

säkerställer att applikationer uppfyller prestandakrav. Vi har då tagit hjälp av 

Transportstyrelsen för att genomföra en intervjustudie som syftar till att lyfta just detta 

ämne och i sin tur hjälpa oss att besvara vår huvudfråga. 

3.3 Genomförande 

Vi kommer här att beskriva hur vi har tolkat och anpassat de metoder som vi använt i 

studien. 

3.3.1 Kunskapsprojektering 

Innan själva uppsatsarbetet tog form gjorde vi ett förarbete - en kunskapsprojektering. 

Goldkuhl (2011) uttrycker det som att kunskapsprojektering är en av två delar i en 

kunskapsutveckling. Den ena delen kan förliknas med något man ska bygga, exempelvis ett 

hus, en bil, en dator, eller ett datorprogram. För alla dessa behöver man beskrivningar på 

hur resultatet ska se ut, vad det ska syfta till eller hur man ska använda det. Man kan se på 

kunskapsprojektering som på sådana beskrivningar, i detta fall en beskrivning av vår studie 
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(vår kunskapsutveckling). Den andra delen handlar om att genomföra kunskapsutvecklingen. 

När man har beskrivningar av allt kan man börja själva bygget, själva studien. (Goldkuhl, 

2011) 

3.3.2 Aktionsforskning 

När vår kunskapsprojektering var klar så inleddes själva studien enligt planen, och då 

övergick vi till att arbeta utifrån aktionsforskning där vi delade in varje iteration i delsteg 

med olika uppgifter. En hel iteration resulterar i ett resultat (punkt 6 i Figur 2) som i sin tur är 

input till nästa iteration. (Oates, 2006) 

1. Här analyserades problemområdet för att se hur omfattande prestandatestning är 

inom området testning (se avsnitt 4.1). Analysen påbörjades med litteraturstudier för 

att identifiera hur omfattande området prestandatestning är (se avsnitt 3.4). Hela 

momentet slutade sedan med en ökad kunskap inom ämnet. 

2. Ett intervjuunderlag skapades utifrån resultatet av diagnoseringen som utfördes (se 

avsnitt 3.6).  

3. Intervjuunderlaget användes i intervjustudien för att i sin tur kunna skapa ett 

underlag för hur prestandatester kan genomföras i praktiken (se avsnitt 3.6). Detta 

resulterade sedan i en mängd data angående praktiskt genomförande av tester. 

4. Här analyserades den data som samlats in vid intervjuerna. Först transkriberades all 

data (se avsnitt 3.7.1) och sedan analyserades transkriberingen (se avsnitt 3.7.2). 

5. Analysen granskades genom att sätta detta praktiska tillvägagångsätt mot teori inom 

ämnet. Utifrån detta producerades sedan ett resultat (punkt 6 i figur 2) som låg till 

grund för nästkommande iteration (se avsnitt 3.7.4). 

Action Research iteration

1.Diagnosering/
problemformulering

2.Planering

3.Intervention/Datainsamling
4.Utvärdering av insamlad 

data

5.Reflektion

6.Resultat6.Resultat

 

Figur 2 – Aktionsforskningsiteration (Galistel et al 2012) 
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Då studien har genomgått två iterationer har dessa steg genomförts två gånger om, och 

resulterat i att ett förfinat resultat har framkommit. Den andra iterationen genomfördes för 

att validera och säkerställa resultatet från första iterationen, och innehöll en mer 

sammanfattad variant än den första, då målet med den andra iterationen var annorlunda än 

den första.  

Andra iterationens tillvägagångssätt var enligt nedan, 

1. Analyserade föregående iterations resultat för identifiering av förbättringsområden. 

2. Planerade om hur de identifierade förbättringsområdena kunde valideras eller 

revideras (se avsnitt 3.5). 

3. Samlade in feedback från Transportstyrelsens intervjuinformanter genom att 

återkoppla riktlinjerna via mail (se avsnitt 3.7.3). 

4. Analyserade feedback som återgavs. 

5. Reflekterade hur dessa förändringar påverkade helheten och reviderade 

omkringliggande delar. 

3.4 Litteraturstudie 

För att skapa oss en bild av hur prestandatester utförs och vad som anses som prestanda i 

applikationer så tog studien form genom att läsa litteratur om testning. Detta innefattade 

kurslitteratur (Eriksson, 2008) som såväl annan litteratur inom testning (Ryber, 2006; 

Subashni & Satheesh, 2008).  

För att vidga vår kunskap mer inom prestandatestning så sökte vi även efter artiklar för att 

komplettera litteraturen. De sökmotorer som användes var främst Summon1 men även 

Google, och sökorden som användes för att hitta artiklar var prestandatest + mjukvara, 

performance test + application, performance test + software och unit test software testing, 

software stress testing. Med dessa sökord fick vi många olika mängder träffar som började 

med miljonantal. Detta avgränsades dock enkelt genom att avgränsa till artiklar inom 

områdena ”computer science” och ”information systems”, vilket bidrog till att artiklarnas 

relevans ökade markant. Många av artiklarna som nu dök upp var inom området testning av 

mjukvara, men alla var inte inriktade på prestandatestning. Genom dessa sökningar hittade 

vi källor som också hjälpte oss att få en tydligare bild av testning som helhet och i vilka olika 

delar av SU-processen som prestandatestning är aktuellt. 

Många av de mest relevanta artiklarna, som handlade om prestandatestning, hade ett 

tekniskt perspektiv på ämnet vilket gjorde att vi enbart kunde använda delar av dem.  

                                                      
 

1
 Summon är en sökmotor för vetenskapliga artiklar den söker igenom flertal databaser  

som lagrar vetenskapliga artiklar. 
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De som sedan användes i studien hjälpte delvis till att besvara våra frågor om 

prestandatestning, men främst hjälpte de oss med att belysa hur viktigt det är med 

prestandatestning. Vi har använt ett tiotal olika artiklar för studien som har varit mer lik vår 

frågeställning om hur man säkerställer att en applikation uppfyller prestandakrav. 

All denna litteratur har bistått oss i processen att söka information för att besvara 

frågeställningen. 

3.5 Källkritik 

Man bör alltid ifrågasätta och granska källor för att påvisa deras trovärdighet. De kriterier 

som användes var äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet, enligt Anders Avdics 

”Riktlinjer för rapportering” (Avdic, 2011).  

En del av de använda källorna kommer från konsultföretag inom test och kvalitetssäkring. 

Dessa källor har granskats extra för att se att de håller tendensfrihet. Med tendensfrihet 

menar vi att källan ska ge en korrekt bild och att inte författaren har vinklat informationen 

för att gynna sitt företag. 

En stor källa till information har hittats via kurslitteratur (Eriksson, 2008) vid Örebro 

Universitet. Genom att denna litteratur blivit godkänd som kurslitteratur så har mer material 

sökts från författarens företag använts i studien. Informationen som hittats har validerats 

genom att kontrollera den mot andra källor för att se om den givit en korrekt bild av 

informationen. 

Alla källor har granskats för att se att de följer äkthet, tidssamband och oberoende. 

3.6 Semi-strukturerade intervjuer 

Semi-strukturerade intervjuer är en intervjuform där man har en uppsättning frågor man vill 

ha svar på, men frågorna behöver inte följas till punkt och pricka. Beroende på hur den 

intervjuade svarar kan man bygga vidare på detta och utforma nya frågor, förutsatt att de är 

relevanta för ämnet. Den intervjuade får här möjlighet att svara mer detaljerat och även ta 

upp saker som de själva tycker är relevant för ämnet (Oates, 2006). 

Då studien syftar till att skapa riktlinjer till ett tillvägagångssätt för att säkerställa att 

applikationer uppfyller prestandakrav så valde vi att komplettera litteraturstudien med en 

intervjustudie i form av semi-strukturerade intervjuer. Syftet med intervjuerna var att 

granska en organisation, och hur testning utförs i praktiken. Resultatet av intervjustudien 

hjälpte sedan till med att utforma riktlinjerna som tagits fram. 

Först gjorde vi en analys av vårt problemområde och vad vi behövde för att kunna få så 

omfattande svar som möjligt på intervjufrågorna. Därefter kom vi fram till att vi behövde 

intervjua personer med olika roller. De personer som vi sedan valde att intervjua var just 

personer med olika roller, och därmed också personer inom olika kunskapsområden.  

Detta för att få en så omfattande bild som möjligt av hur man utför prestandatestning i olika 
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delar av ett SU-projekt. Transportstyrelsen meddelades om detta och ordnade sedan så att 

vi kunde intervjua några personer inom testning och arkitektur, vilka sedan kompletterades 

efter våra önskemål med personer inom utveckling. 

Med hjälp av problemområdets analys och utifrån våra underfrågor (1.4) utformades ett 

frågeformulär (se Bilaga 1), som låg till grund för intervjuerna. Eftersom vi använde oss av 

semi-strukturerade intervjuer var frågeformuläret en utgångspunkt för vilka frågor vi ville ha 

svar på. Denna intervjuteknik valdes för att vi behövde få en inblick i arbetsprocessen på 

Transportstyrelsen. Med semi-strukturerade intervjuer fick vi möjlighet att klargöra 

underliggande anledningar om och varför tester utförs, eller inte utförs. Ämnet kunde täckas 

på samma sätt i samtliga intervjuer, och i och med att vi använde samma basfrågor fick de 

intervjuade chansen att i detalj delge så mycket relevant information som möjligt.  

Några av de frågor som ställdes var riktade till hur man presandatestar idag. Frågorna i sig 

var inte exakt likadant utformade då intervjuerna utfördes på semi-strukturerat vis och inte 

strukturerat. Det som var viktigt att fråga i varje intervju var, 

”Utförs det någon prestandatestning idag?” 

”Genomförs det olika prestandatester?” 

”Genomförs det prestandatestningar vid flera olika tillfällen i systemutvecklingsprocessen?” 

Dessa tre frågor ställdes i alla intervjuer, men som vi nämnt tidigare så formulerades de olika 

i intervjuerna. 

Vi utförde fem intervjuer med totalt sju informanter. Anledningen till att det blandades en- 

och tvåpersonersintervjuer var att i tvåpersonersintervjuerna kompletterade informanterna 

varandra. De hade inte kunnat ge en lika omfattande bild som om de intervjuats i två 

separata intervjuer. Intervjuerna varade överlag mellan 25-45 minuter. Det stora intervallet i 

tid var orsakat av att vissa personer helt enkelt hade mer information om ämnet, och även 

att vissa intervjuer var tvåpersonersintervjuer. 

Om vi hade använt oss av strukturerade intervjuer hade de intervjuade inte fått chansen att 

kunna detaljera fritt i ämnet då frågorna i denna intervjuform är strikta och inte tillåter 

följdfrågor som semi-strukturerade intervjuer gör enligt Rogers et al (2011).  

Vi valde att inte tillämpa ostrukturerade intervjuer då vi från början hade ett ganska inramat 

ämne. Ostrukturerade intervjuer kan inte få samma struktur i svaren då det inte finns några 

fördefinierade frågor att utgå ifrån (Oates, 2006).  

Intervjuer kan överlag vara missvisande och enbart fokusera på vad de intervjuade säger, gör 

eller tänker. Informationen kan därför vara medvetet eller omedvetet felaktig. Det vi ville, 

och tog fram, var hur de anställda anser att de arbetar, och för att minimera risken för 

felaktig information så genomfördes ett flertal intervjuer. 
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Orlikowski (1993) visar att semi-strukturerade intervjuer kan ge goda resultat på 

organisationsnivå vilket vi också gjorde i och med Transportstyrelsen. Andra bevis på att 

intervjuformen går att tillämpa framgångsrikt kan med god marginal ses i Dapengs & 

Weiweis (2009) arbete inom den kinesiska regeringen.  

3.6.1 Etik 

Under intervjuerna såg vi till att klä oss propert, men samtidigt att inte vara överdrivet 

uppklädda för att inte få de intervjuade att känna sig underklädda eller underlägsna på något 

sätt. Vi försökte att vara empatiska, förstående och visa respekt för de intervjuade under 

samtliga intervjuer. Vi lyssnade intresserat på de vi intervjuade och försökte hålla 

atmosfären avslappnad för att de skulle känna trygghet i utförandet (Myers & Newman, 

2006).  

Eftersom vi spelade in intervjuerna var vi också noga med att klargöra när vi påbörjade 

inspelningen samt när vi avslutade den. Innan intervjuerna startades upp nämnde vi att vi 

kommer att behandla inspelad data anonymt. Vi kunde på så sätt skydda samtliga 

intervjuades identiteter och åsikter vilket kunde leda till ökat informationsflöde under 

intervjuerna (Myers & Newman, 2006). 

3.7 Analysmetod 

Vi har till att börja med följt Oates (2006) metod för att analysera textuell data. Enligt denna 

metod ska man samla all data i ett gemensamt format. I vårt fall spelade vi in alla intervjuer, 

för att sedan transkribera dem till textform. Oates (2006) inriktar sig sedan på själva 

dataanalysen där hon tycker att man ska identifiera nyckelteman i all data, och där man även 

ska kategorisera irrelevant data. Detta gjorde vi med hjälp av färgkoder i relation till våra 

frågeställningar. 

3.7.1 Transkribering 

En inledande fas till intervjuanalysen var att transkribera alla intervjuer. Vi använde då oss av 

ljuduppspelningsprogrammet VLC Media Player för att lyssna på intervjuerna. Vi skrev allt 

manuellt i ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word. Harkel, host, ”eehm”, ”hm”, ”ööh” 

och liknande valde vi att ta bort då det är långt ifrån väsentligt att ha transkriberat.  

Annars följde vi så ordagrant vi kunde efter vad som sades i intervjuerna, även om det i vissa 

stunder var svårt att höra vissa fraser. 
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3.7.2 Färgkodning 

För att gå vidare med analysen gjorde vi färgkoder med tillhörande frågor, som i sin tur 

skulle representera våra frågeställningar. Utöver frågeställningarna skapade vi ytterligare 

frågor för att kunna sortera intervjudata mer detaljerat likväl för att få ett större perspektiv 

på hur testning tillämpas mer generellt. Nedan visas färgkoderna med tillhörande frågor i 

relation till frågeställningar. 

Färgkodsfråga Anledning till det vi söker efter 

Vilka testverktyg har använts i TFS miljön? För att besvara vår underfråga 1.4 

Har de olika tillvägagångsätt för prestanda-
testning? 

För att besvara vår underfråga 1.1 

Har de några mål med deras prestanda-
testning? 

För att lyfta fram vilka mål de har med 
deras prestandatestning  

Har de några uttalade värderingar med 
prestandatestning? 

För att se vad deras värderingar med 
prestandatestning är 

Vem har utfört prestandatestning? För att besvara vår underfråga 1.3 

När utförs prestandatester? För att besvara vår underfråga 1.2 

Irrelevant För att förenkla utsortering av irrelevant 
data i studien 

Tabell 2 - Färgkodning 

Med hjälp av dessa färgkoder och frågor gick vi igenom varje intervju för att få struktur på 

dem och lättare kunna ta ut relevant information. Efter färgkodning och strukturering av 

data kunde vi enkelt filtrera all data efter frågeställningarna och skapa enskilda dokument 

med respektive färgkod i. Filtreringen gjordes i iterationer för att minimera förlusten av 

relevant data och maximera väsentligheter. I princip allt som inte hade med testning att göra 

markerade vi som irrelevant.  

3.7.3 Återkoppling 

Efter att den andra iterationen påbörjats så återkopplade vi mot Transportstyrelsens 

intervjuinformanter genom att skicka resultatet från första iterationen till dem via e-mail.  

De fick därmed tillfälle att granska resultatet och ge feedback om eventuella brister eller 

önskvärda ändringar.  

3.7.4 Utformning av riktlinjer 

Vid framställningen av riktlinjerna så inledde vi med att granska hur vår teorianalys (se 

kapitel 4) besvarat våra underfrågor. Sedan granskade vi vår intervjuempiri (se kapitel 5) för 

att se hur den besvarade våra underfrågor. Därefter genomfördes en jämförelseanalys av 

granskningarna där svaren på underfrågorna jämfördes. Resultatet av jämförelseanalysen 

blev en grund för riktlinjerna. Denna grund kompletterades därefter med delar från teori- 

och intervjugranskning. Utifrån detta tillvägagångsätt så konstruerades riktlinjerna och 

därmed grundades de både teoretiskt såväl som praktiskt. 
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3.8 Metodkritik 

Det är vanligt att aktionsforskning misstolkas med vanligt konsultarbete, även kallat 

konsulting. Anledning att det blandas ihop med konsulting är att man går in och undersöker 

ett problemområde med målet att förändra eller bidra till förändring. Det kan då vara lätt att 

glömma bort att man faktiskt arbetar med en studie inom området man skall förändra 

(Oates, 2006). Detta är ett vanligt misstag då forskaren kan förlora perspektivet att studien 

alltid skall producera två resultat enligt aktionsforskning, ett forskarresultat och ett praktiskt 

resultat (Oates, 2006).   

I början av studien stötte vi på just detta problem med konsultingmissförståndet och då 

insåg vi att vi hade ett felaktigt perspektiv i studien. Perspektivet korrigerades dock tidigt och 

blev aldrig ett problem för studiens helhet. 

En kritik som ofta ges till aktionsforskning är att det är en av de minst beprövade 

forskningsmetodikerna (Oates, 2006). Detta behöver i sin tur inte ses som något som enbart 

är negativt då man behöver bryta mönster för att få ett märkbart nytt arbetssätt. Istället kan 

det ses som nyttigt då vi arbetar inom ett väldigt ungt ämnesområde jämfört med många 

andra vetenskaper (Gilje & Grimen, 2007). 

Studien skulle ha kunnat genomföras med en annan datainsamlingsmetod än den som 

användes. Man skulle kunna få liknande resultat med observationer istället för intervjuer. 

Det man då skulle ha fått ut hade varit vad de faktiskt gör istället för vad de anser att de gör. 

För att tillämpa observationer inom detta område hade det dock krävts att vi hade satt oss in 

i deras miljöer. Detta skulle i sin tur innebära att vi måste sätta oss in i hur deras 

applikationer och verktyg fungerar för att få en så korrekt observation som möjligt. En del i 

vår studie var dock att analysera fram mål och värderingar med deras handlingar, detta är 

något som inte går att observera fram. 
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4. Teori 
I detta kapitel kommer vi att presentera och förklara de områden inom prestandatestning 

som ska hjälpa oss att besvara vår huvudfrågeställning.  

4.1 Olika prestandatest 

Eftersom SU-processen är lång och består av många steg och iterationer så kan man inte 

säga att det bara finns ett sätt att testa prestanda på. Det man kan säga är att man kan testa 

olika delar av applikationen i olika stadier och omfattning. De tester som vi tagit upp i 

studien täcker hela SU-processen och skapar en bred grund för att säkerställa prestanda i en 

applikation. Det är viktigt att börja med testning i ett tidigt skede av projektet, och detta är 

inget undantag för prestandatestning. Det är svårt att korrigera prestandakrav i slutskedet 

av en produkt, samt att det blir stora kostnader att göra detta jämfört med om dessa 

åtgärdas i ett tidigt skede av projektet. (Eriksson, 2008; Ryber, 2006)  

4.1.1 Enhetstest 

Man kan börja med att säga att enhetstest kan benämnas på ett flertal andra sätt, till 

exempel komponenttest, modultest och unittest (Eriksson, 2008; Ryber, 2006). Utifrån att 

man kan benämna detta test på så många olika sätt kan det ofta vara oklart vilket test man 

egentligen pratar om.  

Det man utför i enhetstester är att man kontrollerar att koden utför rätt uppgifter och 

behandlar data på ett korrekt sätt. Vid enhetstester utförs många olika tester men alla dessa 

tester är på enhetsnivå. Eriksson (2008) har skrivit en bra checklista för vad som bör ingå i ett 

enhetstest. Det finns även standarder för tillvägagångsätt för enhetstester. En av dessa är 

IEEE std 1008-1987 som är den amerikanska standarden för enhetstester av mjukvara (IEEE 

Standards Board, 1993). 

Enhetstester kan vara viktigt för såväl funktionalitet som för prestanda.  

Ur prestandaperspektiv kan detta dock ses som ineffektivt då man inte kan säga att 

svarstiden för enheten är bra eller dålig om det inte finns något krav som säger vad som är 

en godkänd svarstid (Eriksson, 2008). Det är dock orealistiskt för en person att ställa ett 

sådant krav, då ingen kan ha så ingående kunskaper om enskilda enheter i en applikation.  

Det man istället kan göra är att skapa sitt enhetstest för att se hur snabbt sin enhet löser 

uppgiften, och sedan dokumentera detta. Dock säger resultatet av testet inte så mycket om 

en enhet har en svarstid på 0,1 millisekunder eller en millisekund. Det är svårt att säga vilken 

av dessa två svarstider som är en godtagbar svarstid. Dessa kan dock komma till användning 

vid de slutgiltiga testerna av applikationen om den inte uppfyller prestandakraven. Då kan 

man analysera svarstiderna för varje enhet för att se om det är några av dessa som verkar 

vara tydligt långsammare än andra. Detta kan bistå i arbetet att identifiera var flaskhalsarna i 

applikationen är. Med flaskhals syftar vi till de långsammaste delarna som sänker prestandan 

i applikationen. Då dessa tester kan bli väldigt tidskrävande att genomföra på alla enheter så 

bör testerna vara fokuserade på de centrala enheterna i applikationen.  
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Med centrala enheter menar vi enheter som används av flera enheter för att lösa uppgifter. 

(Eriksson, 2008) 

Svarstiden på en enhet kan mätas manuellt genom att skapa ett enkelt gränssnitt mot sin 

enhet. Det brukar dock vara till fördel att använda automatiserade verktyg då man får 

automatisk loggning, samt att man slipper att skapa ett gränssnitt. 

Ett annat test som kan göras på enhetsnivå är minnesläckagetest (Eriksson, 2008). Detta går 

ut på att man ska undersöka om man har gjort en dålig implementation i enheten, och att 

denna inte frigör minnet som används på rätt sätt (Clause & Orso, 2010; Eriksson, 2008). 

Med minne så menar vi hårdvara, och mer specifikt RAM-minne. Dessa tester genomförs 

enklast med automatiseringsverktyg som kan belasta minnet och beräkna om minnesläckage 

finns eller ej. 

4.1.2 Lasttest 

Med lasttester menar man att man belastar applikationer olika mycket för att analysera hur 

prestandan förändras vid olika belastningar. Det finns flera mål med att göra lasttester, 

några av dessa är att se hur prestandan förändras beroende på belastning, och att se hur bra 

skalbarhet applikationen har. 

Lasttester genomförs alltid på systemnivå och definieras ofta som volym eller prestandatest. 

Dessa syftar alla till samma sak, att testa hur applikationen beter sig vid olika belastning 

(Eriksson, 2008; Subashni & Satheesh, 2008).  

Denna sorts testning underlättar väldigt mycket om man har tillgång till automatiserade 

tester eftersom det är svårt att simulera att 500 användare är aktiva i applikationen 

samtidigt. Dock så är detta en enkel uppgift för ett testverktyg. Man utför lasttester genom 

att spela in normala användningsfall - testfall. Exempelvis kan det vara att registrera ett 

ärende i ett ärendehanteringssystem. Testfallen ska även vara baserade på kraven som finns 

ställda på applikationen. När det finns ett flertal inspelade testfall så spelas dessa upp 

simultant med ett flertal användare. De kan spelas upp i slumpad ordning, och även med 

olika mängder användare. Utifrån kraven baserar man antalet användare och varierar 

antalet till olika mängder (Eriksson, 2007). 

Målet med lasttester är att ta reda på om applikationer uppfyller prestandakrav. Det man får 

ut är statistik på hur väl testfallen var uppfyllda, om något inte gick att genomföra och hur 

lång tid varje testfall tog att genomföra. Resultatet kan sedan granskas för att se om 

prestandakraven var uppfyllda samt om alla testfall gick att utföra eller ej. Man kan även se 

hur prestandan förändras mellan olika antal användare. Detta kan sedan ligga till grund för 

en analys av om det finns en brytpunkt där prestandan märkbart börjar försämras.  

Denna punkt kan då analyseras för att se vilka testfall som påverkade mest vid en specifik 

belastning. (Subashni & Satheesh, 2008) 
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Man kan även använda lasttester för att kontrollera stabiliteten i en applikation, det utförs 

då genom att man belastar applikationen under en längre tid. Detta handlar då om flera 

dagar eller veckor för att det skall anses ge ett trovärdigt resultat. 

Då lasttester bara ger trovärdiga resultat på applikationsnivå så kommer man få veta den 

slutgiltiga prestandan i applikationen väldigt sent om man enbart använder lasttester. 

Anledningen till att det enbart är trovärdigt i senare skeden är att man behöver ha 

applikationen i rätt miljö, rätt mängd testdata och med relevant antal användare. (Eriksson, 

2008) 

4.1.3 Stresstest 

Dessa tester fungerar på samma sätt som lasttester, dock så har man andra mål när man 

stresstestar.  

Tillvägagångsättet är detsamma som vid lasttestning. Något som är annorlunda är att man 

pressar systemet till en gräns där applikationen inte längre presterar tillräckligt bra.  

Utifrån dessa tester kan man analysera fram var flaskhalsen är som kan vara såväl mjukvara 

som hårdvara. Denna variant av testning kan som sagt vara bra för att testa hur skalbar en 

applikation är. 

Målet med att stresstesta en applikation är att identifiera vilka delar som kommer att 

försämra prestandan. Dessa kan i sin tur då sägas vara flaskhalsarna i applikationen 

(Eriksson, 2008). 

4.2 Vem bör utföra de olika prestandatesterna? 

De olika testerna som nämnts tidigare är relativt bundna till olika delar av SU-processen och 

blir därmed indirekt bundna till olika roller.  

Enhetstester sker ofta i ett tidigt stadie av utvecklingen, vilka dock också kan ske i ett senare 

skede när buggar korrigeras, och liknande. Då det är både utvecklare som skapar enheterna 

och korrigerar vid buggfixar så kan man säga att det är utvecklare som har det yttersta 

ansvaret för enhetstester (Eriksson, 2008; Ryber, 2006). I vissa organisationer förekommer 

det även att man har särskilda enhetstestare, vilka då är specialiserade på bland annat 

enhetstester (Eriksson, 2008).  

Last- och stresstester är som tidigare nämnt väldigt lika i utförandet, och det som skiljer dem 

åt är anledningen till att man gör det. Då båda dessa tester utförs med bäst resultat i slutet 

av SU-processen så är det inte längre i utvecklarnas ansvarsområde att dessa genomförs.  

Det har då gått över till ansvariga testare, vilka då ansvarar för alla tester på systemnivå 

vilket både last- och stresstester kategoriseras inom.  
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4.3 Testverktyg 

Vid testning av applikationer finns det ett flertal testverktyg att tillgå. Dessa syftar till att 

underlätta i testprocessen såväl som i felrapportering och loggning av resultaten. Eftersom vi 

har en del avgränsningar som tidigare diskuterats i avsnitt 1.6, kommer vi enligt dessa att 

fokusera på applikationer som kan integreras med TFS.  

Utifrån avgränsningen har ett antal testverktyg identifierats med hjälp av litteratur (Ryber, 

2006; Svensson, 2012; Eriksson, 2008). I dessa har funktionaliteten kontrollerats samt 

granskats att de uppfyller kraven enligt vår avgränsning. 

Funktionaliteten på de testverktyg som vi identifierats visas i tabellen nedan, 

Verktyg Integrerbart 
med TFS 

Enhets-
test 

Minnesläckage-
test 

Last-
test 

Stress-
test 

Källa 

NUnit Ja Ja Ja Nej Nej (NUnit, 
2012) 

Microsoft 
Performance 
Monitor 

Nej Nej Ja Nej Nej (Eriksson, 
2008) 

IBM Rational 
Purify 

Ja Ja Ja Nej Nej (IBM, 
2002) 

HP 
LoadRunner 

Nej Ja Ja Ja Ja (Parpatak
am, 2007) 

OpenSTA Nej Nej Nej Ja Ja (OpenSTA
, 2012) 

Microsoft 
TestManager 

Ja Ja Ja Ja Ja (Blankens
hip, 2012) 

Microsoft 
Moles 

Ja Ja Nej Nej Nej (Microsoft
, 2010) 

Tabell 3 - Olika testverktyg 

Något man kan observera i tabell 3 är att ett flertal testverktyg har stöd för att genomföra 

olika tester, där vissa dock kommer att sorteras bort då de inte uppfyller kraven med 

integrerbarhet med TFS. De som kommer att sorteras bort direkt är Microsoft Performance 

Monitor, HP LoadRunner och OpenSTA. 

Av de kvarstående testverktygen har enbart Microsoft TestManager stöd för hela processen, 

vilket givetvis gör det till ett väldigt attraktivt alternativ. De andra har antingen stöd för load- 

och stresstest eller stöd för enhet- och minnesläckagetest, men inte hela processen. 
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5. Resultat och analys av intervjuer 
Vi kommer under detta kapitel att analysera de citat som anses vara relevanta för studien.  

Vi har valt att strukturera vår analys utifrån våra underfrågor och vår empiri skall hjälpa oss 

att analysera frågorna utifrån praktiken. Då mål och värderingar är viktiga för riktlinjerna så 

kommer även dessa att ingå i analysen. Analysen kommer sedan att vara en del av 

riktlinjerna som ska utformas tillsammans med vad teorin säger. 

5.1 Finns det flera tillvägagångssätt att prestandatesta applikationer på? 

Utifrån intervjuerna har två personer besvarat denna fråga. Enligt dem förekommer inte 

prestandatester frekvent inom Transportstyrelsen. Det kan förekomma i vissa projekt, men 

då endast enskilt i de projekten. Flera personer har nämnt att det förekommer 

prestandatester, men har inte svarat på hur de utförs. Det som är av största värde är att 

komma fram till att applikationen klarar av deras normala belastning, som i sig mäts med 

lasttester där man sätter mängden användare samt miljön som testet skall genomföras i.  

”Däremot görs prestandatester enskilt i vissa projekt, bara inom de projekten.” – Citat 1.1 

(Bilaga 2 – Transkribering intervju 1)  

”Projektleverans och på slutleveransen gjorde vi prestandatest.” – Citat 1.2 (Bilaga 6 – 

Transkribering intervju 5) 

Citat 1.1 har vi tolkat som att man gör prestandatester, men bara i vissa projekt. Man kan då 

även uppfatta det som att det inte finns någon rutin på prestandatestning. Ser man till citat 

1.2 så har vi tolkat det som att de någon gång i något projekt utförde prestandatester i 

slutskedet av detta projekt. 

Nedanstående citat exemplifierar ett par projekt där prestandatester utfördes frekvent: 

”...vi gjorde automatiserade tester då och körde med ett Microsoftverktyg där vi gjorde 

dels stabilitetstester och dels lasttester, men vi gjorde inga stresstester.  

De prestandatesterna gjorde vi då, där vi kollade svarstiderna och kollade hur systemet 

mår under en längre tid med normal belastning.” – Citat 1.3 (Bilaga 2 – Transkribering 

intervju 1) 

”Ja i det projektet, i lagring- och prestandaprojektet så hade vi både stabilitetstester och 

lasttester. Vi gjorde inga stresstester.” – Citat 1.4 (Bilaga 2 – Transkribering intervju 1) 

”Man spelade in normala testfall som handläggarna då ofta utför och belastade normalt 

under tre dagar, tror jag det var.” – Citat 1.5 (Bilaga 2 – Transkribering intervju 1) 

I citat 1.3 kan man uppfatta det som att de gjorde en del prestandatester, men inte särskilt 

strukturerat eller enligt en plan. Man kan även se av citat 1.4 att de prestandatester som 

utförs ofta har mer fokus på normal belastning och sällan på stresstestning. De utförde 

endast tester för att få ut svarstider och ”systemhälsa” under en tid med normal belastning. I 
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citat 1.3 och citat 1.5 nämner man att man belastar normalt.  

I båda fallen har man då indirekt sagt att det inte utförs tester under mer än normal 

belastning. Citat 1.3 ger också information om att prestandatester genomförs på vissa 

projekt.  

”De andra testerna vi gjorde gick egentligen ut på att lasta systemet. Då trappade vi upp 

med 25 i taget som en trappa såhär, och sen trappade vi ner en viss tid och så fick man ut 

en kurva så kunde man se svarstider.” – Citat 1.6 (Bilaga 2 – Transkribering intervju 1) 

Liksom citat 1.3, nämner man i citat 1.6 att man prestandatestar för att få ut svarstider, här 

tittar man dock på prestanda vid olika belastning. Man skulle kunna tolka det som att 

prestandatestning oftast utförs så att svarstider kan identifieras. I citat 1.3, 1.5 och 1.6 

nämns det också att prestandatestning utförs genom lasttester.  

”Det vi också nyttjar den här PT-miljön, som är produktionslik, när man ska nyttja den, det 

är också när man ska göra slutgiltiga prestandatester, för då har man ju maskiner som är 

väldigt lika produktionsmaskinerna. Det är ju där man kan få slutgiltigt kvitto på att det 

håller undan då, på lasttest och kanske även säkerhet då och att det är konfigurerat på rätt 

sätt.” – Citat 1.7 (Bilaga 2 – Transkribering intervju 1) 

”Tyvärr så skiljer sig miljöerna åt, så det är svårt att prestandatesta idag. För dels är 

mjukvara och hårdvara så mixad tidigare, och det skiljer sig åt lite mellan produktionstest 

och produktion, kan vi lita på prestandaresultatet vi får.” – Citat 1.8 (Bilaga 2 – 

Transkribering intervju 1) 

”Övrigt inom prestandatester, om ni tänker djupdyka i... där behöver man ta med 

aspekten testdata och hur man hanterar det i automatiserade grejer som man hela tiden 

kan köra, så att inte det datat förstörs och... det måste vi också ta fram tänk kring.” – Citat 

1.9 (Bilaga 6 – Transkribering intervju 5) 

Utifrån citat 1.7 kan man se vikten av att ha en relevant testmiljö, resultatet av slutgiltiga 

prestandatester har inget värde om inte miljön som testerna görs i är lik den slutgiltiga 

miljön. Man kan då även se att dessa tester syftar som oftast till normal belastning och inte 

stresstester. Vikten av att ha lika miljöer belyses även av citat 1.8 samt vikten av testdata 

talas om i citat 1.9. Man kan även se att denna miljö används för att göra de sista 

systemtesterna enbart och inga enhet- eller integrationstester genomförs i denna miljö. 

5.2 Går det att genomföra prestandatestning vid flera olika tillfällen i 

systemutvecklingsprocessen? 

Eftersom det förekommer flera typer av testning så utförs de även i olika delar av projekt.  

De som identifierats under intervjuerna som också har framträtt under en viss fas är 

enhetstester, integrationstester, funktionella tester, installationstester, smoke-tester, 

acceptanstester och prestandatester. Alla dessa tester kan dock inte innehålla 
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prestandatestning, så vi kommer att fokusera analysen på de delar som faktiskt innehåller 

det.  

”Om vi börjar från utvecklingsdelen så gör vi ju enhetstester på enskilda komponenter. 

Sedan så gör man ju då integrationstester för att testa ett helt flöde egentligen.” – Citat 

2.1 (Bilaga 6 – Transkribering intervju 5) 

När man tolkar citat 2.1 kan man säga att enhetstester och integrationstester görs under 

utvecklingsfasen i ett projekt. Utvecklingsfasen kan i sig tolkas som att det är den delen i ett 

projekt där tester börjar tillämpas över huvudtaget, eftersom det troligtvis är då man börjar 

få fram programkod som är testbart. Enhetstester kan innehålla prestandatester, dock kan 

man inte se att det är uttalat.  

”Ja vid varje leverans man gör, då vi ju enhetstester och integrationstester, och sen 

kommer ju även funktionella tester ifrån människor som gör tester i...” – Citat 2.2 (Bilaga 6 

– Transkribering intervju 5) 

”...och då kör man ju alltid enhetstester och integrationstester så fort man gör en ny 

leverans...” – Citat 2.3 (Bilaga 6 – Transkribering intervju 5) 

I citat 2.2 och citat 2.3 talar man tydligt om att man gör enhetstester och integrationstester 

vid leverans, och därefter funktionella tester. Leverans är något man kan tolka som ett slut 

på en iteration. Det sista som man gör är att leverera en färdig produkt. Därmed kan vi 

konstatera att man gör enhets- och integrationstester i ett relativt tidigt skede (enligt citat 

2.1), i och med utvecklingsdelen såväl som vid leveransen (enligt citat 2.2 och 2.3).  

”Och sen när man går upp i sista nivån i produktionstestmiljön, det är då man gör 

acceptanstester.” – Citat 2.4 (Bilaga 2 – Transkribering intervju 1) 

”Det vi också nyttjar den här PT-miljön, som är produktionslik, när man ska nyttja den, det 

är också när man ska göra slutgiltiga prestandatester...” – Citat 2.5 (Bilaga 2 – 

Transkribering intervju 1) 

”Och sen beroende på projekt så gör man till slut prestandatester också.” – Citat 2.6 (Bilaga 

6 – Transkribering intervju 5) 

Utifrån citat 2.4 och 2.5 tillämpar man två olika tester i produktionstestmiljön (PT-miljön) – 

acceptanstester och prestandatester. PT-miljön går enligt citat 2.4 att tolka som ett senare 

skede i ett projekt, eller till och med ett slutskede. I citat 2.6 kan man också se att 

prestandatester är något som görs i någon form av slutskede. Det är enbart i detta slutskede 

som man väljer att kalla sina tester prestandatester. Det kan vara så att det finns svårigheter 

att få ut bra testvärden utan att ha helheten framför sig, samt att man har den i en relevant 

miljö - PT-miljön. 

Vi frågar om utformningen av prestandatester på enhetsnivå och får svaret nedan. 
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Det... det är svårt alltså. Jättesvårt att tidsbestämma... hur långt ett enhetstest får ta.  

Sen kanske man skulle börja reagera om det tar en sekund för ett enhetstest att köra klart. 

Men om det tar tio hundradelar, eller 30 hundradelar, tror jag inte vi skulle reagera på.” – 

Citat 2.7 (Bilaga 6 – Transkribering intervju 5) 

Man kan utifrån Citat 2.7 se att det finns svårigheter att veta vad som är relevanta svarstider 

på enhetsnivå. Det är svårt att bedöma om en svarstid är tillräckligt bra eller ej. Det är enbart 

i extremfall som det går att bedöma. 

5.3 Vem bör utföra prestandatestning?   

I de flesta fallen har svaret på frågan pekat åt samma håll. Alla verkar vara eniga om att 

tester utförs av utvecklare och testare, eller systemtestare. Det framgår även vilka roller som 

ansvarar för vilka tester. 

”Det är ofta utvecklarna som gör det, men man kan även hjälpa utvecklarna.” – Citat 

3.1(Bilaga 2 – Transkribering intervju 1) 

”För att förtydliga det då, vem som gör vad, så är det på utvecklarsidan och gängse är då 

tanken att utvecklare gör enhets- eller komponenttester.” – Citat 3.2 (Bilaga 2 – 

Transkribering intervju 1) 

Man kan se enligt citat 3.1 att det är oftast utvecklare som gör tester, men då det ibland är 

hög belastning på dessa så kan testare gå in och hjälpa till. Detta belyses även av citat 3.2 då 

man ser att det är tänkt att utvecklarna har det yttersta ansvaret för enhetstester. 

Vi frågar om vilka som ansvarar för enhet- och integrationstester och fick svaret nedan. 

”[...] man börjar nog att göra det som utvecklare, sen går det över till testare att de gör 

dem.” – Citat 3.3 (Bilaga 6 – Transkribering intervju 5) 

Vi frågade här vad det är för tester som utförs vid leverans av en applikation samt vem som 

ansvarade för dessa och fick då svaret nedan. 

”Ja vid varje leverans man gör, då vi ju enhetstester och integrationstester, och sen 

kommer ju även funktionella tester ifrån människor som gör tester i... det beror ju på vad 

det är för komponent, givetvis. I en webbapplikation är det ju oftast nån som sitter och 

testar manuellt. 

[…] Ja, då är det nån testare som gör det.” – Citat 3.4 (Bilaga 6 – Transkribering intervju 5) 

Enligt citat 3.1 – 3.3 är det uppenbart att utvecklare ansvarar för många tester. Utifrån citat 

3.3 och citat 3.4 utför även testare olika tester, vilket på sätt och vis är en självklarhet. 

Testare ses dock enbart som ett komplement vid enhetstestning om behov finns. 

Testarrollen är mer inriktad på funktionell testning. 
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”Det viktiga är att nån gör det, och nån som är lämplig gör det.” – Citat 3.5 (Bilaga 2 – 

Transkribering intervju 1) 

Man kan tolka det som att inte vem som helst får, eller kan, göra tester. Enligt citat 3.5 bör 

det vara lämpliga personer som testar. Då kan man tänka sig att utvecklare eller testare har 

ett visst erfarenhetskrav på sig. En annan synvinkel på det hela kan vara att man inte 

förhåller sig så hårt till roller, utan bara förlitar sig på personer som är kompetenta inom 

området i fråga.  

”Sen kommer man ju egentligen till funktionella tester, alltså tester för funktionaliteter är 

en del av systemet eller hela systemet är körbart för en användare.  Då går det ju över till 

våra systemtestare...” – Citat 3.6 (Bilaga 2 – Transkribering intervju 1) 

”Men då är det funktionell testning och icke-funktionella krav testas ju också. Det kan vara 

användbarhet, tillgänglighet och annat också. Det är våra systemtestare som gör det...” – 

Citat 3.7 (Bilaga 2 – Transkribering intervju 1) 

I citat 3.6 och citat 3.7 definierar man en ny roll – systemtestare. Man får en uppfattning om 

att de utgör en ganska viktig testgrupp då de till exempel utför slutgiltiga tester för 

körbarhet. De säger här i citat 3.7 att de har högnivåtester- och att de innefattar icke-

funktionella krav vilket i sig även omfattar prestandatester. Man kan här tolka att dessa 

systemtestare är de som gör de slutgiltiga prestandatesterna på applikationer. 

5.4 Vad kan man använda för testverktyg vid prestandatestning i Team 

Foundation Server? 

Denna fråga syftar till att undersöka vilka/vilket verktyg som kan användas med TFS för att 

genomföra prestandatester. Intervjuerna har genererat några få svar på den här frågan, men 

de pekar mot samma svar – alla som har testat har tillämpat Microsoft TestManager. 

Vi frågade här vilket testverktyg som används och fick svaret nedan.  

Det är TestManager, Microsofts produkt.” – Citat 4.1 (Bilaga 2 – Transkribering intervju 1) 

Vi frågade här ifall det var Microsoft TestManager som användes vid testning. 

 ”Ja, precis.” – Citat 4.2 (Bilaga 6 – Transkribering intervju 5) 

Enligt citat 4.1 och citat 4.2 handlar det alltså om att TestManager tillämpas, inget annat har 

kommit på tal under intervjuerna. Därför kommer vi att tolka det som att det bara är 

TestManager som används på Transportstyrelsen. Dessa två citat är eniga om användning av 

TestManager för att utföra automatiserade tester, vilket ofta är ett krav för att kunna göra 

effektiva prestandatester. 

Vi frågar här om hur de tycker att utformningen av prestandatester ska vara och fick svaret 

nedan. 
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Jag skulle nog använda de... det stöd som finns i utvecklingsmiljöerna vi har. Alltså i Visual 

Studio och i TFS, att skapa lasttester och så vidare.  

Pratar vi om vilka applikationer i TestManager då, eller... 

Ja, jag sitter ju i Visual Studio och jobbar, och det är utifrån där som jag jobbar. Jag jobbar 

inte inom testapplikation, utan sånt där är ju integrerat i Visual Studio” – Citat 4.3 (Bilaga 4 

– Transkribering intervju 3) 

Utifrån citat 4.3 kan man tolka det som att även de som inte testar över huvudtaget, skulle 

vilja använda TestManager som testverktyg om de någon gång skulle behöva utföra tester. 

Detta ger ytterligare stöd till att det är Microsoft TestManager som används på 

Transportstyrelsen idag. Man ser även här nyttan med att ha en integrerad testmodul i 

Visual Studio, istället för att ha ett komplett testverktyg i ett eget gränssnitt. Man kan också 

tolka alla citat som att de är vana med Visual Studio-miljön och gärna inte går ifrån den då 

man ska utföra tester. 

5.5 Av vilka anledningar bör man prestandatesta sina applikationer? 

Som vi tidigare har nämnt i inledningen (se avsnitt 1.1) är anledningen till varför man testar 

en viktig del inom testning. Det är väldigt viktigt att ta hänsyn till vilka mål och värderingar 

man har på tester som genomförs.  

Denna del syftar till att lyfta fram mål och värderingar med testning. Detta kommer att vara 

en del av mål och värderingar som kommer att användas i riktlinjerna för prestandatestning. 

5.5.1 Mål med prestandatestning 

I och med att det förekommer flera olika typer av testning så frambringade det ett antal 

variationer av svar. Vi syftar här till att analysera om det finns uttalade mål med alla tester 

som utförs. Vi anser att det är viktigt att det finns mål för att motivera varför en viss sorts 

testning utförs. Detta ligger till grund för att man skall veta om just denna testning är 

nödvändig i just detta projekt. 

”B: Fast visst skulle vi vilja ha mer lasttester där? Om man tänker på resultatregistreringen, 

vi har ju inte gjort några såna lasttester, eller har vi det?  

A: Ja, jo vi gjorde tester, vi gjorde det. Projektleverans och på slutleveransen gjorde vi 

prestandatest.” – Citat 5.1 (Bilaga 6 – Transkribering intervju 5) 

Man kan tolka deras svar som att man utför prestandatest vid leverans av delsystemet för 

att säkra att prestandakraven uppfyllts. 

”Det vi också nyttjar den här PT-miljön, som är produktionslik, när man ska nyttja den, det 

är också när man ska göra slutgiltiga prestandatester, för då har man ju maskiner som är 

väldigt lika produktionsmaskinerna. Det är ju där man kan få slutgiltigt kvitto på att det 



 
 

28 

håller undan då, på lasttest och kanske även säkerhet då och att det är konfigurerat på 

rätt sätt.” – Citat 5.2 (Bilaga 2 – Transkribering intervju 1) 

Målet med prestandatester enligt citat 5.2 beskriver man ganska tydligt med att det ska vara 

ett kvitto på att konfigurationen är rätt. Med prestandatester verkar man kunna syfta på 

olika typer av prestandatester, exempelvis så nämner man lasttest. Man kan tolka som att 

målet med lasttesterna är att se att applikationen uppfyller prestandakraven. 

”Man spelade in normala testfall som handläggarna då ofta utför och belastade normalt 

under tre dagar, tror jag det var. Och så fick vi stabilitetskurva.” – Citat 5.3 (Bilaga 2 – 

Transkribering intervju 1) 

Utifrån citat 5.3 kan man tolka det som att man utförde lasttester för att få ut en 

stabilitetskurva. Man kan omformulera det till att målet med lasttester är att granska 

stabilitet och/eller skapa en stabilitetskurva. Detta för att skapa ett enklare sätt att analysera 

applikationens prestanda. 

5.5.2 Värderingar med prestandatestning 

Alla människor har ett eget synsätt, eller egna värderingar kring verkligheten. Alla vi 

intervjuade uttryckte sina värderingar, men i många olika former och inom många olika 

testområden. Syftet med frågan var att lyfta fram värderingar vid prestandatestning.  

”Tyvärr så skiljer sig miljöerna åt, så det är svårt att prestandatesta idag. För dels är 

mjukvara och hårdvara så mixad tidigare, och det skiljer sig åt lite mellan produktionstest 

och produktion, kan vi lita på prestandaresultatet vi får?” – Citat 5.4 (Bilaga 2 – 

Transkribering intervju 1) 

Citat 5.4 definierar ett synsätt på ett problem. Det är svårt att prestandatesta för att 

miljöerna man utför testning i skiljer sig åt. Problemet som uppstår är då att 

prestandaresultatet inte är tillförlitligt. Vi kan tolka det som att resultaten skiljer sig åt på 

samma test i olika miljöer, för att miljöerna är så pass olika.  

”Som ett tillägg då, just i prestandatester så är det väldigt svårt just med det här med 

mätbart, på vilka mål sätter man upp prestanda?” – Citat 5.5 (Bilaga 2 – Transkribering 

intervju 1) 

Utifrån citat 5.5 kan man framföra ytterligare ett problem med prestandatester. Man frågar 

sig här om på vilket sätt som prestanda är mätbart. Utöver mätbarheten tolkar vi det som att 

identifieringen av målen samt vilken prestanda som är rimlig att ställa krav på? Vi tolkar det 

som dessa två delar av prestandatester är något som anses vara en svårighet.  

”Men det är ju sällan meningsfullt att mäta vad det är för svarstider med en användare, 

och ingenting i databasen. Man måste ju analysera och se när vi är i produktion, vad 

kommer vi ha för datamängder, hur många användare kommer vi ha, hur många kommer 
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vi ha samtidigt? Det finns ganska många parametrar egentligen, det är ju bra att 

prestandatesta av något slag då.” – Citat 5.6 (Bilaga 2 – Transkribering intervju 1) 

Citat 5.6 ger oss en klar värdering av prestandatestning, samt uppfattningen om att 

prestandatestning är komplext. Man uttrycker det som prestandatester är komplext, dock så 

syns ändå positiva värderingar med prestandatestning. Ser man mellan raderna tolkar vi det 

som att prestandatester är något man borde tillämpa, men att det krävs en hel del förarbete 

innan man kan sätta upp sådana tester. Man kan läsa ut att deras värderingar kring 

prestandatester är de är enbart relevanta vid rätt omständigheter. 

”...men vi har inga prestandakrav på oss, utan det är hur man har själv, själv uppfattar det 

hela, att det här borde ta si och så många sekunder eller millisekunder, för att kunna få ett 

svar från det anrop man gör.” – Citat 5.7 (Bilaga 5 – Transkribering intervju 4) 

Utifrån citat 5.7 kan vi tolka det som att man inte har prestandakrav på sig. Man värderar 

prestanda utifrån hur man själv uppfattar det. Man ställer sina egna prestandakrav och 

tycker att en viss svarstid är okej, utifrån personliga åsikter och erfarenheter.  

”Och det är ju bra om man kan testa varje del var för sig, för att se var flaskhalsarna sitter 

nånstans. Det tycker jag är... det har vi ju inte idag, utan var och en sitter och testar sina 

grejer, så ser man inte riktigt helheten innan man paketerar ihop det. Då vet man ju inte 

var nånstans det tar lång tid. Så det är väl det som är det främsta problemet, tycker jag. 

Det är svårt att se var vi tappar prestanda.” – Citat 5.8 (Bilaga 5 – Transkribering intervju 4) 

I citat 5.8 uttrycker man tydligt sitt synsätt på ett problem. Vi tolkar det som att personen 

tycker att det finns en allmän svårighet att se var man tappar prestanda. Enligt citatet testar 

man heller inte alla delar för sig. Var och en sitter bara och testar sina egna delar vilket ger 

en avsaknad på helhet.  

”Precis. Då går vi in lite på prestanda då. Ser ni att det finns nått behov av prestandatester, 

har ni känt det i era projekt?  

B: Ja, det finns jättestort behov. Ju flera användare desto större behov skulle jag vilja 

säga... 

A: Ja, det brukar ju inte bli uppenbart om man har då tio användare så märker man ju 

inte... så pass dåliga servrar har man ju inte, då får man gå tillbaka till 70-talet. Det är inte 

förrän man börjar ha hundratals användare som man märker att ’nä men nu börjar 

prestandan gå ner, vad beror det på’, då måste man börja mäta liksom. Är det servrar eller 

är det koden, eller vad är det?” – Citat 5.9 (Bilaga 6 – Transkribering intervju 5) 

I citat 5.9 talar man om behovet av prestandatester. Vi tolkar det som att behovet blir större 

ju fler användare som ska använda systemet. Synsättet här tyder också på att 

prestandaförluster inte framträder förrän ett större antal systemanvändare är aktiva.  
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Man kan också tolka det som att det kan vara ett problem att identifiera varför prestandan 

då förloras.  

”Det ligger framför oss och prestandatester görs inte så ofta här, och jag tror det är på 

grund av det och att det idag inte finns nån automatik så man hela tiden kör och testar 

prestanda” – Citat 5.10 (Bilaga 2 – Transkribering intervju 1) 

Man kan tolka det som att svårigheterna att utföra prestandatester gör att de inte 

genomförs. Anledningen är att det inte finns tillgång till automatiserade tester som 

utvecklarna skulle behöva för att smidigt kunna utföra sina prestandatest. 
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6. Riktlinjer för prestandatestning 
I det här kapitlet kommer vi att besvara våra underfrågor, och därefter presentera det 

sammanställda svaret för att kunna besvara huvudfrågan.  

Här kommer vi att redogöra för vilka tester som bör utföras för att säkerställa prestanda i 

applikationer. Detta kommer att innefatta vilka tester som bör utföras, när de olika testerna 

bör utföras, vilken roll som bör utföra de olika testerna och vad det finns för verktyg som 

hjälper till med dessa tester.  

6.1 Finns det flera tillvägagångssätt att prestandatesta applikationer på? 

Enligt litteraturen så finns det ett flertal tillvägagångsätt för att identifiera om en applikation 

uppfyller prestandakrav. Dessa ska man dock inte se som ersättare till varandra utan snarare 

som komplement till varandra (se avsnitt 4.1).  Alla tillvägagångsätt syftar till att analysera 

applikationer för att se om de uppfyller prestandakrav. Detta utförs dock ur tre olika 

perspektiv; enhetstester syftar till att identifiera brister i enskilda delar av applikationen på 

kodnivå, lasttester syftar till att identifiera att applikationen uppfyller prestandakrav, och 

stresstester syftar till att identifiera flaskhalsar i applikationen. 

Det som vår intervjustudie har resulterat i är att den vanligaste prestandatestningsformen är 

lasttester, som används för att se om applikationen uppfyller prestandakrav (se avsnitt 5.1). 

Detta ger ofta goda resultat så länge som applikationen faktiskt uppfyller kraven (se avsnitt 

5.1). Detta stämmer även med litteraturen om att det finns många svårigheter med att 

prestandatesta applikationer innan de nått slutskedet av SU-processen (se avsnitt 4.1.2).  

Det som dock bör belysas är att det fortfarande är viktigt att börja prestandatesta så tidigt 

som möjligt för att identifiera enheter som kommer att prestera dåligt (se avsnitt 4.1.1). 

Teorin belyser vikten av att prestandatesta tidigt då senare korrigering i SU-processen kan 

kosta väldigt mycket pengar jämfört med att korrigera tidigt.  

Utifrån vår intervju- och litteraturstudie så rekommenderas det att varje projekt genomgår 

prestandatester på enhetsnivå för att redogöra svarstider på centrala enheter såväl som att 

identifiera eventuella minnesläckor på alla enheter. Minnesläckagetester bör alltid 

förekomma, och enhetstester för att identifiera svarstider rekommenderas om tydliga 

prestandakrav finns. 

Utöver prestandatester på enhetsnivå så bör man även tillämpa prestandatester på 

systemnivå – lasttester. Lasttester kontrollerar att applikationen uppnått tillräcklig 

prestandanivå (se avsnitt 4.1.2) och bör ske i en miljö där såväl hårdvara som testdata är så 

pass lik slutmiljön som möjligt, vilket klarläggs av vår teorigranskning (se avsnitt 4.1.2) och 

vår intervjustudie (se avsnitt 5.1).  

Den sista prestandatestningsmetoden är stresstest, och denna bör tillämpas om det finns 

krav på skalbarhet i applikationen eftersom stresstest har som mål att identifiera flaskhalsar 



 
 

32 

(se avsnitt 4.1.3). Stresstester rekommenderas därmed för applikationer med många 

användare och där användarantalet är fokuserat vid vissa tidpunkter.  

6.2 Går det att genomföra prestandatestning vid flera olika tillfällen i 

systemutvecklingsprocessen? 

Litteraturen inom prestandatestning säger att det går att genomföra prestandatestning vid 

flera olika tillfällen. Det handlar dock inte om att man utför samma prestandatest vid ett 

flertal tillfällen utan att man använder sig av olika tester vid olika tillfällen, och tillsammans 

bidrar det till att prestandan på helheten uppfylls (se avsnitt 4.1).  

Enhetstester är något som kan och bör utföras kontinuerligt i SU-processen (se avsnitt 4.1.1). 

Litteraturen förespråkar här är att även de tidiga enhetstesterna innehåller prestandatester 

såsom minnesläckage och svarstider. Utifrån intervjustudien har dock detta analyserats fram 

som ett problem i praktiken. Det problem som upplevs i praktiken är att svarstider på 

enheter uppfattas som irrelevanta och svårtolkade (se avsnitt 5.2). Istället så kan dessa ses 

som kontrollsiffror och hjälpmedel vid analys av prestandan i senare skeden av SU-processen 

(se avsnitt 4.1.1). 

De olika prestandatester som utförs vid specifika tillfällen är last- och stresstester, vilka 

utförs med bäst resultat i slutskedet av varje iteration i SU-processen. Detta verifieras både 

av vår teorigranskning (se avsnitt 4.1.2) såväl som av vår intervjustudie (se avsnitt 5.2), och 

vad de säger om last- och stresstester. 

6.3 Vem bör utföra prestandatestning?   

Då prestandatestning utförs vid flera tillfällen i SU-processen så tilldelas ansvaret av de olika 

testerna till olika roller beroende på vilken typ av prestandatest som ska utföras.  

De som bör ansvara för prestandatester på enhetsnivå är utvecklare, vilket stärks av både 

teorin (se avsnitt 4.2) och i vår intervjustudie (se avsnitt 5.3).  

Ansvaret för last- och stresstest är dock annorlunda då detta sker i en annan miljö än 

utvecklingsmiljön, samt att det är i senare skeden av SU-processen. Enligt teorin utförs last- 

och stresstester av särskilda testare (se avsnitt 4.2), vilket även verifieras av vår 

intervjustudie (se avsnitt 5.3). 
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6.4 Vad kan man använda för testverktyg vid prestandatestning i Team 

Foundation Server? 

Utifrån avgränsningarna i studien kom vi fram till att verktyget Microsoft TestManager är det 

verktyg som bör användas för att utföra prestandatester (se avsnitt 4.3). Vår intervjustudie 

visar också att det testverktyget är applicerbart för att genomföra de tester som behövs (se 

avsnitt 5.4). Detta testverktyg uppfyller även kraven i vår avgränsning som syftar till att 

testverktyget ska vara integrerbart med TFS utan några speciella tillägg.  

Microsoft TestManager har stöd för hela testprocessen; enhetstester till last- och 

stresstester, vilket gör att det är ett väldigt brett och kvalificerat testverktyg. 

6.5 Av vilka anledningar bör man prestandatesta sina applikationer? 

Mål såväl som värderingar är något som bör motiveras väl av organisationen själv för att de 

som skall använda riktlinjerna har så lika mål och värderingar som möjligt. Detta är något 

som belyses starkt av teorin (se avsnitt 2.1.3). 

6.5.1 Mål med prestandatestning 

Enligt litteraturen så finns det ett flertal mål med prestandatestning vilka är, identifiera 

flaskhalsar och fel i applikationer så tidigt som möjligt samt att upprätthålla goda 

kundrelationer (se avsnitt 1.1). Dessa kan i sin tur leda till ekonomisk vinning genom billigare 

och färre felkorrigeringar samt trogna kunder (se avsnitt 1.1). 

Det är viktigt att varje projekt har prestandamål som är baserade på de prestandakrav som 

ställts på applikationen (se avsnitt 1.1). 

De mål som identifierats av intervjustudien har varit på en mer teknisk nivå där uttalade mål 

var att säkerställa att applikationen uppfyller prestandakrav samt att granska applikationers 

stabilitet (se avsnitt 5.5.1). 

6.5.2 Värderingar med prestandatestning 

Utifrån litteraturen har det framkommit att ekonomisk vinning är en större värdering med 

prestandatestning då man säkerställer att applikationen uppfyller prestandakrav (se avsnitt 

1.1).  

Enligt intervjuerna (se avsnitt 5.5.2) framstår prestandatestning som problemfyllt av ett 

antal anledningar. Bland annat så får man ut olika resultat beroende på vilken testmiljö man 

tillämpar, vilket berör mjukvara såväl som hårdvara. Ytterligare en svårighet är att resultat 

från prestandatestning är svårtolkade, man kan inte säga om det är bra eller dåligt. Att det är 

svårt att tolka resultaten är något som även verifieras av teorin (se avsnitt 4.1.1). 
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6.6 Svar på huvudfråga 

De tester som bör utföras för att uppfylla prestandakrav i applikationer är enligt tabell 4-6 

nedan. 

Testmetod I vilka SU-projekt tester bör genomföras 

Enhetstest – Minnesläckagetest Alla 

Enhetstest – Svarstider Alla, på centrala enheter samt vid 
prestandakrävande applikationer 

Lasttest Alla 

Stresstester  I projekt med krav på skalbarhet 
Tabell 4 - Tester som bör göras 

Dessa tester bör göras vid följande tillfällen enligt tabell 5 nedan, 

Testmetod När de bör genomföras i SU-processen 

Enhetstester Skall utföras regelbundet, under utveckling, 
vid leverans av enheter samt vid korrigering. 

Lasttester Bör genomföras när en fungerande 
applikation finns. Så tidigt som möjligt. 

Stresstester Bör genomföras i slutskedet 
Tabell 5 - När tester bör utföras 

De som bör ansvara för de olika testerna är enligt tabell 6 nedan, 

Testmetod Ansvarig roll 

Enhetstester Utvecklare 

Lasttester Testare 

Stresstester Testare 
Tabell 6 - Vem som bör ansvara för prestandatester 

De verktyg som stödjer prestandatestning av applikationer visas i tabell 7 nedan, 

Testverktyg Motivering 

Microsoft TestManager Det enda testverktyget som stödjer hela 
prestandatestprocessen 

Tabell 7 - Vilka testverktyg som kan användas 

Som vi beskriver i undersökningen så finns det flera mål med prestandatestning och de som 

fokuserats på är inom aspekterna tid och ekonomi. (se avsnitt 1.1) 

Det har i studien identifierats att det finns en del generella mål för prestandatestning.  

Dessa är ofta kopplade direkt till ekonomiska aspekter, men man bör dock sätta upp 

prestandamål för sin applikation i varje projekt, och utifrån dessa identifiera vilken av de 

ovannämnda testerna som bör genomföras för att uppfylla dessa. Det är viktigt att 

prestandamålen identifieras per projekt för att motivera valen av vilka prestandatester som 

genomförs i projektet. 
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Värderingar vid prestandatestning är något som går hand i hand med målen.  

För organisationer handlar det främst om ekonomisk vinst men kan även handla om att 

upprätthålla kundrelationer. Detta är något som varje organisation bör ta fram och motivera 

för att man inom organisationen skall kunna hålla så lika värderingar till prestandatestning 

som möjligt.  
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7. Diskussion 
Vi skulle vilja inleda diskussionen med att kritisera vår förstudie. Intervjuernas uppbyggnad 

blev till viss del bortom frågeställningens gränser vilket resulterade i delar med mer eller 

mindre irrelevant information. Detta hade kunnat undvikas genom en mer omfattande 

förstudie inom ämnet innan intervjuerna utformades och genomfördes. Det vi menar är att 

mer tid hade kunnat läggas på förstudien istället för att av ovannämnda delar fått ut 

irrelevant information från intervjuerna. Trots detta tycker vi att vi ändå har kunnat besvara 

frågeställningen på ett transparent och trovärdigt sätt.  

Något som skulle kunnat bidra till en större kunskapsutveckling i studien är själva 

begränsningen av den. Som vi nämnt i avsnitt 1.6 har studien avgränsats från vissa områden, 

exempelvis prestandatestning enbart inom TFS. Utan en sådan begränsning hade studien 

kunna generaliserats mer och nått ut till ett större antal intressenter. Utan avgränsningar 

kan man också se på det som att studien skulle ha varit mycket mer omfattande och svårare 

att få grepp om.  

I beskrivningen av olika prestandatester (avsnitt 4.1) som finns idag kan man se att de inte 

beskrivs mer än grundligt. Vi skulle ha kunnat göra en mer omfattande beskrivning om dess 

utförande, samt en mer detaljerad beskrivning om hur de fungerar. Detta skulle då möjligtvis 

kunna bidra till starkare trovärdighet och ge oss författare en större respekt hos läsaren, 

samt att läsaren själv skulle bilda sig en mer komplett bild av vad testerna egentligen 

innebär.  

7.1 Framtida studier 

Syftet med resultatet av den här studien är att kunna följa det som riktlinjer för utveckling av 

en metodkomponent i företag/organisationer som vill tillämpa prestandatestning.  

Att göra en uppföljning av detta skulle då kunna innebära att göra ytterligare studier med 

större omfattning och på så sätt börja tillämpa en metodkomponent. Man skulle då kunna 

tänka sig att använda våra riktlinjer som en utgångspunkt i metodkomponenten, och utifrån 

dem skapa både metodbeskrivning, mål och värderingar som parallellt anpassas till 

företaget/organisationen där metodkomponenten ska sättas i bruk. 

Under intervjuerna framkom det en mängd problem med prestandatestning. Dessa problem 

fanns på flera olika avdelningar på Transportstyrelsen och förekom med olika karaktär.  

De största problemen som uttalades var att ha rätt mängd testdata, att hårdvaran på 

testservern måste vara lik den slutgiltiga produktmiljön, svårigheter att definiera 

prestandamål samt att prestandatestning kräver stor erfarenhet inom testning och 

utveckling.  

I vår återkoppling mot Transportstyrelsen framkom det att våra intervjuinformanter 

upplevde att testdata är ett område som bör belysas när man pratar om prestandatestning.  

I studien har testdata endast identifierats som ett problemområde inom testmiljöer, och 

skulle kunna undersökas i framtida studier.  
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8. Slutsatser 
Undersökningens mål var att skapa riktlinjer för prestandatestning av applikationer vilket har 

gjorts genom att besvara vår frågeställning. Det bidrag som presenteras är ett 

tillvägagångsätt som innehåller fem aspekter - hur, vem, när, med vad och varför – som 

tillsammans utgör våra riktlinjer. 

Vår frågeställning är som nämnt i avsnitt 1.4 samt nedan, 

1. Hur säkerställer man att en applikation uppfyller prestandakrav?  

1.1. Finns det olika tillvägagångssätt att prestandatesta applikationer på? 

1.2. Går det att genomföra prestandatestning vid flera olika tillfällen i 

systemutvecklingsprocessen? 

1.3. Vem bör utföra prestandatestning? 

1.4. Vad kan man använda för testverktyg vid prestandatestning av applikationer i Team 

Foundation Server?  

1.5. Av vilka anledningar bör man prestandatesta sina applikationer? 

 

1.1: Vi identifierade i studien att det finns flera olika testmetoder för att mäta prestanda i 

applikationer och att dessa ses som komplement till varandra. De prestandatester som 

identifierats är enhets-, last- och stresstest. Dessa bör alla utföras i olika utsträckning för att 

säkerställa att prestandakrav uppfylls.  

1.2: Prestandatester går att genomföras i hela SU-processen, dock med varierande 

omfattning. Det är enbart enhetstester som går att genomföra från början till slut i SU-

processen medan last- och stresstester enbart kan genomföras med trovärdigt resultat i 

slutet. 

1.3: Då de olika testerna genomförs i olika delar av SU-processen så är det även olika roller 

som bör ansvara för dem. Utvecklare bör ansvara för och genomföra enhetstester, och 

eftersom last- och stresstester genomförs i ett betydligt senare skede i SU-processen så bör 

de genomföras av testare. 

1.4: Det testverktyg som uppfyller de krav och den avgränsning som gjorts i studien är 

Microsoft TestManager.  

1.5: Vi har i studien identifierat tydliga ekonomiska mål med prestandatestning. I varje SU-

projekt bör man planera att sätta upp prestandamål för det enskilda projektet. Man bör 

identifiera prestandamål för varje projekt enligt prestandakraven vilka hjälper till att 

motivera prestandatestningen och se till att den är relevant. 

Några generella värderingar med prestandatestning är ekonomisk vinning samt att 

upprätthålla goda kundrelationer. Detta är något som bör motiveras väl av organisationen 

själv för att de som skall använda riktlinjerna har så lika värderingar som möjligt. 
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Tillsammans med motiveringar (mål och värderingar vid prestandatestning) besvarar dessa 

fyra underfrågor vår huvudfråga (Fråga 1), som finns sammaställd och presenterad i avsnitt 

6.6.   
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 – Frågeformulär 

Frågor Kommentarer Tid(start-slut) 

1. Finns det några krav på 
att någon form av testning 
skall göras? 

  

1.1 Hur får ni reda på dessa 
krav? 

  

1.2 Vilka tester är det krav 
på? 

  

   

2. Genomförs det tester 
under utvecklingens gång? 

  

2.1.1 Vilka typer av tester 
genomförs? 
(positiva/negativa) 

  

2.1.2 Vem genomför dessa 
tester? 

  

2.1.3 Varför genomför ni 
dessa tester? 

  

2.1.4 Har ni någon rutin på 
när något fel uppstår i 
tester? 

  

2.1.4.1 Hur kommer det sig? 
 

  

2.2 Varför genomför ni inte 
några tester? 

  

   

3. Genomförs det tester vid 
leverans av en applikation? 
 

  

3.1.1 Vilka typer av tester 
genomförs? 

  

3.1.2 Vem genomför dessa 
tester? 

  

3.1.3 Varför genomför ni 
dessa tester? 

  

3.1.4 Har ni någon rutin på 
när något fel uppstår i 
tester? 

  

3.1.4.1 Hur kommer det sig? 
 

  

3.2. Varför genomför ni inte 
några tester? 
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4. De tester som genomförs, 
är de generella så man kan 
genomföra dessa på varje 
applikation? 

  

4.1.1 Utförs samma tester 
på alla applikationer? 

  

4.1.2 Varför är dessa inte 
generellt utformade? 
 

  

   

5. Använder ni 
kodgranskning? 

  

   

6. Följer alla någon form av 
kodstandard? 

  

6.1 Den standarden som 
används, är den generell för 
alla utvecklare? 

  

   

8. Finns det några kända 
problem med testning idag? 

  

8.1 Vilka anser du som de 
största problemen? 

  

   

9. Tycker ni det är värdefullt 
att lägga tid på 
prestandatester? 

  

9.1.1 Hur kommer det sig? 
 

  

9.1.2 Hur tycker du att 
prestandatesterna ska vara 
utformade? 

  

9.1.2.1 Någon speciell 
anledning till det?  
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10.2 Bilaga 2 – Transkribering intervju 1 

Under utvecklingsprocessen, när ni gör en ny applikation, ställer ni några krav på att det ska 

ske några tester? 

A: Om det ska ske speciella tester? 

Om man säger, finns det testprotokoll att utgå ifrån? 

A: Ja, vi har mallar för det mesta som ska göras inom test. Som testledare ska man dels 

planera testerna, dels genomföra testerna och dels rapportera för hur resultatet blev av 

testerna. För allt det här arbetet har vi egentligen mallar. Nu har vi en 

systemutvecklingsprocess som heter RUP. Den står lite stilla just nu, för den ska eventuellt 

ses över och agiliseras, men RUP gäller än så länge i alla fall och i den har vi tagit fram 

massa mallar. Och i vår testprocess så har vi egentligen krav på vissa test som man ska 

utföra i ett projekt och i ett förvaltningsobjekt (eller förvaltningsprojekt?). Är det det ni 

menar, att ni ställer krav på att de här testerna ska göras i ett projekt? 

Precis, att det finns uttalade krav och... då det finns dokument som säger att de här ska fyllas 

i. 

A: Dokumenten är dock något dåligt förmedlade ut. Vi har mer eller mindre satt en metod 

i en liten gruppering här som vi kallade paraplyprojektet, och sagt att ’försök att skapa ett 

sätt att jobba innan vi sprider ut det till hela Transportstyrelsen’. Så den lever inte fullt ut 

idag, den lever i vår värld. 

B: Alltså, den finns, sen är det en annan sak att det är i ganska mycket startgropar man 

behöver sprida den. Är ni ute efter tänket så är det ju... för vi diskuterade lite förut och då 

är det ju installationstester, som vi sagt ska göras. 

Okej, integreringstest då eller, blir det på systemnivå? 

B: Ja, det är vid leveranser, det hör ju också till saken att vi har som olika miljöer såklart. 

Så vi har ju utvecklingsmiljö, sen har vi testmiljö, och där gör man ju mest av de 

funktionella testerna. Och även systemtest kan man ju gärna göra som helhet av systemet, 

men där gör man ju främst funktionella tester.  Sen har vi ju en miljö som heter PT, 

produktionstest. Och det är den här som man gör den slutgiltiga verifieringen inför  

produktionssättning i den skarpa miljön. Och den är och ska vara väldigt lik 

produktionsmiljön, så alla parametrar är detsamma, väldigt snarlik hårdvara och 

konfiguration, och alla såna där bitar. Men som installationstest, då menar vi egentligen 

när man... det är ju främst i PT-miljön som det är ett krav. Man gör ju installation, när man 

ska gå upp med en systemkomponent så ska ju den installeras och så ska man kontrollera 

att det har blivit rätt, att den fungerar.  
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A: Installationstest görs i första miljön, T-miljön,  och i nästa miljö, PT-miljön. Och  i T-

miljön är det utvecklarna som har krav på sig att utföra installationstester i det syfte att få 

fram en installationsbeskrivning. För när man går upp på nästa nivå, 

produktionstestmiljön, då är det installatörer från nått som heter ICT som äger 

produktionstestmiljön. De äger också produktionsmiljön. De ska installera utifrån den 

installationsbeskrivning som utvecklarna tagit fram i T-miljön. Så utvecklarna ska lämna en 

installationsbeskrivning från T-miljön och säga att ’nu får ni ta över’. Den ska vara så pass 

bra att de kan göra hela installationen i nästa miljö som de äger. Så vi ställer egentligen 

krav på att man ska göra installationstester. 

Men det är ju flera krav på vägen där egentligen, för ni pratade ju om... 

A: Det här är ju bara ett test. 

B: Det är det första kan man ju säga, så installera först systemet eller komponenten som 

man ska göra test vidare på då. Sen har vi ju det som kallas smoke-test, alltså när det väl är 

uppe så kör man några väl valda tester och testfall. Väldigt brett och ganska snabbt för att 

se att man kan logga in, att den funktionaliteten finns och den är väldigt övergripande så 

det är meningsfullt att gå vidare.  

Det är den som utvecklar som gör sina egna tester då? 

A: Det är ofta utvecklarna som gör det, men man kan även hjälpa utvecklarna. Det viktiga 

är att nån gör det, och nån som är lämplig gör det.  Men ofta brukar det ligga på 

utvecklarna, att när de väl  har installerat så gör de ett litet smoke-test och allt verkar vara 

uppe och snurra.   

Det kan vara nån annan som gör det eller?  

B: Det kan vara testarna också, alltså systemtestarna kan ju... det gör ju de ofta, att innan 

jag börjar köra alla mina testfall som mer går på djupet inom olika funktionaliteter så kör 

de nog över bredden, snabbt. 

Jag tänkte, ni gör väl olika tester, ett på utvecklingssidan eller, har ni olika testgäng, olika 

testansvar så att säga? 

B: Ja, på utvecklingssidan... 

Jag tänkte på så att de...har ni en som testar själva koden och så har ni en som gör såhär 

testfall då man ska hitta på såna här personas. Nu ska Krister Olsson logga in på 

Transportstyrelsens hemsida så har ni ett gäng som gör programtest då. 

B: Systemtest och  funktionella tester. 

Ja, kodtestar. 
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B: Ja det är som vi beskrivit, att det ska ju hamna på utvecklarna att göra enhets- och 

komponenttester och även integrationstest på tekniknära, eller kodnära nivå. 

A: Och det har vi som krav på metodiken, sen har det inte införlivats än här. Men i 

metodiken så säger vi enhetstester, installationstester, smoke-tester, funktionella tester, 

acceptanstester – det är grunden av de tester vi ska göra enligt vår metodik.  

B: För att förtydliga det då, vem som gör vad, så är det på utvecklarsidan och gängse är då 

tanken att utvecklare gör enhets- eller komponenttester. Vi kallar det för kodnära 

integrationstester. Och sen kan de ju då göra smoke-test förhoppningsvis då man 

installerat nått då i en testmiljö då, och installationstest. Sen kommer man ju egentligen 

till funktionella tester, alltså tester  för funktionaliteter är en del av systemet eller hela 

systemet är körbart för en användare.  Då går det ju över till våra systemtestare, och det är 

ju i väldigt hög grad de som vi styr, som testledare leder och planerar arbetet för. Och de 

skriver testfall utifrån krav och det kan vara scenarion, personas kan vara nyttiga då.  Men 

då är det funktionell testning och  och icke-funktionella krav testas ju också. Det kan vara 

användbarhet, tillgänglighet och annat också. Det är våra systemtestare som gör det, det 

är mer på användarnivå kan man säga.  

Så när vi säger att nån är klar med sin komponent och vill leverera den då och lägga upp den 

i miljön. Testerna som görs då innan leveransen de utförs av testaren, eller av utvecklaren 

själv? 

B: Eller om de möjligtvis kan testa varandras, jag vet inte. Annars är det ju utvecklaren 

själv som gör det.  

A: Ibland rycker de tag i en testare ’sätt dig här bredvid mig idag och testa av’, men det 

ingår inte i metodiken utan det är det som bara görs ändå.  Men i metodiken så  är det de 

här testerna som görs. Enhetstest, installationstest, smoke-test och funktionella tester. 

Och sen när man går upp i sista nivån i produktionstestmiljön, det är då man gör 

acceptanstester och de görs på ett lite speciellt sätt. Vanligtvis, och by the book,  så är 

acceptanstester något som utförs av beställaren, men här så är det mera en visning för 

beställaren, såhär ser det ut, såhär är det införlivat, är ni med på det här, är det det här 

som ni behöver. 

B: Det är både och, vi har den varianten sen har vi också varianten... för det håller ju också 

på att etableras, vad acceptanstest ska vara här.  Vi har ju också varianten när vi gått ut att 

ofta är det ju så att våra verksamheter inte är jättevana att hålla i acceptanstester, de 

flesta i alla fall enligt min erfarenhet. Därför har vi stöttat dem lite mer i det. Annars är ju 

idealbilden att de har acceptanstestledare på sin sida, så ska ju de köra sina processer på 

väldigt övergripande nivå, ’här har vi fått det systemstöd vi behöver’, alltså inte enstaka 

funktionaliteter utan ’det systemstöd vi behöver för att lösa våra uppgifter’. Vi har också 

då gått ut med dem tillsammans och tagit fram såna här kedjor av scenarion och hjälp 
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dem. Sen är det ju... ja det kan vara de som är tänkta som slutanvändare och har fått varit 

med och köra de här. Har det varit mer tidspressat då har vi bara fått ta en visning.  

Det är mer såhär helhetskänslan?  

B: Ja, och ’det vi har beställt, funkar det på ett bra sätt?’ 

På en ganska hög nivå helt enkelt? 

B: Ja, en väldigt hög nivå. Det ska vara likt deras vardagsarbete kan man säga.  

A: De ska ju sen gå till, ja.. förmedlas sen i verksamheten att ’nu har vi fått vad vi behöver, 

vi kanske behöver skriva om manualerna, och informera folket så att säga att de ska jobba 

med, att ändringarna nu har skett, vi har fått hur det ser ut, är alla med på spåret’. Det är 

nån kontaktperson som tar det som vi visar, eller som få utföra testet själv.  

B: Det vi också nyttjar den här PT-miljön, som är produktionslik, när man ska nyttja den, 

det är också när man ska göra slutgiltiga prestandatester, för då har man ju maskiner som 

är väldigt lika produktionsmaskinerna. Det är ju där man kan få slutgiltigt kvitto på att det 

håller undan då, på lasttest och kanske även säkerhet då och att det är konfigurerat på rätt 

sätt. Förutom acceptans kan det vara såna bitar med.  

A: Tyvärr så skiljer sig miljöerna åt, så det är svårt att prestandatesta idag. För dels är 

mjukvara och hårdvara så mixad tidigare, och det skiljer sig åt lite mellan produktionstest 

och produktion, kan vi lita på prestandaresultatet vi får. Så det är ett bekymmer här, och vi 

vet om bekymret så vi ska jobba med det framöver och ställa krav på testmiljöerna att de 

är allt mer lika produktionsmiljöerna. Det ligger framför oss och prestandatester görs inte 

så ofta här, och jag tror det är på grund av det och att det idag inte finns nån automatik så 

man hela tiden kör och testar prestanda. Däremot görs prestandatester enskilt i vissa 

projekt, bara inom de projekten. Vi hade nyligen ett projekt som hette Lagring och 

prestanda där det var ganska mycket fokus på just prestanda gällande vårt stora 

ärendehanteringssystem med en databas på 3 TB och här har vi haft prestandaproblem 

och befarat framtida prestandaproblem, så här hade vi ett projekt för att just reda ut 

prestandan och förbättra den.  Annars löpande i förvaltningen så tror jag inte att det 

utförs så mycket prestandatester.  

Har ni några såna här automatiserade tester, jag tänkte just på det här ni pratade om? 

A: Nej, vi gjorde automatiserade tester då och körde med ett Microsoftverktyg där vi 

gjorde dels stabilitetstester och dels lasttester, men vi gjorde inga stresstester. De 

prestandatesterna gjorde vi då, där vi kollade svarstiderna och kollade hur systemet mår 

under en längre tid med normal belastning.  

Då var det på systemnivå, inte på komponent nivå, utan helhet? 
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A: Ja det var på systemnivå. Man spelade in normala testfall som handläggarna då ofta 

utför och belastade normalt under tre dagar, tror jag det var. Och så fick vi 

stabilitetskurva. Vi hade egentligen velat gjort det i två veckor kanske, eller en månad, 

men det hade vi inte tid med. De andra testerna vi gjorde gick egentligen ut på att lasta 

systemet. Då trappade vi upp med 25 i taget som en trappa såhär, och sen trappade vi ner 

en viss tid och så fick man ut en kurva så kunde man se svarstider. Så det är egentligen de 

som är de prestandatester som jag varit inblandad i. Men det finns inga automatiska så vi 

kan trycka på en knapp och så körs det varannan vecka. Tyvärr har vi inte kommit dit än så 

att vi alltid kan kolla av våra system.  

B: Jag har också varit i projekt då vi har sett och göra prestandatest då. Det kan vara på 

olika nivå, det där var ju ganska... ändå hög ambitionsnivå på det sättet att ni hade en 

ganska tydlig strategi att man skulle trappa upp och se egentligen var gränsen går när det 

kanske ballar ur helt då. Men man kan göra på olika nivåer, vi hade ett projekt med såhär 

minimiansats. Det var egentligen så att då fick utvecklarna... det var som ett 

dokumentlager man kan söka fram handlingar mot olika sökbegrepp då. Och då gjorde vi 

så att en utvecklare fick ta fram en simulering av att ett antal användare var inne samtidigt 

och hade liksom en aktivitet att de sökte. Och sen klockade vi helt enkelt på ytterligare en 

installation då, eller... från en annan klient då hur prestandan var, så fanns det då såna 

krav som mätte mot. Sen görs det väl lite här och var i olika projekt, men det finns idag 

ingen sammanhållen strategi eller sammanhållna metoder, eller automatiseringstänk kring 

prestanda. Men generellt ser vi behovet och det finns nästan alltid massa komplexa 

system, prestanda brukar ju alltid vara en viktig fråga och ett problem. Sen vet jag inte hur 

det ser ut, det varierar väldigt mycket. Men jag vet att på vissa håll så är det ett stort 

problem, och andra håll är det inte ett problem. Men vi skulle ju antagligen behöva jobba 

mer med det.  

Så prestandatesterna idag, som görs, de är inte.. 

A: De är inte ändamåliga, de finns inte, de är inte generella på samma vis och de finns 

inte... 

B: Det finns ingen som ställer krav på nån annan att vi alltid ska värdera huruvida de 

behöver göras eller inte. Däremot så bör ju en testledare alltid fundera över det i varje 

projekt liksom.  

A: Övergripande strategier det är komma skall, det är nått vi skulle vilja ha för hur vi ska 

jobba med prestandatester framöver. Vilka typer av prestandatester ska vi utföra? Vilka 

system bör vi göra det på? Vissa system är ju mer kritiska än andra, till exempel våra stora 

ärendehanteringssystem. Det måste funka helt enkelt och den databasen växer med 4000 

ärenden per dygn ungefär, så där måste man säkerställa, vilket vi inte har idag. Men det är 

ett önskat läge. Men för då att kunna göra det så måste vi ha en produktionstestdatabas 

som är lika stor, vi måste ha ett lika system så att säga så att vi kan förlita oss på testerna 
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helt enkelt. Annars är... vi får ut ett värde vi inte kan lita på helt, vi har inget behov av det 

eller... vi har ingen nytta av det. Så det är nånting vi måste ta tag i idag, hur vi ska göra det.  

Ja, och de prestandatesterna ni har gjort idag, eller fram till idag om säger även de som inte 

är generella. Men ni har ju gjort prestandatester, de är alla på systemnivå egentligen?  

A: Jag har inte varit inblandad i några andra, men jag kan tänka mig att det finns 

utvecklare som har belastat kanske delar av sina komponenter, det vet jag faktiskt inte.. 

B: Jo men det finns det också exempel på, det finns ett stort projekt som jag precis har 

kommit in i, där jag inte har kommit in mitt i, kan man säga. Och där har jag förstått det 

som att de får mer, vad ska man säga... på utvecklarnivå eller på komponentnivå... lastar 

och ser vad som händer då, vilken siffra man får ut. Så det är inte bara på färdigt 

systemnivå. 

De enhetstesterna ni pratade om tidigare, det är bara positiva och negativa tester så att 

säga. De som ska ha felaktig inmatning och korrekt inmatning. Det handlar om att 

komponenten fungerar som den ska så att säga? 

B: Det kan man nog sssss... så vitt jag vet. 

A: Så vitt jag vet så är det positiva tester, man skickar in och ser att man får ut det man 

ska.  

B: Jo men positiva och negativa kan det nog vara. Sen är det så att innan vi kom in i bilden 

så genomfördes det nog enhetstester lite här och var utan att det kanske var så styrt, vad 

jag vet i alla fall. Men därför har inte vi en jättebra bild av som sagt hur enhetstesterna 

görs. Det är också ett område som vi ska stabilisera.  

A: Det här skulle ni fråga... vad heter han... Sandberg, Mikael Sandberg. De jobbar en hel 

del med enhetstester. Han kan nog svara mer i detalj, han har kommit ganska långt, och 

vissa har kommit väldigt långt ochvvissa har inte alls kommit långt, det spretar. 

B: Precis, honom ska ni fråga på utvecklingsnära nivå och vad de har gjort, för där tror jag 

faktiskt även att de jobbar mer automatiserat med... på den nivån.  

A: Där kanske vi kan speca lite grann vad för typ av enhetstester man ska mer... sätta som 

krav i metodiken att ni ska göra med... ja som du kallar positiv eller om det ska vara 

liksom... där måste vi nog tänka till lite. 

Mmm, för det är ju som det är nu, för nu finns det ju som sagt inte de kraven helt enkelt. 

A: Nej, vi har inga krav på att vi ska göra enhetstester, men de... alltså, metodiken börjar 

byggas upp, men egentligen har ingen gått ut och sagt att nu gäller metodiken fullt ut, 

utan vi har smygit igång den på vissa håll bara så... ja, så ser det ut.  
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Mmm, precis. Då är det ju... de punkterna vi inte täckt är ju kodstandard och kodgranskning, 

men om inte metodiken är utputtad så är kanske de svåra att besvara så att säga. 

A: Inga statiska tester vad gäller kodgranskning, i alla fall har inte jag det. Och vi har inte 

sagt det i metodiken att vi ska ta in från test och granska koden. Det har vi inte tagit, i alla 

fall som ett måste i metodiken.  

Det är inget som ni vet utvecklarna arbetar aktivt med? 

B: Nej, men vi ska ju fråga det, Mikael, vad heter han Sandberg.  

A: Jag vet att de gör kodgranskning, att de tar den... 

B: Jag tror att de kan ha såna idéer, men där ska man nog fråga mer på utvecklarsidan, för 

vi har, som A säger, ännu inte... ja, vi kommer ställa krav på enhetstester, men just 

kodgranskning har vi faktiskt inte med i våran metod, just nu i alla fall.  

A: Nej, men det är möjligt att vi får se över det. 

B: Men det är mycket möjligt att det borde stå med faktiskt.  

Och då blir det nästan som en liten följdfråga om kodstandard. Är det nånting...? 

A: Det blir nog samma där och höra med utvecklarna och...  

B: Det tror jag styrs mer därifrån. 

Det finns inget uttalat ifrån, eller som är byggt inifrån heller? 

B: Nej, inte från test. Men de jobbar nog på utvecklarsidan med frågan, det tror jag 

absolut. Sen varierar det nog väldigt mycket med vem man pratar med från 

utvecklingsmiljöer och språk. Och vi har ju liksom allt från en gammal stordator till mycket 

modernare... 

Ja senaste miljö. 

A: Vi använder ju RUP då, och där finns det ju discipliner. Test är bara en av dem, så det är 

möjligt att de andra disciplinerna ställer krav på just kodgranskning och såna saker. Analys 

och design kanske, eller nån annan disciplin.  

Jo RUP ja, där finns det med sånt där med kodstandard. Det täcker ju egentligen allt och lite 

mer. 

B: Det finns ju ett område där vi, med typ av tester där vi anknyter till webstandarder, 

tillgänglighetstester som vi håller på att utvecklar. Så att man följer webstandarder och 

tillgänglighetsstandarder. Och där har ju vi... båda tidigare jobbat med det området, så vi 

har kommit lite längre med det. Det tänket inom kodstandarder.  
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Där har ni några aspekter så att säga.  

A: Det är ju egentligen att följa en webstandard som finns då, till exempel XHTML-strict 

eller transition, att man följer det. I utvecklingen kommer vi även testa det i testmiljöer, 

tillgänglighetstester och... 

Så ni har ett automatiserat test som kontrollerar att det följs? 

A: Ja det... tillgänglighetstester, vi håller på att ta fram det. Det handlar ju dels om att 

validera att det funkar med olika enheter, med olika operativsystem och med olika 

webläsare. Dels att det funkar för de som har funktionsnedsättning. Dels att det validerar 

enligt de kodstandarder som finns där ute, W3C:s validator, och dels att det funkar på 

mobiltelefoner och mobila enheter och deras inbyggda webläsare.  

B: Annars när det gäller statisk testning så, annars håller vi på att införa, och gör idag, även 

i viss utsträckning statisk granskning av krav. Att de är testbara då, att de är tillräckligt 

tydliga att kunna skapa testfall utifrån då. Så den typen av statisk testning har vi börjat 

med. Och den kommer att finnas med i metodiken också. Och det skulle kunna vara 

granskning av inte bara rena krav, det skulle kunna vara... kanske nån form av 

systemspecifikationer också, alltså man kan ju använda olika underlag för att skriva 

testfallen. Ja, så att det är tillräckligt tydligt och otvetydigt, så man vet att man testar rätt 

sak.  

A: Som ett tillägg då, just i prestandatester så är det väldigt svårt just med det här med 

mätbart, på vilka mål sätter man upp prestanda. Och det är ganska godtyckligt och väldigt 

svårt att egentligen ta fram ett mål som man inte hittar på, utan snarare grundar i nånting. 

Vad är en okej svarstid? Försöka hitta det då, och kanske lämpliga representanter på 

verksamheten som ska bedöma vad de tycker är en lämplig svarstid eller om man ska luta 

sig på nått, ’det här är en lämplig svarstid för eran del’ har nån bestämt. Det är svårt med 

de här ’vad är ett okej mål?’. En annan sak är ju att mäta då, men det svåraste är nästan 

’vad är okej då?’. Det är olika upplevelser för olika människor man frågar. 

Har ni nånting idag, för jag frågade ju... vad heter han, Niklas. Han är ju utvecklare, jag 

kommer inte ihåg vad han heter i efternamn. Men han pratade ju om att de hade problem 

när de gjorde anrop från utlandet, så kunde system hänga sig för att det tog för lång tid och 

sånt där. Men jag tänkte på om, i Sverige så, på era riktiga hemsidor när man gör tester, har 

ni nån såhär antal sekunder som ni har själva satt upp såhär tre sekunder så ska man få svar 

från hemsidan så ska den börja ladda eller?  

A: Nej, jag skulle gärna vilja ha såna tider men vi har ju inte såna tider satta. Men skulle 

man blint då kolla på vad e-handel sägs då tycka är okej på två eller tre sekunder, eller vad 

det ligger på, så skulle man kunna luta sig på det. Men våra system har en historik att vara 

väldigt långsamma, och nu har man fått ner svarstiden, men ändå kan det handla om 10 

och 15 sekunder ibland, och handläggarna tycker att det är lite för långa svarstider. Men 
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att vi i våra system i vår nuvarande värld skulle ha tre sekunder, det går nästan inte, det är 

så långt från vad man kan få till. 

B: Däremot så brukar vi, vi brukar väl... att vi båda har bakgrund inom RUP-området 

liksom, utveckling och så vidare. Så när den där frågan kommer upp, om man själv är med 

och diskuterar den, så tror jag att, i alla fall jag för egen del utgår ganska mycket ifrån 

generella i tanken i alla fall, liksom. Det handlar om tiondelar av en sekund om man ska 

uppleva att nånting är omedelbart interaktivt. Och max en sekund om man ska känna att 

det är respons och inte att man väntar på ett svar liksom. Och tio sekunder är ju nån sorts 

max för att man huvudtaget ha intresse för att finnas kvar vid skärmen. Och det får ju bara 

vara då, det kan ju resoneras som att det här är väldigt sällsynta händelser eller sällan 

använda. Ungefär så resonerar jag. Sen har inte vi tecknat ner de där, vi har inga generella. 

Däremot kan man ju hoppas... och det är ju lämpligt att de som jobbar med krav kan ha 

nått sånt där men att man inte går blint på det, utan man måste ju ha en bra dialog med 

verksamheten liksom.  

Som tycker att kraven blir orimligt ställda eller? 

A: Nej, jag tror att orimligheten är som vi lever i en värld där system är lite speciella, 

kanske gammal teknik och... ja. Så är det orimligt att ställa såna krav som man läser om.  

B: Jo, men jag menar också att det kan variera. Från då att inte verksamheten ska lära sig 

att acceptera att det är dåligt, men att det kan variera väldigt mycket. Att det som i nått 

läge... i många lägen kanske tio sekunder är helt åt skogen, och i nått annat läge kan vara 

nått annat.  

Jag läste som du sa igår att acceptans, och hur folk reagerar mot på hemsidor. Då skrev de 

att eftersom inte folk fick svar på fem sekunder så stängde de oftast ner hemsidan. Och tog 

det tio sekunder så var det ingen som ens brydde sig om den hemsidan egentligen.  

A: Det är olika. Jag har märkt att min lilla dotter på åtta år skulle nog ha tålamod att sitta i 

ett par minuter och vänta. Och min morfar skulle nog också kunna vänta ett par minuter. 

Men om man är van vid det så skulle man tycka det var jättejobbigt.   

B: Men det är ju liksom en, vad ska man säga, det är ju en arbetsmiljöfråga också. Och det 

kan vara en kostnadsfråga. Om det är sådär många sekunder för nån som sitter och 

handlägger. Det kan ju handla om timmar i veckan, så det är kostad och arbetsmiljö. Utåt 

är det ju nån sorts image också. 

A: Just nu är det för segt i viktiga system. Och vi måste nog sätta... både krav måste jobba 

från behoven och kraven då, och vi från test måste kanske också ha riktlinjer, egentligen 

riktlinjer för svarstider och i framtiden hur det bör se ut, och kanske från hur vi gör för att 

se ut som det gör då.  
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B: Det är ju mot en allmänhet också. När det gäller prestanda skulle man kunna prata om 

att ha servicenivå, eller vad har vi för bemötande liksom. Är det konstigt att det är väldigt 

segt, kan man ju uppfatta det som dålig service.  

De systemen ni pratar om nu, det är enbart interna system, eller pratar de med system ute i 

Europa eller ut i andra organisationer i Sverige eller liknande? 

A: Ja vi har ju både interna och externa system. Vi har ju dels Transportstyrelsen.se där vi, 

till exempel, ska kunna logga in och där allmänheten ska kunna gå in och ansöka om 

blanketter, till exempel. Sen har vi interna system som stödjer våra andra system 

egentligen. Men vi har ju också anrop mot externa parter, som polisen och andra delar då, 

som...  

B: Bilprovningen hämtar ju uppgifter... 

Och det är mot de som det är svårt att ställa krav på, i och med att det blir en lång kedja. 

Eller har ni även problem inom organisationen om man säger att man ska bestämma att...? 

A: Nej, det är nog inom så har vi inte spikat heller just prestandakrav, att det får max ta tre 

sekunder för det här att ge respons i den här frågan, det har vi inte. Men det är möjligt att 

vi kommer ta fram det, men det finns inte idag. För inget system så vitt jag vet, det är inte 

framtaget än. 

B: Men så vi pratar nog inte internt, vi pratar nog generellt. Men vi har ju samarbete med 

vissa olika typer av plattformar som delas på EU-nivå, till exempel. EU står för en 

komponent, och så bygger de olika länder sin komponent, så kan man dela information via 

den här hopen, eller vad man nu ska kalla det. Men jag har ingen bild av hur det ser ut 

prestandamässigt utifrån och... eller när vi levererar ut och hur det ser ut här inne liksom 

relationer mellan, är det värre på ena sidan eller är det bättre?  

Det var nog främst det Nils pratade om när man anropar system i Europa så kom det tillbaka 

information. Och då kan det hända att om nått av de system ger svag responstid, och det 

systemet i sin tur ska anropa ett tredje för att få tag i den informationen som behövdes, så 

kan det resultera i att hela kedjan tajmar ut.  

B: Men det kan ju vara våra användare här, och våra externa användare kan ju vara 

beroende av nån ute i Europa, till exempel. Det är klart att då kan ju prestandaproblemet 

ligga där. Men jag har inte den bilden av var problemen ligger i olika system.  

A: Det finns olika bekymmer och vissa av våra system kan stoppa upp en färja i en hamn 

eller ett flygplan på... alltså, det kan bli såna konsekvenser. Vi har inga såna här satta mål 

att... 

Har ni börjat prata om sånt annars själva, alltså internt på själva Transportstyrelsen att ni har 

satt upp att i våran organistation så vill vi gärna att varje system ska ha en viss svarstid, eller? 
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A: Vi har bara sagt att vi behöver ta tag i frågan prestandatest och att allt som är 

identifierat att det här saknar vi, det här måste vi ta tag i. Prestandatester är en del, 

tillgänglighetstester är en annan del, en testbänk är en och så vidare. Vi har mycket vi ska 

ta tag i och prestandatester är en del. Sen har vi inte kommit så länge att vi har dissikerat 

sönder att ’ja men var ska vi nu ta upp det, absolut, svarstider är viktigt’. Utav de delar vi 

vill jobba med då, stabilitet och svarstider egentligen.  

Och det ni har att jobba med idag, ni har testprogram idag, eller? Ni har automatiserade test, 

och en testmiljö, säg där det finns möjlighet att sätta upp automatiserade tester?  

A: Vi har möjlighet att sätta upp automatiserade tester för i alla fall vissa system. Men det 

är så mycket system i det här, inom Transportstyrelsen. Jag kan inte säga om det finns nått 

generellt svar, men jag vet system jag själv har varit inblandad i så finns det möjlighet att 

belasta med automatik genom inspelning av vissa testfall, genom Microsofts verktyg och 

genom andra verktyg såklart också. Det är det vi använder, och det har vi ju gjort i ett 

projekt jag varit med om. Men hur det ser ut helt på TS, det kan jag inte säga. 

Och alla utvecklare och alla testare har tillgång till dem? 

A: Nej, det har dem inte. Det finns varken tillgängligt eller kunskap om det, alla testare har 

inte kunskap om prestandatester, tillräckligt för att arbeta med det.   

B: Men vi har ju ett verktyg för att på GUI-nivå automatisera. Så det kan man väl säga 

riktar sig främst till våra systemtestare då, på den systemnivån kan spela in sekvenser. Det 

är väl det som är standardiserat, men som sagt det är inte så många som börjat använda 

det. Och det är väl inte så många som lärt sig det. Sen finns det i olika projekt att kanske  

en utvecklare, eller en utvecklingskunnig testare kan koda fram nånting. Vi har till exempel 

då man ligger och frågar WCF-tjänster för att se om de ger rätt svar då, så måste man koda 

fram det, utveckla nått i C#, tror jag det är. Så det är lite varianter. Men när det gäller 

standardiserat verktyg så är det det här då, på GUI-nivå som vi har.  

Vad var det för namn på den? 

B: Det är TestManager, Microsofts produkt. 

A: Vi har det för utvärdering nu och vi funderar på att säga ja, det är den här vi ska ha 

framöver. Men det får vi se då.  

För ni har väl alla program som existerar från Microsoft? 

A: Vi använder SharePoint som dokumentportal, vi använder Team Foundation Server, och 

vi använder TestManager. Och de tre syr vi ihop och gör mycket av vårt testarbete kring. 

Det är de verktyg som ger stöd i vårt testarbete just nu. Övrigt inom prestandatester, om 

ni tänker djupdyka i... där behöver man ta med aspekten testdata och hur man hanterar 

det  i automatiserade grejer som man hela tiden kan köra, så att inte det datat förstörs 
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och... det måste vi också ta fram tänk kring. Och ska ni nu ändå ge er på och försöka göra 

några slags riktlinjer om prestandatest, så ta gärna med det om testdata och hur den ska 

kunna användas för de här automatiserade och återkommande körningarna varannan 

vecka eller... så att de inte förstörs och så att ingen annan snor dem, och att de är 

lämpliga. Så testdataaspekten är viktig. 

B: Men sen tror jag... sen är det då... vi har ju identifierat prestandatest som ett område.  I 

alla de fallen där det liksom inte har gjorts så mycket, eller hunnits så långt, då kommer vi 

ju börja med... det är ju viktigt att man analyserar, eller att man börjar med nån form av 

strategi. Som hur ska vi jobba med det här?  Och vilken mån har vi egen kompetens för? 

Vilken mån behöver vi ta hjälp kanske utifrån? Man börjar med ett tänk kring det och inte 

bara köra. Så det är ju det första som vi ser det, att vi kommer försöka göra. Sen nästa steg 

är ju det närmaste, att vilka flaskhalsar har vi? Som A var inne på, vad är kritiskt? Och sen 

utifrån det handlar det ju om att faktiskt bygga upp det då. Så det är ju mycket såhär, 

strategier att man tänker igenom det. Så automatisering kan ju vara så att det gäller att 

automatisera rätt saker och att man automatiserar när det börjar bli lite mer stabilt, om 

man har föränderliga krav och om man har föränderliga testfall. Då är det ju ingen idé att 

börja automatisera dem för då får man ju en del ändra. Och då sparar man ju ingen tid, till 

exempel då. Så tänker vi mycket ikring det också, att man ska försöka ta det i rätt ordning 

då.  

Men när vi nämner prestanda här hela tiden, pratar vi egentligen om svarstider eller hur?  

A: Ja i det projektet, i lagring- och prestandaprojektet så hade vi både stabilitetstester och 

lasttester. Vi gjorde inga stresstester. Men frågan är då var man ska lägga prestandatester 

för våra system framöver. Men svarstider är viktigt, stabilitet är viktigt, och frågan är ju om 

man ska robust helt... 

B: Ja, om man säger förutom vad vi har gjort, så vad vi lägger i begreppet prestanda. Så i 

vårat fall så lägger vi... så har vi det som paraplybegrepp för prestanda, last, stress, och sen 

de här olika varianterna. Man brukar ju definiera det här på lite olika sätt. Så ser vi på det, 

så det täcker in det här med stresstest och lasttest. Vilken är prestandan med den här 

lasten? Hur mycket kan man lasta på eller stressa systemet innan det går ner, eller innan 

det kommer nån brytpunkt där prestandan inte längre är acceptabel? Kan det återhämta 

sig från att nätkopplingen brutits, till exempel. Så vi lägger mycket under prestanda, inte 

bara bara hastighet, utan performance kanske. 

A: Olika tester har ju olika syften vid olika tidpunkter i olika system. Ibland är det bra att se 

var stresspunkten går när det bryter. Ibland vill man se att det är stabilt bara, man vet att 

det inte är så många användare.  

B: Men det är ju sällan meningsfullt att mäta vad det är för svarstider med en användare, 

och ingenting i databasen. Man måste ju analysera och se när vi är i produktion, vad 
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kommer vi ha för datamängder, hur många användare kommer vi ha, hur många kommer 

vi ha samtidigt? Det finns ganska många parametrar egentligen, det är ju bra att 

prestandatesta av något slag då.  

Är det nånting mer ni känner att ni vill tillägga i området innan vi avrundar? 

A: Nej, vi har pratat om test. För prestandamijön då så är det testmiljöer har vi pratat om, 

testdata har vi pratat om, olika typer av prestandatester. Automatiserade och verktyg man 

kan använda, allt det där måste vi egentligen jobba fram. Det är framför oss, snarare än 

bakom oss i arbetet.  

B: Jo precis, vi använder det ju det väldigt brett. Så det är ju liksom systembetéendet 

under olika betingelser på nått sätt då.  

Ja det är ju lite det prestanda är. Om man ser den breda definitionen av det, om man säger.  

Det är FURPS+. 

Då avrundar vi nu då. Får tacka så mycket.  

A: Ja, hoppas ni kan sammanställa det på nått vettigt ss... CUT! 
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10.3 Bilaga 3 – Transkribering intervju 2 

När ni får ett nytt projekt och ska börja utveckla, finns det några krav då på att det är några 

speciella testningar som ska utföras?  

Jag har inte sett några krav på det... skrivetapper. Däremot så är det ju mer en dialog som 

brukar föras i projektet, om vilka tester som ska göras.  

Och de kommer då från testledare, eller är det internt i gruppen som man får reda på det? 

Jag har inte varit med i såna konstellationer där vi har tagit fram det så, men det är nog 

mer projektledare, testledare... eller testledare ihop med kravställare skulle man nog 

kunna säga. 

Och det är inte så att det är på en generell nivå, att ni har vissa måste göra komponenttest 

och så göra integrationstest, utan det är... ja men det här är ett känsligt system så då gör vi 

de här testerna.  

Ja, nej vi har inte haft nån... sen har vi haft försök till riktlinjer i vissa projekt att vi ska köra 

enhetstester, vi ska... då är det ju liksom... då har ju det projektet tagit fram de kraven, om 

man säger. Så det är ju inget krav i... 

Metodiken, om man säger? 

Nej, eller jag har inte sett det som ett krav från en kravställare nångång, att liksom de här 

testerna ska vara gjorda.  

Och då går vi väl över lite till nästa fråga direkt där, att... vilka tester som utförs under 

gången, eller... vilka har ni utfört under gången, om man säger så istället. Om man säger, ni 

har enhetstester, sa du? 

Ja det, det är... är på gång, på... dotNET-sidan, men i olika utsträckning, i olika projekt, 

skulle jag säga. Det finns ingen generell där tror jag, man vill att man ska börja använda 

det, men det är inget mer än så, det tror jag inte.  

Och de testerna ni gör, om man säger, är de, åt... är de bara tester för att kolla om 

programmet fungerar som det ska, eller har ni även tester som är då, som vi kallar, negativa, 

att man försöker krascha programmet medvetet, om man säger? 

Övervägande positiva skulle jag vilja säga... där är ju, jag har ju liksom... den biten har inte 

jag gjort så mycket i dotNET. Och i... om man går till stordatormiljön så är... där har vi ju 

ett test, men vi har ju inga... inga enhetstester så.  

Nä, det blir lite annorlunda... tänk. 

Ja, fast man skulle kunna tänka så där med, man skulle kunna tänka enhetstester per... 

logiker. Men det gör man inte.  
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Nä, okej. Och då är, det blir mer på programnivå där, eller hur...? 

Ja, man... man gör ju ändringar, och det är ju liksom, antingen är det en tjänst man har 

gjort ändring i, som är ett användargränssnitt som man tar ned.. antingen så är det en 

webanvändare eller så, som tjänster som visar ut som web eller vanlig användare sitter i. 

Eller så är det batchjobb... flöden som körs... startas igång av en... schemaläggnings... vad 

ska jag kalla det... en schemaläggare för jobb som körs på natten liksom.  

Så det blir som ett automatiserat test egentligen? 

Ja, nä inte test, alltså det här är bara... riktiga... inga tester, bara på riktigt. Så det körs 

flöden på nätterna liksom, som bearbetar data. Så testerna man gör, man gjort en ändring 

att antingen gör man testen i tjänsten, själv som utvecklare. Eller så gör man en test av 

flödet, batchflödet. 

Det är så det går till idag då? 

Ja, så går det till idag. 

Och då... när ni gör tester, om det uppstår några fel, om man säger, då korrigerar ni dem 

direkt eller, ni har inte så att ni måste göra felrapporter eller... 

Ja vi har... nu antar jag att vi har nått nån miljö här som är ändå mer offentlig än din egen 

privata, då gör man buggar i TFSen.  

Och ni har rutin för hur de ska göras eller... det är beroende på situationen vad det är för 

bugg? 

Ja, det är lite olika. Det är inte så att det är en fast... eller, ja det flyter fortfarande så att 

säga. 

Är det Micke eller Nisse som kommer in och säger att nu får ni se till att fixa nånting som 

hittar? 

Ja, nej men... man försöker ju jobba in det här arbetssättet, det kanske inte fungerar 100 % 

på alla ställen. Det är ju lättare om man kommer dit, för då är det mer enhetligt som man 

jobbar.  

Har ni flera som jobbar med stordatorn också, olika grupper... 

Ja... 

Hur många grupper är ni där då? 

Det är ju, de är princip förvaltningsobjekt, så det är... tre grupper i alla fall. 

Det var ganska många ändå. Har de tre grupperna lite olika sätt att lösa problem? 
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Ja. 

Ja... precis. Och då hoppar vi lite vidare då, så att... skiljer det sig nått vad ni gör för olika 

tester när ni är klar med... säg att ni som utvecklare är klar med eran del nu i projektet, och 

ska leverera den. Är det några andra tester som görs då jämtemot de tester som görs under 

lopper, om man säger, under utvecklingens gång?  

Det är lite olika. Nu är jag ju med i ett trängselprojekt. Där gör de ju... livetester, men det 

är ju ett ny, det är ju en nyproduktionssättning, så då kan man ju kanske kosta på sig att 

göra det då direkt i produktionsmiljön. Det kan du ju inte göra sen när de gör 

uppdateringar. Men... ja, jag vet inte riktigt där om vi brukar väl inte göra nått i 

produktionen... 

Det blir inget integrationstest, utan ni... när din del fungerar så att säga, då levererar man 

den så får nästa... 

Ja på öppna sidan så har man ju en testmiljö. Den ska ju vara liksom så... så nära 

produktinosmiljön som möjligt. Så det är ju där de här integrationstester och... 

prestandatester ska göras egentligen. Det är ju där... man ska ha chansen att göra dem.  

Och idag är det ingen rutin på att... eller det, som sagt som vi sa tidigare, det är... finns det 

några krav på att de ska göras just? 

Nä, det är nog väldigt projektspecifikt i såna fall. Och jag har ju som sagt inte sett några 

skriftliga nångång, som funnits med i nån bra avstämnings... 

Och då... när vid leverans då, de tester som görs här, är det utvecklare som gör 

leveranstester och sen går över till... och gör nån testavdelning då integration eller kommer 

u... 

Ja, verksamheten, ska jag kalla, de som har agila testare, som det var mer förr. Nu har man 

ju börjat tänka att man ska bygga upp en testorganisation. 

Testcenter? 

Ja. 

Så att det är de som kommer bli testare sen, för integrationstester och liknande då? 

Jag tror nästan att tanken är så. Där har väl inte jag 100 kläm på hur de har tänkt där. Men 

förut har det varit de... 

Lite för stordatorn också då... 

Det vet jag inte... 

Eller bara för dotNET-sidan då? 
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Ja, det är lite såhär med... nä jag vet faktiskt inte. För stordatorn behövs en helt annan 

kompetens.  

Ja, jag tänkte säga det, det blir väldigt stor... 

Det är olika, olika där. 

Det är mycket svårare att programmera på eran sida än på dotNET egentligen, där får man 

ganska mycket gratis brukar jag säga. 

Njea, ja jo man får ju mycket gratis. Det är inte så, men det är ju... det är ju mycket 

kringtänk runt stordatorn som man inte behöver ha på andra sidan liksom. 

Då var det ju... ska vi hoppa på nästa fråga nu då. De tester som genomförs då... de, de är, 

det var vi inne på lite tidigare med om de är generella eller ej, och vi sa att det fanns ingen 

generell kravställning, utan ni jobbar fram för projekt. 

Det här blir ju, så som jag känner till, kanske får andra svar från andra i och för sig.  

Jo men det är bara bra. Så att om tar från erfarenhet då, de två senaste enhetstesterna ni 

gjorde, de hade ingenting gemensamt, eller hade de om man säger, de går inte tillväga på 

gemensamma... 

Jag har inte gjort några enhetstester på hela vägen ut i ett projekt faktiskt. Jag har inte 

jobbat så mycket, så det där kan jag inte svara på.  

Nä, då tar vi lite mer på... vad ska vi säga, ingående nivå då. Om det är... mer om 

kodgranskning. Är det nånting som ni tillämpar här som du vet? 

Nej det gör vi inte, men vi har väl fört det på tal att vi skulle vilja göra. 

Hur skulle ni vilja göra det i sådant fall? Eller hur skulle du önska att det...? 

Ja, jag skulle kunna tänka mig lite parprogrammering, som är en typ av kodgranskning, 

men även så skulle det vara... jag skulle tycka det var skönt om nån skulle titta på min kod 

innan... innan den checkas in för att... dels så tror jag att det är ett väldigt bra sätt att lära 

sig, om inte annat. 

Ja, lära sig av varandra. 

Ja, och sen är det ju, de gånger man har problem om man sätter sig och berättar för nån 

hur man gjort, då är det ju... nio gånger av tio som man löser det själv, problemet, för man 

ser precis liksom... där, vad har jag gjort här? Som när man ska berätta för nån. Så det är ju 

just där man... man känner ju att det är jäkligt nyttigt. Så kan ju nån också komma med en 

helt annan infallsvinkel, har du tänkt på prestandaläsning, har du tänkt på läsbarhet av 

koden, eller liksom komma med olika... 
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Använder ni sån där parprogrammering idag eller? 

Nä, vissa har gjort det, faktiskt. Men det är inte heller nått sånt där generellt så.  

Följdfråga på det då, egentligen. Kodstandard, är det nånting som finns? Vi pratade lite om 

det att... hur, vad har du tänkt på när du skrev koden? Så är det individuellt, eller är det... 

Ja, det finns en utvecklingssambok för stordatorn, sen vet jag inte hur mycket den 

efterföljs och den är inte så detaljerad. Den är mer såhär, tänk på att vi inte gör det här, 

tänk på... ja på några smågrejer liksom, sen finns det mycket kringsystem runt omkring, 

genom flödet som man skulle behöva, kanske ha mer riktlinjer... 

Ni kanske har såhär riktlinjer att ni ska använda... uttala, alltså namn ska vara bra utskrivet... 

Ja, lite så... 

Att man inte har såhär, AI, Z, såhär jättekonstiga förkortningar. 

På stordatorn har man ju problemet att man inte har hur många tecken som helst, utan... 

så tjänster eller logiker, eller rapporter eller sånt man måste batcha, de har max sex 

tecken. 

Ja där ser man, då är det lite skillnad.  

Och parameternamn har max 13, så det... det är ett gift... många förkortningar. Där har 

man ju delat in dem i områden, man har jätteolika... börja på den här bokstaven då tillhör 

det körkort, börja på den här bokstaven tillhör det fordon, och såna saker. 

Mhm, okej, ja då finns det ju lite standard... 

Det finns några idéer, standarder, det gör det. På öppna sidan där har vi ju... en hel enhet, 

eller... vad ska jag kalla den, avdelning, effektiv systemutveckling som håller på och... 

jobbar mer med det där. Vi ska sätta standarder, så de har referenslösningar och sådär, 

men sen... jag har ju i och för sig inte sett att det finns ett dokument för ren... ja, ren 

kodstandard liksom, hur jag ska skriva, hur namnsättningen ska vara och så. Däremot har 

jag sett såna dokument i olika projekt. Där skiljer det ju lite mellan projekten. 

Ja, det... det är väl det som är det svåra med en kodstandard, det är mycket jobb att 

förbereda.  

Ja precis. Det hade ju varit skönt med nån slags... bas att gå ifrån, från varje projekt. Så att 

alla börjar på samma bas i alla fall. 

Precis. Men lite bas hade ni på stordatorn som sagt, och jobbar ni mot en standard med 

effektiv systemutvecklingavdelning. Det är på G. 

Effektiv systemutvecklingssektion, heter det.  
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Okej, sektion till och med. Testningen som sker idag, är det några problem med själva 

testningen om man säger, är det onödigt bökigt, eller... 

Ja om man går till 2200an så är det jättebökigt för att de har svårt att få till testdata. Vi har 

en lokal miljö som vi jobbar i när vi distribuerar till en U-miljö, där den som testare kan 

testa i. Sen har vi en produktionsmiljö som saknar en testmijö och PT-miljö som vi har på 

andra sidan.  

Är det tekniska problem eller? 

Ja, det är dyrt och... så det finns väl en 2200, en till stordator liggandes. Men att sätta upp 

den är väl ganska kostsamt. Sen tror jag att det kostar att ha igång den i olika miljöer. Jag 

vet inte, men jag tror att det kan vara såna saker också. Där har vi problem med... just 

testdatat är ju ett jätteproblem. Men där har man nog kanske också ett tänk som... man 

tänker inte heller, man vill ha samma testdata när man kör. Jag tror att man skulle kunna... 

om man satte sig och tänkte till lite så tror jag att man skulle kunna lösa det. 

Jag tror det är... det lät som att det var ett av bekymrena med testning i öppna miljön 

också... att det... 

Ja, för det slår ju över eftersom de använder tjänster i 2200an också, så blir det ju jobbigt. 

För de kanske har samma problem med dem med att sätta upp testdata. 

De har ju behov av stora mängder testdata för att testerna ska bli relevanta, så att säga. Att 

det inte är intressant att veta om programmet fungerar bra och snabbt, när det inte finns... 

när testdatan är tom, om man säger, utan de behöver ju väldigt stora mängder för att det 

ska bli en realistisk test helt enkelt. 

Man ville väl koppa, kopiera hela databasen egentligen och köra i virtuell miljö, men det var 

väl det som var problemet som de pratade om sist. 

Vill de kopiera hela stordatordatabasen, eller var det en annan dator? Det kanske var ett 

annat register som de pratade om.  

Ja, de pratade om att det var några terabyte databas. Och då... det är ju svårt att sätta upp 

en sån miljö bara, och sen nollställa den för nästa test om man säger. Mycket jobb med 

själva uppsättningen. 

Vi gjorde nått, i ett projekt i stordatorn som vi... försökte det här fast... vi försökte ställa 

tillbaks data till ett ursprungsläge och köra, och kunna köra tester igen och igen. Men det 

kostade nog ganska mycket. Det hade varit fint.  

Ja, det har sina fördelar när man väl får igång det, men... 

Ja, jo, sen ska ju testdatan underhållas då sen också. Om man gör förändringar i gränssnitt. 
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Har någon anställd bara för det, sitta och... (vafan säger du här farbror). 

Precis... då har vi lite prestandafrågor nu då. Och... det är frågan... känner du att ni har något 

behov av prestandatester här? Är det några... 

Jo, men det har vi ju. Eftersom vi har så stora volymer oftast. 

Så att... ni skulle behöva ha egentligen... lägga lite mer tid på separata prestandatester... 

Ja, det kan det ju det är kanske väldigt olika inom olika, dels inom olika förvaltningsobjekt, 

sen olika delsystem också då. Nu refererar jag till stordatorn igen då, men jag... där jobbar 

jag ju på skatter och avgifter. Och där har vi ju jättemängder med data, att behandla, nu 

till exempel, trängselskatt, skicka ut debiteringar till trängselskatt en gång i månaden. Och 

det är ju ganska många man samlar ihop där. 

Ja, det blir mycket transaktioner. 

Ja, det blir mycket stora mängder data liksom. Hur lång tid tar det att ta igenom det här, 

den här datan genom hela kedjan. 

Då jobbar du med Jonas just nu då? Angvén. 

Angvén, ja just det. Ja... ja han är förvaltare. Så nu jobbar jag i projektet som levererar till 

förvaltningen. 

Jaha, okej. För han beskrev miljösystemet, eller trängselskattsystemet. Det var väldigt 

mycket data. 

Ja, det är jättemycket, och det är innan... om jag säger, där jag jobbar i stordatorn, innan 

den kommer dit så är det ju ännu mer data eftersom du har alla dagspassager, som du 

summerar ihop liksom. Det är ju... ja, det är mycket. Så där har man nog stort behov av 

prestandatest och se hur mycket, hur mycket klarar man egentligen, och hur lång tid det 

tar, med att bearbeta den här datan då.  

Tror du de testerna skulle kunna vara generella, så att säga. Eller måste man utforma alla 

tester helt individuellt, om man säger. Skulle man kunna ha nån generell bas att utgå ifrån, 

att de här testerna kommer garantera att prestandan håller i alla applikationer? 

Jag tror inte man kan ha generell, så på värden skulle man kunna ha en generell metod för 

att, eller... eller i alla fall mättal, eller på nått sätt definiera att det här ska ni ha testat att 

så här lång tid...  

Sätt att arbeta. 

Ja precis, från ax till limpa, hur lång tid tar det och såna, några såna generella... 

Inga såna här specifika men mer som en riktlinje att... tänk mer på det här... 
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Ja precis, eller testa det här, hur lång tid tar det här, och hur lång tid tar en transaktion att 

göra eller... 

Och sen resultatet är egentligen en specificerad beroende på projekt om man säger. Man 

kan hålla... ändå, då kan man hålla en generell då... testmetod skulle man kunna säga, att 

man bör göra enhetstester och alla olika enheter bör  uppnå de här målen.  

Mer på den nivån. 

Ja... jag tror nog vi kommit igen alla. Är det nånting du skulle vilja tillägga om framtida 

testning  om man säger? 

Nä. 

Det är inga önskemål du skulle vilja ha att det fanns tydliga krav, eller att man får ett tydligt 

papper på att det här är de kraven som finns. 

Jo, som utvecklare skulle jag vilja ha mer tydliga på vad är... hur långt sträcker sig mina 

tester, eller var... ja, när är mina tester klara. Just nu känns det som att det inte finns nån 

tydlig gräns för när är det... hur mycket ska jag testa innan det går över till testare? Att det 

fanns några tydliga, det här ska du ha testat, och det här och det här. Ja visst det kanske 

är... givet att man ska testa, det är det ju alltid. Men alla testar ju på olika nivåer. 

Ja precis, och då om det tillkommer nån prestandanivå så behöver man vara... egentligen ha 

en tydlig... ett tydligt krav som säger vilka tester som ska göras i prestandhänsyn, om man 

säger.  

Det är mycket såhär bollande mellan testare, och så skickar han tillbaka och... 

Ibland kan man ju tycka att ’oj det här var ju fel, fast var det mitt fel som utvecklare eller 

var det egentligen den som har testat som inte har testat tillräckligt bra?’. Vi har inte 

upptäckt det här... det är just den här skiljlinjen man känner att... vems fel är det, alltså 

var det här mitt ansvar egentligen. Det är klart, alla buggar blir ju utvecklarens ansvar 

egentligen. Men... frågan vart, hur långt sträcker sig mina tester egentligen? 

Ja... det skulle man då egentligen kunna... egentligen sätta via en metod då. Att de här 

testerna bör vara uppfyllda, och när de är det så vet utvecklaren att nu har jag gjort det jag 

borde göra. Och resten ligger på integrationstest hos testcenter eller liknande.  

Ja, alltså det mest, allra om man fick, önska att det inte tog nån tid heller, vore ju att ha 

regressionstester... så man vet exakt det utfallet. Det här utfallet ska bli på de här testerna 

sen förra körningen Och när jag har gjort förändringen ska det bli exakt samma igen. Då... 

det är ju det  mest trygga. Då skulle jag vara nöjd då man checkar in, då vet jag att jag har 

inte sabbat nånting som var i alla fall. Det är ju oftast den som... som är jobbigast.  
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Är det nånting mer vi vill ha fram? Det känns som vi har fått svar på alla frågor. Vi gick rakt 

på sak idag. Precis. Ska vi stänga av den där? Får tacka så mycket för medverkan.  
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10.4 Bilaga 4 – Transkribering intervju 3 

När ni börjat ett nytt projekt, och ska börja utveckla en ny programvara, en applikation, finns 

det några krav som är med då på att det är nån speciell testning som ska göras? Säg 

enhetstester, eller att du måste göra just de här testerna i projektet? 

Kravställarna har inte kompetensen oftast om... nere på enhetstest, alltså programnivå. 

Däremot så finns det ju krav på att applikationen och användningsfallet ska testas. Det 

kommer göras testfall utifrån hur man implementerar koden. Man får ju krav och 

användningsfall och sånt som man implementerar efter, och då kommer det ju att testat 

utifrån det. Det är ju mer på kravställare/testarnivå. Det finns... det är ju ingen som... på, 

som vi kallar verksamhetssidan, alltså som kravställare, som säger att du ska testa med ett 

enhetstest.  

Nä, och de testerna de är ju, det är såna tester att då ska man kunna spara en kund, man ska 

kunna ta bort en kund. Och då handlar det om.. då har ni... att man ska inte kunna spara en 

kund med felaktigt personnummer, man ska inte kunna... alltså negativa tester. 

Ja, det är varierande. Ja och nej. Det beror på lite på kravställaren, oftast. 

Är det typ hur kunnig den personen är? Som du säger då. 

Ja, absolut.  

Det är inget som ni som är utvecklare... om ni får ett ’man ska kunna spara kund’, då är det 

inget som ni... ni hittar inte på, eller ni tar inte steget vidare om man ska kunna spara en 

kund så måste man även kunna validera all data. Och om felaktig data matas in så ska det 

inte... så ska det hanteras så att säga. 

Jo, alltså dels så försöker man som utvecklare möta upp så att man täcker upp indirekt 

liksom. Att det... om nån bara har skrivit ett krav att man ska kunna spara en kund så 

utvecklar man ju ofta så att om man bara fyller i siffror där det ska vara namn, och såna 

grejer också då. Eller att man till och med säger det, att det kommer med i kraven. Men 

där brukar man ofta ha lite dialog så man hjälps åt, mellan kravställare och utvecklare. 

Ibland är det... i de projekt jag har varit med i så är det ibland angivet rent konkret att 

valideringstester och så vidare, det ska funka si och så liksom.  

Okej.. och det är specat i kraven då? 

Ja, ibland, och ibland inte.  

De kraven som ställs då, de är... på testning nu. De, kommer de i pappersform från 

projektledare eller krav... eller, kravställare? 

Ja, ibland. Ibland inte. Det är varierande. 
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De kraven som kommer på testning, de är... är de generella, eller är det... varierande för 

projekt också? 

Det finns både en del... ja hur ska man säga... det finns generella krav. Till exempel om vi 

ska göra en externweb, som vi kallar det, en webapplikation som ska nås från 

allmänheten, på Transportstyrelsens portal, så finns det... generella krav på myndigheten, 

hur vi lägga textboxar och knappar, och vilka färger som ska användas och sånt där. Det 

står inte angivet konkret i... i till exempel ett användningsfall, utan det ska utvecklarna 

känna till. Det är myndighetskrav då, generellt krav.  

Det är som man säger tyst metod, det bara är så, eller? 

Ja, det är lite så. Att man ska känna till det. Sen kanske inte alla känner till det, men det är 

ingenting som kravställaren rapar upp igen att... sen ska ni tänka på allt det här, utan 

möjligtvis finns den en style guide som vi ska följa.  

Och den finns då dokumenterad? 

Ja, den finns dokumenterad. Men den ägs av en annan enhet inom verksamheten, så de 

som kravställer oss, de jobbar på en annan enhet. Och de är mer inne på 

verksamhetsregler, de är liksom bryggan mellan att det finns en beställare som säger att 

’tja, vi vill kunna söka på ett fordon’, och då möter kravställaren upp och säger att ’bra, 

vad är det ni vill?’, och så tar den reda på det, vilka regler gäller och så vidare. Och så 

kravställer de oss utvecklare då. Lite grovt.  

Då ska vi se. Om... säg att ni utför några av de här testerna, och det blir nått fel, att det 

havererar om vi säger så. Har ni nån rutin för att hantera det haveriet, eller är det så att ni 

tar tag i problemet direkt då? Det kanske beror på situation också. 

Ja, alltså dels ofta... Om vi säger att man fått ett krav och så har man gjort en applikation 

som är klar och som man lagt upp i ett test, säger vi. Du har ju olika miljöer, 

utvecklingstest, produktionstest och produktionsmiljöer, alltså fyra olika miljöer. Och så 

lägger man upp sig applikation, som man säger, i test till exempel. Och så sitter testaren, 

som ibland har varit densamma som kravställaren, och ibland en annan person. Och så 

börjar den testa och då har de skrivit testfall, så testar de då ’kan man spara den här 

personen?’, validerar applikationen och så vidare. Och hittar de fel där, då lägger de upp 

buggar i TFSen, oftast. Ibland så säger de till, och ibland så mailar de också. Och då, oftast, 

så sätter man igång och rättar den direkt. 

Okej. Kommunikationen sker då via TFS egentligen? 

Ja, absolut, mer och mer tycker jag. Sen händer det absolut ibland att nån skickar ett mail 

och säger att ’hej, vad konstigt det här var så här’, fel väg inom situationstecken då. Och så 
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fixar man det ändå, liksom. Och då blir det ju inte dokumenterat, men så händer det 

också. 

Precis, när ni börjar bli klara, eller när utvecklaren är klar med sin komponent, eller del, vad 

är det för... är det några specifika leveranstester man gör då? Att ni bör göra integrationstest 

mot varandra innan det skickas iväg. 

Ja, alltså... helst ska man ju kanske ha byggt automatiska, dels ska man ju helst ha 

deltester som täcker upp så mycket som möjligt då liksom. Det har man inte alltid, och 

tyvärr så är det väl ofta på grund av tidsbrist som det inte kommer med. När man sitter 

lokalt och utvecklar, så gör man integrationstester när man kör applikationen lokalt. Där 

gör man ju en liten integrationstest för att få koll. Sen när man lägger upp det, till till 

exempel testmiljön, då som utvecklare kollar man ju också så att man får kontakt mellan 

olika system och så vidare innan man säger att nu kan du börja testa då. Så att man gör 

både... ofta, kan jag tycka, manuella integrationstester och så vidare, för att få det att 

funka så. 

Då blir ju det integration på komponentnivå och... nästan på hela systemet också, eller... 

komp... till... ni blir ju... testar mot var... flera komponenter innan, sen lägger ni in det i 

testmiljön där det finns, redan finns ett gäng komponenter, och testar integration jämtemot 

dem? 

Ja, med komponent, menar du en... 

Enhet då. 

En enhet, en applikation? 

En applikation ja. 

Ja... ja, eller ofta så är det så att... låt säg att vi har 50 olika applikationer. Då kanske fem 

ligger på en, i en miljö, i samma miljö. Men de, man går, när man går mot de andra 

applikationerna, säg att du ska spara den här personen, då kanske jag först måste ha tag i 

hans personnummer, då måste jag få tag i namnet på den här, och då är det en annan 

komponent som ni kallar det, eller applikation. Och då måste man ju kolla så att jag får 

kontakt med den applikationen, och att jag får svar. Så det blir ju ett integrationstest 

däremellan. Men det testar man ju ofta genom att man lägger upp sin applikation i sin 

testmiljö, och så kollar man, funkar man, får man kontakt och så, och så vidare. Nu glömde 

jag vad du frågade så nu kanske jag svarade på nått helt annat. 

Nä, nu... vi täckte flera frågor.... Och de testerna som ni gör här, de är... är det krav på att de 

görs eller är det helt enkelt varför görs de? 

Alltså, integrationstesterna är inte krav. Där är det mer ’funkar det?’, då har man ju mer 

levererat en produkt, eller en applikation som är oduglig, och då funkar det ju inte. Det är 
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ungefär som att man testar att öppna dörren då man satt upp en dörr som snickare. Det 

gör man liksom, så. Men det är inte kravställt att... ibland är det svårt att diffa... en 

kravställare ska ju inte, tycker vi utvecklare, vara nere och säga åt oss hur vi ska koda 

saker, eller hur vi ska lösa det. Vad vill ni ha, så vill vi ha det liksom. Så att de är aldrig nere 

och säger att ni, vi ska skriva in sitt personnummer sen ska man skriva in sitt namn, och vill 

inte ni som utvecklare att det ska stå i kraven såhär, så då ska ni gå mot den här 

applikationen och plocka ut namnet utan det löser vi på liksom. Och det är väl egentligen 

inte så mycket revirtänk, utan det är mer att... det är lättare som utvecklare att koda 

utifrån eget huvud så. Men då gör, det är ju då man gör, då kollar man ju, då kör man ju, 

får jag svar, och så vidare. Då måste ju det funka, annars så... ja, nu glömde jag återigen 

vad du frågade. 

Det låter som ett sunt tänk, det med... där man har... 

Det är inte kravställt, det var det jag skulle säga. Det är, på den nivån är det inte kravställt 

liksom. Det måste... det blir mer tekniknörderi liksom, att man går ner på den nivån att 

man... var, hur får jag tag i namnet, det får ni lösa åt den som vi avställer oss. 

Precis, det blir... det blir på sunt-förnuft-nivå egentligen. Istället för att det är direkt 

kravställt i projektet, ni bör alltid testa de här grejerna Utan det är mer så att, man vill 

prestera bra, helt enkelt. 

Ja, eller på kompetensnivå kanske. Mer att kravställaren... ska inte behöva veta hur fixar 

jag namnet. Då måste jag göra en beställning så att min applikation ska få kommunicera 

med den andra applikationen. Som beställare så ska inte de behöva bry sig om det. De ska 

ju egentligen komma och säga ’tjena tjena, vi vill köpa den här produkten som ska funka 

såhär, hur ni löser det skiter vi i, men läs det’. Lite så. Och då ska ju vi fixa det. Om vi sen, 

då vet vi att vi måste kommunicera med fyra andra applikationer. Det är ju egentligen 

oväsentligt för beställaren till oss. Så att, sunt förnuft och att det... kompetensen ligger ju 

inom... vårat område kanske.  

Jobbar fler och så som ni gör annorlunda eller, vet du det? Är ni ensam om att ha det här... 

själva tänket som du säger, att ni provar produkten att den ni verkar när den är fit for fight 

när ni lämnar ut den?  Mer om det, eller jobbar många efter erat tänk, eller vet de...? 

Jag tror att de flesta jobbar såhär, att... sen jag började, jag kom 07 alltså, man växer in i... 

nu har det ju varit omorganisation och så vidare, så nu kommer det ju ändras en del. Och 

det görs det ju hela tiden, vem som ska göra vad och hur det ska vara uppdelat. Men... ofta 

när det kommer till nya grejer då det är projekt, då är det ju projektledare och så vidare. 

Då är det ju nån som håller ihop det, men... respektive kompetensområden, säg 

utvecklingdelen och kravställardelen och så vidare... man litar på och man... man tar fram 

där vem som ska göra vad inom det området. Så att, om vi inom utveckling då säger att 

’men då behöver vi rita upp en skiss kanske, på att vi behöver kommunicera med de här 
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systemen, vi ska spara det si och så och så vidare’, det är inget som är hemligt, utan vi 

kommunicerar ju ofta med kravställarna. Vi förväntar oss inte krav på att de ska specifikt 

säga att ni ska kommunicera med den här applikationen, för att det måste nästan vi 

berätta, för att  få tag i namnet så behöver vi kommunicera med den här applikationen.  

Så alla håller en ganska generell, alltså överlag, över olika grupper då, att ni håller en ganska 

generell sätt att testa och... använda och göra era, så det finns i alla fall på erat... 

Ja, och det kommer väl dels av kultur, hur man jobbar. Men även att.. det hela... allt det vi 

förvaltar och driftar och tar fram, det är ju uppbyggt på ett visst sätt. Så för att få tag på 

ett namn så måste jag kommunicera med just den här applikationen. Och det blir ju såhär 

allmänt känt då. 

Men det är bara att det enda är att det inte finns nått papper egentligen. Det som ni gör det 

är egentligen det som är grejen. Ni arbetar många på samma sätt fast det är nedskrivet... 

Ja, på liknande sätt skulle jag vilja säga. Både, kanske man har olika definitionerav vad 

liknande är. Det är ju fortfarande så att det absolut kan komma förbi en kravställare. Låt 

säga att du har jobbat med ett system  i flera år och sen är det nån som upptäcker en bugg, 

och då händer det absolut hela tiden att nån kommer förbi och säger  och det kan var allt 

från att det står ”persnnummer” istället för personnummer där i labeln då. Och det är ju 

jättefel. Den formella vägen ska ju vara att det läggs upp en bugg som kommer till vår... 

min minichef eller vad man ska säga, som prioriterar alla buggar när jag ska göra och så 

vidare. Men så funkar det inte i verkligheten, utan då fixar man det, direkt man får tid. Och 

det kan vara allvarligare än buggar också, som kommer den vägen att en testare eller 

kravställare säger att ’jag upptäckte det här, jättefel, man får göra prov fast man inte ska 

få göra det’, ’ja, vad är det som är fel då?’, ’med den här personen så blir det si, fast det 

borde bli så’, ’okej’. Och då fixar man det också. Så jobbar nog de flesta, absolut också. Det 

blir ganska träigt om man alltid ska säga ’ja men lägg upp en bugg i TFSen, och sen så ska vi 

prioritera det och så fixar vi det då vi har tid’. Så är jättebra för om nån ska börja jobba 

med... vem som ska betala vad, inom myndigheten och få det dokumenterat vad man 

lägger tid på och så vidare. Men verkligheten ser inte alltid ut så. Så så tror jag att de flesta 

jobbar.  

Så då är det ju, så då finns det ju egentligen generella, ganska generella tester, faktiskt ändå. 

Att det finns ju...  

Ja, men de är ju inte alltid uttalade.  

Så egentligen det som saknas nu är, egentligen de uttalade, eller de nedskrivna, att de här 

finns och bör göras. 

Ja, det tror jag absolut. 
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Att det finns en bas och stå på, som alla kan följa efter... egentligen. 

Ja, om man säger, jag har inte läst nånstans, vad jag minns, att innan jag levererar ett test 

så ska det ske integrationstester både innan och när jag levererar till test. Utan det är ju 

mer att, det gör ju jag för att annars... det blir så tossigt, att om jag slänger upp ett test och 

så har jag inte kollat om det funkar. Och så säger test att börja testa. Och så ska de säga till 

mig att ’fast det funkar ju inte’. Och så måste jag... nä men förstår ni vad jag menar? Det 

blir så bakvänt, så att det finns ju... det är ju liksom underförstått, helt enkelt.  

Om vi går ner på lite... lite mer tekniknära då, kodgranskning. Är det nånting som ni 

applicerar idag? På något sätt.  

Spontant, nej. Det är i så fall enligt egen erfarenhet, på eget bevåg. Ofta i kombination att 

man kanske behöver hjälp med nånting, och så tar man hjälp från nån annan som kan. Och 

då kan man ju till och med... ’ja, jag har gjort det såhär, jag tycker om det’. Att man får en 

sån granskning, till exempel. Men inte... nej, inte liksom kravställt på nått sätt. Eller att det 

är avsatt tid för att det kommer in ytterligare en utvecklare som talar om sin kod.  

En följd på det, kodstandarder. Om man säger, kodnivå fortfarande då. Så att, är det nånting 

ni har på det här med att, ni måste ha de här kommentarerna, eller att det ska namnges på 

det här sättet och så. 

Det har vi. 

Det har ni? 

Japp. 

Och... finns den uttalad, eller den finns nedskriven också? Både uttalad och nedskriven? 

Ja, vi har en... vad ska man säga, en bas, en referenslösning som man utgår ifrån när man 

börjar göra en ny applikation. Så där ingår allt från liksom namespaces och namn på 

solution och hur, och så vidare, och till hur man ska lägga upp strukturen i TFSen och så 

vidare, med vars som görs strategier och så vidare.  

Men den finns neddokumenterad? 

Ja, till största del. Eller till stor del, kanske man ska säga.  

Och då är den ju egentligen generell, att alla bör följa den... 

Eller till viss del, om jag ska vara riktig... till viss del. Vad sa du? Förlåt. 

Den är, då är den ju också generell så att alla bör följa den egentligen. Och alla ska kunna 

följa den. 
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Jag tror till och med att det är så att alla ska följa den, mer än bör. Utan jag tror att... man 

ska följa den. Och det är väl där, som jag sa att, det finns dokumenterat till viss del, allt är 

inte dokumenterat. Så då kan det bli lite svårare att följa den.  

Känner du att det finns några direkta problem med testning som ni har det idag? Problem 

med miljöer, att det är svårt att komma åt testmiljöer, eller testdata finns inte, eller något 

sådant? 

Det är ganska stora problem... periodvis. Som utvecklare så har du inte behörighet till alla 

miljöer. Du har behörighet ofta... till vissa delar inom utvecklings- och testmiljöerna. Vilket 

innebär att om det uppstår ett... det är ju samma kodbas, det som är testat, du ska ju testa 

det, det ska ju testas i T... sen levererar vi till nånting som heter... PT då, eller 

produktionstest, där egentligen, det mesta för våran driftsleverantör att kolla så att det är 

en okej kod som ska upp i produktion slutligen, och så vidare. Att det funkar som det ska. 

Dit har vi ingen access som utvecklare, och vidare då till produktion har inte heller nån 

access. När det uppstår ett fel i produktionstest eller i produktion, så kan vi bara gissa ofta, 

vad som är fel. Vi kan ju titta i loggar och så vidare, men är det integrationsfel, eller att... 

nu blir det jättedjupt, men de säger att en applikation körs med ett servicekonto, så måste 

det här servicekontot ligga med i en annan behörighetsgrupp för att accessa den här 

applikationen här borta. Om den här applikationen har satts upp med fel eller inget, eller 

nått servicekonto, eller att det inte ligger med i rätt grupp och så vidare, det kan inte vi 

felsöka. Vi kan inte ens se det, för det ligger ju i en annan miljö som inte vi har access till, 

så då blir det problem. 

Det kan ge problem som är jätteologiska? 

Ja absolut. Det kan vara, det är ju som att springa i ett mörkt rum, och vara blind. När de 

säger att det funkar inte i PT. 

Men vem ansvarar för att lägga in applikationen i rätt grupp då? Det är ingen testledare 

eller? 

Det är ju våran driftsleverantör. Man sätter upp en... när man börjar på en ny applikation, 

när man gör ett nytt system eller nånting, så görs en dokumentation och en karta, kan man 

säga, över vad ska vara med i det här systemet, vad ska funka, vilka ska komma åt det, 

massa grejer. Och då ska det sättas upp, som vi säger, för respektive miljö. Men det funkar 

inte alltid.  

Ja.... då dyker vi tillbaka lite nu då, till era prestandatester. Vi blickar lite framåt. Precis, 

prestandatester i allmänhet. Vilka är det som görs idag? Om man säger, görs det några 

stresstester, eller görs... helt enkelt? 

Inom vissa system vet jag att det görs det. De system som jag arbetar i görs det inte. 
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Görs inte? Finns det inget behov av det, eller görs det inte helt enkelt?  

Det finns säkert behov av det. Att det inte görs är nog för att... det har inte byggts så, alltså 

det har inte varit med från början, och tyvärr så... blir det aldrig prioriterat tidsmässigt, att 

skapa såna, eller göra såna.  

I vilket skede testas de då? 

Ofta.... ofta, tyvärr så är det ofta att om du har gjort ett system, eller en applikation, om 

du inte redan från början har fått in enhetstester, eller nån annan form av prestandatester 

och så vidare, att sen få tid för det när det här systemet har kommit i 1.0, säger vi, det är 

alltid buggrättning som har prio om det är nått allvarligare fel och så vidare. Att sen få tid 

att säga ’tjena tjena, jag skulle vilja ha 80 timmar för att lägga in tester’ finns sällan, så 

krasst är det. Så är det inte med från början då är det ovanligare att man lägger in det sen, 

tror jag.  

Det blir inga problem då, eftersom det kommer så sent i skedet då att det blir testning 

ganska långt... liksom... efter att ni har hållit på med koden? Då kanske ni själva har glömt 

bort koden, eller som ni kanske redan har börjat med ett annat projekt då.  

Mera problem att man inte har infört såna tester?  

Ja, jag tänkte att eftersom.... säg att du jobbar på ett projekt och så... tester kan ju göras, 

säkert efter att ni har börjat med ett annat projekt. Jag vet inte hur det ligger till, alltså ni 

kanske bara kör ett projekt och sen så väntar ni, eller ni väntar väl inte, ni får väl ett nytt 

projekt och sen så testar de det här under tiden, och sen så PT, de bara ’ja, men nu, det här 

var fel det här’, och då har ni redan börjat med nått annat kanske. Ni lägger undan ett 

projekt kanske? 

Ja, då får man hoppa emellan. Oftast sitter man på flera stolar, så man hoppar lite. Det gör 

man ofta.  

Är inte det också, så här kostnadsineffektivt då liksom, det här med, om man säger såhär, jag 

skulle vilja lägga 80 timmar på det här. Och så blir det 80 timmar istället på att sitta mellan 

tre stolar då.  

Jo det kan det bli, absolut. Så kan det vara. Men just när det gäller... låt säga, jag vet att 

provsystemet, när man ska köra upp teoriprov och sådär, då har man ju ganska bra 

utbyggt med tester. Både när det gäller enhetstester och laddtester och så vidare. Och 

även integrationstester, automatiska tror jag... som jag har förstått det. Så de har byggt 

upp det här ganska bra. De är, vad jag vet, de enda som har byggt upp det så pass bra. Sen, 

i de flesta system så finns det... tror jag i alla fall, nån form av enhetstester och sånt där, 

men just  när det gäller laddtester och prestandatester så är det nog ovanligare... tror jag.  
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Om du skulle vilja ha prestandatester, i vilka former skulle du vilja ha de då? Man tänker, om 

du vill ha prestandatest på kompo... eller på enhetsnivå, om vi säger. Hur skulle du vilja 

utforma dem? Skulle du bara vilja ha en knapp som du trycker på och så matar den... 

Jag skulle nog använda de... det stöd som finns i utvecklingsmiljöerna vi har. Alltså i Visual 

Studio och i TFS, att skapa lasttester och så vidare. 

Pratar vi om vilka applikationer i TestManager då, eller... 

Ja, jag sitter ju i Visual Studio och jobbar, och det är utifrån där som jag jobbar. Jag jobbar 

inte inom testapplikation, utan sånt där är ju integrerat i Visual Studio. Men det går säkert 

att göra, det är väl bara olika gränssnitt gissar jag, så att det går att göra i test... 

Ja, jag tror TestManager är en del av, eller det blir som en extra flik om man säger... ja, det 

känns ju som att vi fått svar på det mesta vi fiskade efter. Känner du att det är nånting du 

skulle vilja tillägga, om vi ser till att det ska bli riktlinjer i slutändan. Nånting som du skulle 

tycka vara viktigt med... att  man fick med då, uttalat i riktlinjerna. 

Nej, det enda som är viktigt med riktlinjer är ju att det är väl förankrat med de som ska 

använda riktlinjerna. Så att man, som vi sa i början, att man inte skapar en riktlinje och 

slänger i huvudet på folk och säger att såhär ska det vara, utan att man skapar riktlinjerna 

utifrån behov, kompetens.... perspektiv tror jag är bra.  

Mm, så man inte bara kräver att ni ska använda automatiserade tester och så är det ingen 

som kan sätta upp det, utan det ska finnas möjlighet eller... utbildning i det då. 

För att få bra respons på det. 

Och hög användningsgrad. 

Ja precis. 

Ja, då får man tacka så mycket. 
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10.5 Bilaga 5 – Transkribering intervju 4 

När ni börjar ett nytt utvecklingsprojekt, kommer det med krav på projektet? Att det är nån 

speciell form av testning som ska göras, om man säger. Eller har ni egna varianter att de här 

testerna gör jag, de fungerar... eller, hur fungerar det?  

Vi har inga uttalade krav... från beställaren, utan de som beställer ser det som en del i hela 

lösningen, eller paketlösningen som kommer levereras.  

Under förstådda då... 

Ja, så är det. Det finns inget uttalat att vi ska köra igenom en viss granskning eller per 

komponent, utan det är givet. 

Ja det är... implicit, eller nånting ni tar ansvar över. 

Ja... jo, ja så är det. 

Och då går vi över direkt då. De där testerna som ni då känner att ni bör göra helt enkelt för 

att leverera en bra produkt, är det nånting som är generellt, eller skiljer det per projekt, om 

man säger? Är det helt olika... 

Det där är lite... vad man har gjort tidigare. Erfarenhetsmässigt så vet man ju, så har det 

alltid varit på tal om att det... inte ska ta för lång tid för att kunna göra ett anrop till att jag 

får ett svar tillbaka. Så ofta är det ju... om man har jobbat länge så vet man ju vad som 

gäller. Och... annars kommer det ju tillbaka till en så småningom att det här går ju 

jättesegt. Sen är det lite speciellt i biztalk, för där har vi ju... alltså där gör man ju inte så 

mycket kodning i biztalk, utan... visst, vi kan göra en del komponenter då som man tar in i 

sin lösning, och som man använder i en... delkomponent som ingår i en biztalklösning. Då 

är det ju... på det sättet kan vi testa våra delkomponenter, men vi har inga prestandakrav 

på oss, utan det är hur man har själv, själv uppfattar det hela, att det här borde ta si och så 

många sekunder eller millisekunder, för att kunna få ett svar från det anrop man gör.  

Då baseras det egentligen på erfarenhet? 

Ja, så är det.  

Det är därför de sätter duktiga personer där då? 

Ja, just det. 
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Och de testerna ni gör på biztalk, är det... 

Det kan röra sig om allt från att man testar en, till exempel... vi ska ta in ett flatfil till 

exempel, då har man definierat upp ett schema i biztalk. Och för att kunna... det har 

egentligen inget med prestandatester att göra, utan det är mer en verifiering att det här 

kommer fungera. Och då gör man ju det först... komponenten som vi kommer anropa sen 

när det blir en hel applikation. Och då kan man ju testa, till exempel, en stor fil, en stor 

flatfil som vi får ifrån stordatorn till exempel. Och då kan man kolla, hur gick det här med 

app... ja, att ta in den här filen i det här schemat. För vi ska ju göra om det från en flatfil till 

ett xml-meddelande. Det är ju, kan man säga, det är ju ett sätt att testa funktionaliteten i 

det man har gjort i schemaprojektet. Alla de här olika typerna blir ju ett eget projekt i en 

lösning, som skapas, det blir en dll då. Och sen har vi... nästa steg kanske vi har ett 

mappningsprojekt. Och då ska man testa att göra ett anrop då, det kan man göra inifrån 

miljön i biztalk... så gör man ju ett requestmeddelande, och så får man svar tillbaka. På så 

sätt så bygger man upp de här komponenterna, så man ser att det ska fungera för att 

säkerställa att man har rätt uppgifter med sig in i nästa steg. Sen så... ja det är så man 

jobbar helt enkelt, för att komma fram till den bästa lösningen.  

Och de testerna som ni gör under gången, de blir egentligen när ni är färdiga då med hela 

komponenten. Så att nu vet jag att den här delen är färdig, så att då kan man inte säga, det 

blir lite annorlunda visserligen biztalk, men att ni inte har så mycket tester under loppet, 

utan det är mer när ni blir klara? 

Ja, det är ju för att vi... vi under tiden, vi utvecklar så ska man kunna... nästan simulera 

som att vi skulle sitta med en färdig lösning. Då sitter man, då har man antagligen tagit 

fram en komponent för att vi kanske behöver... konvertera uppgifter ifrån stordatorn som 

ska passa för biztalk. För vi... stordatorn har ju bara alfanumeriska och numeriska 

datatyper. Och vi vill jobba med... oftast jobbar vi med strängar också i biztalk, men vi har 

ju även att vi kan sätta oskadda(?) värden och datum då, vill vi också kanske kunna sätta. 

Och då får gör vi ju en konvertering, och då brukar man oftast använda en egenskapad 

komponent som bara är anpassad här då. Och då gör man en kodning i mappnings... i en 

mappning mellan requestschemat från Windows till stordatorschema, till exempel. Och 

sen får man tillbaka respons på samma sätt då, eller vi har ju request från en tjänst till en 

request från den anropande tjänsten som vi ska ha ner till stordatorn, sen på samma sätt 

tillbaka då. Så det blandas ju lite med kod via komponenter då, eller så kan man skriva in 

ren C#-kod i mappningen också, för att kunna få rätt... anpassa, så att säga, lösningen.  

Med andra ord så skiljer det ganska markant mot testning som genomförs i webbmiljön... 

Ja det gör det ju. 

Både web och vanlig utveckling egentligen. 



 
 

77 

Vi har inga... det finns ju inga... prestandatester som görs, utan det här är ju mer för att 

göra tester på att man får ut det som man har förväntat sig efter ett anrop. 

Finns det nå... har ni nån utsatt tidsram på era applikationer idag att... 

Man tycker ju att det är... vi ska ju inte gå över en sekund, det är ju... en till två sekunder 

det är ju... oacceptabelt i den här miljön vi jobbar i då. Och sen är det ju så att vi har ju ett 

väldigt tryck på... på biztalkmiljön, i och med att det är gemensamma... alla applikationer 

ligger på samma... gemensamma biztalkmiljö. Det blir ju väldigt... det kan ta, beroende på 

hur det ser ut, hur resurserna fördelas på servern så tar det ju olika lång tid. 

Ja då kan det bli, egentligen... 

Kan bli nån extra sekund, eller...ja. Första anropet brukar ta lite längre tid, nästa anrop 

som görs då går det lite fortare. 

Okej, då behöver man ha ett spann där, och som är acceptabelt. Man kan inte bara ha en 

fast... 

Nej. Och sen är det ju lite grann... hur vi designar de här lösningarna också. Alltså hur man 

har kommit fram till att vi ska ha... så uppdelat som vi har, skikta det så mycket. Så det är 

ju också en... man kan säga, det blir ju så många anrop så det blir... i och med att vi har 

det, så kan det ta lång tid. Från att en webb ska ropa till att man ska ner i stordatorn och 

hämta uppgifter, och sen ska man leverera tillbaka.  

Precis, webben får stå och vänta länge.  

Ja. Så nu... vi har ju vissa lösningar att vi har... vi har ju nått som heter 

verksamhetstjänster, sen har vi informationstjänster, sen ska man ner i stordatorn och 

hämta, sen ska man gå samma väg tillbaka då. Så det blir tre-fyra anrop där, för att få ett 

svar. Oftast... jo, men det är lite speciellt.  

När ni gör tester då, och... ni får ett felaktigt resultat, är det nån rutin på när man... eller när 

ni gör testerna, för att det är ni som är testpersoner hela vägen, antar vi nu, utifrån det du 

beskrivit, eller? 

Ja, det här är under utvecklingsfasen. 

Det blir det? 

Ja, under utvecklingsfasen så är det ju... då är det ju jag som utvecklare som tar ansvar för 

att man tester och sen att man ser att man får schyssta svarstider på det man kan testa. 

Men sen så har vi ju en organisation för när man ska testa... när man lägger upp det i en 

testmiljö, när det kommer verksamhetsfolk in och ska testa då. Då ska det ju vara som att 

det är så produktionslikt som möjligt. Då är det ju... då sitter man ju ifrån, om det är en 

webb som är inblandad och som ska ropa på en integration mellan biztalk och stordatorn 



 
 

78 

då, då sitter man ju på den sidan webben och ropar. Och menar jag naturligtvis med... ja 

till viss del då, för att hjälpa till då, och... testerna. Men det är ju verksamheten som ska 

testa hela flödet om man säger så.  

Det är inte ni som är huvudperson då, så att säga. 

Nej, utan vi sitter mest med som standby då, om det nu skulle bli nått fel. Vi felsöker i så 

fall. 

Så då är det alltså testavdelningen då som... eller testarna som står för integration på 

systemen då. 

Ni lämnar över när integrationen kommer... då lämnar ni ifrån er ansvaret... 

Ja, när vi känner att vi är klara med applikationen. Efter att vi känner oss nöjda då... då 

lämnar vi över den sen åt en testgruppering som gör den här officiella testningen.  

Precis. De testerna ni gör på integrationsnivå det är ju mot stordatorn och egentligen... 

Ja, på det sättet att vi får ihop applikationen på rätt sätt. Så att, ja vi har ju olika... vi säger, 

vi pratar om mönster. Ett mönster för synkrona applikationer, och ett mönster för 

asynkrona. Och sen har vi ju även... där vi har stora laddningar för stordatorn, som ska in, 

till exempel via biztalk in i ett annat system.  

Ja vi skulle ju fokusera på synkrona, var det väl. 

Synkrona, ja. Ja då är det ju... precis, ja då är det ju svar direkt då, som gäller så att det är 

ju... ja men det är sånt som jag jobbar med också, för det mesta då. Jag har även kört 

asynkrona. 

Precis. När ni kör projekten, det har vi nästan tagit upp, det här med att testerna är 

generella.  

Ja, de blir ju generella för visst typ av mönster, om vi ser där på synkrona applikationer, så 

kan man ju testa på likartat sätt då, beroende på komplexiteten på det man ska utföra. Ska 

man bara skicka data mellan stordatorn och en webbapplikation utan att göra nånting 

med det, då är det ju inte så kostsamt att då utbestämda, då man sitter i biztalk. Men ska 

man slå ihop, hämta information från nån annan källa och sen slå ihop det och sen 

leverera, då kan det bli lite mer. Just det här i mitt fall när det gäller trängsel, då hämtar vi 

bara uppgifter från stordatorn. Vi gör ingenting med det, utan all logik ligger där, och sen 

så skyfflar man bara data emellan. Det tar ju ingen tid för det, men så fort man ska börja 

bearbeta så kan det ta lite längre tid.  

Så det är från fall till fall då? 
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Ja det är det. Det beror ju alls på vilken... mycket kan man ju generellt testa, det här med... 

det man gör i biztalk, man testar olika komponenter då. Sen har vi en egen... när vi ska 

simulera som att vi sitter som en klient, så har vi en egen framtagen klientapplikation i 

biztalk då. Man kan läsa in alla... för en viss applikation och alla dess operationer, så kan 

man få upp så man kan själv skriva in ett schema och sen skicka iväg och få svar tillbaka. 

På det sättet har vi ju anpassat testandet då, och isolerat det bara inom biztalkkuperingen, 

och inte blandat in vare sig... alltså inte webben då som ska köra, utan bara ner mot källan 

då, som vi ska hämta uppgifter ifrån. Så det använder vi väldigt frekvent, när vi ska testa 

då så att vi ser att kommunikationen fungerar. 

Kör ni kommunikationstest, kör ni uppifrån och ner, eller blir det nerifrån och upp, eller? 

Vi kör ju uppifrån oss och sen ner till... ja. Och sen så vet man ju att då funkar det ner då, 

och vi får svar till oss, och då kan man ju... ja men då funkar det så långt i alla fall. Och sen 

så när man vill att trängselprojektet, till exempel då, ska ropa ner på oss, då kan det ju 

vara så att man... det saknas behörighet, eller... oftast. Man pratar ju om att när det inte 

funkar i biztalk så är det oftast nån behörighet som saknas. 

Ja just det, det där pratade vi ju igår om med A också där... har ni också har problem ibland 

när ni ska testa vissa grejer, att ni inte kommer åt andras testsystem för att ni ska kunna 

testa en viss komponent, så kommer man inte åt den, så kan det bli jättemycket så här... 

Ja, så kan det vara. Det är väl oftast... det är så mycket uppdelat på våra, de här olika AD-

grupperna, så att man har splittat upp det för mycket.  

Är det nånting som du själv ser som ett problem när du ska göra en testning som kanske är 

ganska, som du vet att du kan göra själv egentligen, fast du måste gå att få den funktionen 

upplåst eller bekräftad av nån annan, eller... 

Ja, ibland kan det vara så att vi har... ner till stordatorn har vi ju också en viss loggning då, 

som vi måste... vi måste skicka med ett organisations-ID ner till stordatorn för att man ska 

ha rätt att ropa på en viss tjänst, om den inte är helt öppen och global liksom, så att den 

inte är helt öppen och fri för alla att ropa på. Oftast så vill man ju liksom styra vilka som får 

ropa på vissa tjänster i stordatorn.  

Det låter ju rimligt. 

Och sen så vill man ju alltid skicka med vem som anropat också... för att logga. Men det 

används inte nått mer än för loggning i stordatorn. Det är för att vi har såna krav då från... 

för att vi jobbar med såna här system då som medborgarna ska... 

Integritetsgrejer... 

Ja, precis. 
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Ampul. 

Ja, precis. 

Ja, om vi går ner på lite mer teknisk nivå då. När ni kodar era komponenter, använder ni nån 

form av kodgranskning sinse mellan utvecklar och sådär? 

Om vi säger såhär, att... om man jobbar med sånt som är beprövat och sånt man gjort 

tidigare, då tycker man inte att det finns nån anledning till att man ska behöva kodgranska 

för mycket, utan om man har behov själv, att man vill att nån annan ska titta på det, så 

säger man till. Men sen så när man börjar ta fram såna här nya... vi pratar om mönster att 

man ska designa upp en ny applikation på ett annat sätt än vad man gjort tidigare, då blir 

det mer att man sitter lite i... som workshops och tar fram den lösningen tillsammans. Sen 

är det ju, kodgranskningen... ibland finns det ju behov för det, speciellt när man ser att 

man får inte ut rätt resultat i... om man måste koda i en mappning man har som visar fel 

resultat i slutändan. Då kan man ju behöva ha en viss kodgranskning. Men det är inte 

uttalat att man ska i varje applikation man tar fram.  

Det handlar mer om... vid behov. 

Vid behov ja.  

Och följd på det då. Vi pratade ju om att ni hade standardiserat med testning på synkron och 

asynkron. Och är det, om vi drar det vidare, om man säger, mot kodstandarder. Är det 

nånting... du pratade om... 

Ja, vi har ju en viss kodstandard... alltså, vi kodar ju inte så jättemycket, förutom de här 

komponenterna då. Vi har ju en namnstandard för hur... allt från hur man namnsätter 

applikationer till hur man ska namnsätta olika variabler som man har i en registrering, till 

exempel. Så att det är ju ett givet... en given standard för oss som jobbar i biztalk. Men det 

är bara... det är vår standard, så att säga.  

Men då har ni en standard att utgå ifrån? 

Ja, vi har en standard som vi använder då, så att alla ska kunna känna igen sig i de 

applikationerna som vi skapar. Så då är det ju så att då kan ju en annan person gå in och 

titta på det jag har gjort. Då ska man inte vara helt borta liksom, då ska man kunna ta 

över, helt enkelt. Så vi jobbar mycket med standard så. Även om det är vi som har tagit 

fram den standarden i grupperingen, för att man själv vill underlätta för att andra ska 

kunna gå in och titta på det.  

Den standarden finns dokumenterad då, för i fall det skulle komma in... 

Ja, den finns ju definierat för då, till exempel, hur man ska namnsätta variabler för 

meddelanden, alltså internt i biztalk, xml-meddelanden. Och sen... ja det är väl 
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namnsättning på hur... hur man namnsätter filer för mappningar mellan scheman och man 

alltid är tydlig med vad man ska göra i den här mappningen, på filnamnet.  

Ja, men det är ju toppen. 

Har ni samma namn som... var det A som pratade om det, med.... med att man hade namn 

för olika register, att man hade ett speciellt kommando för trafikregistret och prefix...  

Ja, det har vi. 

Det är liknande? 

Javisst. Tidigare har man ju döpt, när det var trafikregistret då hette det ju 

er.informationstjänst, sen punkt nånting. Men nu har vi gått över till kortare namn, nu är 

det ju Transportstyrelsen då. TS.redovisning då, till exempel. För det är underförstått om 

man gör just infotjänster så... det kan bli väldigt långa namn då. Och TFSen klarar ju inte av 

det heller, hur långa namn som helst då. Så man måste ibland anpassa sig.  

Det kan vara bra också, om det ska vara lättöverskådligt. 

Vi pratade ju lite snabbt om prestanda där, med en till två sekunders svarstid kändes okej. 

Ja, det tycker jag ju, på synkrona. 

Och det är nånting, har ni några problem med att hålla det på nått... är det olika situationer, 

eller är det svårt, att det skulle vara behov av några nya tester eller så? 

Alltså, det är ju... om det tar en till två sekunder för att hämta uppgift från stordatorn, sen 

när man ska... det blir lite speciellt med stordatorn för att man kan aldrig generera upp en 

lista, till exempel, i vissa fall från stordatorn, så att man kan få en hel postuppsättning med 

OCR-nummer, till exempel, som man vill visa i ett webbgränssnitt. Då kan det ju vara 

problem med om man gör ett anrop för varje, för att hämta upp liksom. Det kan ju bli 

långa svarstider då. Så det är en begränsning då, när man har stordatorn. Det hade ju 

aldrig behövt hända om man jobbade på andra sidan. 

Är det den som är mest svår? 

Ja, alltså man blir hårt styrd. Och då tycker man att då behöver man ha en bra prestanda. 

Och sen så måste man ju begränsa sitt urval själv då, som klient.  

För att lösa såna problem, tror du man skulle kunna utforma nån form av generellt test för 

det? Eller tror du det blir väldigt individuella tester? 

Oftast så gör man ju alltid... man gör många anrop när man ska utföra nånting, man 

kanske ska göra nån kontroll först, om man pratar om stordatorn. Då gör man först en 

kontroll om man kan ropa och hämta vissa saker. Och sen utför man, och sen måste man... 
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alltså om man gör nått aktivt måste man... hur ska jag säga, man vill sätta ett anstånd på 

en faktura, och då måste vi kolla om man får göra det först. Och sen så gör man det, och 

sen så måste man leta upp uppgiften igen, i och med att det kan vara nån annan som tagit 

posten innan. Man är väldigt hårt styrd mot hur det ser ut i stordatorn. Och det är ju bra 

om man kan testa varje del var för sig, för att se var flaskhalsarna sitter nånstans. Det 

tycker jag är... det har vi ju inte idag, utan var och en sitter och testar sina grejer, så ser 

man inte riktigt helheten innan man paketerar ihop det. Då vet man ju inte var nånstans 

det tar lång tid. Så det är väl det som är det främsta problemet, tycker jag. Det är svårt att 

se var vi tappar prestanda.  

Och då pratar vi bara från biztalk till stordatorn? 

Nej, då pratar vi ända från den som ropar på biztalk också. 

Det är svårt att mappa upp biztalksvarstiderna själv, eller på ett konstruktivt sätt? 

Alltså, om man tänker sig det värsta scenariot att vi har verksamhetstjänst, infotjänst ner 

till stordatorn, till exempel. Då kan det ju vara så att det käkar prestanda bara för att man 

har så många olika delanrop. Om man kunde optimera det här med att man inte ska ha så 

många delanrop, då ska man minimera det så långt det går. Och visst, man får ju mycket 

gratis om man går via biztalk med loggning och leveranssäkerhet och sådär. Men sen så 

tycker man kanske att det kan gå snabbare om man kör vid sidan om. Så det där är ju just 

valet om man ska ha biztalk eller inte och vilket som är bäst. Om man bara ska skicka en 

fråga och få svar tillbaka, så kanske inte biztalk är rätt produkt att använda. Den är ju inte 

till för att bara skyffla data. 

Biztalk, har ni nån annan koppling mot stordatorn som ni kan gå utan biztalk... 

Det skulle man ju kunna köra direkt med en viss WCF-tjänst då, från webben till exempel, 

att köra direkt mot den här IVTR-integrationen man har gentemot stordatorn. Fast det 

visar ju mera... vi kan ju mera anpassa att man får förståeliga namnsättningar, slå ihop det 

lite bättre. Det blir ju väldigt rått liksom, och konstiga namn som man måste använda som 

man inte förstår riktigt. Det kan man ju lösa då i biztalk med bra namnsättning på 

mappningarna och så vidare. Men annars så tillför det ju inte så mycket mer än 

leveranssäkerhet och loggning, och att man kan fånga upp fel.  

Men det är ju ganska mycket det också. 

Men just asynkrona lösningar, det är ju det som biztalk är bäst för. När man inte förväntar 

sig nått svar direkt, utan det kan komma när som helst, när det själv vill. Så att det är olika. 

Behöver man slå ihop information mellan olika system man ska leverera, då är biztalk bra 

också. Ja, nä men jag vet inte om det var svar på din fråga... 
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Jag tycker du har svarat bra, det går brett. Vi får ju många svar på en gång. Jag tycker vi har 

fått svar på de flesta, så att nu tänkte vi mer en generell... är det nånting du känner att du 

skulle vilja ha med om det kommer en prestandametodkomponent, att nått som bör finnas 

med där? 

Det är frågan hur den skulle... hur man skulle kunna få in den i biztalk och utvecklingen... 

än det vi har idag, nu gör vi ju... skulle man göra det automatiserat då eller skulle man 

kunna testa... man kan ju göra, det som vore bra är ju om man kan hitta varje delanrop där 

biztalk är inblandat, vad som käkar prestanda. Det är ju bra. Vi kan ju ha olika 

applikationer i biztalk också. Vi har ju en applikation, till exempel vi har ju 

schemaapplikation och vi har ju en applikation som har själva, det vi startar, själva 

processen när vi ska anropa. Så kanske vi kan ha en annan applikation som fungerar som... 

som bara skickar iväg till stordatorn som tar emot svaren och sen skickar det tillbaka till 

första applikationen, till exempel. Så att vi har ju en del applikationer i biztalk som ska 

fungera som en helhet också. Man kan ju dela upp det så också, så man behöver ju inte ha 

alla delkomponenter i samma applikation. De kan vara egna applikationer också. Och då 

kanske man kan se mer hur varje applikation då... hur mycket prestanda den kräver. 

Då skulle man kunna dela upp det lite. 

Ja, så det är ju alltid bra att se om vi skulle kunna se hur prestandan är i biztalk, om man 

har det uppdelat på det sättet. Så det vore ju intressant. Sen är det ju alltid hur man ser 

det stora hela då. Ofta så får biztalk ta mycket skit bara för att det är långsamt då. Och om 

det nu visar sig att det inte är det, flaskhalsen ligger inte där, utan den ligger nån 

annanstans. Den kanske ligger i ett försteg, eller att det tar lång tid ner till stordatorn. Och 

sen så är det ju i själva biztalk, så är det ju där kanske inte problemet ligger. Men det kan 

ju vara där också naturligtvis.  

Det är det vi hoppas kunna hjälpa till med, att hitta var... hur man ska kunna lägga upp 

prestanda... 

Men ni kan idag egentligen mäta tider mot stordatorn, om man säger... 

Ja, alltså vi loggar mycket i biztalk. 

Så att ni har rätt bra koll ändå på hur lång tid de olika anropen kan ta? 

Vi kan ju, till exempel, skriva ner på, ja tidigare har vi haft att vi lägger ner på en fil för 

varje delanrop, så att nu kan vi säga såhär ”nu startar vi orkestreringen”, då kan man 

skriva ner ”ja nu startar vi, nu ropar vi på stordatorn”, då kan man ju märka upp en 

loggning på det, och sen när vi får tillbaka svar så kan man se internt i biztalk hur varje 

anrop, hur lång tid det har tagit. Det kan man ju klocka då.  



 
 

84 

Så att det största behovet skulle egentligen vara att om... ni har ju rätt bra koll på biztalk då 

egentligen, man kan klocka på detaljnivå. Så att om man kunde göra samma sak uppe på 

servicen, WCF och webbservicarna, då skulle det kanske lösa problemet att den var testad i 

sig på samma nivå som eran. Så då skulle det... kanske inte finns ett lika stort behov av 

prestandatester på biztalknivå i och med att ni har så bra loggning, om man säger. Ni har ju 

ändå... 

Då måste vi in och titta i en loggfil då. Och sen så har vi ju... alla fel som vi får då, som 

exceptions och så, de loggas ju också ut då så att säga. Så att vi kan se i klartext, förutom 

att i väntloggen då, så kan man ju se... 

Men såna tester gjorde ni idag? 

Ja, sånt har vi idag att vi alltid loggar ut det som går fel och även om man nu har behov av 

att... ja nu startar orkestreringen och att man gör ett anrop mot en annan tjänst, då kan 

man ju lägga ut en text då som hamnar i loggfilen då. Så man har ju alltid spårbarhet hur 

anropen går internt. Sen vet man ju inte när man anropar den tjänsten hur den jobbar, det 

vet man ju inte. Vi släpper ju kontrollen då, sen får vi ju tillbaka den sen med... när vi får 

svar tillbaka.  

Jag tänkte på det, du sa ju det att ni får ta mycket skit. Eftersom ni ändå har bra koll så kan ni 

ändå visa att det tar en viss tid egentligen. Så att då kanske inte den felande länken är hos er 

egentligen då, så att jag tänkte på... vilka är det som brukar få mest, alltså vilka brukar 

komma till er mest... 

Ja det är den som anropar... den som startar... 

Alltså är det webbsystemet eller... är det de killarna och tjejerna som mest frågar efter er? 

Ja de blir lite ifrågasättande då... 

Ja, men det är bra att veta så att... 

Att man... om det tar lång tid för hela, från att de startar till att de får svar tillbaka, och om 

de inte vet exakt hur det är uppsatt, att vi har massa delanrop på vägen, så kan man ju... 

då är det ju lätt att säga ”ja men vi har ju biztalk där i mitten där inuti då, som är 

flaskhalsen”. Sen är det ju... visst det kan ju vara tryck på servern också. Nu har vi ju PT och 

P-miljöer klustrade då, så att  det ska ju vara lastbalanserat då så att man kan fördela ut 

belastningen på klustret. Så att... då beror det ju på vad vi har för hårdvara också. Det är 

inte bara biztalk i sig, det är även den miljö som man driftar. Och just i T, där har vi bara en 

server... vi har en synkron T-miljö och en asynkron T-miljö. Så att vi kör ju alla asynkrona i 

en miljö så att... det kan ju vara rätt många applikationer. Sen ropar alla på stordatorn då 

så... det kan bli lite segt.  

Precis. Jag tror vi har fått med det mesta vi känner... 
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Jag hoppas jag... 

Ja, det är jättebra. 

Får tacka så mycket. 
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10.6 Bilaga 6 – Transkribering intervju 5 

När ni börjar ett nytt projekt, får ni med några krav då från de kravställarna att det ska göras 

några speciella former av tester? Den här testen ska vara genomförd, eller den där... nån 

komponenttest, enhetstest. Är det några skriftliga krav? 

A: Inte från... det är klart att vi får krav, men vi får ju inte krav på testning från 

kravställarna, det är ju andra som gör det. Alltså, då har man ju testare som får sätta upp 

testfall utifrån kraven. Det är inte kravsättarna som beställer då vad för form av tester vi 

ska göra. 

B: Nä, visst det blir kravet som går in i testet. 

A: Det är tvärt om, att kraven är input till testen. 

Om vi ställer det så då, har kravställarna nått krav på hur långa svarstiderna ska vara på era 

webbapplikationer? 

A: Nej, inte som jag har varit med om hittills. 

Inte så heller? 

B: Det är väldigt otydligt. Ibland kan man nämna det, det känns inte som man inte följer 

upp det heller om man nu då pratar om svarstider. Det verkar vara... otydligt tycker jag.  

A: Men det kommer ju inget från kravställarna. Det får ta max en sekund via det här 

anropet, det får vi ju inget krav på. Inga exakta mättider så. Men det är nog beroende på 

vilket projekt man är med i också. 

Okej, så det är inte generellt då? 

A: Nej, nu ska jag inte säga generellt, för jag kan tänka mig exempelvis det här stora 

projektet trängsel i Göteborg, de har ju krav på svarstider att man tar upp en ny bild som 

man tagit, det får inte ta mer än en halv sekund, de har såna krav. Så det beror nog helt på 

vilket projekt, så det finns nog ingen gemensam styrning över hur hela Transportstyrelsen 

gör då. Det är nog mycket enskilt per projekt.  

Är det projektledaren som har kommit överens med...ja... 

A: Det kan det nog vara, men det är nog olika vart det kommer ifrån.  

Då under utvecklingen, vilka olika sorters tester genomförs det? Nu är det ju olika har vi ju 

sagt, beroende på projekt. Men vilka har ni möjlighet, eller vilka utförs det dagligen, om man 

säger? 

A: Om vi börjar från utvecklingsdelen så gör vi ju enhetstester på enskilda komponenter. 

Sedan så gör man ju då integrationstester för att testa ett helt flöde egentligen. 
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Är det utvecklarna som genomför båda då eller går det över till nån testare? 

A:  Ja det kan... man börjar nog att göra det som utvecklare, sen går det över till testare att 

de gör dem.  

B: Ja, visst det finns då flera kombinationer av dem, vi kanske säkrar upp flödena. 

A: Ja, vi kanske säkrar upp ett flöde, de kanske säkrar upp varianter flöden går igenom.  

För integrationen eller? 

A: Ja, så att det... Och sen beroende på projekt så gör man till slut prestandatester också.  

Och då blir det på systemnivå? Att... säg att applikationen... att hela applikationen, så att 

säga, hela kedjan tar max tre... 

A: Ja det kan vara en komponent i applikationen också... hela. Det är lite olika. Jag har vart 

med om att både göra... bara hur gränssnittet svarar i en webbapplikation, eller en 

webbservice exempelvis, att den bara får ta en sekund. Det kanske är enklare att sätta en 

tid på varje komponent än att sätta alla de här tillsammans för att ta max... fem sekunder.  

B: Bland annat var det ju precis då besationerna, då va... då testade vi ju det, bara att det 

blir per besation (hon pratar fort som fan här och otydligt som fan, går inte höra vad hon 

egentligen säger, 03:39). De låg väl och körde hela tiden. Då var det ju nånting med prov, 

kunskapsprov, det var ett problem. Det är inte så... vi är inte så duktiga på prestandatester 

väl, förrän vi har problem. 

A: Nä, men prestandatestning och sessionstestning kan inte... 

B: Nä, men jag menar samma veva, nä du nej... 

A: Nä, det är ju klart, vi... undermålar tester över huvudtaget. 

B: Ja just, ja... för då gjorde vi ju de typer av... när vi var tvungna och se vad är det 

egentligen. Om vi har problem. När vi testade manuellt så körde vi lasttester hela tiden.  

Kör ni mycket automatiseringstester eller? 

A: De här vi pratar om just nu är bara automatiseringstester.  

Via Visual Studio då? 

A: Ja 

I TestManager... 

A: Ja precis. 



 
 

88 

Precis. Om det är nått som uppstår, nått fel på vägen, om man säger om ni testar prestanda 

och det är på tok för långsamt, om vi tar det scenariot. Skulle ni... har ni nån rutin då att ni 

lägger nån åtgärd, att det här måste åtgärdas? Eller tar ni itu med problemet direkt? 

A: Nej vi lägger nog upp det som bugg i hanteringssystemet då, så får man klassificera hur 

allvarligen den här är då, om det måste tas tag i nu eller om vi kan flytta på den till 

framtiden. 

Precis. Om vi fortsätter då, vidare. När ni är klar med en applikation, eller en komponent, när 

ni då ska göra tester på den, eller när ni ska leverera den rättare sagt, vad är det för tester ni 

gör då? 

A: Ja vid varje leverans man gör, då vi ju enhetstester och integrationstester, och sen 

kommer ju även funktionella tester ifrån människor som gör tester i... det beror ju på vad 

det är för komponent, givetvis. I en webbapplikation är det ju oftast nån som sitter och 

testar manuellt. 

Och då blir det... det är inte hos er, utan det är vidare på testning då? 

A: Ja, då är det nån testare som gör det. Vi kör ju alltid... ja, inte alltid. I våra projekt har vi 

alltid... vi kör ju med automatiserade byggen, och då kör man ju alltid enhetstester och 

integrationstester så fort man gör en ny leverans, annars går bygget fel då.  

Och de testerna... när ni utför, till exempel enhetstest, får ni nån generell standard då, eller 

är det så olika projekt så ni måste göra olika tester helt, eller... som baseras helt på kraven? 

A: Det finns ingen generell, vad jag vet, känner till.  

B: Som vi har gjort nu så har vi ju våra kontrakt, och då är det ju hur det ser ut, in- och 

utdata. Så det är ju...så, att vi testar våra tjänster då, helt enkelt.  

A: Ja, tyvärr har det väl oftast då... utifrån utvecklarna, det här kanske inte är testfall vi 

utgår ifrån. Vi kanske borde göra massa testfall, även på komponentnivå. Nu är det mer... 

från utvecklarna skulle nog även jag känna att jag vill ha massa tester på det här, för jag 

känner mig osäker kanske, det lägger man in där, inte för att det finns nån annan som styr 

över det, eller nån som skriver ner testfall om det... utan det kanske ligger mycket upp till 

var och en av utvecklarna. 

B: Visste vi lite avancerade lösningar, då gör man gärna lite tester på dem, så att man ser 

att den här snurran funkar.  

Och de testerna ni gör då, är det för att säkra upp att den fungerar? Eller testar ni åt båda 

håll, så att säga, testar så att den inte kraschar när man gör... 

A: Ja, vi testar åt båda håll. Vi förväntar oss ett fel, så testar vi det. Förväntar vi oss inte ett 

fel, så testar vi det.  



 
 

89 

Precis. Om vi fortsätter då, lite lägre nivå. Har ni nån form av kodgranskning eller liknande, 

eller är det bara vid problem, om man säger? 

A: Hittills, vad jag har varit med om så är det bara vid problem. 

B: Ja. 

Det är vid behov alltså, det är inget uttalat att... bara för sakens skull, så att säga... eller mot 

kvalitet... 

A: Nej. Däremot har man väl tanken på att föra in det, men än så länge finns det inte. 

B: Sen ibland kan det vara... det beror på vad man jobbar med. Det kan vara nån som går 

in och tittar, men det beror på hur den... ja, men det är inget som är uttalat. Nä, det gäller 

att man ber nån att titta. 

A: Ja, när vi ber varandra ’kan du bara titta över det här’. 

B: Ja, om man känner att... 

Ni gör ingen parprogrammering eller sånt där, jag bara.... eller... ja... 

A: Nej. 

B: Nej. 

Och en liten följd på den då. Kodstandard, är det nånting som ni har uttalat här...? Eller är 

det nånting... följer alla samma kodstandard? 

A: Det finns ju lite lösa rådstandarder, vi har ju ett ramverk som vi utgår ifrån som vi vill att 

alla ska följa... En viktig uppsats med kodexempel, och hur man börjar att sätta upp 

säkerheten och massa andra saker, så att det ser likadant ut generellt för alla utvecklare. 

Men just om vi ska gå in exakt på kodstandarder så finns det ju egentligen inget... 

B: Inte hur man ska namnsätta variabler... 

A: Nä, det finns lite lösa, men jag tror inte det finns nedskrivet nånstans. Alltså... som 

verksamhets... alltså, metodnamn ska vara, exempelvis, engelska, men... verksamhets 

namn ska vara svenska. Så..... getBil, exempelvis. Jag vet inte om det finns nedskrivet 

nånstans men jag vet att vi görs så. Sen vet jag inte varför vi gör så.  

B: Nä, det finns säkert nått gammalt, att det skulle vara på svenska allting. Det tror jag... 

A: Det finns säkert nått gammalt, men det är lite otydligt. Jag tycker inte finns nån 

kodstandard på det sättet. 

B: Nej, lite mer egentligen hur man kanske sätter upp grovt, och just med tanke på test och 

måttobjekt, såna saker. Det har vi blivit bättre på. Förut var det ju bara fritt, då bara körde 
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man. Nu har vi i alla fall en mall man tar in, så att det lättare kan koppla på möjligheten att 

testa, att vi ska ha så rena kod... ja webbsidor, till exempel, kunna testa direkt, på olika 

nivåer istället. Så... det strävar vi emot, så man inte sitter... det ska vara testbart. 

A: Man kan inte uppfinna hjulet igen, då det redan finns, det känns onödigt.  

B: Så det är väl de tankarna, inte detaljerna, men just grovt då. Mycket runt testbarhet, 

det har vi fört in sista tiden. 

Ja, så det är nånting som blir bättre och bättre hela tiden? 

B: Ja, det tycker jag.  

När ni utför tester idag, är det nått ni känner att ni har problem med, eller nånting som 

skulle kunna bli bättre? 

A: Jag kan säga, de här nya sakerna vi utvecklar de tycker jag vi har väldigt mycket bra 

tester på, många testfall, vi driver det väldigt. Men sen har vi många äldre saker som vi 

utvecklat för tio år sen, de har vi inga tester på alls. Det kanske är kodat på ett sånt sätt att 

vi inte kan göra integrationstest eller enhetstester, att det måste vara manuella tester, och 

då blir det väldigt mycket svårare att kvalitetssäkra den koden. 

B: Som 2200an, i och med att vi har den miljön, där har vi ju problem med att testa, kan 

man säga, och hur den är uppbyggd. Det är svårt att testa vissa komponenter också. Det är 

som en jättekomponent om man bygger nånting som är längst ut. Där har vi ju, tycker jag, 

jätterisk när vi ger oss in. 

A: Så det beror ju helt på nya saker tycker jag vi är duktiga. Äldre saker... saknas det 

väldigt mycket.  

B: Sen kan det vara så, som jag känner ibland, när jag går in och gör nånting, att man 

kanske inte känner att man har tid att lägga upp sina tester. 

A: Nä man har ju alltid tidsaspekten att det är bråttom, alla lagkrav ska vara klara om en 

månad, man hinner inte sätta upp alla tester som man vill. 

B: Nej, och göra på ett snyggt sätt så att det kan... så att de kan fortsätta leva testgubbar 

och allting, så man kan göra testet igen.  

Okej, då har ni inga tester som står och rullar hela tiden på... 

B: I alla varianter, man kanske vill bygga på... man kanske vill lägga på en till variant, ett till 

alternativt test, om man säger. Just det kanske man inte gör då, utan då kanske man... 

man hinner inte, för det måste iväg, vidare. Så kan det bli.  

Det är alltså egentligen... tidsaspekten... 
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B: Ja, det tycker jag det kan vara. 

Och då är det ju att ni inte har fått tillräckligt med tid åt projektet, eller det är lagkraven som 

styr, så det är ingenting man kan göra så mycket åt? 

B: Inte så mycket som man kanske ville. 

A: Nej, vi tar ju oftast kraven för sent, och då blir allting... vi får så lite tid som möjligt för 

att... det ska vara inne den första januari, vi har ju liksom inget val. 

B: Nej, då blir det mera fokus på att kanske testarna får upp sina tester då, och hoppas att 

de täcker upp dem. Att de har de testerna istället, testarna.  

Men de går ner alltså... på eran nivå också då, och säkrar upp... eller de gör mer 

helhetstester och sen får dem... 

B: De ska ju få de smällarna annars... för det ska ju täcka upp, egentligen... ska ju deras 

tester täcka upp.  

A: Ja det är ju tanken. 

B: Ja, det är tanken. 

A: Men de testar inte på enhetsnivå. Det gör integrationstesten... 

Precis. Då går vi in lite på prestanda då. Ser ni att det finns nått behov av prestandatester, 

har ni känt det i era projekt?  

A: Ja, det finns jättestort behov. Ju flera användare desto större behov skulle jag vilja 

säga... 

B: Komponenter också för den delen. Koppla på saker att...  

Desto större kedjan blir, så att säga... Är det när det... ska bli väldigt många användare som 

det blir väldigt uppenbart att man saknar... eller är det både och kanske, att även i de mindre 

begränsade... 

A: Ja, det brukar ju inte bli uppenbart om man har då tio användare så märker man ju 

inte... så pass dåliga servrar har man ju inte, då får man gå tillbaka till 70-talet. Det är inte 

förrän man börjar ha hundratals användare som man märker att ’nä men nu börjar 

prestandan gå ner, vad beror det på’, då måste man börja mäta liksom. Är det servrar eller 

är det koden, eller vad är det?  

Det är egentligen stora system som är det... ökar kraven på prestandan, eller stora system... 

B: Designen också, hur man designar dem, att de är feldesignade. Eller hur? Att man har 

för mycket beroenden. 
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A: Ja, man kan ju lägga i för mycket. 

Jag tänkte på, hur många delar kan ni testa egentligen? Kan ni bara testa webbdelen eller? 

Jag vet, ni har olika inloggningar för att komma åt olika testdata. Som den 2000an kommer ni 

inte åt va? 

B: Jo, det gör vi... 

A: Ja, vi kommer oftast åt den, skulle jag vilja påstå. 

I testmiljöerna, kommer ni åt både T och PT som de pratar om? 

B: I testmiljöerna, om vi kommer åt T från våran utvecklingsmiljö? 

A: Nej. 

Ni gör inte det, nej. Det var det jag tänkte, det kan vara svårt för er också, att prova grejer 

då. 

B: Men PT kommer vi  åt... 

A: PT är ju tanken att den är ju till för att prestandatesta, det ska vara den slutliga 

leveranstesten, innan produktion då. 

Det blir last- och stresstester då? 

A: Ja, precis. Den ska ju vara så produktionslik som möjligt då. De här utvecklings- och 

testmiljöerna det är inte annars produktionslika egentligen. 

Är det nånting ni känner att ni skulle ha nått behov av att komma in där över huvudtaget?  

B: I P? 

Nej i PT. 

A: Ja, PT kommer vi ju åt och ett andra par tjänster. 

B: Fast visst skulle vi vilja ha mer lasttester där? Om man tänker på resultatregistreringen, 

vi har ju inte gjort några såna lasttester, eller har vi det?  

A: Ja, jo vi gjorde tester, vi gjorde det. Projektleverans och på slutleveransen gjorde vi 

prestandatest.  

B: På de här uppdaterande ja... 

A: Ja, även på andra tjänster. Så det har vi gjort.  

B: Bra, du ser, det är sånt inte jag har kläm på.  
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Om vi går in på testerna som ni gör som utvecklare, om vi kollar på prestandatester på 

enhetsnivå. Vad skulle ni kunna tänka er att göra för tester då? Som skulle fungera i eran 

miljö. 

A: Det... det är svårt alltså. Jättesvårt att tidsbestämma... hur långt ett enhetstest får ta. 

Sen kanske man skulle börja reagera om det tar en sekund för ett enhetstest att köra klart. 

Men om det tar tio hundradelar, eller 30 hundradelar, tror jag inte vi skulle reagera på. 

Nej, det är svårt att bestämma på den nivån. 

A: Ja, det är svårt att bestämma en viss mätpunkt. 

Så att egentligen skulle det inte finnas så jättestort behov av att göra prestandatester på 

enhetsnivå? 

A: Nej, det tror jag inte.  

Det är först om man har ett system som presterar väldigt dåligt, om man säger... 

A: Ja, när man börjar prata integrationer och bygger in en databas i koden, du har nätverk 

emellan, du har laddningar... 

Om man ser... ni har inget som ni skulle eliminera minnesläckor eller nått liknande sånt där. 

Säg att det... till exempel, trängselskatten där, och att de är... vad är det, i Stockholm, 

500 000 transaktioner om dagen. Om det då försvinner lite varje transaktion, då kanske det 

skulle kunna bli ett problem, eller... det är inget som ni... det är inget som ni känt behov av 

just nu? 

A: Nej, det tycker jag inte. 

Då är det mer på integrations egentligen, som man skulle vilja ha... 

A: Ja... 

Skulle ni vilja ha nått mer på eran nivå, så att säga, innan vi springer vidare, eller? Att ni kan 

testa integration mellan flertal komponenter och se så att det är... bara för att det var tio 

millisekunder, tio, tio, och sen blir det tillsammans en sekund i alla fall, så att säga. 

A: Det gör vi väl egentligen, när vi utför... 

B: Verksamhetstjänst...  

Är det nånting som görs idag? 

A: Ja, det är det. 
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B: Och i långte så ser vi väl, hur länge varje anrop tar. Om vi tar en verksamhetstjänst så 

ser vi att den låg på... så vi kan gå in och titta i loggen då, om vi tycker att det är... 

långsamt. 

A: Men som sagt, det är ju mycket individuell bedömning, att man tycker att det tar lång 

tid, inte att vi har bestämda data att det får ta så här lång tid... 

B: Sen har vi nånting inbyggt, att om det tar lite längre så loggar man på ett visst sätt. Är 

det inte nånting som vi har lagt in? Om det tar upp till ett visst antal sekunder så skriver 

den då... 

A: Att det är inbyggt i ramverket... det kan inte jag. 

B: Ja, i ramverket ja. Nej, jag fick för mig att det loggas nått speciellt om det är... når en 

viss tid. Det är ju också som sagt, beroende på vad det är för anrop, spelar väl roll. 

Ni gör väl nått sånt här... ja, som C pratade om, att det blir timeout i servern om det blir för 

lång svarstid ja.  

A: Ja, precis. 

I kedjan...  

I kedjan, nån, om det nånstans, kedjan som, kraschar det ju... jag vet inte vad det var han 

pratade om då exakt, men det var ju nånting som kraschade i erat... i eran kedja då. När det 

vart en sån här timeout då.  

Ja, jag tror det var Europasystemet, när de anropar en lång kedja. 

B: Ja visst, det är extremt.  

A: Ja, men där hade man ju inte koll på timeout-tiden man hade satt heller. 

B: Ja visst, och det var fel timeout... det ska ju vara i en viss ordning också, annars får man 

ju aldrig tag på felet.  

Nej, det är väldigt svårt att felsöka då. 

B: Ja, ja precis.  

Nånting... hur tycker ni det skulle behöva vara utformat med prestandatester, om vi säger... 

på en generell nivå. Skulle man kunna ha det på en generell nivå? Ställa kravet att... ni ska 

lasttesta även vid integrationstest, om vi säger att... är det just siffran där, det får inte ta mer 

än 500 millisekunder, eller... 
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A: Ja, men annars är det ju svårt att mätbar, hur ska vi annars kunna, eller mätbar, ja mäta 

målet. Det måste ju nästan vara en siffra annars är det kört. Och säga att vi uppfyller det 

eller inte. 

B: Det kanske kan variera ja, beroende på vad det är för system, den siffran... 

A: Ja, men det är ju svårt att säga en generell siffra, det beror på vilka integrationer man 

har. 

Jag tänkte, skulle det inte kunna vara en bra grej egentligen, med tanke på vad du sa, att 

många inte...ni har inga krav på hur lång tid det egentligen kan ta. Du kanske gör en 

jättesnabb applikation, sen vet du inte vad killarna där borta... de kanske har gjort en jätte-

hej-kom-och-hjälp-mig-grej som... när du sätter ihop dem så blir det inte alls bra, för att de 

kanske bara ’nä men vi hade inga krav på oss’, och det... 

A: Nej, precis, jag håller med. Jag tycker det borde vara mer satt... 

Det tog inte vi i åtanken då, säger dem.  

A: Borde ju ha mer... icke-funktionella krav, det borde vi ha. 

B: Och sen... för annars kan det vara att, om det är såna här svarstider, vi pratar extrema, 

då kanske man har designat applikationen fel. Det kanske ska vara en helt annan typ av 

applikation, inte en sån... som man kan... Så det är ju... 

Då kanske det blir lite för fritt, det kanske är det som är grejen... ungefär som att man inte 

får nått krav på att det ska ta... säg fem sekunder då, då kanske de bara ’nä men då kör vi tio 

då’, bara för att vi har kört det här programmet för tio år sedan, och vi har bara tagit copy-

paste på det här... 

B: Precis, hur länge som man svarar sen smäller det, det är okej.  

Vem tycker ni skulle kunna ställa de kraven då? Ska de komma från kravställaren? Eller är det 

nånting ni i grupp ska... från erfarenhet bestämma? Vart skulle man kunna tänka sig att de... 

A: Det är svårt att säga, att verksamheten ska ställa det kravet, säger jag. 

B: Det är mer teknisk... kanske de som jobbar med e-tjänster... kanske de, kanske såna 

tjänster kanske de ska ha vissa riktlinjer, hur ställer vi som myndighet upp mot 

medborgaren? Vad är det vi ska... det kanske är beroende på vad det är för system, och... 

och då kanske det inte är, då kanske det är mera övergripande. 

A: Det måste ju vara nån form av arkitekt som ska ställa de kraven, kan jag tänka mig. Det 

är svårt att säga att det ska komma från en kravställare som... från verksamheten, eller 

sån teknisk kompetens. 
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Ja.... precis, jag tror vi har kommit igenom alla frågor egentligen. Känner ni själva att det är 

nånting ni skulle vilja tillägga, om det nu utformas en prestanda.... metod? Vad skulle ni vilja 

känna att... ja men det här finns det papper på att.. det här är ska jag göra varje projekt. 

B: Det är ju enklare om det är uttalat... det är det ju, så att det blir av, speciellt om det 

kommer in nya människor, eller om det kommer folk som är nya inom nånting om det 

finns saker som är uttalade, det är alltid bra.  

A: Ja, kanske i alla fall att det ska vara krav på att det är prestandatestat över huvudtaget, 

det är ju inget krav på det.  

B: Nej, det tror jag vore jättebra.  

A: Nä om man inte har några mätbara punkter så... kan det vara bra att prestandatesta då.  

B: Tester och allting, att man för in det väldigt tidigt när man börjar bygga. Att man ser till 

att man får med testerna från början, helt enkelt. För att generellt testa då. 

Det skulle va skönt att få papper också på det här att man vet att... nu har jag gjort mina 

tester som jag ska göra, och så vet man att nu flyttar jag över till testgänget så får de göra 

det sista. Det är också nånting som kanske ni skulle vilja ha eller? Att man vet att man har en 

som utvecklar... visst man ska ju testa sin egen kod, men att man gör en... sen när man gör 

överlämningen när man är klar med den. Är det nånting som ni skulle vilja ha? Eller vill ni ha 

den här att... när man har gjort klart ett projekt, och så kommer de med... testkillarna kanske 

är lite sena, så kommer de med då du redan har börjat med det nya testprojektet, eller ditt 

andra projekt, ’ja men den här gamla koden, skulle du kunna kolla på den här koden igen?’. 

B: Det ska det ju inte vara i och för sig, de ska ju testa, vi har ju leveransen, och man är ju 

kvar i leveransen tills man är på plats som utvecklare, för att göra buggrättningar. Man 

finns ju kvar, det gör man ju. Så borde det ju inte bli.  

Precis. Jag tror vi är nöjda där, får tacka så jättemycket för medverkan. 

Tackar. 

  

 

 

 


