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Sammanfattning: 
Denna studie syftar till att beskriva prestandatest av feta klienter, ibland också kallade 

skrivbordsapplikationer. Studien syftar även till att kartlägga testverktyg som kan användas för att utföra 

prestandatest av feta klienter och att identifiera vilka egenskaper som anses vara viktiga kriterier för dessa 

testverktyg. 

Undersökningen är skapad som en fallstudie som undersökningsstrategi där fallets utgångspunkt är 

Trafikverkets behov men undersökning och dess resultat kan även appliceras på andra verksamheter där 

testarbete utförs.  

 

Både kvalitativ och kvantitativ datainsamling användes i undersökningen genom intervjuer och 

dokumentstudier samt enkätformulär. Då insamlat data i undersökningen är av både kvalitativ och 

kvantitativ form så användes också en blandning av en kvalitativ tematisk analys och kvantitativ 

dataanalys. En del av analysen är en utvärdering av ett testverktygsurval mot sammanställda kriterier, en 

kriteriebaserad utvärderingsmetod. 

 

Tillvägagångssättet för val och utvärdering av testverktyg som tillämpats genom studien är baserat på 

tidigare befintliga teorier som funnits genom litteraturstudier. Litteraturstudierna har även stått till grund 

för att definiera undersökningens centrala begrepp och bidrar till resultat genom en jämförelse med 

insamlat data. 

 

Resultatet från undersökningen bidrar med ett beslutsunderlag för verksamheter som står inför ett val av 

testverktyg för prestandatest av feta klienter och en utvärdering av dessa innan licenser införskaffas. 

Undersökningen bidrar även med en karakterisering av prestandatest av feta klienter. 

 

I just detta fall var de mest passande testverktygen för syftet HP LoadRunner samt två testverktyg från 

eggPlant i kombination (eggPlant Functional och eggPlant Performance). 
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Abstract: 

The aim of this study is to describe performance testing on thick clients, sometimes also referred to as 

desktop applications. Another aim with this study is to map out a selection of testing tools that can be used 

for performance testing of thick clients and to identify what qualities that is considered to be important 

criteria for these testing tools. The study is based on the research strategy called case study where the case 

is grounded the needs from Trafikverket but the results from this study could be applied on other business 

organizations that works with testing.  

 

Both qualitative and quantitative data collecting methods where used in this study, in the form och 

interviews, document studies and questionnaires. Since the collected data in the study where in both 

qualitative and quantitative form the use of a mix between a qualitative thematical data analysis and a 

quantitative data analysis had to be done. A part of the analysis was an evaluation on a selection of testing 

tools towards a compiled list of criteria, as an evaluation method based on criteria. 

 

The course of action for choosing and evaluation a testing tool that has been applied throughout the study 

is based on preexisting theories that has been found through reviews of literature. The reviews of literature 

have also been the ground for defining the central concepts of the study and contributes to the result by 

comparing what’s been found in literature to the collected data. 

 

The result of the study contributes with a basis for decision for companies and organizations that is in the 

process of getting a testing tool for performance testing thick clients och how to evaluate these before 

obtaining the testing tool licenses. The study also contributes with a characterization of performance 

testing thick clients.  

 

In this particular case, the most suitable testing tools came to be HP LoadRunner and also two testing tools 

from eggPlant combined (eggPlant Functional and eggPlant Performance). 
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Begreppslista 
 

• Testverktyg - Testverktyg är ett hjälpmedel för testare (Lungoci, 2014, februari) 

• Test - Test är en kvalitetssäkring som sker på både krav, design, kod, dokumentation och hela 

applikationer. (Van Veenendaal, 2002) 

• Prestanda -  ”Dators eller mjukvaras kapacitet, angiven med mer eller mindre relevanta 

mätresultat” (IT-ord¹, Computer Sweden, 2017) 

• Prestandatest - Prestandatest definieras som ett test för att avgöra ett systems prestation mot dess 

krav och dess stabilitet under belastning. (Software performance testing, 2017, 8 maj) 

• Fet klient - En fet klient är en typ av något som också kallas för skrivbords applikation, på 

engelska desktop application. En skrivbordsapplikation är en applikation, program eller system 

som körs lokalt på en klient tillskillnad från en webb baserad applikation som körs via en 

webbläsare med en uppkoppling till en webbserver. (PCMag, 2017) 
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1. Inledning 
I detta kapitel ges en introduktion till undersökningens ämne och problem. Detta görs genom att beskriva 

bakgrund, problemformulering och syfte med undersökningen. Under detta kapitel finns även en 

beskrivning av samarbetspartnern, frågeställningar och mål för undersökningen, en genomgång av 

metoddesignen utifrån metodlitteratur och avgränsningar för arbetet. 

1.1 Bakgrund 
Det för många bekanta ordet bugg kommer från det engelska ordet ”bug” som på svenska betyder insekt. 

Detta kommer från en händelse som skedde under den tidigare tiden av datoranvändandet då en 

datorkrasch orsakades av en mal som flugit in i maskinens elektriska del och orsakat en kortslutning. 

Buggar eller fel kan uppstå på grund av dåligt skrivna eller icke existerande krav och specifikationer för 

ett program, bristande design och programmeringsfel, fel i koden, som uppstår på grund av slarv, hast eller 

misstag och missuppfattningar. Att ett program eller system innehåller buggar kan bli både tidskrävande 

att åtgärda och kostsamt. För att försöka förhindra buggar använder man mjukvarutestare som arbetar med 

att hitta buggar både under utvecklingen och i produktionen. (Patton, 2001) Arbetet med test har som syfte 

att säkerställa en kvalitet på programvaran eller systemet vilket mäts i: tid (inga förseningar av 

leveransen), innanför budget och om de möter de krav som har specificerats. (Van Veenendaal, 2002) 

Prestandatest utförs inom applikationsutveckling och förvaltning av IT-system och kan innebära att man 

prestandatestar komponenter eller hela system. (M. Carlsson & I. Wararak, personlig kommunikation, 21 

mars 2017) Prestandatest innebär att man mäter uppfyllanden av kriterier, svarstidsmätning samt 

belastningsmätningar. (Van Veenendaal, 2002) 

Att mäta prestanda för en webbaserad applikation är relativt okomplicerat och det finns flertal verktyg och 

metoder för detta. Att testa prestanda och mäta svarstider i system som baseras på en så kallad ”fet klient” 

och presentera detta i användargränssnittet är mer komplicerat. (M. Carlsson & I. Wararak, personlig 

kommunikation, 21 mars 2017) Prestandatest av så kallade skrivbordsapplikationer är ett viktigt 

kunskapsområde men samtidigt ett kunskapsområde där det inte finns mycket tidigare information. 

(Lungoci, 2014, februari) 

 

1.1.2 Samarbetspartner/Fallföretag 
Samarbetspartnern i denna undersökning är Trafikverket, mer specifikt Trafikverkets IT-avdelning för test 

i Borlänge.  

Trafikverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som ansvara för Sveriges infrastrukturplanering 

och transportsystem. Trafikverket bildades år 2010 genom en sammanslagning av de tidigare 

verksamheterna Banverket, Vägverket, Rikstrafiken och Rederinämnden. Trafikverket har ca 6500 

anställda, huvudkontor i Borlänge och 6 stycken regionkontor utplacerade i Luleå, Gävle, Stockholm, 

Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad. (Trafikverket, 2016) 

I och med den stora verksamhet som Trafikverket är har de även fler olika system, allt från stora och 

omfattande till små och mer lokala, som de utvecklar, förvaltar och arbetar i. Trafikverket utvecklar och 

förvaltar ett stort antal system och flera av dessa system består av feta klienter dvs. icke webbaserade 

gränssnitt utan exekverbara filer som installeras på en klient. (M. Carlsson & I. Wararak, personlig 

kommunikation, 21 mars 2017) 
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1.2 Problemformulering 
Som tidigare nämnts i bakgrunden är det komplicerat att utföra prestandatest på feta klienter och antalet 

testverktyg lämpliga för detta syfte är få och svåridentifierade men även informationen inom detta område 

är liten och outforskad. 

 

Trafikverket är en stor verksamhet som utvecklar och förvaltar många olika system och flera av dessa 

består av feta klienter. Trafikverket är just nu i behov av att med hjälp av testverktyg kunna utföra 

prestandatest av deras feta klienter och behöver därför hitta testverktyg som är lämpliga för detta.  

 

1.3 Frågeställning 
Tidigare beskrivet problem leder till följande frågeställningar där huvudfrågan för undersökningen är: 

• Vilka verktyg är lämpligast för att utföra prestandatest av feta klienter? 

För att ta reda på detta har jag även använt mig av följande delfrågor: 

• Vad karakteriserar prestandatest av feta klienter? 

• Vilka egenskaper är viktiga kriterier för ett testverktyg som ska användas för att utföra 

prestandatest av feta klienter? 

1.4 Syfte 
Syftet med undersökningen är att beskriva hur prestandatest av feta klienter karakteriseras samt att 

kartlägga ett urval av testverktyg som är användbara för prestandatest av feta klienter och utvärdera dessa. 

Studien syftar även till att beskriva vilka egenskaper som är viktiga kriterier vid utvärdering av dessa 

testverktyg.  

 

1.5 Kunskapsbidrag 
Resultatet från undersökningen blir ett underlag för Trafikverket och andra verksamheter som arbetar med 

mjukvarutestning att välja testverktyg utifrån som då kan gå vidare till nästa steg som är utvärdering efter 

en implementation av verktyget. Detta kan även ses om ett underlag för studier som vill praktiskt 

utvärdera de kartlagda verktygen. 

 

De kriterier som tas fram som viktiga kriterier vid val av testverktyg kommer även sammanställas i en 

lista baserat på intervjuer och tidigare teoretiska ramverk som kan användas av verksamheter som står 

inför liknande val. 

 

1.6 Avgränsning 
Arbetet avgränsas till att enbart identifiera testverktyg som kan användas för testtypen prestandatestning 

och specifikt av feta klienter. 

Då inga testverktyg finns att utgå från innan undersökning så avgränsas även studien till att bara teoretisk 

undersöka verktygen och att bedöma dess uppfyllnad av verksamhetens krav, i den mån detta går, från 

teoretiska studier istället för att även testa verktygen i praktiken. Denna avgränsning görs då detta skulle 

innebära att införskaffa alla aktuella verktyg, sätta upp en testmiljö och testkriterier vilket skulle vara 

tidskrävande då studien även innefattar en kartläggning för att komma fram till begränsat antal verktyg. 

Denna studie kan dock vara ett relevant underlag till en praktisk testning i framtiden. 
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2. Teori – Test, prestandatest, testverktyg och feta klienter 
I detta kapitel definieras och beskrivs centrala begrepp för undersökningsområdet utifrån en 

litteraturstudie av tidigare undersökningar och befintlig litteratur och teorier. Avslutningsvis förklaras 

hur de centrala koncepten hänger ihop med varandra genom en begreppsgraf. 

2.1 Test 
En generell definition av att testa är enligt Nationalencyklopedin att noggrant undersöka något och en 

definition av testning är ”en uppsättning aktiviteter för att kontrollera att kraven är uppfyllda och för att 

hitta fel” enligt Ulf Eriksson, 2008. Sammanfattat av dessa två definitioner kan då sägas att när man testar 

så undersöker man noggrant ett objekt med syfte att kontrollera om kriterier och krav har mötts samt att 

upptäcka eventuella fel. 

Att testa är en vital del av utvecklingsprocessen för att upptäcka fel och brister men också för att 

kontrollera att produkten eller tjänsten uppfyller de krav och förväntningar som finns. Detta är olika typer 

av kvalitet som kontrolleras för produkten. Test är en kvalitetssäkring som sker på både krav, design, kod, 

dokumentation och hela applikationer. (Van Veenendaal, 2002) 

Test utförs som en kvalitetssäkring av mjukvara och genom att utföra test innan implementering, under 

utveckling eller under drift så kan verksamheter spara in pengar som går till att åtgärda buggar och fel 

samt hantering av missnöjda användare. (Eriksson, 2008) 

Ett av de vanligaste citaten inom testområdet ska enligt Lutz et al. (1990) vara: “Testing can only show the 

presence of bugs, not their absence” sagt av Edsger Dijktsra. Men enligt Lutz et al. (1990) ger test också 

en möjlighet att undersöka det operationella beteendet hos en klient (dator, program, system).  

 

2.1.1 Testtyper 
Vid test av mjukvara kan test delas in i fyra olika typer också kallat nivåer: 

• Enhetstester – koden för mindre delar av systemet, programmet eller applikationen testas 

• Integrationstester – test som utförs för att testa om olika delar av ett system, program eller 

applikation fungerar med varandra 

• Systemtester – test av systemet, programmet, eller applikationen i sin fulla och färdiga form 

• Acceptanstester – test som undersöker om systemet, programmet eller applikationen lever upp till 

kunden och användarens krav 

(Programvarutestning, 2017, 26 april) 

 

Utöver dessa fyra olika nivåer kan test också delas in i fyra olika typer av test: 

• Användbarhetstest – test som utförs för att utvärdera användbarheten hos ett system, program eller 

applikation, dvs. hur lätt det är för tänkta användare att hantera testobjektet. 

• Prestandatest – test som undersöker kapaciteten att prestera för ett system, program eller 

applikation med hjälp av att mäta svarstider för funktioner när objektet är under belastning.  

• Tillgänglighetstest – test som undersöker om programmet, systemet eller applikationen är 

tillgängligt, användbart, för en varierande användargrupp.  

• Regressionstest – test som undersöker att funktionaliteten hos ett system, program eller 

applikation är som den ska vara och detta görs ofta och efter objektets implementation för att se 

att denna funktionalitet fortsatt är som den ska vara och om underhåll behövs. 

(Programvarutestning, 2017, 26 april) 
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2.2 Testprocesser 
En testprocess är en sammansättning av flera olika aktiviteter som utförs i en viss ordning. En testprocess 

kan t.ex. inledas med en planering av testningen (strategi och plan), förberedelse av testet (designa testet, 

se till att produkten som ska testas finns tillgänglig, skaffa de testverktyg som krävs, se till att en testmiljö 

finns) och sedan testa produkten (köra testet, samla in resultatet, utvärdera resultatet) och här kan testet 

antingen vara avslutat eller börja om från början. (Van Veenendaal, 2002) 

 

2.2.1 Simpel testmodell 
En tidig testmodell för testprocessen består av stegen komponenttest, systemtest & acceptanstest och 

illustreras i figur 1 nedan. Detta är en enkel testmodell som ändock är vanlig att företag använder. 

(Eriksson, 2008). 

 

Figur 1. Enkel testmodell skapad enligt beskrivning från Eriksson (2008) 

 

2.2.2 V-modellen 
En annan testmodell är V-modellen, se figur 2 för illustration, som är något mer omfattande och består av 

stegen: 

• Krav (Kravspecifikation & användningsfall) 

• Övergripande design (funktionsspecifikation) 

• Detaljerad design (designspecifikation) 

• Kodning och komponenttest 

• Integrationstest 

• Systemtest  

• Acceptanstest 

(Eriksson, 2008) 
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Figur 2. V-modellen beskrivet enligt Eriksson (2008) 

V-modellen är en modell som avspeglar stegen från verkligheten där man delar in de olika stegen i olika 

nivåer från en ytlig nivå till en djup nivå och sedan upp igen till en ytlig nivå. V-modellen är applicerbar i 

de flesta verksamheter och stegen går även att justera efter verksamhetens arbetsprocesser.  (Eriksson, 

2008) 

 

2.3 Prestanda och prestandatest 
 

2.3.1 Prestanda 
Prestanda kan definieras som en ”dators eller mjukvaras kapacitet, angiven med mer eller mindre 

relevanta mätresultat” (IT-ord¹, Computer Sweden, 2017). Prestanda kan inom mjukvarutestning också 

betraktas som effektivitet. Effektivitet som då baseras på tidsbeteenden, resursanvändning och 

överensstämmelse med effektivitetsstandarder dvs. om objektet lever upp till de generella effektivitets 

krav som finns inom objektets område. (Van Veenendaal, 2002) 

2.3.2 Prestandatest 
Prestandatest definieras som ett test för att avgöra ett systems prestation mot dess krav och dess stabilitet 

under belastning. (Software performance testing, 2017, 8 maj) och enligt Galistel, Höglund & Bergström 

(2013) är prestandatest en typ av test som kan utföras i varierande omfattning under hela 

systemutvecklingsprocessen. 

Att utveckla och förvalta applikationer med användare av dessa medför användarkrav. Detta gör det 

viktigt att se över prestandan hos sina applikationer och att den lever upp till användarkraven. Vid 

utförande av prestandatest är en viktig del att börja med att definiera vad man menar med prestanda. (TSM 

overview) Detta då prestandatest och prestanda kan definieras olika. 

Ett sätt att beskriva prestandatest på är att man testar kapaciteten av en applikation eller ett system 

tillsammans med en svarstidsmätning. På så sätt får man veta hur mycket en mjukvara klarar av och vad 

som händer när den utsätts för belastning. Detta är viktigt för att skapa en applikation som accepteras och 

upplevs som bra för användarna.  
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(Van Veenendaal, 2002) 

Prestandatest kan delas in i mindre delar vilka är: 

• Lasttest – test som utförs för att undersöka testobjektets beteende under belastning, dvs. hur 

objektet påverkas med en samtida och större användarmängd. 

• Stresstest – test där belastning körs på testobjektet för att identifiera vilken övre belastningsgräns 

som finns och vad som händer med objektet i detta fall.  

• Uthållighetstest – test där lasttest körs men under en längre tidsperiod än vanliga lasttest för att 

undersöka hur objektet påverkas av detta. 

• Konfigurationstest – test som utför svarstidsmätningar där objektet konfigureras på olika sätt för 

att identifiera hur olika konfigurationer påverkar prestanda och för att identifiera optimal 

konfiguration. 

• Isolationstest – test, som utförs även inom andra tester än prestandatest, där ett testfall har visat på 

ett problem och detta testfall körs då repetitivt för att identifiera var problemet uppstår och vad 

som orsakar detta. 

• Pik testning – test där plötsliga förändringar i belastning av testobjektet görs för att undersöka 

objektivets beteende vid detta inträffande. 

(Software performance testing, 2017, 8 maj)  

Galistel et al. (2013) har genomfört en studie som undersöker hur prestandatestning bör gå till, vem som 

ska utföra prestandatest och riktlinjer för hur prestandatest ska utföras. Resultatet av studien är en bland 

annat en listning över vilka tester som bör utföras för att se till att en applikation uppfyller prestandakrav 

och de är: 

• Enhetstest (Enhetstester som undersöker om det finns minnesläckage under testfallet) 

• Enhetstest (Enhetstester som undersöker svarstider för testfall) 

• Lasttest 

• Stresstest 

 

Studien av Galistel et al. (2013) kommer också fram till att målet med prestandatest hör ofta samman med 

ekonomiska mål och att man utöver dessa bör ta fram mer specifika mål för prestanda av en applikation 

för att kunna testa. 

En del av prestandatest är något som kallas stresstest där man skapar en simulerad hög belastning som 

körs på mjukvaran för att sedan samla in data om hur svarstider och dataanvändning påverkades av hög 

belastning. (Krishnamurthy, Rolia & Majumdar, 2006) 

 

2.4 Feta klienter 
Server/klient arkitektur är ett nätverk av klienter (datorer) som är uppkopplade och utför operationer mot 

en server. (Encyclopædia Britannica Inc., 2016). 

En fet klient är en typ av något som också kallas för skrivbords applikation, på engelska desktop 

application. En skrivbordsapplikation är en applikation, program eller system som körs lokalt på en klient 

tillskillnad från en webb baserad applikation som körs via en webbläsare med en uppkoppling till en 

webbserver. (PCMag, 2017) 
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Skrivbordsapplikationer är en del av en klient/server arkitektur men kan kategoriseras in vidare i olika 

typer som beskrivs i en artikel av Lungoci (2014, februari).  

En ren skrivbordsapplikation kan vara helt och hållet det som namnet antyder, en applikation installerad 

på en maskin där allting från gränssnitt till databas körs lokalt på maskinen, utan någon annan 

uppkoppling, och av bara en användare på just den maskinen. (Lungoci, 2014, februari) 

En annan typ av skrivbordsapplikation är en tunn klient, som visas i figur 3 nedan, där en applikation som 

installeras och körs från serversidan ut till ett gränssnitt för flera användare på olika maskiner. (Lungoci, 

2014, februari) 

 

 
Figur 3. Illustration av en tunn klient utifrån en artikel av Lungoci (2014, februari) 

En tredje typ är en fet klient, visas nedan i figur 4, som innebär en applikation installerad och körd lokalt 

på en maskin men med operationell kommunikation med en server. En sådan applikation fungerar att 

köras lokalt på maskinen även när den inte är uppkopplad till servern men är i det läget inte fullständig 

och en del aktiviteter går i detta läge inte att utföra. (Lungoci, 2014, februari) 

Det som är specifikt med en fet klient är att den största delen av bearbetning och beräkning sker i själva 

programmet och en mindre del på serven. (IT-ord², Computer Sweden, 2017) En fet klient använder 

serverdatorn till största delen för datalagring. (Svenska datatermgruppen, 2017) 
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Figur 4. Illustration av en fet klient utifrån en artikel av Lungoci (2014, februari) 

 

2.4.1 Test av feta klienter 
Att testa en tunn klient och att testa en fet klient är liknande i utförande men arkitekturen är olika 

komplexa. Att testa en fet klient i en server/klient arkitektur på klient sidan görs i form av funktionella 

tester, att se att applikation kan utföra och gör det den ska enligt krav. Att lasttesta en 

skrivbordsapplikation med flera användare är inte alltid lämpligt då själva maskinen, den lokala 

hårdvaran, kan bli en flaskhals och svarstidsmätningar kan då bli missvisande. 

Servern till feta klienter i en server/klient arkitektur måste klara av att hantera flera samtida förfrågningar 

från olika klienter och det är därför viktigt att denna last testas. Detta görs på liknande sätt som vid test av 

webb applikationer. Genom att spela in ett testfall med förfrågningar mot servern och skapa flera virtuella 

användare för att upprepa testfallet under en viss tid. (Lungoci, 2014, februari) 

 

2.5 Testverktyg 
Lutz et al. (1990) förklarar att testverktyg kan användas för olika typer av ändamål som att simulera det 

faktiska arbetssättet och miljön för en applikation, automatiserande av testplaner och andra testverktyg 

samlar in prestandadata under en exekvering. Testverktyg kan enligt Chmura & Sharon (1996) skiljas åt 

baserat på om syftet med verktyget är att testa tunna klienter, feta klienter eller både och.  

Testverktyg som klarar av prestandatest av skrivbordsapplikationer så som feta klienter är färre än 

testverktyg som klarar av prestandatest av webb applikationer. (Lungoci, 2014, februari) 

Tidigare studier har gjorts där test utan testverktyg och test med testverktyget MTM har jämförts för att 

utvärdera om manuella tester blir bättre med testverktyg än utan. Denna studie kom fram till slutsatsen att 

användandet av testverktyg har större fördelar än nackdelar och att fördelarna med användandet av 

testverktyg även är större än fördelarna med att utföra tester utan testverktyg. Studien påvisar att 

användandet av testverktyg spar in tid i testarbetet och underlättar många delar av processen genom att 

verktyg automatiserar flera steg i testandet. (Artursson Wissa, 2011) 

Testverktyg är ett hjälpmedel för testare och för att utföra prestandatest. Det går dock inte att förlita sig 

helt på att ett testverktyg ska lösa allt själv. En stor del av arbetet vid test är att definiera vad som ska 

testas, vad som menas med prestanda och tydliga krav på det som ska testas. (Lungoci, 2014, februari) 
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2.5.1 Utvärdering och val av testverktyg 
Hussain, Wang, Toure & Diop (2013) skriver om deras undersökning för verktyg passande att testa 

webbtjänster, som de hävdar är den senaste trenden, och där värderar dessa verktyg baserat på följande 

kriterier: svarstider, genomförande och användbarhet.  

För att hitta ett testverktyg som passar testare och utvecklare på ett företag är ett sätt att leta på att 

systematiskt samla in data via formulär och checklistor för att utvärdera olika verktyg. Det är vanligt att 

företag letar länge efter ett bra testverktyg och att företag köper in verktyg som inte passar dem eller som 

blir oanvända. För att undvika detta är det viktigt att precisera vad man letar efter i verktyget. (Poston & 

Sexton, 1992) Denna undersökning som Poston et al. (1992) genomfört har kommit fram till fyra olika 

steg att följa när man som företag vill köpa in testverktyg och nedan visas detta i numrerad lista samt en 

mer illustrativ beskrivning i figur 5. 

1. Analysera behov hos användare - Vad ska testas, hur mycket testning ska göras och vilken typ av 

testning ska göras 

2. Etablera kriterier för val av testverktyg - Utifrån användarnas behov, ta fram fastställda krav som 

verktyget ska uppfylla och värdera dem. Gruppera kriterierna utifrån generella kriterier, 

miljöberoende kriterier, verktygens funktionskriterier, verktygens icke funktionella kriterier. 

3. Leta efter verktyg - Utifrån tidigare steg börja att leta efter verktyg. Använd enkäter för att hitta 

verktyg. Kolla på tidigare utvärderingar av verktyg. 

4. Välj verktyg - Utifrån feedback och utvärderingar kan man sedan utvärdera de funna verktygen. 

Komma överens inom företaget om ett verktyg. 

5. Återkoppling - Efter val av verktyg så implementeras detta i verksamheten och bör användas i ett 

mindre projekt som en typ av pilotanvändning av verktyget för att efter detta utvärdera 

upplevelsen av detta.  

 

 
Figur 5. Illustration av processen att välja testverktyg enligt Poston et al. (1992) 

Även Van Veenendaal (2002) nämner liknande steg vid val av testverktyg som visas i figuren nedan. 

Stegen för att välja testverktyg beskrivs av Van Veenendaal (2002) enligt följande: 

1. Fastställa behov – Att skaffa ett testverktyg är en investering för företaget både tidsmässigt och 

kostnadsmässigt. Det är därför viktigt att man innan införskaffande ser över vilka behov 

verksamheten har och på vilket sätt ett testverktyg kan hjälpa till att uppfylla dess. 



  
 

11 
M. Stenberg 

2. Identifiera och dokumentera kriterier – När man har fastställt att verksamheten har ett behov av att 

införskaffa ett testverktyg är det viktigt att man identifierar och skriver ner de specifika krav man 

har på ett testverktyg. Det kan t.ex. vara att verktyget ska stödja en viss typ av test eller att det ska 

vara möjligt att integrera med andra mjukvaror i företaget. 

3. Göra en kartläggning – Efter att behov och kriterier är fastställda börjar själva sökandet efter 

testverktyg och detta kan delas in i två steg:  

1. Börja med att ta fram ett övergripande urval av testverktyg som någorlunda matchar 

kriterierna.  

2. Utifrån tidigare urval, granska dessa för att se över vilka som uppfyller de viktigaste och 

högst prioriterade kriterierna för att få ett mindre urval. Detta görs genom att samla in 

fakta på olika sätt från företagen som tillhandahåller testverktygen. 

4. Sammanställa fakta om testverktyg – Tidigare steg leder till en kortare lista över testverktyg som 

är passande för verksamheten och dess behov och då kan en noggrannare granskning påbörjas. 

Genom att sammanställa fakta om testverktygen från deras tillhandahållare och jämföra detta mot 

verksamhetens kriterier kan detta sedan dokumenteras i en översiktlig presentation.  

5. Utvärdera testverktyg – När man har hittat ett testverktyg som bäst uppfyller verksamhetens 

behov och kriterier utifrån föregående urval och sammanställning är det dags för införskaffande. 

Det går oftast att börja med en gratis provversion av testverktygen och göra en praktisk 

utvärdering för att se om det lever upp till vad som beskrivits i teorin. Det är då viktigt att 

dokumentera och granska resultaten från det praktiska användandet. Efter detta kan man då ta 

ställning till om detta resultat är vad man vill ha och om man ska införskaffa verktyget eller inte. 

Efter dessa steg, om man kommit fram till att testverktyget är lämpligt för verksamheten, är det dags att ta 

ställning till frågor gällande kostnader och licenser som krävs vid införskaffande av verktyget. (Van 

Veenendaal, 2002) Stegen från Van Veenendaal, (2002) visas även i figur 6 nedan. 
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Figur 6. Illustration av processen för att välja testverktyg enligt Van Veenendaal (2002) 

2.5.2 Kriterier för utvärdering av testverktyg 
Jansson & Linnér (2013) har tidigare gjort en studie där en utvärderingsmodell för testverktyg tagits fram 

med relevanta bedömningskriterier vid bedömning av testverktyg genom att granska tidigare 

utvärderingsmodeller. Bedömningsmodellen är poängbaserad och kategori-indelad i de enligt dem olika 

viktiga kategorierna: 

• Testplanering 

• Testförberedelse 

• Testfallsdesign 

• Testutförande 

• Testslutförande 

I en studie av Illes, T., Herrmann, A., Paech, B. & Rückert, J. (2005) beskrivs granskas och beskrivs 

kriterier för att utvärdera testverktyg. Kriterierna är då till för som stöd vid val av verktyg, punkter och 

riktlinjer som kan följas vid utvärderingen av testverktyg genom att kunna bocka av vad testverktyget 

klarar av. De kriterier som beskrivs som viktiga vid utvärdering av testverktyg i denna studie är: 

• Planering av och övervakning av test 

• Design av testfall 

• Utformning av testfall 

• Utförande av testfall 

• Sammanställning och jämförande av resultat 

• Rapportering av testresultat 

• Spårning av buggar och problem 

• Hanteringen av testverktyget 

(Illes,T. et al. 2005) 
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2.6 Begreppsgraf 
För att sammanfatta hur tidigare redovisade begrepp hänger ihop har en begreppsgraf sammanställts nedan 

i figur 7. 

 

Figur 7. Begreppsgraf som visar hur centrala begrepp i undersökningen hänger ihop 

 

  



  
 

14 
M. Stenberg 

3. Metod 
I detta kapitel beskrivs utförandet av studiens metoduppbyggnad samt metodtillämpande genom att 

presentera hur undersökningsstrategin, datainsamlings- och analysmetoder beskrivs i befintlig litteratur 

samt hur detta har använts. En övergripande bild av metodutförandet visas i figur 8 nedan. Till sist ges en 

överblick över tillvägagångssättet för studien förankrat till befintlig litteratur (se kapitel 2.5.1). 

 

Figur 8. Modell över mitt tillvägagångssätt baserad på ”The research process” (Oates, 2006) 

3.1 Strategi – fallstudie 
En undersökningsstrategi är det angreppssätt som man har i sitt arbete och till det som ska undersökas och 

är därför inte beroende av vad syftet med undersökningen är utan väljs utifrån hur arbetet för att uppnå 

syftet är tänkt att gå tillväga. Det är accepterat att använda sig av flera olika angreppssätt som 

undersökningsstrategi men det vanligast förekommande är att man bara har en angreppsvinkel per 

undersökning. (Oates, 2006) 

En fallstudie är enligt Oates, 2006, en strategi där man har fokuserat på att studera ett visst verkligt fall, 

dvs. att man undersöker en aktivitet eller fråga för en viss verksamhet eller för ett visst system. På så sätt 

kan man fokusera på den instansen och få en djup kunskap om det som undersöks men resultatet kan ändå 

bli generaliserbart och applicerbart på andra liknande instanser. Denna typ av undersökningsstrategi 

tillåter användandet av många olika typer av datainsamlingsmetoder för att få in olika typer av data på 

samma ämne men från olika vinklar. (Oates, 2006) 
 

Denna undersökning baseras på undersökningsstrategin fallstudie som är den mest passande 

undersökningsstrategi då undersökningen syftar till att undersöka verktyg som möter just företaget 

Trafikverkets behov och kriterier. Då studien använder flera olika datainsamlingsmetoder sammanfaller 

detta bra med en fallstudies uppbyggnad enligt litteraturen. 

Trots att fokus i denna studie är på ett specifikt fall och vissa delar kan vara unika just för Trafikverket är 

den ändå relevant för andra verksamheter som har liknande behov och letar efter ett verktyg för 

prestandatest. Denna studie kan då användas som underlag för valet av verktyg och studiens kriterier kan 

användas som utvärderingsunderlag. 
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3.2 Undersökningsansats 
En undersökningsstrategi kan delas in olika typer av ansatser: explorativ, deskriptiv eller förklarande. 

(Oates, 2006) Även Patel och Davidson, 2011 samt Björklund och Paulsson, 2012 beskriver de tre olika 

ovan nämnda ansatserna och hur dessa skiljer sig och kan delas in baserat på tidigare befintlig kunskap 

och kunskapen som undersökningen är tänkt att bidra med.  

Explorativa, eller undersökande, studier används när det finns enbart lite tidigare kunskap eller helt 

avsaknad av tidigare kunskap om undersökningsämnet. Detta för att uppnå en grundläggande förståelse 

om ämnet men även i vissa fall för att lägga en grund som vidare forskning sedan kan tänkas byggas på. 

(Patel & Davidson, 2011) Deskriptiva studier, också kallade beskrivande studier, är en undersökning som 

försöker beskriva och kartlägga den tidigare kunskap som finns om ett ämne utan att ge en djupare 

förklaring till den. (Björklund & Paulsson, 2012) Det förklarande synsättet ger en studie som grundats i att 

det finns mycket tidigare kunskap om ämnet och man kan enligt Patel och Davidson, 2011 även kalla detta 

för en hypotesprövande studie. En sådan undersökning utgår i ett försök att förklara den tidigare befintliga 

kunskapen och få en djupare förståelse. (Björklund & Paulsson, 2012) 
 

Undersökningen i detta fall är en blandning av en beskrivande studie och en undersökande studie. Detta på 

grund av att mycket innehåll är en kartläggning och beskrivning av tidigare kunskap som finns gällande 

prestandatest och testverktyg. Dock är undersökning även explorativ i ett försök att hitta ny kunskap om 

vilka testverktyg som kan användas för prestandatestning av specifikt ”feta klienter” och utvärderingen av 

dessa. 

 

3.3 Litteraturstudier 
Litteraturstudier görs dels för att få en inblick i området som behandlas i undersökning, se vad det finns 

för tidigare forskning inom ämnet, samt för att kunna skapa en teoretisk referensram. Litteraturstudier kan 

innefatta olika typer av litteratur som böcker, artiklar, rapporter, handböcker, konferenspapper, tidningar 

och hemsidor. (Oates, 2006) Litteraturstudien blir ett stöd för undersökningen och hjälper att ge en djupare 

förståelse för det insamlade data och resultatet.  

En strukturerad och konceptbaserad litteratursökning hjälper för att få ett relevant och bra resultat från 

litteraturstudien. Detta görs genom att skapa en koncepttabell där koncept som representerar studiens syfte 

förs in och sedan skapas alternativa termer för dessa koncept som staplas nedåt i tabellen och det blir då 

lättare att sätta ihop olika söktermer och sökord. Dessa alternativa termer kan vara motsatsen till 

konceptet, en översättning eller något som motsvarar konceptet. (Oates, 2006) 
 

I denna undersökning används litteraturstudier för att beskriva centrala begrepp i undersökning och ge 

läsaren en uppfattning av området. Litteraturstudierna förser även undersökningen med befintliga teorier 

från tidigare studier som används i den kvalitativa analysen. 

För att hitta relevant litteratur till detta arbete har sökmotorerna Google, Google Scholar och sökverktyget 

Summon främst använts. Även litteratur tidigare känd för författaren i form av böcker har spelat en 

relevant roll i arbetet. För att undersökning ska gå att upprepa eller kontrollera, verifiera, är det bra att 

redovisa använda sökord som lett till innehållet i undersökningen. Därför är det bra att protokollföra de 

sökord som använts och lett till användande av litteratur och detta kan sedan presenteras i en tabell som 

gjorts i tabellen nedan.  
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Figur 9. Tabell med sammanställda sökord för litteraturstudien 

 

3.4 Datainsamling 
Datainsamling har skett genom en blandning av datainsamlingsmetoder, en typ av triangulering, för att få 

ett data som ger en skapligt heltäckande bild av ämnesområdet. (Patel & Davidson, 2011) Både sekundär 

och primärdata utvinns ur datainsamling genom användandet av flera olika insamlingsmetoder men alla 

metoder genererar dock kvalitativa data. Primärdata är data som utvunnits enbart för syftet av 

undersökning, genom t.ex. intervjuer. Sekundärdata är data man tagit del av som skulle funnits oberoende 

av studien, data som redan tagits fram i ett annat syfte, t.ex. data som utvunnits ur litteraturstudier och 

dokumentstudier. (Björklund & Paulsson, 2012) 
 

Denna studies datainsamling utfördes genom intervjuer, enkäter och dokumentstudier som beskrivs mer 

utförligt nedan i kapitel 3.4.1, 3.4.2 och 3.4.3. Intervjuer och enkäter sattes igång med tidigt i arbetet och 

fortgick parallellt med varandra. Efter att detta data var sammanställt och analyserat på ett sätt så att ett 

urval av testverktyg skapas och en lista med viktiga kriterier så startade dokumentstudierna som bidrog till 

en noggrannare granskning av testverktygsurvalet. 

 

3.4.1 Intervjuer 
Intervjuer är en metod för datainsamling som bidrar med data som kan skapa en djupare förståelse då 

frågorna i en intervju kan specificeras för syftet. Intervjuer ger en chans för att ställa följdfrågor anpassade 

efter situationen och tidigare svar vilket gör att man kan få stora och uttömmande svar. (Björklund & 

Paulsson, 2012) 
 

För att ta reda på vilka kriterier och behov som ett testverktyg behöver uppfylla har intervjuer med 

anställda på Trafikverket som arbetar med test, prestandatest och testverktyg gjorts. Denna 

datainsamlingsmetod valdes för att en djupare förståelse för testarbetet krävdes för att kunna identifiera 

behoven och det går att få genom intervjuer. Intervjuerna har främst formats som semistrukturerade 

intervjuer där grundfrågor har skrivits och intervjuerna har utgått ifrån dessa. Semistrukturerade intervjuer 

ger dock möjlighet till att lägga till följdfrågor eller ta bort frågor, helt enkelt anpassa grundfrågorna efter 

intervjusamtalet. Det gjordes även strukturerade intervjuer där en var uppföljning till tidigare 

semistrukturerade intervjuer och en annan en mailintervju där frågor skickades över till respondenten för 
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att denne själv skulle kunna svara på. Frågorna till intervjuerna formades utifrån undersökningens syfte 

och frågeställningar och inleddes med mer generella frågor om respondenten och dennes arbetssätt för att 

sedan smalas av till frågor mer specifika om prestandatest, feta klienter, testverktyg och kriterier. 

Intervjufrågorna och svar går att se i bilaga 1 till och med 6.  

Intervjusvaren antecknades under intervjuerna istället för att använda inspelning. Inspelning av intervjuer 

kan göra att respondenterna känner sig obekväma och kan därför påverka deras svar. På grund av detta 

valdes att inte spela in intervjuerna och skapa en tryggare samtalsmiljö för respondenterna.  

Respondenterna som deltog i intervjuerna var sammanlagt 4 personer som enligt undersökaren ansågs ha 

kunskap inom ämnet. 3 av dessa respondenter var medarbetare på Trafikverket och den fjärde 

respondenten en utomstående som är doktorand i Software Engineering vid institutionen för data- och 

informationsteknik. De 3 respondenterna på Trafikverket intervjuades genom fysiska möten och den fjärde 

genom mailintervju. 

 

Intervju 1 Respondent 1 Prestandatestare på 

applikationsnivå 

Fysisk 

semistrukturerad 

intervju 

Intervju 2 Respondent 2 Testledare Fysisk 

semistrukturerad 

intervju 

Intervju 3 Respondent 3 Trafikverket anställd, 

erfaren inom test 

Fysisk 

semistrukturerad 

intervju 

Intervju 4 Respondent 1 & 2 Prestandatestare på 

applikationsnivå & 

Testledare 

Fysisk strukturerad 

intervju 

Intervju 5 Respondent 4 Doktorand i Software 

Engineering 

Strukturerad 

mailintervju 

 

 

3.4.2 Enkäter 
För att nå ut till ett större antal respondenter med en uppsättning fördefinierade frågor och effektivt samla 

in större mängder data är enkäter en bra datainsamlingsmetod som passar till fler olika 

undersökningsstrategier, däribland fallstudier. Enkäter kan vara utformade på det sättet att respondenterna 

själv får fylla i svar eller att undersökaren ställer frågorna och skriver ned svar. Frågorna som ställs i 

enkäten kan även dem vara utformade på olika sätt. Det handlar då om öppna eller slutna frågor där det 

förstnämnda är frågor som respondenten själv får utforma sitt svar och det sistnämnda är frågor där 

undersökaren i förväg har listat svarsalternativ att välja mellan. (Oates, 2006) 
 

Enkäter har använts i studien i syfte att samla in statistik över vilka testverktyg som används i testarbete. 

Enkäterna har skickats ut via mail i form av ett internetformulär skapat med verktyget Google Forms och 

alla respondenter är fullständigt anonyma. Frågorna i enkäten är utformade som både frågor med 

svarsalternativ samt med fritextsvar och alla frågor är frivilliga och kan lämnas obesvarad om 

respondenten inte vill svara på något. Enkätfrågorna formades för att kartlägga användandet av testverktyg 

i syfte att skapa ett urval av testverktyg men även för att samla in dessa användares upplevelse av 

testverktyget. I enkäten fanns även möjlighet att ange vad man som respondent arbetar med och om man 
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arbetar med automatiska eller manuella tester för att ge respondenterna trovärdighet samt för att härleda 

om testverktygen går att använda till automatiska eller manuella tester. 

Enkätfrågorna går att läsa i bilaga 7, en översiktlig sammanställning av enkätsvaren går att se i kapitel 4.2 

och en sammanställning av kommentarer från enkäten går att se i bilaga 8,9 och 10. 

 

3.4.3 Dokumentstudier 
Dokumentstudier är en datainsamlingsmetod som genererar sekundärdata där begreppet dokument 

innefattar en mängd olika studieobjekt däribland litteratur, statistiska samlingar, officiella handlingar (t.ex. 

protokoll), privata handlingar (t.ex. dagböcker) men även bilder, videoupptagningar och 

internetdokument. När man använder dokumentstudier så är det viktigt att inte bara välja dokument som 

stödjer ens åsikt och det gäller att vara objektiv. (Patel & Davidson, 2011)  

Dokumentstudier har i denna studie valts att användas som datainsamlingsmetod för att ta reda på 

egenskaperna hos de olika verktygen. De dokument som studerats är verktygens egna informationssidor, 

forumsidor för testverktyg samt litteratur där testverktyg utvärderats. Då dokumentstudierna i denna 

undersökning använts till att kartlägga verktyg och dess egenskaper gynnar det inte författaren att välja 

egenskaper som kan ses som fördelaktiga för något verktyg. Alla dokument studeras därför objektiv och 

med en neutral inställning till de olika verktygen i detta skede men med sökande av information som 

hjälper till att besvara undersökningens frågeställningar. 

 

3.4.4 Urval 
Urvalet av respondenter till intervjuer gjordes baserat på personers kännedom om test, prestandatest och 

Trafikverkets testarbete. Respondenter till intervjuerna är sammanlagt 4 stycken personer och detta anser 

författaren vara ett tillräckligt urval då det är 3 personer som är insatta i undersökningsfrågan på 

Trafikverket och 1 person utanför Trafikverket som har fördjupad kunskap inom området verifikation av 

mjukvara. Då studien även innefattar en enkätundersökning stödjer även detta valet av att enbart använda 

4 respondenter till intervjuer.  Urvalet till enkätundersökningen gjordes genom att välja företag som 

författaren kände till sedan innan att de arbetade med någon form av testverksamhet samt att använda 

Googles sökmotor för att hitta konsult och it-företag. Sedan skickades mail till dessa företag med 

information om enkäten och de har sedan själva inom organisationen fördelat ut enkäten till anställda som 

arbetar med mjukvarutestning. Total mailades enkäten ut till 16 olika företag.  

 

3.5 Dataanalys 
En del av de data som samlas in i studien är av kvalitativ form, icke mätbara data och därför är även 

dataanalysen är av kvalitativ form. Även kvantitativa data har utvunnits ur studien i form av statistik från 

enkätundersökning och därav är en mindre del av analysen även kvantitativ.  

 

3.5.1 Kvalitativ dataanalys 
Kvalitativ dataanalys innebär en analys av all kvalitativ data vilket ofta är den främsta typen av data som 

genereras i en fallstudie. Att göra en kvalitativ tematisk dataanalys innebär ett abstrakt tankesätt av 

undersökaren och för att göra en sådan krävs till början ett data som är sammanställt till material som är av 

samma format och är överskådligt.  

Till en början kan insamlat data delas upp i tre kategorier av data: data som inte är relevant för studien, 

data som kan användas för att beskriva generell information om fallföretag och undersökningsområdet 

samt data som är relevant för att svara på undersökningsfrågorna. Efter att ha gjort detta kan data som är 
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relevant för forskningsfrågorna studeras och kategoriseras. Kategorisering kan ske antingen deduktivt eller 

induktivt. Deduktiv kategorisering innebär att utgå ifrån befintliga teorier från litteraturstudier och 

induktiv kategorisering innebär att utgå ifrån observerat data. När kategoriseringstyp och kategorier är 

valda gäller det att gå igenom data flera gånger och försöka dela in insamlat data efter detta för att till sist 

försöka hitta mönster i detta data och försöka förklara dessa. (Oates, 2006) 
 

I denna undersökning har en kvalitativ dataanalys gjorts där intervjusvaren har granskats där data först har 

sorterats på material som inte är relevant för undersökning, material som beskriver Trafikverkets 

testarbete för att skapa en empirisk bild av verksamheten samt material som är relevant för att besvara 

undersökningsfrågorna. Det sistnämnda materialet har sedan kategoriserats in i fyra olika teman: 

prestandatest, feta klienter, prestandatest av feta klienter och viktiga kriterier för testverktyg. Detta har 

sedan på ett induktivt sätt sammanställts i textform för att beskriva vad som karakterisera prestandatest av 

feta klienter. Material i temat viktiga kriterier har sammanställts i form av en lista som sedan i en tabell 

jämförts på ett deduktivt sätt med tidigare litteratur som framkommit i litteraturstudien. 

 

Exempel på hur tematiseringen av intervjudata har sett ut visas nedan i figur 10. Detta exempel visar temat 

feta klienter, men även de tre övriga teman, prestandatest, prestandatest av feta klienter och viktiga 

kriterier för testverktyg har sammanställts i likadana tabeller. Se bilaga 11, 12, 13, 14 och 15 för alla 

tabellsammanställningar av den tematiska analysen. 
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Figur 10. Exempel på den kvalitativa tematiska dataanalysen av intervjudata 

Tolkningarna av citaten utifrån dessa teman sammanställs sedan i kapitel 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 och 

4.1.5 som en sammanfattande beskrivande test. 

 

3.5.2 Kvantitativ dataanalys 
Att göra en kvantitativ dataanalys är en analysmetod som används för kvantitativa data, data som oftast 

utvinns ur experiment- eller enkätundersökningar men ofta förekommer i fallstudier. Genom tabell, grafer 

och diagram kan undersökare på ett visuellt sätt analysera genom att läsa och hitta mönster. Vanliga 

diagram att använda sig av i sådan analys är stapel- och tårtdiagram men även tabeller och linjegrafer är 

vanliga. Vid användning av sådana är det viktigt att dem har en titel, är lättlästa, tillhandahåller 

information men utan att det blir en överdriven mäng som gör det jobbigt för läsaren att titta på. (Oates, 

2006) 
 

En kvantitativ dataanalys har gjorts av undersökningens enkätsvar där data har sammanställts i diagram 

och tabeller för att se mönster och frekvens av användningen av testverktyg och respondenternas åsikter 

om dessa. Denna typ av analys används för att besvara undersökningsfrågan gällande vilka testverktyg 

som kan användas för prestandatest av feta klienter genom att skapa ett urval av testverktyg.  

 

3.5.3 Kriteriebaserad utvärderingsmetod 
För att analysera verktygen som kartlagts ställs dess dokumenterade egenskaper mot företagets behov 

omformulerad till kriterier tillsammans med kriterier från tidigare litteratur i en matris. De enskilda 
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kriterierna listas och markeringar görs över vilka verktyg som uppfyller vilka behov för att komma fram 

till vilka verktyg som passar företaget bäst. 

 

3.6 Forskningsetik 
När undersöknings gör som involverar andra människor än undersökaren är det viktigt att tänka på att 

detta ska göras med ett etiskt tillvägagångssätt. Detta innebär att man tar hänsyn till de deltagandes 

rättigheter. Rättigheterna handlar om att deltagarna ska vara informerade om undersökningens syfte, 

frivilligt deltagande och att de när som helst kan dra sig ur. Deltagarna har även rätt att vara anonyma och 

att all data behandlas konfidentiellt. (Oates, 2006) Detta har tagits i beaktning vid studiens intervjuer och 

även vid studiens enkät. Utöver detta har även en etikprövningsblankett skapad av forskningsetiska 

nämnden fyllts i och eftersom att ingen av frågorna i blanketten har besvarats med ”ja” eller ”tveksamt” 

krävs ingen etisk prövnings genomgås för denna studie. Se bilaga 16 för att se hela 

etikprövningsblanketten.  

 

3.7 Tillvägagångssätt vid val av testverktyg 
Kartläggningen av testverktyg har baserats på en blandning av de teoretiska ramverk för steg som används 

vid val och utvärdering av testverktyg som beskrivs i kapitel 3 av Poston et al. (1992) och Van 

Veenendaal (2002). 

 

3.7.1 Analysera behov hos användare 

Semi strukturerade intervjuer gjordes med 3 stycken verksamma inom test hos Trafikverket för att samla 

in data om behoven som finns av ett testverktyg. Utifrån intervjuerna kan en behovsanalys göras där 

författaren går igenom svaren i intervjuerna och letar efter mönster. 

 

3.7.2 Etablera kriterier för val av testverktyg.  
Utifrån behovsanalys kan viktiga kriterier för ett testverktyg för prestandatest av feta klienter fastställas 

samt att det fastställs vilket behov som finns för testverktyget att uppfylla. En strukturerad intervju gjordes 

även med en person utomstående från Trafikverket för att få in mer data om vad som betänks som viktiga 

kriterier. 

 

3.7.3 Leta efter verktyg 
Steg 1 

Första steget var att författaren sammanställde en lista över helt slumpmässigt utvalda testverktyg som 

framkommit vid sökningar i sökmotorn google.com. Denna lista användes i enkäten för att ge 

enkätrespondenter svarsalternativ att välja mellan men det fanns då även chans att skriva egna svar om 

respondenten använt verktyg som inte fanns med i listan. Detta ses som det första urvalet i processen att 

leta efter verktyg. 

Steg 2 

Enkätundersökningen genererade statistik om vilka testverktyg som används bland IT- och konsultföretag 

samt företag där verksamheten innefattar mjukvarutestning. Utifrån denna skapades ett mindre urval än i 

steg 1. 

 

3.7.4 Välj verktyg 
Detta resultat blev ett urval av testverktyg som närmare granskats med vilka egenskaper de har, utifrån 

kommentarer i enkäten och dokumentstudier, mot de kriterier som fastställts, från tidigare litteratur och 
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från intervjuer. Efter att kriterierna är satta så finns information om vad testverktyget ska uppfylla och 

författaren har då kunnat ställa upp en matris för vilka testverktyg som uppfyller kriterierna.  

 

3.8 Tillvägagångssätt och rapportindelning 
Nedan beskrivs översiktligt hur undersökningen har gått tillväga och var i rapporten det går att hitta. 

 

 

 
 
Figur 11. Bild över tillvägagångssätt från undersökningsfråga till slutsats 
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4. Resultat och analys 
Detta kapitel innehåller en presentation av resultatet från undersökningens insamlade data och analyser 

för att ge ett underlag till besvarande av frågeställningar och syfte. 

 

4.1 Sammanställning av intervjuer 
Intervjuerna har sammanställts genom en kvalitativ dataanalys där jag först sorterat materialet på data som 

inte är relevant för studien, data som ger en generell information om Trafikverkets testarbete och data som 

är relevant för forskningsfrågorna. Detta beskrivs mer i kapitel 3.5.1. Den sista sorteringen av data som är 

relevant för forskningsfrågorna har sedan kategoriserats utifrån teman utformade från frågeställningar till 

följande fyra teman: prestandatest, feta klienter, prestandatest av feta klienter och kriterier för testverktyg. 

 

4.1.1 Generell info om Trafikverket och deras testarbete 
Intervjudata som kategoriserats som generell info om Trafikverket och deras testarbete för att sedan 

sammanställas till sammanhängande text presenteras nedan. 

 

Trafikverkets testprocess bygger på TMap¹ men är anpassad för Trafikverket genom att bygga på och 

ändra den genom att plocka delar från TMap¹. Vid utformning av test finns testmallar och testfallsmallar 

att utgå ifrån. På Trafikverket arbetar man enligt V-modellen men med egenskapade steg. Den består av 

stegen krav, användarfall och tasks, enhetsutveckling, enhetstester och systemtester samt till sist acceptans 

och leveranstester. V-modellen beskrivs även i figur 12 nedan baserat på intervjuförklaringar. 

 

 
Figur 12. Trafikverkets egna V-modell. Skapad utifrån beskrivning i intervjusvar 

 

Arbetet med mjukvarutestning kan kort beskrivas genom att utföra analyser av applikationer och 

rapporterar detta till utvecklare. För att kunna utföra analys av applikationen krävs först att man har en 

genomgång av hur applikationen är uppbyggd med tekniska detaljer och till vad och hur applikationen ska 

användas. Testfall skapas av en testledare utifrån kravspecifikation. 

När man testar så analyserar man vad som ska testas, skapar testscript och grundförutsättningar.  

Sedan exekveras testen och resultatet rapporteras. Genom att ha goda kunskaper om systemet eller 

applikationen blir testen bättre.  

 

 

¹ TMap står för Test Management Approach, skapat av Sogeti, och är ett förhållningssätt för att arbeta med test med 

riktlinjer och vägledning vid användande av testtekniker. (Test Management Approach, 2017, 21 maj) 
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På Trafikverket sker tester till större del manuellt men automatiserade tester kan också förekomma i olika 

projekt. Det finns dock ingen tydlig och enhetlig implementation av automatiserade tester på så även om 

förekommer blir det ofta att det bara håller under en begränsad tidsperiod efter implementering och återgår 

sedan till att bli manuella tester igen. En kombination av manuella och automatiserade tester är att föredra 

vid testarbete. Vilket som är bäst av manuella tester och automatiserade tester beror på vad som ska testas. 

För komplicerad och utforskande tester passar manuella tester och för mer enformiga tester passar 

automatiserade tester. Manuella tester, automatiserade tester och prestandatest kan också ses som tre olika 

typer av test. 

I framtiden vill Trafikverket ha en ALM (Application Lifecycle Management) med automatiska leveranser 

och automatiska tester. 

 

4.1.2 Prestandatest 
Intervjudata som kategoriserats prestandatest för att sedan sammanställas till sammanhängande text 

presenteras nedan. 
 

Prestandatest är test som görs med syftet att minska antalet problem för en slutanvändare. Det är test som 

görs för att verifiera att de krav som finns på applikationens prestanda fungerar. Prestandatest görs för att 

kontrollera påverkan på ett system vid hög belastning och kontinuerliga indata över lång tid. Detta innebär 

tester som pressar systemets förmåga vid dessa tillfällen. Prestandatest går främst ut på att mäta svarstider 

och belastning för ett system eller applikation. Prestandatest görs genom att skapa testfall som exekveras. 

Resultatdata från det exekverade testet analyseras och rapporteras sedan. Testfall skapas utifrån krav och 

görs om till testscript och dessa körs sedan i en testmiljö. Resultatet verifieras därefter mot krav. 

Prestandatest delas in fyra olika kategorier av utförande: 

• Stresstest – Applikationen testas genom att köras till gränsen av vad den klarar av 

• Lasttest – Testar applikationen genom att utföra krav med ett större antal användare. 

• Konfigurationstest – Applikationen testas genom och lasttest där svarstider kontrolleras och 

justeringar görs för att sedan göra om testet och kolla om svarstiderna blir annorlunda. 

• Uthållighetstest – Lasttest som körs över tid för att kontrollera om svarstiderna är normala även 

över längre tid. 

 

Nyckelord som förekommer vid intervjubeskrivningarna av prestandatest är: Verifiera prestandakrav, 

belastning och svarstider. 

Nyckelord som förekommer i litteraturstudierna för beskrivning av prestandatest, kapitel 2.3: 

Prestandakrav, belastning, svarstider och last. 

Nyckelorden i teorin stärker i detta fall nyckelorden från intervjusammanställningar. 

 

Definition utformad från nyckelord: 

 

Prestandatest innebär test för att verifiera de prestandakrav som finns på testobjektet. Prestandatest görs 

genom att testa funktioner i testobjektet med en simulerad belastning där svarstidsmätningar analyserar. 
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4.1.3 Feta klienter 
Intervjudata som kategoriserats feta klienter för att sedan sammanställas till sammanhängande text 

presenteras nedan. 
 

En fet klient är en applikation som installeras lokalt på en klient och utför förfrågningar och beräkningar 

mot en applikationsserver. Ett exempel på en fet klient är en .exe-fil. En fet klient installeras lokalt på en 

klient och körs även lokalt på klienten men har även ha en uppkoppling till en applikationsserver. En fet 

klient har däremot inte en uppkoppling till en webbserver. En fet klient utför mycket beräkningar för ett 

system lokalt. 

 

Nyckelord som förekommer vid intervjubeskrivningarna av feta klienter är: klient, applikation, lokalt och 

applikationsserver. 

Nyckelord som förekommer i litteraturstudierna för beskrivning av feta klienter, kapitel 2.4: 

Skrivbordapplikation, lokalt, klient, klient/server arkitektur, serverkoppling, bearbetning och beräkningar 

i applikationen. 

Nyckelorden från teorin stöder till viss del de nyckelord som utvunnits ur intervjusammanställningar men 

även ytterligare nyckelord förekommer även i teorin. 

 

Definition utformad från nyckelord: 

 

En fet klient kan också kallas för en skrivbordapplikation och är en del av en klient/server arkitektur. En 

fet klient installeras och körs lokalt med en serverkoppling till en applikationsserver men större delen av 

bearbetning och beräkningar sker i programmet. 

 

4.1.4 Prestandatest av feta klienter 
Intervjudata som kategoriserats prestandatest av feta klienter för att sedan sammanställas till 

sammanhängande text presenteras nedan. 
 

Prestandatest av feta klienter skiljer sig från webbapplikationer. Webbapplikationer kan vid test köra flera 

simulerade användare på samma klient. Feta klienter måste till skillnad från detta ha lika många virtuella 

klienter som de antalet simulerade användare som testas. 

Prestandatest av feta klienter görs genom att mäta svarstider i applikationen eller programmet på en klient 

med simulerade samtida användare som utför kommunikation mot en applikationsserver. Vid 

prestandatest av feta klienter vill man spela in trafik från klienten mot servern och spela upp med flera 

simulerade samtida användare. Utöver att mäta svarstiden för anropen för denna trafik vill man även mäta 

svarstiden i själva gränssnittet. 

Prestandatest av feta klienter görs nära GUIt, användargränssnittet, för att testet skall vara så nära verkligt 

användande av systemet som möjligt. När man vid test kör ett script måste applikationen kunna 

manipuleras och detta är ofta svårt med feta klienter. 

 

Nyckelord som förekommer vid intervjubeskrivningarna av prestandatest av feta klienter är: Virtuella 

klienter, simulerad belastning, svarstider, applikation, klient, trafik, applikationsserver, 

användargränssnitt. 



  
 

26 
M. Stenberg 

I teorin där test av feta klienter beskrivs, nämner Lungoci (2014, februari) att lasttester av 

skrivborsapplikationer med flera simulerade användare kan göra att maskinen, datorn, blir en flaskhals och 

att svarstidsmätningarna då kan bli missvisande. Däremot nämner han att det är viktigt att lasttesta server 

som den feta klienten har en uppkoppling mot. 

Nyckelord som förekommer i litteraturstudierna för beskrivning av test av feta klienter, kapitel 2.4.1: 

Server, virtuella användare, samtida användare, spela in och upprepa testfall. 

 

Definition utformad från nyckelord: 

 

Virtuella samtida användare används vid inspelande och upprepning av testfall i användargränssnittet för 

applikationen och skapar en simulerad belastning. Prestandatest av feta klienter innebär att mäta 

svarstider från detta test både för trafiken mellan klienten och applikationsservern men även svarstiderna 

i användargränssnittet. 

 

4.1.5 Viktiga kriterier för testverktyg 
Följande listade kriterier har framtagits ur intervjusvar där frågan har ställts vad som respondenterna 

tycker är viktiga kriterier för testverktyg, vilka kriterier som är viktiga för testverktyg som ska användas 

för prestandatest av feta klienter men även gällande vad feta klienter är och vad som skiljer prestandatest 

av dessa mot andra prestandatest. Dessa svar valdes genom den tematiska kvalitativa dataanalysen där 

upprepade genomgångar av intervjusvaren gjordes och kategoriserades in i teman. De som kategoriserades 

in i temat viktiga kriterier för testverktyg tolkades och sammanställdes till nedanstående lista. 

1. Ett testverktyg ska kunna generera testfall, exekvera testfall och göra en analys efter att testfallet 

utförts. 

2. Administration och planering av test ska kunna göras i testverktyget.  

3. Testverktyget ska tillhandahålla resultat och en analys av testet.  

4. Det ska gå att skapa testfall i testverktyget.  

5. Testverktyget ska vara lätt att hantera.  

6. Möjlighet att automatisera tester med hjälp av testverktyget. 

7. Testverktyg ska kunna hantera olika tester och testmiljöer (webb, nätverk, feta klienter, server).  

8. Testverktyget ska kunna interagera med användargränssnittet för applikationen som ska testas. 

9. Testverktyget ska kunna skapa simulerad mängd med inputdata och köra det mot applikationen. 

10. Testverktyg ska kunna skapa och/eller hantera virtuella klienter  

11. Testverktyget ska kunna utföra svarstidsmätningar i programmet eller applikationen som testas. 
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Illes.T, et al. (2005) och Jansson et al. (2013) beskriver i teorin kriterier för testverktyg som sammanslaget 

resulterar i de kriterier som beskrivs i kolumnen Kriterier från tidigare litteratur i figur 13. I figur 13 

nedan jämförs dessa litteraturförankrade kriterier mot de kriterier som utvunnits ur intervjuer, i kolumnen 

Kriterier från intervjuer. Intervjukriterierna placeras på samma rad för de litteraturförankrade kriterierna 

som de överensstämmer med. Om intervjukriterierna inte överensstämmer med något av de befintliga 

placeras de på en egen rad och blir nya kriterier specifika för denna undersökning. 

 

 
Figur 13. Jämförande av kriterier från tidigare litteratur och intervjuer 
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Genom att ovanstående jämförelse av kriterier som tas upp i tidigare studier och kriterier som utvunnits ur 

intervjuer fås följande lista av kriterier som passar för Trafikverkets och liknande verksamheters kriterier 

vid utvärdering av testverktyg för prestandatest av feta klienter: 

 

 

• Testplanering: Planering och övervakning av test  

• Testfallsdesign: Design av testfall  

• Testförberedelse: Utformning av testfall  

• Testutförande: Utförande av testfall  

• Testslutförande: Sammanställning och jämförande av resultat & rapportering av testresultat 

• Hanteringen av testverktyget 

• Automatisering av test 

• Hantera olika typer av tester och testmiljöer 

• Interagera med användargränssnitt 

• Skapa simulerad belastning 

• Skapa och/eller hantera virtuella klienter 

• Svarstidsmätningar 

Ett sista krav som gäller i detta fall är det som studien bygger på, att testverktyget ska klara av 

prestandatest av feta klienter, utifrån den beskrivning som framkommit i intervjuerna. 

• Klara av prestandatest av feta klienter 
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4.2 Sammanställning av enkät 
Nedan sammanställs de kvantitativa data som samlats in genom enkäten i form av diagram och tabeller i 

en ihopsatt figur. Slutligen sammanställs även det kvalitativa data (kommentarer och åsikter till 

testverktygen) som samlats in genom enkäten i en tabell för de testverktyg som angetts använts vid 

prestandatest av feta klienter. Kommentarer för övriga testverktyg finns att se sammanställt i bilaga 8 och 

bilaga 9. 

4.2.1 Arbetsroller för deltagande i enkät 
Denna fråga ger de deltagande respondenternas svar trovärdighet då det påvisas att de svarande arbetar 

med test på något sätt. Dessa svar presenteras genom statistik i figur 14 nedan där testledare är den 

övervägande arbetsrollen hos respondenterna. 20 enkätrespondenter av 29 enkätdeltagande svarade på 

denna fråga. 

 
Figur 14. Enkätfråga 1, svar sammanställda i stapeldiagram och tabell 

 

4.2.2 - Sammanställning av vilken typ av test enkätdeltagare arbetar med 
För att få information om testverktygen klarar av enbart manuella tester eller om de även kan användas för 

att automatisera tester ställdes denna fråga, statistik över detta visas nedan i figur 15. I bilaga 8, 9 och 10 

kan en sammanställning av dessa svar ses kategoriserat på testverktyg som dessa 28 respondenter valt. 28 

enkätrespondenter av 29 enkätdeltagande svarade på denna fråga. 

 
Figur 15. Enkätfråga 2, svar sammanställda i stapeldiagram och tabell 
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4.2.3 - Testverktygsanvändande vid mjukvarutestning 
Till hjälp för urvalet av testverktyg ställdes denna fråga för att identifiera statistik om testverktygens 

användning vid mjukvarutestning och för att samla in kommentarer om dessa, visas nedan i figur 16. 

27 enkätrespondenter av 29 enkätdeltagande svarade på denna fråga. 

 

 
Figur 16. Enkätfråga 3, svar sammanställda i stapeldiagram och tabell 
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4.2.4 - Testverktygsanvändande vid prestandatestning 
Till hjälp för urvalet av testverktyg ställdes denna fråga för att identifiera statistik om testverktygens 

användning vid prestandatest och för att samla in kommentarer om dessa, visas nedan i figur 17. 

11 enkätrespondenter av 29 enkätdeltagande svarade på denna fråga. 
 

 
Figur 17. Enkätfråga 6, svar sammanställda i stapeldiagram och tabell 
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4.2.5 - Testverktygsanvändande vid prestandatest av feta klienter 
För att få en uppfattning och skapa ett urval av testverktyg som kan användas för prestandatest av feta 

klienter ställdes denna fråga, visas nedan i figur 18, men även här samlades kommentarer om 

testverktygen in. 9 enkätrespondenter av 29 enkätdeltagande svarade på denna fråga. 

 

 
Figur 18. Enkätfråga 9, svar sammanställda i stapeldiagram och tabell 

Svaren på enkätfråga 9, som visas i figur 19 ovan, ledde till ett urval bestående av följande 7 testverktyg 

som angetts användas vid prestandatest av feta klienter: 

 

• Microsoft Visual Studio Test Professional 

• Microsoft Visual Studio Ultimate 



  
 

33 
M. Stenberg 

• Telerik Test Studio 

• HP LoadRunner 

• EdgeSight  

• Eggplant Functional 

• TestComplete  

 

För att minska urvalet än mer till de verktyg som granskas noggrannare slogs de två verktygen från 

Microsoft Visual Studio ihop till att inkludera alla testverktyg som finns i Microsoft Visual Studio. Sedan 

valdes också HP LoadRunner, EggPlant Functional och TestComplete ut då de valts av mer än 1 

enkätdeltagare i de tidigare bredare frågorna (fråga 3 och 6). På detta sätt har urvalet gått från 7 verktyg 

till 4 verktyg som beskrivs noggrannare och utvärderas mot den sammanställda kriterielistan. 

 

• Microsoft Visual Studio 

• HP LoadRunner 

• EggPlant functional 

• TestComplete 

 

4.3 Enkätrespondenternas upplevelser och dokumentstudier 
De 4 verktyg som det slutliga urvalet ledde till beskrivs nedan utifrån dokumentstudier från testverktygens 

egna webbsidor, övriga webbsidor och diskussionsforum samt från en sammanställning av alla 

kommentarer. Kommentarerna som sammanställts här formulerats till en sammanhängande 

textbeskrivning av testverktygen är tagna från enkätfrågor med fritextsvar angående deltagarnas 

upplevelser av de valda testverktygen.  

 

4.3.1 eggPlant Functional  
Inget av automatiserade eller manuella tester har angetts att respondenter arbetar med vid val av detta 

testverktyg i enkäten.  

 

4.3.1.1 Upplevelser av testverktyget 

Testverktyget fungerar bra för att skapa testfall och det går oftast snabbt att skapa och utföra testfallen. 

Applikation med en komplicerad uppbyggnad kan medföra att testfallen tar längre tid att skapa. 

Testverktyget är lite komplext att sätta sig in i och dokumentation kring användande av det är bristfällig 

även om de emellertid succesivt förbättrar den.  

 

4.3.1.2 Dokumentstudier 

Bland eggPlant verktygen finns ett testverktyg som kallas för eggPlant Performance som är specifikt 

inriktat på prestandatest i form av lasttester, stresstester och svarstidsmätning. (Testplant¹, 2017) EggPlant 

Performance är ett testverktyg som går att kombinera med eggPlant Functional för att klara lasttester i 

flera olika miljöer. EggPlant Performance kan användas vid test av webbapplikationer, mobila 

applikationer men även komplexa feta klient applikationer genom API. (Testplant², 2017)  

Funktionella tester kan med hjälp av eggPlant Functional automatiseras och interagerar med en 

applikations användargränssnitt på samma sätt som en användare skulle göra. (Testplant³, 2017)  

EggPlant Performance utför lasttester med hjälp av att simulera flera samtida användare och kan simulera 

stora mängder av laster. (Testplant⁴, 2017)  
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EggPlant Performance kan både skapa testfall, övervaka testen medans de körs och ger ett analyserat 

resultat. EggPlant Performance kan även övervaka nätverkstrafik. (QATestingTools, 2017) 

   

4.3.2 HP LoadRunner 
Automatiserade tester har angetts att respondenter arbetar med vid val av detta testverktyg i enkäten. 

 

4.3.2.1 Upplevelser av testverktyget 

HP LoadRunner är ett kraftfullt, mångsidigt testverktyg med stöd för över 60 protokoll varav vissa av 

dessa protokoll nyttjas av feta klienter. LoadRunner har även bra stöd för testning av Citrix. Testverktyget 

har även bra stöd för en novis användare. För att få till stabila skript för mer specifika testobjekt, t.ex. 

RDP och Citrix, krävs rejält med erfarenhet. Gränssnitten i HP ’s testverktyg kan upplevas som 

ålderdomliga och licenskostnaderna är höga. 
 

4.3.2.2 Dokumentstudier 

LoadRunner från Hewlett Packard Enterprise är ett prestandatestverktyg som kan användas på en stor 

variation av applikationstyper, kan integreras med andra utvecklingsverktyg och kan utföra prestandatest 

för att hitta flaskhalsar i applikationsdesignen. (Hewlett Packard Enterprise, 2017) LoadRunner kan 

användas för att prestanda både webapplikationer och klient/serverapplikationer som 

skrivbordsapplikationer. (Pulley, J., 2013, 20 mars) Vid användande av LoadRunner fås en 

sammanställande analys av det utförda testet där det bland annat visas svarstider för transaktioner som 

gjorts under testet. (HPE LoadRunner Help Center, 2016) I LoadRunner kan utifrån krav testfall designas 

för att sedan skapas och till slut exekveras. (Software Testing Help 2017)  

 

4.3.3 Microsoft Visual Studio testverktyg 
Både manuella tester och automatiserade tester har angetts att respondenter arbetar med vid val av detta 

testverktyg i enkäten. 

 

4.3.3.1 Upplevelser av testverktyget 

Microsoft Visual Studio är ett kraftfullt testverktyg som på den kommersiella sidan sticker ut på grund av 

god användbarhet och integration med annan mjukvara som till exempel Git. 

Testverktygen är lätta att förstå och arbeta med och det finns en bra koppling från resultat tillbaka till 

kraven. 

Testverktygen i Visual Studio är ger en bra överblick, är visuellt organiserade, det är lätt att se resultat och 

det är lätt att administrera och exekvera testfall. I de fall där applikationer som ska testas är mer 

komplicerat uppbyggda kan testfallen ta längre tid att skapa och exekvera. Allt i testverktygen hänger ihop 

på ett tydligt sätt med user stories, testfall, buggar och övriga work items. Verktygen ger en bra 

förutsättning för att utföra tester. MTM, Microsoft Test Manager är ett exempel på testverktyg från 

Microsoft Visual Studio där man får en bra överblick över testresultatet.  Microsoft Visual Studio 

tillhandahåller bra testverktyg för att testa API. Microsoft Visual Studios testverktyg ger också en 

möjlighet till att kunna automatisera test och det finns även möjlighet för utvecklarna att skriva kod för att 

testa prestanda. Är man partner med Microsoft ingår även Visual Studio Test. 

MTM, Microsoft Test Manager är ett testverktyg i form av en klient som installeras och körs på en dator 

men Microsoft Visual Studio erbjuder även tjänster där tester kan köras i ett webbgränssnitt. Vissa 

funktioner finns bara i MTM och vissa finns bara i webbgränssnittstjänsten. Funktionerna i 

webbgränssnittet kan upplevas som ”dolda” och kan kräva letande via små ikoner och högerklicksmenyer. 
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I webbgränssnittstjänsten kan man skapa diagram men de kan uppfattas som små och hela testresultatet 

syns inte alltid om en testplan innehåller mer än 8 user stories. Ytan för att skriva testfall i 

webbgränssnittet är liten vilket gör det svårt att skriva ut testfall. Testfall är även svårt att föra över från ett 

projekt till ett annat. Exporteringen och importerande av testfall mellan Office är bristfällig. 

Dessa testverktyg kräver även en viss programmering och underhåll vilket kan vara lite svårt att få till och 

förstå för användare som inte är utvecklare i grunden. Licensen för testverktyg från Microsoft Visual 

Studio är dyr. 

 

4.3.3.2 Dokumentstudier 

Med hjälp av testverktyg från Microsoft Visual Studio finns möjlighet att utföra prestandatest genom 

lasttester på både webbsidor, applikationer och APIs. Dessa testverktyg genererar djupa analyser med 

mycket diagnostiska resultat. (Microsoft Visual Studio¹, 2017) Med Microsoft Visual Studio testverktyg 

kan prestandatest göras där simulerad belastning sker för att se svarstider och annan diagnostik. Detta kan 

göras på webbapplikationer och hemsidor. (Microsoft Visual Studio², 2017)  
 

4.3.4 TestComplete från Smartbear 
Både manuella tester och automatiserade tester har angetts att respondenter arbetar med vid val av detta 

testverktyg i enkäten. 

 

4.3.4.1 Upplevelser av testverktyget 

TestComplete är ett flexibelt och mångsidigt testverktyg med skript som är C# baserade. Just 

TestComplete är inte ett verktyg som är specifikt för lasttester. 

 

4.3.4.2 Dokumentstudier 

TestComplete är ett testverktyg som kan utföra funktionella tester av skrivbordsapplikationer och 

webbapplikationer med hjälp av moduler för respektive område. (Smartbear¹, 2017) Med TestComplete 

kan man skapa, underhålla och exekvera tester för fler olika typer av testobjekt, såsom webb-, mobil- och 

skrivbordsapplikationer. TestComplete ger också möjlighet att automatisera testerna med hjälp av 

inspelnings och uppspelningsfunktioner. (Smartbear², 2017) 

TestComplete kan kombineras med testverktyget LoadComplete för att exekvera testfallen som 

prestandatest där last och stresstester utförs. LoadComplete kan utföra dessa tester mot webbaserade 

applikationer. (Smartbear³, 2017) Verktyget LoadComplete hjälper också till att se över hur svarstiderna 

för testobjektet förändras med olika mängd simulerade användare och data från test och testresultat är 

inbyggt i verktyget. Med LoadComplete kan upp till 10 000 virtuella användare simuleras använda 

testobjektet samtidigt. (Smartbear⁴, 2017)   
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4.4 Kriteriebaserad utvärdering 
Utifrån de tidigare sammanställda enkätkommentarerna för de fyra verktygen, eggPlant, HP LoadRunner, 

Microsoft Visual Studio och TestComplete, och de dokumentstudier som gjorts för samma testverktyg, 

sammanställs nedan i en matris vilka av kriterierna som uppfylls. Se figur 19. Kriterierna är de som genom 

en jämförelse av litteratur och intervjusvar sammanställts i kapitel 4.1.5. 

För att markera kriteriernas uppfyllnadsgrad användes nedanstående koder. 
U – Uppfyller  

UE – Uppfyller ej 

UTD – Uppfyller till viss del 

O – Otillräcklig information 

 

Figur 19. Utvärdering av testverktyg mot kriterier 



  
 

37 
M. Stenberg 

5. Diskussion och slutsats 
Utifrån resultat och analys som gjorts i tidigare kapitel 4 presenteras nu i detta kapitel tydliga svar på 

undersökningens frågeställningar baserat på mina slutsatser. I detta kapitel diskuteras även resultatet, 

metodutförande, avgränsningar, etik och framtida studier. 

 

Slutsatsen och diskussion kring denna baseras på undersökningens frågeställningar (i kapitel 1.3) för att 

uppnå syftet med studien. Dessa frågeställningar var: 

• Vilka verktyg kan användas för att utföra prestandatest av feta klienter? (Huvudfråga) 

• Vad karakteriserar prestandatest av feta klienter? (Delfråga för att kunna svara på huvudfrågan) 

• Vilka egenskaper är viktiga för ett testverktyg som ska användas för att utföra prestandatest av 

feta klienter? (Delfråga för att kunna svara på huvudfrågan) 

I detta kapitel besvaras dessa i en omvänd ordning där delfrågorna besvaras först och huvudfrågan sist för 

att få en logisk uppbyggnad av innehållet. Frågeställningar har nedan använts som rubriker för att 

tydliggöra vilken fråga som svaras på. 

 

5.1 Vad karakteriserar prestandatest av feta klienter? 
Definitionerna som tas fram i analysen av det sammanställda intervjudata (i kapitel 4.1.2, 4.1.3 samt 4.1.4) 

jämfört med vad som sägs i teorin är följande: 

 

Prestandatest 

Prestandatest innebär test för att verifiera de prestandakrav som finns på testobjektet. Prestandatest görs 

genom att testa funktioner i testobjektet med en simulerad belastning där svarstidsmätningar analyserar. 

 

Feta klienter 

En fet klient kan också kallas för en skrivbordapplikation och är en del av en klient/server arkitektur. En 

fet klient installeras och körs lokalt med en serverkoppling till en applikationsserver men större delen av 

bearbetning och beräkningar sker i programmet. 

 

Prestandatest av feta klienter 

Virtuella samtida användare används vid inspelande och upprepning av testfall i användargränssnittet för 

applikationen och skapar en simulerad belastning. Prestandatest av feta klienter innebär att mäta 

svarstider från detta test både för trafiken mellan klienten och applikationsservern men även svarstiderna 

i användargränssnittet. 

 

Utifrån dessa definitioner kan slutsatsen dras att det som karakteriserar prestandatest av feta klienter är att 

en simulerad belastning skapas genom användandet av virtuella klienter som utför testfall upprepade 

gånger i en skrivbordsapplikation. Detta för att få ut svarstidsmätningar för kommunikation mellan 

applikationsserver och applikationen men även svarstidsmätningar som visar hur användargränssnittet i 

applikationen påverkas den simulerade belastningen.  

 

Genom att sammanställa denna beskrivning av prestandatest av feta klienter ges en tydlig definition av 

vad som innebär med att ett testverktyg ska klara av att testa vilket kan göra letandet och utvärderandet av 

testverktyg enklare. Efter att ha granskat sammanställning av intervjuer i frågor där prestandatest av feta 

klienter definieras har jag märkt att de uppfattningar som finns kan differera mellan personer och även 

mellan tillfällen. Detta anser jag vara något viktigt att ta med sig från undersökningen och att när man 
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börjar prata om att man vill ha ett testverktyg för prestandatest av feta klienter så är det första man bör 

göra att definiera vad man menar och att alla överens om denna definition. Vid kontakt med företag som 

tillhandahåller testverktygen inför inskaffande kan det också vara bra att förklara den definition man har 

och vara tydlig med vad man vill ha ut från testverktyget.  

Det är också viktigt att ta i beaktning att svarstidsmätningar som görs av detta kan vara missvisande och 

flaskhalsar kan uppkomma på grund av hårdvaran, som nämns i teorin av Lungoci (2014, februari). 

 

5.2 Vilka egenskaper är viktiga för ett testverktyg som ska användas för att utföra 

prestandatest av feta klienter? 
Genom att granska tidigare litteratur gällande viktiga kriterier och kriterier från som utvunnits från 

intervjuer kunde slutsatsen att följande lista är viktiga kriterier och egenskaper för ett testverktyg för 

prestandatest av feta klienter: 

• Testplanering: Planering och övervakning av test  

• Testfallsdesign: Design av testfall  

• Testförberedelse: Utformning av testfall  

• Testutförande: Utförande av testfall  

• Testslutförande: Sammanställning och jämförande av resultat & rapportering av testresultat 

• Hanteringen av testverktyget 

• Automatisering av test 

• Hantera olika typer av tester och testmiljöer 

• Interagera med användargränssnitt 

• Skapa simulerad belastning 

• Skapa och/eller hantera virtuella klienter 

• Svarstidsmätningar 

• Klarar av att utföra prestandatest av feta klienter 

 

Det sista kriteriet är i detta specifika fall det viktigaste och mest avgörande vid val av testverktyg. Vid mitt 

utvärderande av om verktygen uppfyller detta kriterium eller inte är det den karakteriseringen av 

prestandatest av feta klienter från föregående avsnitt (kapitel 5.1) som jag har utgått ifrån när jag utför 

mina dokumentstudier. 

Denna kriterielista kan användas som underlag vid en uppföljande praktisk utvärdering för att säkerställa 

att det teorin säger stämmer. Den kan även användas tillsammans med karakteriseringen i kapitel 5.1 som 

utgångspunkt för testverktygsutvecklare som vill utveckla ett testverktyg för syftet prestandatest av feta 

klienter eller utveckla denna funktionen i sina redan befintliga testverktyg.  

5.3 Vilka verktyg kan användas för att utföra prestandatest av feta klienter? 
Utifrån undersökningen som gjorts drar jag slutsatsen att de testverktyg som skulle kunna användas för 

prestandatest av feta klienter är eggPlant Functional tillsammans med eggPlant Performance och HP 

LoadRunner.  

Denna slutsats dras ifrån den kriteriebaserade utvärderingen som presenteras i figur 19 i kapitel 4.4. 

Utifrån det urval som gjordes baserat på enkätsvar, dokumentstudier och analys av kommentarer och de 

kriterier som sammanställts från intervjuer och litteraturstudier skapades denna kriteriebaserade 
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utvärdering. Denna kriterieutvärdering kom fram till att två av verktygen (Microsoft Visual Studio och 

TestComplete/LoadComplete) som granskades inte är kompatibla för prestandatest av feta klienter. 

Eftersom att detta var huvudsyftet med verktygen och det viktigaste kriteriet är de inte lämpliga även om 

de uppfyller många av de övriga kriterierna.    

5.4 Metoddiskussion 
En del av resultatet av denna undersökning ger ett kunskapsbidrag i form av att beskriva vilka testverktyg 

som kan användas för prestandatest av feta klienter och en beskrivning av vad som karakteriserar 

prestandatest av feta klienter. Men en annan del av resultatet, kriterielistan, bidrar med både ett 

kunskapsbidrag angående vilka egenskaper som är viktiga hos ett testverktyg för prestandatest av feta 

klienter men också en artefakt i form eftersom att det är en kriterielista som kan användas för utvärdering. 

I och med detta faktum att både kunskapsbidrag och en typ av artefakt framställs hade kanske en Design- 

and Creation studie varit mer lämplig som undersökningsstrategi eller i alla fall en kombination av 

fallstudie och Design- and Creation Studie. 
 

Att blanda olika datainsamlingsmetoder har i denna undersökning fungerat bra till viss del då det genererat 

stora mängder av olika data vilket krävdes för att kunna uppnå studiens syfte. Just detta, att få stora 

mängder data, har till viss del också varit en nackdel vid sammanställning och analys då det är 

tidskrävande och det kan vara svårt att avgöra vilken data som är relevant.  

Den stora mängden data har även gjort det svårt att få ett tydligt och överskådligt resultat. 

 

Bortfall i enkäten är svårt att avgöra då enkäten skickats ut till ansvariga på olika företag som fått vidare 

förmedla denna enkät till anställda som de avgjort lämpliga att svara och därför är det svårt att uppskatta 

hur många som nåtts av enkäten. 29 svar upplevs ändå som en godtycklig svarsfrekvens för 

undersökningen. För att avgöra om detta är en hög eller låg svarsfrekvens hade kännedom om hur många 

som nått av enkäten krävts. 

 

Intervjuerna spelades i denna undersökning inte in då undersökaren ansåg att intervjusvaren kan bli 

begränsade och samtalet inte lika flödande då respondenterna kanske kunde känna sig obekväma om det 

vet att de spelas in. Istället skrevs intervjusvaren och stödord ned under intervjuerna och sammanställdes 

till hela svar direkt efteråt. Detta är något som kan ifrågasättas och om intervjuerna istället hade spelats in 

och transkriberats ordagrant i efterhand hade resultatet kanske blivit annorlunda.  

 

Eftersom att det sista urvalet på fyra verktyg var baserat på svar från enkätfrågan om användande av 

testverktyg vid prestandatest av feta klienter men vid noggrannare granskning av dokumentstudier 

framkom att två av dessa inte är kompatibla med denna typ av test funderar jag om frågan eller delar av 

frågan kan ha feltolkats. I och med detta inser jag att det borde tydligare framgått i enkäten vad som 

menas med fet klient och prestandatest. Urvalet av svarsalternativ i enkäten borde kanske också ha varit 

mer noggrant utvalt för att se till att alla svarsalternativ som finns med uppfyller kravet att de kan 

användas i detta syfte. Å andra sidan fanns inte denna kännedom om testverktygen innan noggrannare 

granskning som skedde från ett urval från enkäten. För att göra detta skulle alltså en noggrannare 

granskning av en större omfattning testverktyg ha gjorts innan enkäten skapades. 

 



  
 

40 
M. Stenberg 

5.5 Diskussion av avgränsning 
Denna studie avgränsades till att enbart kartlägga och utvärdera testverktyg för prestandatest av feta 

klienter på ett teoretiskt sätt. Hade en kartläggning av testverktyg med ett mindre urval redan gjorts hade 

möjligtvis en praktisk testning av testverktygen även kunnat göras. Det visade sig att denna teoretiska 

avgränsning var lämplig då bara kartläggningen av testverktyg och sammanställandet av kriterier för dessa 

tog upp mycket tid. Att sedan införskaffa provversioner och licenser för testverktygen och lära sig att 

utföra testfall med hjälp av dessa hade inte rymts inom tidsramen för undersökningsarbetet. 

 

5.6 Framtida studier 
Denna studie ger ett bra underlag för vidare studier att utvärdera testverktyg för prestandatest av feta 

klienter praktiskt. Detta då ett mindre urval av testverktyg kartlagts och även kriterier specifika för den här 

typen av test har sammanställts. Vid en sådan studie är ett förslag att man riktar in sig på att utvärdera 

dessa verktyg mot i denna studien sammanställda kriterier för att sedan jämföra dessa resultat med 

varandra. 

 

Karakterisering av prestandatest av feta klienter kan även den byggas på med vidare studier där det på ett 

mer tekniskt detaljerat sätt kan studeras hur detta går till. Fortsatta studier inom detta område är 

förslagsvis också att göra en Design- and Creation studie där man skapar ett testverktyg som kan utföra 

prestandatest av feta klienter. Detta kräver dock stor kunskap inom området test men även utveckling och 

är mycket troligt att vara en stor och väldigt tidsomfattande undersökning. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
Dessa intervjufrågor användes som utgångspunkt vid de 3 första intervjuerna (bilaga 2, 3 och 4) 

intervjuerna. Då intervjuerna var semistrukturerade gavs utrymme att lägga till följdfrågor eller att stryka 

frågor om det behövdes. Frågor kunde under intervjuerna strykas om författaren tyckt att frågor redan 

besvarats eller om respondenten inte ville eller kunde besvara frågan. 

Generella frågor om testarbete 

• På vilket sätt arbetar du med mjukvarutestning? 

• Hur länge har du arbetat med mjukvarutestning? 

• Vad har du för arbetsroll/arbetstitel just nu? 

• Hur ser testprocessen ut på Trafikverket? (Används någon testmetod, Agila tester/ 

vattenfallsmetod, team, kravställare) 

• Hur ser Trafikverkets ALM ut? 

• Arbetar man på Trafikverket med manuella tester eller automatiserade tester? 

• Är manuella eller automatiserade tester att föredra? 

Frågor gällande prestandatest 

• Hur skulle du definiera prestandatest? 

• Arbetar du/har du arbetat med prestandatest?  

• Hur går prestandatest till? 

Frågor gällande feta klienter 

• Hur skulle du definiera feta klienter? 

• Arbetar du/har du arbetat med prestandatest av feta klienter? 

• Skiljer sig prestandatest av feta klienter från andra prestandatest? I sådana fall hur? 

Frågor gällande testverktyg 

• Arbetar du med några testverktyg i dagsläget, om ja, vilket/vilka? 

• Vad är viktigt i ett testverktyg för dig? 

• Har du använt något testverktyg för att utföra prestandatest på en fet klient, vilket i sådana fall? 
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Bilaga 2 Intervjurespondent 1, prestandatestare på applikationsnivå på 

Trafikverket. 
Ej inspelad intervju - Skriven under intervju, stödord sedan hopskrivna. 

Intervjudeltagarna är anonyma i rapporten. Inga namn eller andra identifierande uppgifter skrivs ut i 

rapporten. Deltagarna får när som helst välja att inte svara på frågorna eller dra sig ur intervjun. 

Intervjuerna är semistrukturerade och grundfrågor har skapats att utgå ifrån men frågor kan även under 

intervjun tillkomma eller falla bort.  

 

Generella frågor om testarbete 

På vilket sätt arbetar du med mjukvarutestning? 

Respondentens roll är prestandatestare på applikationsnivå. 

Arbetar med mjukvarutestning under utveckling genom att vara med och ge råd till utvecklare samt att 

kolla på webb gränssnitt, webservice gränssnitt, rest-anrop, enhetstest för systemtest, skapa flera simultana 

användare för att förbereda applikationen för prestandatest. 

I andra fall kommer utvecklare eller systemanalytiker med problem/krav att testa, börjar med möten 

presentation av applikation, får med sig frågor som testaren behöver veta, hur den är uppbyggd och 

tekniska detaljer. Sätter sig in i hur applikationerna används/ska användas och hur visar sig problemet. 

Detta sker genom snack och dokumentation och genom att skapa en övergripande bild över applikationen.  

Prestandatesten kan då delas in i fyra olika typer av prestandatest som utförs: 

• Stresstest – köra applikationen till gränsen 

• Lasttest - klara det den ska mot krav som sammanställts och beräknat antal användare 

• Konfigurationstest, kör lasttest och kollar svarstider och gör eventuella justeringar, ram, 

processor, cpu, servrar 

• Uthållighetstest - Lasttest över tid, kollar att det ska vara normala svarstider över lång tid 

Övervakning skiljer sig från prestandatest. 

Arbetet som testare kommer att handla mer och mer om att ge råd till utvecklare. 

Kort sammanfattat så arbetar respondenteten med att utföra analyser och att ge råd till utvecklare. 

Hur länge har du arbetat med mjukvarutestning? 

2 år. Tidigare utvecklare och förvaltare inom SharePoint. 

Vad har du för arbetsroll/arbetstitel just nu? 

Prestandatestare på applikationsnivå. 

Hur ser Trafikverkets ALM/utvecklingsprocess ut? 

Strök denna fråga då personen är testare och inte utvecklare och därför kanske inte insatt i Trafikverkets 

ALM. 

Hur ser testprocessen ut på Trafikverket? (Används någon testmetod, Agila tester/ 

vattenfallsmetod, team, kravställare) 

Arbetar enligt V-modellen – med egenskapade steg i denna. 

Stegen utgår i stort ifrån: krav, analys, utveckling och test samt leverans.  

Testprocessen går ut på att man analyserar, skapar testscript, skapar grundförutsättningar för att sedan 

utföra, exekvera testet och sedan rapporterar resultatet. 

Det krävs många olika kunskaper och ju mer man kan om systemet eller applikationen, desto bättre test.  

Arbetar man på Trafikverket med manuella tester eller automatiserade tester? 

Testledare skapar utifrån en kravspecifikation testfall. De testfall där prestandatest ska utföras hamnar hos 

respondenten.  
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Respondenten säger att denne jobbar med ingen av dem då denne ser manuella tester, automatiserade 

tester och prestanda som tre olika typer av tester och inte att prestandatest ingår i manuella eller 

automatiserade. 

Är manuella eller automatiserade tester att föredra? 

Struken fråga. 

 

Frågor gällande prestandatest 

Hur skulle du definiera prestandatest? 

Att minska antalet problem för en slutanvändare – Anledningen till varför man gör prestandatest.  

Arbetar du/har du arbetat med prestandatest?  

Ja arbetar enbart med prestandatest av olika applikationer. 

Hur går prestandatest till? 

Man skapar testfall och sedan utförs dessa. Övergår till att analysera data från prestandatest och 

rapporterar detta.  

 

Frågor gällande feta klienter 

Hur skulle du definiera feta klienter? 

En applikation som är skapad i ett programspråk, c#, c++  eller java eller liknade, installeras på en klient 

och har en kommunikation med applikationsserver, inte med en sql server. Installerar med hjälp av någon 

media cd-skiva eller nedladdning. Inte Word eller Excel då detta inte kommunicerar med någon 

applikationsserver. 

Arbetar du/har du arbetat med prestandatest av feta klienter? 

Ja, spelar in trafik från klienten mot servern, spelar upp med flera samtida användare men missar då 

användarupplevelsen. Kan mäta svarstid men inte se hur lång tid det tar i användargränssnittet utan bara 

anropen. 

Skiljer sig prestandatest av feta klienter från andra prestandatest? I sådana fall hur? 

Virtuella klienter. Server som pratar med flera klienter, som utför testfallen. Feta klienter måste ha lika 

många klienter som de antalet användare.  Använder datorns resurser.  

Webbapplikation kan köra flera användare på samma klient.  

Frågor gällande testverktyg 

Arbetar du med några testverktyg i dagsläget, om ja, vilket/vilka? 

Visual Studio 2013-2017 

Vad är viktigt i ett testverktyg för dig? 

Möjlighet till att på ett enkel kraftfullt sätt generera testfall och exekvera dem och framför allt enkelt och 

kraftfullt och enkelt att analysera. Vissa fallerar just på analysdelen.  

System under test, SUT, att verktyget kan göra det. 

Har du använt något testverktyg för att utföra prestandatest på en fet klient, vilket i sådana fall? 

Nej, bara enklare tester med eggplant functional. 
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Bilaga 3 Intervjurespondent 2, testledare på Trafikverket 
Ej inspelad intervju - Skriven under intervju, stödord sedan hopskrivna. 

Intervjudeltagarna är anonyma i rapporten. Inga namn eller andra identifierande uppgifter skrivs ut i 

rapporten. Deltagarna får när som helst välja att inte svara på frågorna eller dra sig ur intervjun. 

Intervjuerna är semistrukturerade och grundfrågor har skapats att utgå ifrån men frågor kan även under 

intervjun tillkomma eller falla bort.  

 

Generella frågor om testarbete 

På vilket sätt arbetar du med mjukvarutestning? 

Arbetar på ett klassiskt sätt med test. Mer administrativt arbetssätt än tekniskt. Mer projektledning och åt 

det administrativa hållet.  

Hur länge har du arbetat med mjukvarutestning? 

Sen 1998, 19 år. 

Vad har du för arbetsroll/arbetstitel just nu? 

Testledare är titeln på i anställning men rollen innebär också projektledare/teamledare. 

Hur ser Trafikverkets ALM/utvecklingsprocess ut? 

Inte insatt i hur utvecklingsprocessen ser ut i dagsläget men vill i framtiden ha en ALM med automatiska 

leveranser och automatiska tester samt kunna skapa och använda automatiska virtuella servrar.  

Hur ser testprocessen ut på Trafikverket? (Används någon testmetod, Agila tester/ 

vattenfallsmetod, team, kravställare) 

Trafikverkets egen metod, U-bilden, framtagen baserad på vanliga v-metoden. 

Övergripande krav och sedan borra sig ner till användarfall och task, vidare till enhetsutveckling, sedan 

uppåt till enhetstester och systemtester och längst upp igen sker acceptans och leveranstest.  

Arbetar man på Trafikverket med manuella tester eller automatiserade tester? 

Trafikverkets test sker till huvuddel med manuella tester. En del jobbar med automatiska tester men det 

verkar som att de aldrig blir helt automatiskt utan det automatiska håller ca 1 år sedan faller det och blir 

manuella tester igen. De automatiska testerna bygger ofta på en person som utför/ansvarar för dem och de 

blir då personberoende så när denne person försvinner faller det automatiska.  

Är manuella eller automatiserade tester att föredra? 

För utforskande tester är manuella att föredra. 

För komplicerade flöden där mycket ska kontrolleras är manuella tester att föredra. 

Regressionstester (ofta enformiga tester) borde automatiseras.  

 

Frågor gällande prestandatest 

Hur skulle du definiera prestandatest? 

Att verifiera att de prestandakrav som finns fungerar i verkligheten. 

Arbetar du/har du arbetat med prestandatest?  

Ja massor, huvudsakliga sysslan är kring prestandatest. 

Hur går prestandatest till? 

Man tar kraven och omvandlar dessa till testfall som man sedan omvandlar till script som sedan körs i 

någon testmiljö. Därefter tar man de resultaten och verifierar mot ställda krav. 

 

Frågor gällande feta klienter 

Hur skulle du definiera feta klienter? 

.exe fil. 
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Arbetar du/har du arbetat med prestandatest av feta klienter? 

Nej, då respondenten arbetar administrativ mer. Man inkluderas av problemet.  

Skiljer sig prestandatest av feta klienter från andra prestandatest? I sådana fall hur? 

Man behöver kunna få tag på handtag eller objekt som ofta saknas hos feta klienter. För att kunna köra ett 

script måste applikationen kunna manipuleras vilket är svårt med feta klienter. Kalkylatorn i Windows är 

en fet klient.  

 

Frågor gällande testverktyg 

Arbetar du med några testverktyg i dagsläget, om ja, vilket/vilka? 

Håller på att lära sig eggplant functional. 

Vad är viktigt i ett testverktyg för dig? 

Att verktyget ska kunna appliceras på olika problemställningar som kommer in. Problemställningar som 

innefatta många olika saker som: nätverk, klienter, feta klienter, webbapplikationer och stora datasystem. 

Ett verktyg som kan hantera allt och de flesta miljöerna. 

Har du använt något testverktyg för att utföra prestandatest på en fet klient, vilket i sådana fall? 

HP Loadrunner har använts tidigare som är ett verktyg som täcker mycket och har många tillägg vilket gör 

det bra. Har även tidigare använt OpenSTA som är ett webbbaserat opensource verktyg som är väldigt bra 

och helt gratis men kan bara testa webbapplikationer.  
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Bilaga 4 Intervjurespondent 3 
Ej inspelad intervju - Skriven under intervju, stödord sedan hopskrivna. 

Intervjudeltagarna är anonyma i rapporten. Inga namn eller andra identifierande uppgifter skrivs ut i 

rapporten. Deltagarna får när som helst välja att inte svara på frågorna eller dra sig ur intervjun. 

Intervjuerna är semistrukturerade och grundfrågor har skapats att utgå ifrån men frågor kan även under 

intervjun tillkomma eller falla bort.  

Då intervjusvaren i detta fall sagts ska hållas anonyma har jag i detta fall censurerat arbetstitel på denna 

respondent då jag anser att det i detta fall skulle kunna vara identifierbart av respondentens identitet. 

 

Generella frågor om testarbete 

På vilket sätt arbetar du med mjukvarutestning? 

Vad har du för arbetsroll/arbetstitel just nu? 

********, jobbar inte direkt med test men medarbetarna jobbar med test. 

Hur länge har du arbetat med mjukvarutestning? 

Sen slutet av 90-talet och har tidigare arbetat med inspelade automatiserade tester, testfallsframtagande 

och planering av testutförande och testfall. 

Hur ser Trafikverkets ALM/utvecklingsprocess ut? 

Struken fråga. 

Hur ser testprocessen ut på Trafikverket? (Används någon testmetod, Agila tester/ 

vattenfallsmetod, team, kravställare) 

Använder en testprocess som är anpassad för Trafikverket och som bygger på TMap. Går att bygga på och 

ändra testprocessen genom att ta delar ifrån TMap om det skulle behövas vilket har gjorts under tiden. 

Utformningar av testmiljöer. Finns testhandböcker, tesmallar och testfallsmallar att utgå ifrån. 

Arbetar man på Trafikverket med manuella tester eller automatiserade tester? 

Arbetar främst med manuella tester på Trafikverket. Det förekommer även automatiserade tester men utan 

någon större struktur runt. Någon som behövs komma vidare med. Det finns vissa projekt som kan ha 

något automatiserat test men det finns inte någon gemensam enhetlig implementation av automatiska 

tester utan det beror på olika projekt. 

 

Är manuella eller automatiserade tester att föredra? 

En kombination av manuella och automatiserade tester är att föredra. Kan vara bra att börja med manuella 

tester för att kunna bedöma vilka tester som ska automatiseras. Främst är det regressionstester som är 

återupprepande som det ses nytta i att automatisera. 

 

Frågor gällande prestandatest 

Hur skulle du definiera prestandatest? 

Att det kan vara allt från att mäta svarstider till att mäta systemet vid stress, vad systemet mäktar med. 

Belastningstester där man kollar hur hör belastning systemet tål. Men främst pratar man om svarstider när 

man pratar om prestandatest. 

Arbetar du/har du arbetat med prestandatest?  

Nej.  

Hur går prestandatest till? 

Struken fråga. 

Frågor gällande feta klienter 
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Hur skulle du definiera feta klienter? 

Arbetar du/har du arbetat med prestandatest av feta klienter? 

Skiljer sig prestandatest av feta klienter från andra prestandatest? I sådana fall hur? 

Strukna frågor. 

 

Frågor gällande testverktyg 

Arbetar du med några testverktyg i dagsläget, om ja, vilket/vilka? 

Inte i dagsläget men har tidigare arbetet med testverktyg från Rationals/IBM och även med TFS. 

Vad är viktigt i ett testverktyg för dig? 

Administrations och planeringsdelarna i ett testverktyg. Uppföljning, att man tydligt ser resultat och 

uppföljning av testet. Att det är enkelt och tydligt att skapa testfall.  Att det även är enkelt för såna som 

inte direkt arbetar med IT utan att det även kan användas av andra för att skapa testfall. När det gäller 

automatiseringsverktyg så behövs det verktyg som är lätta att bygga upp automatiseringen. Så att man kan 

bygga upp automatisering och underhålla denna även med en inte alltför djup utvecklarbakgrund. Då kan 

verktyget användas av fler. 

Har du använt något testverktyg för att utföra prestandatest på en fet klient, vilket i sådana fall? 

Struken fråga. 
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Bilaga 5 Återkopplande intervju med respondent 1 & 2 
Återkoppling till tidigare semi strukturerade intervjuer med tidigare intervjurespondenter (respondent 1 & 

2) för förtydligande av behov och uppfattning av prestandatest av feta klienter. 

 

Vad menas från ert perspektiv med en fet klient? 

Med en fet klient menas en applikation/program/system som är installerad och körs lokalt på en klient 

men samtidigt är uppkopplad till en gemensam server, applikationsserver, men utan koppling till 

webbserver.  

 

Vad menas från ert perspektiv med prestandatest av en fet klient? 

Serverkoppling 

Injectors 

Ett prestandatest av detta innebär att mäta svarstider i programmet på klienten vid simulerade flera 

samtida användare mot servern.  

Ett testverktyg för detta ska alltså kunna skapa virtuella klienter (simulera samtida användare) och mäta 

svarstider i programmet som körs på klienten.  
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Bilaga 6 Intervjurespondent 4, Dr. Emil Alégroth 
Strukturerad mailintervju med Emil Alégroth, doktorand i Software Engineergin vid institutionen för data- 

och informationsteknik. Respondenten har i detta fall blivit ställd frågan om namn och identifierande 

uppgifter får skrivas med i rapporten och detta har respondenten skriftligt över mailkontakt godkänt. 

Hur skulle du definiera prestandatest? 

Test med syfte att kontrollera ett systems förmåga att hantera hög last, kontinuerlig input över lång tid, 

etc. Dvs, tester som pressar systemets förmåga att fungera över tid eller i situationer då det kommer 

mycket samtidiga indata från användare eller andra entiteter. 

  

Hur skulle du definiera begreppet fet klient? 

En fet klient är en klient som gör mycket beräkningar för ett system. Alternativet är en tunn klient där mer 

av uträkningar/beräkningar/rendinger/etc görs på serversidan.  

  

Vad är viktiga egenskaper för ett testverktyg som ska användas för prestandatest av en fet klient 

som har en koppling till en applikationsserver? 

Feta klienter behöver ta indata från användaren så det är lämpligt att prestandatest av feta klienter opererar 

nära GUIt (om sådant finns) för att man skall testa så nära verkligt användande av systemet som möjligt. 

Man skall oavsett beakta vad det är man vill testa och också ha verktyg som kan interagera med tekniska 

interface för att snabbt bombadera klienten med mycket inputdata för att pressa dess kapabilitet. Men man 

får inte glömma GUI sidan som sagt. Kan vara användbart speciellt för minnesläckor och liknande. 

 

Vilka testverktyg känner du till som klarar av att utföra prestandatest på en fet klient som har en 

koppling till en applikationsserver? 

Jag känner inte till några verktyg för API (lågnivå) baserat prestandatest men på högre nivå så kan man 

använda EyeAutomate eller något annat GUI-baserat verktyg. Så ett par alternativ är Sikuli, Selenium och 

EyeSel.  
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Bilaga 7 Enkätfrågor  
Länk: https://goo.gl/forms/w6uyiO3EIxV9Eohl2 

 

Enkätfrågor: 

 

Enkätfråga 1. 

 
Enkätfråga 2. 

 
Enkätfråga 3. 

 

https://goo.gl/forms/w6uyiO3EIxV9Eohl2
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Enkätfråga 4. 

 
Enkätfråga 5. 

 
Enkätfråga 6. 

 

Enkätfråga 7. 
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Enkätfråga 8. 

 

Enkätfråga 9. 

 

Enkätfråga 10. 

 

Enkätfråga 11. 

 

Enkätfråga 12. 
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Bilaga 8 Sammanställning av kommentarer för testverktyg vid 

mjukvarutest 
Från enkätfrågorna 4 och 5 där enkätdeltagarna har fått skriva om positiva och negativa upplevelser för de testverktyg 

som tidigare valts i fråga 3 (testverktyg vid mjukvarutestning) har dessa kommentarer här sammanställts och 

kategoriserats på testverktyg. Här har även angetts vad respondenterna har svarat på fråga 2, vilken typ av test de arbetar 

med.  
Testverktyg Positiva upplevelser Negativa upplevelser 

Apache JMeter  

 

Antal som valt detta: 2 

 

Både manuella tester och 

automatiserade tester har 

angetts att respondenter 

arbetar med vid val av 

detta testverktyg. 

Open source-alternativens stora fördel är 

förstås att de är gratis, men också att de 

hålls up-to-date genom stora 

communities av användare och företag. 

 

Apica  

 

Antal som valt detta: 4 

 

Både manuella tester och 

automatiserade tester har 

angetts att respondenter 

arbetar med vid val av 

detta testverktyg. 

Hyfsat lätt att arbeta med Oftast går det snabbt att skapa och 

utföra testfall men vissa applikationer är 

uppbyggt på ett mycket komplicerat sätt 

vilket kan medföra att testfallen kan ta 

mycket lång tid att skapa. 

 

Eftersom jag inte är utvecklare i 

grunden så kan det vara lite svårt att få 

till testerna. 

 

eggPlant Functional  

 

Antal som valt detta: 2 

 

Både manuella tester och 

automatiserade tester har 

angetts att respondenter 

arbetar med vid val av 

detta testverktyg. 

 Oftast går det snabbt att skapa och 

utföra testfall men vissa applikationer är 

uppbyggt på ett mycket komplicerat sätt 

vilket kan medföra att testfallen kan ta 

mycket lång tid att skapa. 

 

HP LoadRunner 

 

Antal som valt detta: 2 

 

Både manuella tester och 

automatiserade tester har 

angetts att respondenter 

HP LR: Mångsidighet, det finns många 

protokol. Bra stöd för novisa användare 

Gränssnitten i samtliga HPs verktyg är 

otroligt ålderdomliga och 

licenskostnaderna är absurda. 

 

HP LR: Dyrt 
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arbetar med vid val av 

detta testverktyg. 

Microsoft Visual Studio 

Test Professional 

 

Antal som valt detta: 17 

 

Både manuella tester och 

automatiserade tester har 

angetts att respondenter 

arbetar med vid val av 

detta testverktyg. 

Ordning och lätt att se resultat. 

 

Verktygen är en förutsättning för att 

kunna utföra testerna. 

 

I klienten (MTM) får man en bra 

överblick över testresultatet. Det är lätt 

att administrera testfall. Allt hänger ihop 

krav (PBI:er/User stories, testfall, buggar 

och övriga work items. 

 

Bra för att testa API 

 

Lätt att förstå. Bra koppling tillbaks till 

kraven. 

 

Bra överblick. 

 

Överblick, sammanhållande info kring 

test och krav, exekvering av testfall 

kopplat till krav. 

 

Användarvänlig. 

 

Hyfsat lätt att arbeta med 

 

Positivt att kunna automatisera test. 

Vissa funktioner går bara att göra i 

klienten (MTM) och inte i 

webbgränssnittet och vice versa. 

Upplever att funktioner i 

webbgränssnittet är "dolda" och man får 

leta via små ikoner eller 

högerklicksmenyer. Diagrammen 

(charts) som man kan skapa i 

webbgränssnittet blir alldeles för små 

och visar inte hela testresultatet om en 

testplan innehåller mer än 8 PBI:er/ 

User stories. I webbgränssnittet är ytan 

för att skriva testfall alldeles för liten. 

 

Svårt att skriva ut testfall. Svårt att föra 

över ett testfall från ett projekt till ett 

annat. 

 

Svårighet med att exportera/importera 

till excel. 

 

Resultatrapporterna - design och 

funktion, Exportera/importera testfall till 

Office. 

 

Dyr licens. 

 

Eftersom jag inte är utvecklare i 

grunden så kan det vara lite svårt att få 

till testerna. 

 

Tar tid, kräver viss “programmering” 

och underhåll 
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Microsoft Visual Studio 

Ultimate  

 

Antal som valt detta: 3 

 

Både manuella tester och 

automatiserade tester har 

angetts att respondenter 

arbetar med vid val av 

detta testverktyg. 

Visual Studio är kraftfullt. Förmodligen 

är LoadRunner mer kraftfullt men det 

har vi inte på *****. 

 

På den kommersiella sidan sticker 

Microsofts verktyg ut positivt tack vare 

deras skicklighet kring användarbarhet 

och integrationer med annan mjukvara 

som till exempel Git för att nämna något. 

 

Oftast går det snabbt att skapa och 

utföra testfall men vissa applikationer är 

uppbyggt på ett mycket komplicerat sätt 

vilket kan medföra att testfallen kan ta 

mycket lång tid att skapa. 

Selenium  

 

Antal som valt detta: 7 

 

Både manuella tester och 

automatiserade tester har 

angetts att respondenter 

arbetar med vid val av 

detta testverktyg. 

Positivt att kunna automatisera test 

 

Selenium: Väldigt kraftfullt iom 

webdrivern 

 

Hyfsat lätt att arbeta med 

 

Open source-alternativens stora fördel är 

förstås att de är gratis, men också att de 

hålls up-to-date genom stora 

communities av användare och företag. 

Tar tid, kräver viss “programmering” 

och underhåll 

 

Selenium: Hög tröskel om man inte kan 

koda 

 

Eftersom jag inte är utvecklare i 

grunden så kan det vara lite svårt att få 

till testerna. 

Telerik Test Studio  

 

Antal som valt detta: 1 

 

Manuella tester har angetts 

att respondenter arbetar 

med vid val av detta 

testverktyg. 

  

Specflow (Cucumber) *  

 

Antal som valt detta: 1 

 

Både manuella tester och 

automatiserade tester har 

angetts att respondenter 

arbetar med vid val av 

detta testverktyg. 

Verktygen är en förutsättning för att 

kunna utföra testerna 

 

RestSharp (API-tester) *  

 

Antal som valt detta: 1 

 

Både manuella tester och 

automatiserade tester har 

angetts att respondenter 

Verktygen är en förutsättning för att 

kunna utföra testerna 
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arbetar med vid val av 

detta testverktyg. 

SoapUI (pro och open 

source) * 

 

Antal som valt detta: 3 

 

Både manuella tester och 

automatiserade tester har 

angetts att respondenter 

arbetar med vid val av 

detta testverktyg. 

Bra för att testa API. 

 

Positivt att kunna automatisera test. 

 

SoapUI: Lämpar sig väl för 

webbtjänster, kraftfullt iom möjligheten 

till groovy-skript och möjligheten att 

skriva egna bibliotek. 

Tar tid, kräver viss “programmering” 

och underhåll 

 

SoapUI: Buggigt 

Microsoft Test Manager 

*  

 

Antal som valt detta: 1 

 

Inget av manuella tester 

och automatiserade tester 

har angetts att 

respondenter arbetar med 

vid val av detta 

testverktyg. 

Integrerat med Microsoft TFS B  

ReQtest *  

 

Antal som valt detta: 1 

 

Manuella tester har angetts 

att respondenter arbetar 

med vid val av detta 

testverktyg. 

Användarvänligt verktyg med bra 

funktioner för hantering av och 

mappning mellan krav och testfall, samt 

planering-genomförande-uppföljning av 

testtillfällen 

Vissa uppföljningsfunktioner har 

förbättringspotential, t.ex. när jag vill ha 

ut lista på vilka krav som är kopplade 

till vilka testfall så visas det med interna 

id-nummer. Jag skulle gärna vilja ha ut 

informationen med testfallsnummer och 

–namn 

 

OpenSTA *  

 

Antal som valt detta: 1 

 

Både manuella tester och 

automatiserade tester har 

angetts att respondenter 

arbetar med vid val av 

detta testverktyg. 

OpenSTA var ett väldigt enkelt verktyg OpenSTA dessvärre bara för webb. 
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TestComplete från 

Smartbear*  

 

Antal som valt detta: 4 

 

Både manuella tester och 

automatiserade tester har 

angetts att respondenter 

arbetar med vid val av 

detta testverktyg. 

Flexibelt och mångsidigt, C# script 

baserat. 

 

Klarar av de programmeringsspråk vi 

jobbar med. 

 

 

 

 Verktyg markerat med * är testverktyg som angetts vid svarsalternativ Övrigt 
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Bilaga 9 Sammanställning av kommentarer för testverktyg vid 

prestandatest 
Från enkätfrågorna 7 och 8 där enkätdeltagarna har fått skriva om positiva och negativa upplevelser för de testverktyg 

som tidigare valts i fråga 6 (testverktyg vid prestandatest) har dessa kommentarer här sammanställts och kategoriserats 

på testverktyg. Här har även angetts vad respondenterna har svarat på fråga 2, vilken typ av test de arbetar med.  
 

Testverktyg Positiva upplevelser Negativa upplevelser 

Apache JMeter  

 

Antal som valt detta: 2 

 

Både manuella tester och 

automatiserade tester har 

angetts att respondenter 

arbetar med vid val av 

detta testverktyg. 

JMeter är gratis 

 

Open source-alternativens stora fördel är 

förstås att de är gratis, men också att de 

hålls up-to-date genom stora communities 

av användare och företag. 

JMeter saknar stöd för protokoll och 

analysverktyg 

Apica  

 

Antal som valt detta: 3 

 

Både manuella tester och 

automatiserade tester har 

angetts att respondenter 

arbetar med vid val av 

detta testverktyg. 

Open source-alternativens stora fördel är 

förstås att de är gratis, men också att de 

hålls up-to-date genom stora communities 

av användare och företag. 

Jag har just installerat dessa och kan inte 

verktygen 

 

Oftast går det snabbt att skapa och utföra 

testfall men vissa applikationer är 

uppbyggt på ett mycket komplicerat sätt 

vilket kan medföra att testfallen kan ta 

mycket lång tid att skapa. 

eggPlant Functional  

 

Antal som valt detta: 2 

 

Både manuella tester och 

automatiserade tester har 

angetts att respondenter 

arbetar med vid val av 

detta testverktyg. 

 Jag har just installerat dessa och kan inte 

verktygen  

 

Oftast går det snabbt att skapa och utföra 

testfall men vissa applikationer är 

uppbyggt på ett mycket komplicerat sätt 

vilket kan medföra att testfallen kan ta 

mycket lång tid att skapa. 
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HP LoadRunner 

 

Antal som valt detta: 3 

 

Både manuella tester och 

automatiserade tester har 

angetts att respondenter 

arbetar med vid val av 

detta testverktyg. 

LoadRunner är det bästa och mest 

allsidiga verktyget 

 

HP LR: Mångsidighet, det finns många 

protokol. Bra stöd för novisa användare 

Gränssnitten i samtliga HPs verktyg är 

otroligt ålderdomliga och 

licenskostnaderna är absurda. 

 

LoadRunner är dyrt 

 

HP LR: Dyrt 

Microsoft Visual Studio 

Test Professional 

 

Antal som valt detta: 4 

 

Både manuella tester och 

automatiserade tester har 

angetts att respondenter 

arbetar med vid val av 

detta testverktyg. 

Visual Studio Test ingår när man är 

partner med Microsoft 

 

 

 

Microsoft Visual Studio 

Ultimate  

 

Antal som valt detta: 3 

 

Manuella tester har angetts 

att respondenter arbetar 

med vid val av detta 

testverktyg. 

Utvecklarna kan själva skriva kod för att 

testa prestanda.  

Visual Studio är kraftfullt. Förmodligen 

är LoadRunner mer kraftfullt men det har 

vi inte på ***** 

Svårt för andra än utvecklarna att förstå 

vad som händer. 

Oftast går det snabbt att skapa och utföra 

testfall men vissa applikationer är 

uppbyggt på ett mycket komplicerat sätt 

vilket kan medföra att testfallen kan ta 

mycket lång tid att skapa. 

Telerik Test Studio  

 

Antal som valt detta: 1 

 

Manuella tester har angetts 

att respondenter arbetar 

med vid val av detta 

testverktyg. 

  

NeoLoad *  

 

Antal som valt detta: 1 

 

Automatiserade tester har 

angetts att respondenter 

arbetar med vid val av 

detta testverktyg. 

NeoLoad kostar mindre än LoadRunner  

EdgeSight *  

 

Antal som valt detta: 1 

 

Automatiserade tester har 

angetts att respondenter 

EdgeSight är skräddarsytt för test av 

Citrix 
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arbetar med vid val av 

detta testverktyg. 

TestComplete från 

Smartbear* 

 

Antal som valt detta: 1 

 

Både manuella tester och 

automatiserade tester har 

angetts att respondenter 

arbetar med vid val av 

detta testverktyg. 

 Just detta verktyg kanske inte gjort 

specifikt för lasttester 

 

 Verktyg markerat med * är testverktyg som angetts vid svarsalternativ Övrigt 
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Bilaga 10 Sammanställning av kommentarer för testverktyg vid 

prestandatest av feta klienter 
Från enkätfrågorna 10 och 11 där enkätdeltagarna har fått skriva om positiva och negativa upplevelser för de testverktyg 

som tidigare valts i fråga 9 (testverktyg vid prestandatest av feta klienter) har dessa kommentarer här sammanställts och 

kategoriserats på testverktyg. Här har även angetts vad respondenterna har svarat på fråga 2, vilken typ av test de arbetar 

med.  
 

Testverktyg Positiva upplevelser Negativa upplevelser 

eggPlant Functional  

 

Antal som valt detta: 1 

 

Inget av automatiserade 

eller manuella tester har 

angetts att respondenter 

arbetar med vid val av detta 

testverktyg. 

Har inte hunnit genomföra 

prestandatestningar ännu med Functional. 

Har bara byggt upp testfall, vilket har 

fungerat bra! 

Lite komplext att sätta sig in i och aningen 

bristfällig dokumentation. De håller 

emellertid på att succesivt förbättra den. 

HP LoadRunner 

 

Antal som valt detta: 1 

 

Automatiserade tester har 

angetts att respondenter 

arbetar med vid val av detta 

testverktyg. 

LoadRunner har stöd för över 60 protokoll 

varav vissa nyttjas av feta klienter, även 

LoadRunner har bra stöd för Citrix 

 

Alla verktyg kräver rejält med erfarenhet 

för att få till stabila skript, särskilt RDP 

och Citrix. Rejäla licenskostnader. 

Microsoft Visual Studio 

Test Professional 

 

Antal som valt detta: 4 

 

Både manuella tester och 

automatiserade tester har 

angetts att respondenter 

arbetar med vid val av detta 

testverktyg. 

 

 

 

 

Microsoft Visual Studio 

Ultimate  

 

Antal som valt detta: 1 

 

Manuella tester har angetts 

att respondenter arbetar med 

vid val av detta testverktyg. 

 
 

Telerik Test Studio  

 

Antal som valt detta: 1 
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Manuella tester har angetts 

att respondenter arbetar med 

vid val av detta testverktyg. 

EdgeSight *  

 

Antal som valt detta: 1 

 

Automatiserade tester har 

angetts att respondenter 

arbetar med vid val av detta 

testverktyg. 

EdgeSight är specialanpassat för Citrix 

 

Alla verktyg kräver rejält med erfarenhet 

för att få till stabila skript, särskilt RDP 

och Citrix. Rejäla licenskostnader. 

TestComplete från 

Smartbear* 

 

Antal som valt detta: 1 

 

Både manuella tester och 

automatiserade tester har 

angetts att respondenter 

arbetar med vid val av detta 

testverktyg. 

 Just detta verktyg kanske inte gjort 

specifikt för lasttester 

 Verktyg markerat med * är testverktyg som angetts vid svarsalternativ Övrigt 
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Bilaga 11 Kvalitativ tematiska dataanalys, tema generell information 
Tema Intervjufråga och 

respondent 

Citat Tolkning 

Generell info 

 

Respondent 1. 

Prestandatestare på 

applikationsnivå. 

På vilket sätt arbetar du med 

mjukvarutestning? 

“vara med och ge råd till 

utvecklare” & “möten 

presentation av applikation” 

& “hur den är uppbyggd 

och tekniska detaljer. Sätter 

sig in i hur applikationerna 

används/ska användas” & 

“att utföra analyser och att 

ge råd till utvecklare” 

Arbetet med 

mjukvarutestning kan kort 

beskrivas genom att utföra 

analyser av applikationer 

och rapporterar detta till 

utvecklare. För att kunna 

utföra analys av 

applikationen krävs först att 

man har en genomgång av 

hur applikationen är 

uppbyggd med tekniska 

detaljer och till vad och hur 

applikationen ska användas.  

Generell info 

 

Respondent 1. 

Prestandatestare på 

applikationsnivå. 

Hur ser testprocessen ut på 

Trafikverket? 

“Arbetar enligt V-modellen 

– med egenskapade steg i 

denna.” & “utgår i stort 

ifrån: krav, analys, 

utveckling och test samt 

leverans” & “man 

analyserar, skapar testscript, 

skapar grundförutsättningar 

för att sedan utföra, 

exekvera testet och sedan 

rapporterar resultatet” & 

“Det krävs många olika 

kunskaper och ju mer man 

kan om systemet eller 

applikationen, desto bättre 

test” 

På trafikverket arbetar man 

enligt V-modellen men med 

egenskapade steg som 

innefattar: krav, analys, 

utveckling, test och 

leverans. När man testar så 

analyserar man vad som ska 

testas, skapar testscript och 

grundförutsättningar. Sedan 

exekveras testen och resultat 

rapporteras. Genom att ha 

goda kunskaper om 

systemet eller applikationen 

blir testen bättre. 

Generell info 

 

Respondent 1. 

Prestandatestare på 

applikationsnivå. 

Arbetar man på Trafikverket 

med manuella tester eller 

automatiserade tester? 

“Testledare skapar utifrån 

en kravspecifikation 

testfall” & “ser manuella 

tester, automatiserade tester 

och prestanda som tre olika 

typer av tester och inte att 

prestandatest ingår i 

manuella eller 

automatiserade” 

Testfall skapas av en 

testledare utifrån 

kravspecifikation.  

Manuella tester, 

automatiserade tester och 

prestandatest kan ses som 

tre olika typer av test. 

Generell info 

 

Respondent 2. Testledare. 

Hur ser Trafikverkets 

ALM/utvecklingsprocess ut? 

” vill i framtiden ha en 

ALM med automatiska 

leveranser och automatiska 

tester” 

I framtiden vill Trafikverket 

ha en ALM (Application 

Lifecycle management) med 

automatiska leveranser och 

automatiska tester. 

Generell info 

 

Respondent 2. Testledare. 

Hur ser testprocessen ut på 

Trafikverket? 

” egna metod, U-bilden, 

framtagen baserad på 

vanliga v-metoden” & ”krav 

och sedan borra sig ner till 

Trafikverket jobbar med test 

enligt en egen metod som 

baseras på V-modellen. Den 

består av stegen krav, 



  
 

67 
M. Stenberg 

användarfall och task, 

vidare till enhetsutveckling, 

sedan uppåt till enhetstester 

och systemtester och längst 

upp igen sker acceptans och 

leveranstest. “ 

användarfall och tasks, 

enhetsutveckling, 

enhetstester och 

systemtester samt till sist 

acceptans och 

leveranstester. 

Generell info 

 

Respondent 2. Testledare. 

Arbetar man på Trafikverket 

med manuella tester eller 

automatiserade tester? 

 

” Trafikverkets test sker till 

huvuddel med manuella 

tester.” & “En del jobbar 

med automatiska tester men 

det verkar som att de aldrig 

blir helt automatiskt utan 

det automatiska håller ca 1 

år sedan faller det och blir 

manuella tester igen” 

Till största del jobbar 

Trafikverket med manuella 

tester men även 

automatiserade tester 

förekommer även om det 

ofta bara håller under en 

begränsad tidsperiod efter 

implementering och återgår 

sedan till att bli manuella 

tester igen. 

Generell info 

 

Respondent 2. Testledare. 

Är manuella tester eller 

automatiserade tester att 

föredra? 

“För utforskande tester är 

manuella att föredra. 

För komplicerade flöden där 

mycket ska kontrolleras är 

manuella tester att föredra. 

Regressionstester (ofta 

enformiga tester) borde 

automatiseras.” 

Vilket som är bäst av 

manuella tester och 

automatiserade tester beror 

på vad som ska testas. För 

komplicerad och 

utforskande tester passar 

manuella tester och för mer 

enformiga tester passar 

automatiserade tester. 

Generell info 

 

Respondent 3. **** 

Hur ser testprocessen ut på 

Trafikverket? 

 

” testprocess som är 

anpassad för Trafikverket 

och som bygger på TMap” 

& ”Går att bygga på och 

ändra testprocessen genom 

att ta delar ifrån TMap om 

det skulle behövas” & ” 

Finns testhandböcker, 

testmallar och 

testfallsmallar att utgå 

ifrån.” 

Trafikverkets testprocess 

bygger på TMap men är 

anpassad för Trafikverket 

genom att bygga på och 

ändra den genom att plocka 

delar från TMap. Vid 

utformning av test finns 

testmallar och 

testfallsmallar att utgå ifrån. 

Generell info 

 

Respondent 3. ****. 

Arbetar man på Trafikverket 

med manuella tester eller 

automatiserade tester? 

” främst med manuella 

tester på Trafikverket. Det 

förekommer även 

automatiserade tester men 

utan någon större struktur 

runt” & “finns inte någon 

gemensam enhetlig 

implementation av 

automatiska tester utan det 

beror på olika projekt” 

På Trafikverket sker tester 

till större del manuellt men 

automatiserade tester kan 

också förekomma i olika 

projekt. Det finns dock 

ingen tydlig och enhetlig 

implementation av 

automatiserade tester. 

Generell info 

 

Respondent 3. **** 

Är manuella tester eller 

automatiserade tester att 

föredra? 

” kombination av manuella 

och automatiserade” & 

”Främst är det 

regressionstester som är 

En kombination av manuella 

och automatiserade tester är 

att föredra vid testarbete. 

Automatisering av tester 
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återupprepande som det ses 

nytta i att automatisera”. 

gäller främst vid 

återupprepande tester som 

regressionstester. 
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Bilaga 12 Kvalitativ tematiska dataanalys, tema prestandatest 
Tema 

 

Intervjufråga och 

respondent 

Citat Tolkning 

Prestandatest 

 

Respondent 1. 

Prestandatestare på 

applikationsnivå. 

På vilket sätt arbetar du med 

mjukvarutestning? 

“Prestandatesten kan då 

delas in i fyra olika typer av 

prestandatest som utförs: 

Stresstest – köra 

applikationen till gränsen 

Lasttest - klara det den ska 

mot krav som sammanställts 

och beräknat antal 

användare 

Konfigurationstest, kör 

lasttest och kollar svarstider 

och gör eventuella 

justeringar, ram, processor, 

cpu, servrar 

Uthållighetstest - Lasttest 

över tid, kollar att det ska 

vara normala svarstider över 

lång tid” 

 

Prestandatest delas in fyra 

olika kategorier av 

utförande: 

Stresstest – Applikationen 

testas genom att köras till 

gränsen av vad den klarar 

av 

Lasttest – Testar 

applikationen genom att 

utföra krav med ett större 

antal användare. 

Konfigurationstest – 

Applikationen testas genom 

och lasttest där svarstider 

kontrolleras och justeringar 

görs för att sedan göra om 

testet och kola om 

svarstiderna blir 

annorlunda. 

Uthållighetstest – Lasttest 

som körs över tid för att 

kontrollera om svarstiderna 

är normala även över längre 

tid 

Prestandatest 

 

Respondent 1. 

Prestandatestare på 

applikationsnivå. 

Hur skulle du definiera 

prestandatest? 

“Att minska antalet problem 

för en slutanvändare” 

Prestandatest är test som 

görs med syftet att minska 

antalet problem för en 

slutanvändare. 

Prestandatest 

 

Respondent 1. 

Prestandatestare på 

applikationsnivå. 

Hur går prestandatest till? 

” Man skapar testfall och 

sedan utförs dessa. Övergår 

till att analysera data från 

prestandatest och 

rapporterar detta. ” 

Prestandatest görs genom 

att skapa testfall som 

exekveras. Resultatdata från 

det exekverade testet 

analyseras och rapporteras 

sedan. 

Prestandatest 

 

Respondent 2. Testledare. 

Hur skulle du definiera 

prestandatest? 

” verifiera att de 

prestandakrav som finns 

fungerar” 

Test som görs för att 

verifiera att de krav som 

finns på applikationens 

prestanda fungerar. 

Prestandatest 

 

Respondent 2. Testledare. 

Hur går prestandatest till? 

“tar kraven och omvandlar 

dessa till testfall som man 

sedan omvandlar till script 

som sedan körs i någon 

testmiljö. Därefter tar man 

de resultaten och verifierar 

mot ställda krav” 

Testfall skapas utifrån krav 

och görs om till testscript 

och dessa körs sedan i en 

testmiljö. Resultatet 

verifieras därefter mot krav. 
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Prestandatest 

 

Respondent 3. ****. 

Hur skulle du definiera 

prestandatest? 

” att mäta svarstider till att 

mäta systemet vid stress” & 

”Belastningstester där man 

kollar hur hör belastning 

systemet tål”  & “främst 

pratar man om svarstider” 

Prestandatest går främst ut 

på att mäta svarstider och 

belastning för ett system 

eller applikation. 

Prestandatest 

 

Respondent 4. Emil 

Alégroth, doktorand i 

Software Engineergin vid 

institutionen för data- och 

informationsteknik. 

Hur skulle du definiera 

prestandatest? 

” att kontrollera ett systems 

förmåga att hantera hög last, 

kontinuerlig input över lång 

tid, etc” & ” tester som 

pressar systemets förmåga 

att fungera över tid eller i 

situationer då det kommer 

mycket samtidig indata” 

Prestandatest görs för att 

kontrollera påverkan på ett 

system vid hög belastning 

och kontinuerliga indata 

över lång tid. Detta innebär 

tester som pressar systemets 

förmåga vid dessa tillfällen. 

 

  



  
 

71 
M. Stenberg 

Bilaga 13 Kvalitativ tematiska dataanalys, tema feta klienter 
Tema Respondent och 

intervjufråga 

Citat Tolkning 

Feta klienter Respondent 1. 

Prestandatestare på 

applikationsnivå. 

Hur skulle du definiera feta 

klienter? 

” applikation … installeras på 

en klient och har en 

kommunikation med 

applikationsserver”  

En fet klient är en 

applikation som installeras 

lokalt på en klient och utför 

förfrågningar och 

beräkningar mot en 

applikationsserver. 

Feta klienter Respondent 2. Testledare. 

Hur skulle du definiera feta 

klienter? 

”.exe fil”  Ett exempel på en fet klient 

är en .exe-fil. 

Feta klienter Respondent 1 & 2. 

Prestandatestare på 

applikationsnivå & 

testledare. 

Vad menas från ert 

perspektiv med en fet 

klient? 

” menas en 

applikation/program/system 

som är installerad och körs 

lokalt på en klient men 

samtidigt är uppkopplad till en 

gemensam server, 

applikationsserver, men utan 

koppling till webbserver” 

En fet klient installeras 

lokalt på en klient och körs 

även lokalt på klienten men 

har även ha en uppkoppling 

till en applikationsserver. 

En fet klient har däremot 

inte en uppkoppling till en 

webbserver. 

Feta klienter Respondent 4. Emil 

Alégroth, doktorand i 

Software Engineergin vid 

institutionen för data- och 

informationsteknik. 

Hur skulle du definiera 

begreppet fet klient? 

“en klient som gör mycket 

beräkningar för ett system” 

En fet klient utför mycket 

beräkningar för ett system 

lokalt. 
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Bilaga 14 Kvalitativ tematiska dataanalys, tema prestandatest av feta 

klienter 
Tema Respondent och 

intervjufråga 

Citat Tolkning 

Prestandatest av 

feta klienter 

 

Respondent 1. 

Prestandatestare på 

applikationsnivå. 

Arbetar du /har du arbetat 

med prestandatest av feta 

klienter? 

” Ja, spelar in trafik från 

klienten mot servern, spelar 

upp med flera samtida 

användare” & ”Kan mäta 

svarstid men inte se hur lång 

tid det tar i 

användargränssnittet utan 

bara anropen” 

Vid prestandatest av feta 

klienter vill man spela in 

trafik från klienten mot 

servern och spela upp med 

flera simulerade samtida 

användare. Utöver att mäta 

svarstiden för anropen för 

denna trafik vill man även 

mäta svarstiden i själva 

gränssnittet. 

Prestandatest av 

feta klienter 

 

Respondent 1. 

Prestandatestare på 

applikationsnivå. 

Skiljer sig prestandatest av 

feta klienter från andra 

prestandatest? I sådana fall 

hur? 

” Virtuella klienter. Server 

som pratar med flera 

klienter” & ” måste ha lika 

många klienter som de 

antalet användare.” & ” 

Webbapplikation kan köra 

flera användare på samma 

klient” 

Prestandatest av feta klienter 

skiljer sig från 

webbapplikationer. 

Webbapplikationer kan vid 

test köra flera simulerade 

användare på samma klient. 

Feta klienter måste 

tillskillnad från detta ha lika 

många virtuella klienter som 

de antalet simulerade 

användare som testas. 

Prestandatest av 

feta klienter 

 

Respondent 2. Testledare. 

Skiljer sig prestandatest av 

feta klienter från andra 

prestandatest? I sådana fall 

hur? 

 

”För att kunna köra ett script 

måste applikationen kunna 

manipuleras vilket är svårt 

med feta klienter.” 

När man vid test kör ett 

script måste applikationen 

kunna manipuleras och detta 

är ofta svårt med feta 

klienter. 

Prestandatest av 

feta klienter 

 

Respondent 1 & 2. 

Prestandatestare på 

applikationsnivå & 

testledare. 

Vad menas från ert 

perspektiv med 

prestandatest av en fet 

klient? 

”Ett prestandatest av detta 

innebär att mäta svarstider i 

programmet på klienten vid 

simulerade flera samtida 

användare mot servern.” 

 

Prestandatest av feta klienter 

görs genom att mäta 

svarstider i applikationen 

eller programmet på en 

klient med simulerade 

samtida användare som utför 

kommunikation mot en 

applikationsserver. 

Prestandatest av 

feta klienter 

 

Respondent 4. Emil 

Alégroth, doktorand i 

Software Engineergin vid 

institutionen för data- och 

informationsteknik. 

Vad är viktiga egenskaper 

för ett testverktyg som ska 

användas för prestandatest 

av en fet klient som har en 

”att prestandatest av feta 

klienter opererar nära GUIt 

(om sådant finns) för att man 

skall testa så nära verkligt 

användande av systemet som 

möjligt” 

Prestandatest av feta klienter 

görs nära GUIt, 

användargränssnittet, för att 

testet skall vara så nära 

verkligt användande av 

systemet som möjligt. 
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koppling till en 

applikationsserver? 
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Bilaga 15 Kvalitativ tematiska dataanalys, tema viktiga kriterier för 

testverktyg 
Tema Respondent och 

intervjufråga 

Citat Tolkning 

Viktiga kriterier för 

testverktyg 

 

Respondent 1. 

Prestandatestare på 

applikationsnivå 

Vad är viktigt i ett 

testverktyg för dig? 

 

”enkel kraftfullt sätt 

generera testfall och 

exekvera dem och framför 

allt enkelt och kraftfullt och 

enkelt att analysera” 

Ett testverktyg ska kunna 

generera testfall, exekvera 

testfall och göra en analys 

efter att testfallet utförts. 

Viktiga kriterier för 

testverktyg 

 

Respondent 2. Testledare. 

Vad är viktigt i ett 

testverktyg för dig? 

 

”appliceras på olika 

problemställningar som 

kommer in” & ”hantera allt 

och de flesta miljöerna” 

Testverktyg ska kunna 

hantera olika tester och 

testmiljöer. Det ska vara 

varierande. 

Viktiga kriterier för 

testverktyg 

 

Respondent 1&2. 

Prestandatestare på 

applikationsnivå & 

testledare. Vad menas från 

ert perspektiv med 

prestandatest av en fet 

klient? 

 

”kunna skapa virtuella 

klienter (simulera samtida 

användare) och mäta 

svarstider i programmet 

som körs på klienten” 

Testverktyg för prestandatest 

av feta klienter ska kunna 

skapa eller hantera virtuella 

klienter för 

svarstidsmätningar i 

programmet eller 

applikationen som testas. 

Viktiga kriterier för 

testverktyg 

 

Respondent 3. ****. 

Vad är viktigt i ett 

testverktyg för dig? 

 

”Administrations och 

planeringsdelarna” & ” 

tydligt ser resultat och 

uppföljning av testet” & 

”enkelt och tydligt att skapa 

testfall” & ” enkelt för såna 

som inte direkt arbetar med 

IT” & ” bygga upp 

automatisering och 

underhålla denna” 

Administration och 

planering av test ska kunna 

göras i testverktyget. 

Testverktyget ska 

tillhandahålla resultat och en 

analys av testet. Det ska gå 

att skapa testfall i 

testverktyget. Testverktyget 

ska vara lätt att hantera. Det 

är bra om det finns möjlighet 

att automatisera tester med 

hjälp av testverktyget. 

Viktiga kriterier för 

testverktyg 

 

Respondent 4. Emil 

Alégroth, doktorand i 

Software Engineergin vid 

institutionen för data- och 

informationsteknik. 

Vad är viktiga egenskaper 

för ett testverktyg som ska 

användas för prestandatest 

av en fet klient som har en 

koppling till en 

applikationsserver? 

”interagera med tekniska 

interface” & ”snabbt 

bombadera klienten med 

mycket inputdata för att 

pressa dess kapabilitet” 

Testverktyget ska kunna 

interagera med 

användargränssnittet för 

applikationen som ska testas. 

Testverktyget ska kunna 

skapa simulerad mängd med 

inputdata och köra det mot 

applikationen. 
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