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Abstrakt 
Tidigare forskning visar att responstid har stor inverkan på användarens upplevelse online. 

Trots det saknas tydliga metodiker för hur man ska arbeta med responstid. Med detta i 

åtanke blev studiens syfte att undersöka hur företag bör arbeta med responstid i 

webbapplikationer och huruvida man bör ta hjälp av användare i arbetet. Undersökningen 

skedde med hjälp av en litteraturstudie, följt av sju intervjuer med yrkesverksamma inom 

IT-branschen. Därefter genomfördes en analys av empirin för att hitta likheter och skillnader 

i data. Studiens resultat påvisar att man bör definiera krav som är anpassade efter 

webbapplikationens mål och syfte. Kraven bör definieras för varje funktion i 

webbapplikationen och vara tydliga samt mätbara. En metod för att uppnå det är att använda 

SMART-kriterierna. För att säkerställa att kraven uppfylls bör prestandatester genomföras. 

Dessa bör automatiseras och verktyget som används ska vara anpassat för applikationen. 

Användare kan med fördel vara involverade i arbetet med responstid. Huruvida 

användbarhetstest är rätt metod går inte att säkerställa. Monitorering är ett bra komplement 

i arbetet med krav för responstid, men kan inte återge användarens upplevelse och ersätter 

inte heller användarmedverkan vid kravframtagning.  

 

Nyckelord: användbarhetstest, användarmedverkan, krav, monitorering, prestanda, 

prestandatest, responstid, webbapplikation 



   
 

   
 

Abstract 
Previous research shows that response time has big impact on the user's experience online. 

Despite this, there are no clear methodologies for how to work with response time. With 

this in mind, the aim of this study was to investigate how companies should work with 

response time in web applications and whether one should take help from users. The study 

was conducted using a literature study, followed by seven interviews with active 

professionals in the IT industry. An empirical analysis was then performed to find 

similarities and differences in data. The study's results show that one should define 

requirements that are adapted to the goals and purpose of the web application. The 

requirements should be defined for each function in the web application and be clear and 

measurable. One method of achieving this is to use the SMART criteria. To ensure that the 

requirements are met, performance tests should be carried out. These should be automated, 

and the tool used should be adapted for the application. Users can advantageously be 

involved in the work with response time. Whether usability test is the right method cannot 

be guaranteed. Monitoring is a good complement in the work with requirements for response 

time but cannot reproduce the user's experience nor does it replace user involvement in the 

production of requirements. 

 

Keywords: monitoring, performance, performance test, response time, requirements, user 

participation, usability test, web application  



   
 

   
 

Förord 
Under arbetets gång har vi haft stöd från vår handledare Peter Adiels och vi vill tacka honom för 

alla de trevliga möten med givande diskussioner vi haft tillsammans. Vi vill rikta ett stort tack till 

de informanter som var villiga att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter med oss, utan er 

hade det här inte varit möjligt. Vi har även erhållit mycket stöd från nära och kära vilket har varit 

enormt viktigt för slutförandet av denna rapport.  
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1 Introduktion  
I det här kapitlet presenteras ämnet som studien undersöker, den tidigare forskning som 

ligger till grund för studien och varför det är viktigt att studera, samt undersökningens 

syfte och frågeställningar. Avslutningsvis presenteras målgrupp och avgränsning. 

1.1 Inledning 

Användare ställer idag högre krav på webbapplikationer, både vad gäller funktioner och 

responstid. Företag som Google och Amazon har insett vikten av att deras 

webbapplikationer har god prestanda med bra responstid. Amazon har meddelat att en 

sekunds längre responstid skulle kosta dem 1,6 miljarder Dollar per år. Google har gått ut 

med att en halv sekund extra vid en sökning skulle leda till att deras trafik minskar med 20 

% (Green, 2016). Det finns även exempel på att användare i stor utsträckning är benägna att 

överge ett system om prestandan upplevs som dålig. BBC märkte att för varje extra sekund 

som deras webbsida tog att ladda tappade de 10 % av deras användare. För dem berodde 

den långsamma responstiden på hög belastning, vilket kan ha varit en följd av många nya 

användare och som i sin tur skulle kunna leda till att de tappar framtida besökare (Clark, 

2018). Prestanda är en stor del av upplevelsen online och webbsidor ökar i både storlek och 

datamängd, vilket medför utmaningar för god prestanda. Wagner (2019) skriver att god 

prestanda är viktigt för att behålla användare och förbättra både lönsamhet och 

användarupplevelse.  

 

För att säkerställa att prestandan i en webbapplikation är tillräckligt bra går det att 

genomföra resultaten från olika prestandatest. Prestandatest är olika metoder som mäter 

responstid och tillgänglighet för en webbapplikation under belastning. Enligt Molyneaux 

(2014) är det inte ovanligt att företag struntar i eller glömmer bort att genomföra 

prestandatest, efterföljden blir då ofta prestanda- och skalbarhetsproblem. För 

utvecklingsteam gäller det att försöka hitta problemen innan de publiceras i en ny version. 

En metod för att hitta dessa problem är att använda prestandatest. Prestandatest kan hjälpa 

till att definiera om en webbapplikation presterar som förväntat under en viss belastning. 

För att testa prestanda och responstid finns det olika typer av prestandatest som går att 

genomföra för att försäkra att webbapplikationen kan hantera en högre belastning samt att 

den skalar applikationen på ett korrekt sätt (The Segue Quality Control Team, 2014). 

 

Idag är det vanligt att användare hjälper till under utvecklingsprocessen för att säkerställa 

kvalitén och hitta funktioner som saknas (Pagano & Brügge, 2013). Användbarhetstest är 

en vanlig metod för att involvera användare. Genom att göra användbarhetstest med rätt 

personer, vid rätt tid och på ett korrekt sätt, går det säkerställa att det är rätt produkt som 

utvecklas. Det finns flera studier som visar att användbarhet är bra för en positiv 

kapitalavkastning. Några anledningar till att genomföra användbarhetstester är för att 

kontrollera att produkten uppfyller kraven, hitta brister i produkten och få användarnas 

respons och feedback (Quovantis, 2017). Det är tydligt varför användarmedverkan och 

användbarhetstest är bra för mjukvaruutveckling, det är dock inte fastställt om detta kan 

användas för att förbättra responstid i webbapplikationer.  
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Denna studie berör hur företag arbetar med krav för responstid och hur de säkerställer att de 

har tillräckligt god responstid vid driftsättning. Studien vill även undersöka om och hur 

företag arbetar med användarmedverkan i arbetet med responstid. Mjukvaruutvecklingen 

har utvecklats mycket under de senaste åren och det är av relevans att se om utvecklingen 

av arbetet med prestanda har hängt med. 

1.2 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning som berör responstid, prestanda på webbsidor och 

användarmedverkan. 

1.2.1 Responstid för webbsidor 

Gomez (2010) skriver att snabb responstid är livsviktig för att företag ska överleva på 

internet. En undersökning visar att normalanvändaren förväntar sig att en webbsida ska vara 

färdigladdad på mindre än två sekunder när de handlar på internet. Om laddtiden är längre 

än tre sekunder lämnar 40 % av kunderna webbapplikationen. Rangardt och Czaja (2017) 

genomförde en experimentstudie som undersökte påverkan av responstid på användare. 

Experimentgruppen hade en sekunds fördröjning i sin webbapplikation medan 

kontrollgruppen inte hade någon fördröjning. Studien genomfördes med 100 deltagare och 

slutsatsen blev att det inte fanns några skillnader i hur de båda grupperna upplevde 

responstiden. Rangardt och Czaja (2017) menar att anledningen till detta kan vara att 

skillnaden i responstiden för de båda grupperna inte var tillräckligt stor. En artikel skriven 

av Galletta et al. (2004) visar att fördröjning på en webbsida kan få stora konsekvenser på 

hur en användare reagerar. Deras forskning visar även att fördröjningar i en webbapplikation 

blir mer tydligt för en användare allteftersom användaren blir mer bekant med 

applikationen. Enligt Söderströms (2015) bok är webbaserade system oftast långsammare 

än program som är installerade direkt på hårddisken. Eftersom webbaserade program ska ta 

kontakt med en server innan webbsidan hämtas kan det ta ett tag innan svaret presenteras 

för användaren. Söderström (2015) menar att dessa korta pauser kan leda till mikrostress 

hos användarna. Goyal och Kaushik (2018) gjorde en studie som undersökte svarstider på 

olika akademiska hemsidor med hjälp av JMeter som verktyg. De kom fram till att privata 

aktörer har bättre prestanda då de lägger större fokus på användarnas engagemang medan 

publika aktörer fokuserar mer på funktionalitet och nytta. 

1.2.2 Prestandatest 

Mahmood och Sirshar (2017) visar i sin fallstudie om prestandatest mot webbapplikationer 

hur prestandan blir sämre ju fler användare det är. De gör totalt 17 test med 1, 50 respektive 

100 användare. Deras studie visar tydligt hur fler användare försämrar prestandan i en 

webbapplikation, vilket tydliggör vikten av belastnings- och stresstest. Mahmood och 

Sirshar (2017) definierar också sex typer av test för icke-funktionella krav: 

 

• Prestanda - Testar systemets prestanda som exempelvis responstid, hastighet, 

skalbarhet och stabilitet. 
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• Belastning - Testar webbapplikationens beteende under normal- och 

toppbelastning. Visar även på systemets resurskrav och identifierar brytpunkter. 

• Stress - Testar hur webbapplikationen beter sig när den belastas mer än normalt. 

Målet är att hitta defekter som minnesläckor och synkroniseringsproblem. 

• Kompatibilitet - Testet ska hitta problem som kan finnas med olika webbläsare eller 

konfigurationer. 

• Tillgänglighet - Testar att innehållet på webbapplikationen är tillgängligt.  

• Säkerhet - Testar hur säker webbapplikationen är mot attacker utifrån, samt hur 

svårt det är för obehöriga att få tillgång till den. 

1.2.3 Användarmedverkan 

Användarmedverkan innebär att användare aktivt deltar i systemutvecklingsprocessen 

tillsammans med utvecklingsteam. Bano och Zowghi (2013) satte samman en systematisk 

översiktsartikel på 87 artiklar som berör användarmedverkan. I denna översiktsartikel 

utvärderar de om utfallet av dessa studier blev positivt, negativt eller om det inte går att 

avgöra. Av 87 studier var det 59 som visade på ett positivt utfall på grund av 

användarmedverkan, sju visade på ett negativt resultat och i 21 gick det inte att avgöra 

huruvida resultatet var positivt eller negativt. De påpekar även vikten av att välja rätt 

användare vid användarmedverkan. Det var dock enbart två studier som berörde denna 

aspekt, varav en påpekar att detta är nödvändigt för att få ett gott resultat. Något som Bano 

och Zowghi håller med om. Bano och Zowghi (2013) går sedan vidare med att nämna att 

man kan se på användarmedverkan ur fem olika perspektiv: psykologiskt-, lednings-, 

politiskt-, kulturellt- och metodologiskt perspektiv. Man fann även att studier ur ett 

kulturellt perspektiv inte gett några positiva resultat, vilket författarna påpekar är intressant. 

Vidare har författarna beskrivit problem med användarmedverkan och de menar att det 

vanligaste problemet är kommunikationsproblem och missförstånd mellan användare och 

utvecklingsteam vilket kan leda till konflikter. Dessutom är den vanligaste utmaningen med 

användarmedverkan användarens brist på motivation, följt därefter av problem med attityd 

och beteende. Författarna försöker se om det finns någon tydlig avvägning på hur mycket 

man ska involvera användare, men de kommer fram till att det beror på faktorer som 

användarnas expertis, deras tidigare erfarenheter, organisationskultur och policys samt 

uppgiftens osäkerhet. Dessa faktorer kan variera från ett utvecklingsprojekt till ett annat. 

Samma sak gäller även tajming för när och hur ofta användarna ska involveras. Vidare 

diskuterar Bano och Zowghi (2013) kring att man ofta väntar sig positiva resultat med 

användarmedverkan, men att det kommit motsägande resultat från studier. Därefter 

diskuterar de vad de negativa resultaten kan bero på och hur de skulle kunna motverkas.  

 

Berggren och Richardsson (2017) gjorde en undersökning gällande användarmedverkan i 

systemutvecklingsprojekt där samtliga informanter uppfattade användarmedverkan som 

något positivt. Det sågs framför allt som en viktig källa för kravinsamling. Berggren och 

Richardsson (2017) såg även att detta stämde överens med den teorin man använt. Deras 

informanter var dock tveksamma till att blanda in användare vid framtagning av idéer och 

förslag till förändringar eftersom de ansåg att användare har svårare att se problem ur ett 
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helhetsperspektiv kontra domänexpertisen. Berggren och Richardssons (2017) slutsats blev 

att dela upp användare i två olika grupper; nya och befintliga användare. De såg en fördel 

med att involvera nya användare i nya utvecklingsprojekt eftersom feedback från den tänkta 

målgruppen kan leda till ett bättre anpassat system. Involvering av befintliga användare bör 

göras med eftertänksamhet eftersom de riskerar att bli missnöjda om projektet inte slutförs. 

1.3 Problemformulering 

Denna studie avser att undersöka hur företag arbetar och säkerställer responstid i sina 

webbapplikationer. Vi har i tidigare forskning beskrivit vikten av snabb responstid i 

webbaserade applikationer. Det är därför av intresse att undersöka hur företag gör för att 

hålla användarna nöjda genom god prestanda och snabb responstid. 

 

Det finns prestandatest som är till för att hjälpa utvecklare och testare att både hitta 

flaskhalsar i system, men som också kan användas för att mäta den faktiska responstiden 

under belastning. För att upptäcka flaskhalsar och prestandaproblem finns olika metoder när 

man genomför prestandatest och vi är intresserade av att ta reda på i vilken utsträckning 

prestandatest används och hur det appliceras i verkligheten. Dålig responstid är något som 

är återkommande och som ofta nämns i samband med e-handel. Därav riktar sig den här 

studien till andra branscher än e-handel, och ifall de ställer samma krav som e-handeln gör.  

 

Det finns ett flertal studier som tar upp vikten av användarmedverkan i mjukvaruutveckling 

och hur det kan säkerställa att det som utvecklas är det användarna kravställt. Studien 

undersöker hur användarmedverkan kan tillämpas vid arbetet med responstid. 

Användbarhetstest kan användas för att säkerställa att funktionella krav i mjukvaran 

uppfylls och då är det av intresse att se om icke-funktionella krav för responstid även 

kontrolleras vid dessa tester eller om företag använder någon annan metod för att involvera 

användarna. 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att redogöra för hur företag arbetar med responstid i 

webbapplikationer och hur de säkerställer att responstiden är tillräckligt bra i sina 

applikationer. Studien avser också att undersöka hur företag använder användarmedverkan 

i arbetet med responstid. Det resulterar i följande frågeställningar:  

 

• Hur bör företag arbeta med responstid samt säkerställa den? 

o Hur bör företag definiera krav för responstid? 

o Bör företag ta hjälp av användare i arbetet med responstid? 

 

1.5 Avgränsning 

För att snäva in ämnesområdet i denna studie låg fokus på att enbart beröra prestanda i form 

av responstid i webbapplikationer. Avseende användarmedverkan undersöks företagens 

arbete med responstid för att i ett nästa steg kunna dra slutsatser kring om och i så fall hur 
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denna metod kan användas för att underlätta företags arbete med responstid. Vi har valt att 

fokusera på användbarhetstest som metod för användarmedverkan samt om monitorering 

kan vara ett komplement för användarmedverkan. I och med att det går att mäta responstid 

i flera typer av applikationer kommer studien att avgränsas till webbapplikationer. Då flera 

tidigare studier redan har genomförts på webbapplikationer inom e-handel kommer denna 

studie att fokusera på företag som inte är aktiva inom e-handel. 

1.6 Målgrupp 

Uppsatsens målgrupp är personer som på något sätt är involverade med responstid i en 

webbapplikation. Dessa personer arbetar troligtvis med prestanda eller test, alternativt att 

de har ett ansvar över webbapplikationen. Ytterligare en målgrupp är studenter inom 

informatik som arbetar med responstid och vill få en större förståelse kring hur företag 

arbetar med responstid i webbapplikationer samt om och hur användarmedverkan tillämpas 

vid detta arbete.  
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2 Teori 
Nedan presenteras de teorier som ligger till bakgrund för studien. Teorierna berör 

responstid och hur de påverkar användaren, vad användbarhetstest är och hur det kan 

användas för responstid, samt teorier om prestandatest, monitorering och SMART-kriterier 

för krav. Till sist har dessa teorier sammanslagits till en syntes för att beskriva hur de kan 

användas tillsammans. 

2.1 Responstid för webbsidor 

Nielsen (2010) påpekar att responsivitet är viktigt utifrån två huvudfaktorer: mänskliga 

begränsningar och mänsklig strävan. De mänskliga begränsningarna han syftar på är 

uppmärksamhet och minne. Människan presterar sämre när vi måste vänta eftersom 

information snabbt försvinner från korttidsminnet och uppmärksamheten lätt svävar vidare 

till något annat. Med mänsklig strävan menar Nielsen (2010) att människan har ett behov 

att känna kontroll över sitt öde, snarare än att vara kontrollerade av en dators påhitt. Om ett 

företag får användare att vänta istället för att förse dem med tjänsten verkar företagen 

antingen arroganta eller inkompetenta. Vidare menar Nielsen (2010) att en webbsida med 

snabb responstid är bättre än en snygg webbsida, av den enkla anledningen att människor 

hellre ägnar sig åt en webbsida där de kan röra sig fritt och fokusera på innehållet istället 

för att vänta. Nielsen (2010) nämner också en annan studie där man frågade användare om 

deras upplevelser av olika företags webbsidor. Resultatet visade att långsamma webbsidor 

var en av de faktorer som gav starkast negativa reaktioner hos användarna, vilket han 

påpekar är ett resultat varje gång de genomfört en studie. Dessutom påpekar han att så lite 

som 0,1 sekunds förbättring i responstid ökar ration mellan besökare och betalande kunder 

avsevärt. Samma effekt har kunnat ses sedan 1990-talet (Nielsen, 2010). 

  

Enligt Nielsen (2010) finns det tre viktiga gränser när det kommer till responstid och de är 

0,1 sekund, 1,0 sekund och 10 sekunder. Inom det första intervallet, 0,1 - 1 sekund, upplever 

användaren att webbsidan reagerar omedelbart och användaren får en känsla av att det är 

denne som påverkar hemsidan direkt. Nästa intervall, 1 - 10 sekunder, stämmer någorlunda 

bra överens med användarens tankeflöde och gör att användaren inte känner sig hindrad, 

men kommer notera fördröjningen. Det leder till att användaren upplever att det är datorn 

som genererar utkomsten men denne känner sig fortfarande i kontroll. Sista intervallen, över 

tio sekunder är på gränsen för att användaren ska behålla uppmärksamheten och blir det 

långsammare än så söker sig användaren till att göra annat medan denne väntar. Dessutom 

menar Nielsen (2010) att vid över tio sekunders fördröjning finns risken att användaren 

lämnar webbapplikationen på en gång. Om användaren stannar kommer alla mer avancerade 

uppgifter kännas svårare att utföra och förstå. Nielsen (2010) påpekar att bara ett par 

sekunders fördröjning skapar en negativ användarupplevelse. Användaren känner sig inte i 

kontroll och blir konstant störd av att behöva vänta på datorn. Det leder till att användaren 

troligen, om denne inte är väldigt engagerad i det den vill göra, kommer ge upp. Därmed 

kan företagen förlora över hälften av sin försäljning enbart på grund av att 

webbapplikationen har några sekunders fördröjning på varje webbsida. 
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2.2 SMART-kriterier för krav 

En vanlig metod för att kontrollera mål är SMART-testet. SMART står för fem kriterier 

som ett mål bör uppfylla: specifikt, mätbart, accepterat, realiserbart och tidsatt. 

Alla inom ett projekt, d.v.s. både projektledare, kund, projektdeltagare och användare, bör 

ha en gemensam bild av målen och därför är det viktigt att målen är tydliga, realistiska och 

förankrade (Tonnquist, 2018). 

 

Mannion och Keepence (1995) anpassade SMART-kriterierna för att kontrollera huruvida 

krav för mjukvara är korrekt beskrivna. Man testar alltså inte om kraven är korrekta ur en 

teknisk synvinkel utan hur de är formulerade. Författarna har inte gjort några stora ändringar 

i innebörden för SMART-kriterierna, men det som har ändrats är att A står för uppnåeligt 

(eng. Attainable) och T för spårbart (eng. Traceable). Vidare har de anpassat dem till krav i 

en teknisk miljö: 

 

• Specifikt - Kravet ska vara tydligt och på en lämplig detaljnivå. Siffror ska alltid ha 

en enhet. 

• Mätbart - Kravet bör vara formulerat som en ja- eller nej-fråga så att det är tydligt 

om kravet är uppnått eller ej. I vissa fall måste det dock vara flexibelt eftersom allt 

inte kan mätas. Man delar in icke mätbara krav i två kategorier: 

o De som inte kan mätas eller där instrument stör mätningen. 

o De som saknar något att jämföra sig emot. 

• Uppnåeligt - Det ska vara möjligt för systemet att uppnå kravet. Det kan exempelvis 

finnas fysiska begränsningar som serverkraft eller näthastighet. 

• Realiserbart - Kravet ska vara möjligt att nå med de begränsningar som finns. Det 

ska till exempel finnas tillräckligt mycket resurser och tid för att uppnå kravet. 

• Spårbart - Kravet ska gå att spåra både framåt och bakåt för att ge förståelse för 

varför kravet finns och säkerhetsställa att kravet implementerats. 

2.3 Prestandatest 

Enligt Meier et al. (2007) är prestandatest en teknisk undersökning som man gör för att 

verifiera hastigheten, skalbarheten samt stabiliteten hos en produkt. 

 

• Hastighet - Reagerar applikationen tillräckligt snabbt för användaren? 

• Skalbarhet - Kommer applikationen att klara den förväntade lasten och mer? 

• Stabilitet - Är applikationen stabil vid normal belastning samt oväntad belastning? 

 

Det finns olika typer av prestandatester som man kan genomföra och Meier et al. (2007) har 

beskrivit några i sin rapport. Enligt Khan (2010) genomförs belastningstest för att verifiera 

att system klarar den förväntade lasten av användare. Meier et al. (2007) menar att 

belastningstest utöver det också används för att verifiera att webbapplikationen möter de 

uppsatta krav som finns. Stresstest verifierar en applikations prestanda när vissa aspekter är 

sträckta till ett maxvärde. Detta maxvärde kan vara ett maxantal för användare, men det kan 

även vara att maximera tabellvärden i en databas (Perry, 2006). Meier et al. (2007) skriver 
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att målet med stresstest är att hitta buggar som uppstår vid hög belastning. Exempel på 

buggar kan vara synkroniseringsfel samt minnesläckor. Syftet med kapacitetstestning är att 

fastställa hur många användare eller transaktioner som en applikation klarar av och 

samtidigt uppfylla de prestandamål som är uppsatta. Kapacitetstestning kan användas till att 

fastställa en skalningsstrategi för om produkten ska skala ut eller skala upp (Meier, et al., 

2007). Enligt Ho et al. (2006) är det viktigt att genomföra prestandatest tidigt i ett projekt 

eftersom det är både svårt och dyrt att rätta problem sent i ett projekt. Redan i arkitekturfasen 

bör man ta beslut gällande applikationens prestanda. 

 

Meier et al. (2007) nämner i sin artikel flera anledningar till att man bör testa sin 

webbapplikations prestanda. Några av dessa är: 

 

• Prestandatesta för att bedöma om applikationen är redo för driftsättning genom att 

verifiera att prestandaegenskaperna möter användarnas krav. Det kan göras genom 

att påvisa att responstiden i applikationen är tillräckligt bra. 

• Påvisa att infrastrukturen är tillräcklig genom att bedöma infrastrukturens kapacitet 

samt bedöma vilka resurser som krävs för att leverera applikationsprestanda som är 

acceptabel. 

• Verifiera att mjukvaran inte försämras i nästkommande driftsättning.  

• Förbättra prestandan genom att analysera hur applikationen beter sig vid olika 

belastningsmängder. 

 

Erinle (2017) beskriver kärnaktiviteterna inom prestandatest på följande sätt: 

 

• Identifiera acceptanskriterier - Definiera mål och begränsningar för responstid 

samt resursfördelning för hårdvaran.  

 

• Identifiera testmiljön - Det är viktigt att känna till sin testmiljö och vad det är för 

hårdvara, mjukvara och nätverkskonfigurationer, eftersom det underlättar arbetet 

med att göra en effektiv testplan och identifiera utmaningar tidigt.  

 

• Planera och designa test - Skapa realistiska scenarier baserat på kända 

användarmönster. Om det inte finns användarmönster att använda sig av, vilket kan 

vara fallet vid exempelvis nyutveckling, ska man rådfråga intressenter för att 

bestämma hur ett tänkbart mönster kan se ut.  

 

• Förbereda testmiljön - Sätt upp de resurser som krävs för att kunna genomföra 

testplanen. Detta handlar exempelvis om att förbereda resurser och verktyg samt 

sätta upp monitorering för resurserna.  

 

• Förbereda testplanen - Sätt upp testscenarion med hjälp av ett testverktyg, 

exempelvis JMeter, Gatling och Loadrunner. 
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• Exekvera test - Exekvera testplanen med hjälp av valt testverkyg och verifiera att 

inga fel uppstår i resultatet. Under exekvering är det viktigt att övervaka att det inte 

genereras några varningar eller fel som kan bero på testskriptet, webbapplikationen 

eller serverresurserna. 

 

• Analysera resultat - Efter genomfört test bör man analysera resultatet för att se om 

man har identifierat några problem som eventuellt behöver åtgärdas. Problem som 

hittas kan exempelvis vara relaterade till databas, webbapplikation eller 

infrastruktur. När problemen är åtgärdade bör man återigen köra om testet och 

jämföra med förra testexekveringen. Denna process är iterativ och körs till 

prestandamålen för applikationen uppnås. 

 

Prestandatest kan genomföras genom att köra skript som simulerar kundernas beteende i en 

webbapplikation, den simulerade kunden kallas för en virtuell användare. Antalet virtuella 

användare bestämmer man innan testet börjar och dessa medför under testet 

belastningsmängden som mäts i olika nivåer (eng. load levels). De virtuella användarna i 

systemet ska bete sig så mänskligt som möjligt och ska även simulera användares frustration 

och lämna sessionen om responstiden i applikationen är för hög (Menascé, 2002).  

 

Det finns flera verktyg som går att använda för att genomföra prestandatest. I en studie av 

Sadiq et al. (2015) finns flera verktyg uppräknade i en tabell som beskriver vilka funktioner 

verktygen har gemensamt och hur de skiljer sig åt, dessa visas i nedanstående tabell. 

 

S.No Name of Tools Response 

Time 
Latency Throughput Scalability Resource 

Utilization 
Security 

1 HP Load Runner ✓ ✓ ✓ P ✓ X 

2 Grinder ✓ ✓ ✓ X ✓ P 

3 Apache JMeter ✓ ✓ ✓ ✓ P X 

4 Silk performer ✓ ✓ ✓ P P X 

5 Mercury Interctive Load 

runner 
✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ 

6 IBM rational Performance ✓ ✓ ✓ P ✓ P 

7 Open STA ✓ ✓ ✓ X X ✓ 

Tabell 1. Översikt av verktyg som kan användas för prestandatest (Sadiq, et al., 2015, p. 530). ✓ = Implementing 

properly. P = Implementing partially. X = Not implementing. 

2.4 Användbarhetstest 

En vanlig typ av användarmedverkan är användbarhetstest. Användbarhetstest innebär att 

lära sig hur användare löser uppgifter genom att använda en specifik produkt. Uppgifterna 

som användare löser ska vara av intresse för dem och man lär sig hur användarna interagerar 
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med produkten genom att observera dem (Barnum, 2010). Det kan vara flera observatörer 

som observerar användaren under ett användbarhetstest och det genomförs i en specifik 

testmiljö (Lewis, 2006). Barnum (2010) skriver att uppgiften som användarna ska 

genomföra behöver vara verklig och betydelsefull för användarna. Observationen av 

testerna kan genomföras på olika sätt. Det kan vara så att observatören sitter jämte 

användaren, eller att användaren sitter bakom spegelglas alternativt att man monitorerar 

användarens skärm. I testerna kan en metod som heter ”tänk högt” användas där 

observatören ber användaren förklara vad denne känner och tycker under tiden som denne 

genomför testet (Lewis, 2006). 

 

Processen för användbarhetstest består av tre delar och den första är att definiera vilken typ 

av användbarhetstest som ska genomföras. Enligt Barnum (2010) finns det två typer av 

användbarhetstest: formativ testning och summativ testning. Formativ testning används när 

produkten fortfarande utvecklas och målet är att lösa problem i produkten. Det genomförs 

ofta flera gånger under ett utvecklingsprojekt. Summativ testning fokuserar istället på att 

mäta prestanda i en slutprodukt (Lewis, 2006). Denna typ av test genomförs när en produkt 

är färdigställd och för att validera om produkten möter kraven. Testet heter summativ 

testning eftersom den bedömer hur användbar en produkt är i slutet av utvecklingen 

(Barnum, 2010). Den andra delen är att bestämma var testerna ska genomföras. Barnum 

(2010) skriver några alternativ såsom i ett labb, konferensrum, hos kunden eller på distans. 

Sista delen är att bestämma hur produkten ska testas genom att välja en metod. Barnum 

(2010) beskriver två metoder: “typisk” och “benchmark”. Typisk genomförs genom att 

presentera användaren med uppgifter och/eller scenarier som ska genomföras och 

användaren ger feedback under tiden, denna metod används oftast vid formativ testning. 

Benchmark används för att etablera riktmärken för produkten och används oftast vid 

summativ testning. 

  

Responstid kan användas som ett mätetal i användbarhetstest. Sonderegger och Sauer 

(2010) har i sin studie mätt prestanda med hjälp av användbarhetstest. Mätetalen som de 

satte upp var slutförandetid för uppgift (eng. task completion time) som är tiden det tog för 

en användare att genomföra en uppgift, interaktionseffektivitet som räknar antalet 

användarinputs för att genomföra en uppgift och det sista mätetalet i deras studie var hur 

många felmeddelanden som en användare fick. Roy et al. (2017) har använt responstid som 

ett mätetal under ett användbarhetstest. De mätte effektivitet på en webbsida och använde 

följande aspekter: 

• Antalet klick 

• Slutförande tid för uppgift 

• Responstid 

• Användarvänlig 

2.5 Monitorering 

Monitoreringsverktyg kan hjälpa ett mjukvaruföretag med bland annat systemdesign, 

felsökning, underhåll och testning. Monitorering kan hjälpa till med att hitta flaskhalsar och 
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säkerhetsbrister i system. De kan även användas för att ta informerade beslut om 

förbättringar i system (Ward & Barker, 2014).  

 

Monitorering består i den enklaste formen av tre processer: insamling, analys och 

beslutsfattande. Insamling är något som alla monitoreringsverktyg behöver utföra för att det 

ska finnas någon data att gå igenom i verktyget. För att samla in data går det att använda en 

intern serverlösning alternativt köpa in en lösning som hostas hos leverantören och det tar 

bort mycket av komplexiteten för insamlingen av data (Ward & Barker, 2014). För att data 

som har samlats in ska bli användbar behöver den analyseras. Hur komplex analysen blir 

beror på verktyget som sköter monitoreringen. Det finns allt från verktyg som enbart 

sammanställer enklare grafer till de som sammanställer systemanalyser och hittar och 

reagerar på anomaliteter (Ward & Barker, 2014). Beslutsfattande innebär att processer 

automatiseras i monitoreringsverktyget. Detta genom att monitoreringsverktyget hjälper till 

att återställa webbapplikationen om den befinner sig i ett felaktigt stadie. Beslutsfattande i 

monitoreringsverktyg är fortfarande ett område som undersöks (Ward & Barker, 2014). 

 

Sahasrabudhe et al. (2013) anser i sin studie att med rätt planering kan proaktiv monitorering 

hjälpa till att undvika dålig prestanda, eller till och med avlägsna det helt och hållet i en 

webbapplikation. De har också kommit fram till att applikationsmonitorering kan hjälpa till 

att upptäcka, analysera och reparera problem innan kunder och företag blir påverkade och 

på så sätt förbättra kundupplevelsen och effektiviteten i IT-organisationen.  

 

Vad ett monitoreringssystem gör skiljer sig mycket mellan olika verktyg. Det kan göra allt 

från att generera rapporter för servicenivåavtal till att hitta prestandaproblem samt se vad 

orsaken till dem är. Används både frontend och backend i webbapplikationen är det viktigt 

att monitoreringsverktyget stödjer båda två, så att verktyget upptäcker alla typer av problem 

såsom långsamma anrop, systemkrascher och minnesläckor (Hernantes, et al., 2015). 

2.6 Teoretisk syntes 

Bilden nedan ger en sammanfattande bild, se Figur 1, över hur teorierna har valts att 

användas tillsammans i studien. Teorierna som används är tänkta att ingå i en process när 

man arbetar med responstid. Processen är iterativ och samlar in samtliga teorier som använts 

för studien. Processen har ingen tänkt startpunkt utan tanken är att man börjar där projektet 

befinner sig. Den är också flexibel, genom att man kan gå fram och tillbaka mellan de olika 

stegen. Exempelvis om man får feedback från användarna i steg två kan man gå och se över 

kraven i steg ett. 

 

• Första steget heter krav och det innebär att definiera icke-funktionella krav för 

responstid. Nya funktioner som implementeras bör ha krav för responstid och kraven 

kan utformas med hjälp av SMART-kriterierna. 

• Andra steget, användarmedverkan, anspelar på användbarhetstest. Det är en metod 

som används i mjukvaruutveckling för att involvera användare och uppfatta vad de 

tycker och tänker om en specifik produkt. 
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• Tredje steget är prestandatest vilket appliceras i processen för att säkerställa att 

kraven uppfylls i webbapplikationen. 

• Fjärde steget, monitorering, används för att kontrollera att mjukvaran fungerar som 

tänkt även efter driftsättning. Monitorering gör att man proaktivt kan se vilka 

funktioner i webbapplikationen som inte uppfyller de uppsatta kraven. 

 

 

  

Figur 1. Kopplingen mellan de teorier som använts i studien. Krav, i det här fallet för responstid, kontrolleras med hjälp 
av användare i ett användbarhetstest. I testet kan kraven accepteras för att sedan kontrolleras med hjälp av 
prestandatest, om de inte accepteras arbetas nya krav fram. Om kraven uppfylls driftsätts mjukvaran och monitoreras 
efter driftsättning. Uppstår problem prestandatestas mjukvaran för att kontrollera var felet uppstår. När 
vidareutveckling sker börjar cykeln om (Sandberg & Sormunen, 2019). 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens genomförande. Kapitlet inleds med en beskrivning av 

den ansats och metod som använts i studien samt motivering till dessa val. Vidare beskrivs 

hur datainsamling utförts, hur urvalet har gjorts och hur empirin har analyserats. Slutligen 

presenteras studiens tillförlitlighet och de etiska överväganden studien haft i beaktning. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

I denna uppsats används en deduktiv ansats, där man går från att samla in teori till empiri. 

Vi bygger förväntningar från teorin och tidigare forskning och undersöker sedan hur väl 

det stämmer överens med verkliga fall inom systemutveckling. Kritiken som riktas mot 

ansatsen är att den kan leda till att vi som undersöker letar efter den information vi finner 

relevant. Eftersom vi utgått från konkreta teorier och förväntningar riskerar vi att missa 

information som skulle kunnat vara den viktigaste (Jacobsen, 2002). Vi har försökt 

minimera detta genom att utföra en grundlig litteraturstudie och vara noggranna med att 

ställa öppna frågor under intervjuerna för att sådan information ska ges plats. Vi valde den 

deduktiva ansatsen för att undersöka om teorin stämmer överens med verkligheten.  

 

Undersökningens syfte är att ta reda på hur företag arbetar med responstid och hur de 

involverar användare. Vi anser att uppsatsens frågeställningar är explorativa och har därför 

valt att göra en kvalitativ undersökning. Jacobsen (2002, p. 145) skriver att “Den 

kvalitativa metoden är ofta lämplig för att skapa större klarhet i ett oklart ämne och att få 

fram en nyanserad beskrivning av det.”. Vi vill gå in på djupet i våra frågeställningar och 

få klarhet i hur företag arbetar med responstid och om skulle kunna förbättra arbetet med 

responstid. 

3.2 Datainsamling 

Det finns fyra huvudmetoder för datainsamling i en kvalitativ undersökning: individuell 

intervju, gruppintervju, observation och dokumentundersökning. Vi valde att utföra 

individuella intervjuer eftersom det stämde bäst överens med undersökningens syfte. 

Eftersom vi var intresserade av vad den enskilda individen hade att säga, även om vi hade 

kunnat tala med hela team anser vi att inom systemutveckling är team så pass 

sammansvetsade att de ofta har en gemensam bild av sitt projekt. Vi såg därför ingen nytta 

i att intervjua ett helt team eftersom det räcker att en individ i teamet, som är väl insatt i 

ämnet, kan förklara hur projektet bedrivs inom dessa frågor. Därmed bör den enskilda 

individen kunna ge svar på våra frågor. Vi var även intresserade av att ta reda på hur 

individen förhåller sig till responstid, användarmedverkan och prestandatester (Jacobsen, 

2002).För att förtydliga så anser vi att de individer vi valt att intervjua representerar de team 

som de arbetar i.  

 

Intervjuerna som genomfördes var med individer från olika företag och vi ville inte hämma 

någon deltagare, något som kan ske vid en gruppintervju, då individer med större 

engagemang eller makt ofta tar mer plats än en mindre engagerad individ (Jacobsen, 2002). 

En gruppintervju hade kunnat försvåra genomförandet eftersom vi valt att intervjua 
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individer från olika projekt och olika arbetsplatser, vilket kan göra det svårt att hitta lämplig 

tidpunkt som passar alla intervjudeltagare och vår tidsram är begränsad. 

 

En observation var inte aktuell i vårt fall eftersom vi strävade efter att ta reda på information 

om företag och inte att undersöka beteenden (Jacobsen, 2002). Dokumentundersökning 

hade till viss del kunnat vara relevant, framför allt de delar som behandlar hur projekten ser 

ut och hur man arbetar. Det finns dock ingen garanti att de faktiskt speglar verkligheten och 

det är den vi har varit intresserade av. Vid dokumentundersökning skulle vi även förlora det 

djup vi varit ute efter då det blir svårt att läsa sig till varför man gör på ett sätt och inte på 

ett annat. Vi bedömde även att risken är hög att stora delar av den dokumentation vi hade 

behövt ha tillgång till är sekretessbelagd (Jacobsen, 2002). 

3.2.1 Urval 

Studien använder ett bekvämlighetsurval för att samla in empiri. Bekvämlighetsurval valdes 

eftersom vi har god kontakt och tillgång till personer som arbetar inom våra 

forskningsfrågor. Urvalet innebär att vi valt de som vi enklast får tag i vilket gör att vi 

minimerar bortfall och slipper skicka ut frågeformulär. Intervjufrågorna är tekniska och då 

vi innan intervjuerna genomfördes hade vissa förkunskaper gällande informanternas 

arbetsområde och kunskaper kunde vi förutsätta att de skulle kunna besvara 

intervjufrågorna. Vi får dock svårare att generalisera vårt resultat eftersom urvalet inte är 

slumpmässigt. Studien riskerar även att få ett systematisk snett urval där grupper som kan 

vara relevanta missas helt (Jacobsen, 2002). Vi har försökt att undvika dess brister genom 

att intervjua informanter med olika roller från olika branscher för att göra resultatet så 

generellt som möjligt. De informanter vi har kontaktat är aktiva inom IT-branschen med en 

roll som gör att de har kontakt med responstid, exempelvis roller inom test, prestanda eller 

en ledande roll. Vi har totalt varit i kontakt med nio informanter varav sju har intervjuats. 

För att säkerställa att informanterna är anonyma har fingerade namn från det svenska 

bokstaveringsalfabetet använts och företagsnamnen har ersatts med fiktiva namn. Se Tabell 

2 för sammanställning av informanterna. 

 

Informant Företag Bransch Yrkesroll Tid i 

branschen 
Antal användare av 

applikationen 

Adam Alpha Onlinespel Testingenjör Ca 5 år  Inga, under utveckling 

Bertil Bravo Ekonomisystem Testingenjör 5 år Ca 15 000 

Cesar Bravo Ekonomisystem Test- och 

Infrastrukturingenjör  
2 år 15 000 - 20 000 

David Charlie Analysverktyg Produktägare 7 år Ca 10 000 

Erik Delta Onlinespel Prestandaspecialist 10–12 år Flera miljoner 

Filip Echo Interna 

systemlösningar 
Produktägare 30 år Ca 9000 
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Gustav Echo Interna 

systemlösningar 
Produktägare 20 år Ca 30 

Tabell 2. Översikt över informanterna, presenteras med pseudonymen på informant och företag för att bevara 
anonymiteten. 

3.2.2 Genomförande 

Vårt första steg var att utföra en litteraturstudie för att undersöka vad teorin säger om 

responstid och hur man arbetar med den tillsammans med användarmedverkan. Det första 

vi gjorde var att identifiera nyckelord som vi använde för att söka efter artiklar, böcker och 

studier via bibliotekets databas, Google Scholar och andra sökmotorer online. Nyckelorden 

vi använde oss utav var bland annat: responstid (eng. response time), användarmedverkan 

(eng. user involvement), prestandatest (eng. performance test), användbarhetstest (eng. 

usability test), monitorering (eng. monitoring) och SMART. Detta resulterade i cirka 50 

artiklar, böcker och studier som vi fann intressanta. Av dessa sorterades de som var mest 

aktuella för vår studie ut och resulterade i ca 30 som vi använt oss utav i studien. Sedan 

gjordes en litteraturkarta för att gruppera litteraturen i fyra kategorier, vilka sedan användes 

för att skapa en teoretisk syntes för att skapa en tydlig koppling hur vi tänker att de olika 

teorierna används ihop, se Figur 1. 

 

Teorin sammanställdes till fyra fokusområden krav, responstid, användarmedverkan och 

prestandatest som tillsammans lade grunden för de frågor vi använde oss av i intervjun, se 

bilaga 1. Utöver det kompletterades även intervjufrågorna med frågor om informanten och 

webbapplikationen som hen just då arbetade med för att besvara hur man idag arbetar med 

responstid i webbapplikationer och hur man kan ta hjälp av användarmedverkan. Strukturen 

för intervjun var semistrukturerad eftersom vi ville säkerställa att våra fokusområden 

berördes men vi ville inte styra informanterna för mycket, utan öppna upp för eventuella 

synpunkter och infallsvinklar vi inte har tänkt på (Jacobsen, 2002). 

 

Nästa steg var att ta fram vilka vi ville intervjua och detta gjordes med hjälp av ett 

bekvämlighetsurval eftersom en av oss arbetar i branschen och tillsammans har vi ett 

tillräckligt brett kontaktnät för att få en bred bild av läget idag. Totalt intervjuades sju 

personer där alla arbetar aktivt inom IT-branschen i fyra olika organisationer och branscher, 

ekonomisystem, onlinespel, interna system och analysverktyg. Intervjudeltagarna har 

kontaktats via mejl där upplägget förklarades, studiens syfte samt förklarat att vi förhåller 

oss till de etiska åtgärder vi vidtagit och försäkrat deras anonymitet. Intervjuerna utfördes i 

de flesta fall på informantens arbetsplats för att informanterna skulle känna sig så bekväma 

som möjligt och minimera kontexteffekten (Jacobsen, 2002). Tre intervjuer utfördes via 

videosamtal eftersom avståndet var för långt för att utföra dem på plats. Samtliga intervjuer 

spelades in och transkriberades sedan i efterhand för att därefter kategoriseras och tolkas. 

3.3 Analys 

Jacobsen (2002) definierar att det finns tre faser när det kommer till analys av kvalitativa 

data: 
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• Beskrivning - Undersökaren ska få en så grundlig och detaljerad beskrivning som 

möjligt av data utan att påverka resultatet. 

• Systematisering och kategorisering - I denna fas genomförs en filtrering samt 

förenkling av informationen. Detta måste göras för att kunna få en överblick av 

materialet. Systematiseringen behöver genomföras för att förmedla vad som har 

funnits. 

• Kombination - I kombinationsfasen kan man börja tolka data och leta efter 

gemensamma nämnare. I denna fas försöker undersökare se vad som har sagts 

alternativt gjorts, här går det även att hitta dolda och intressanta förhållanden. 

De olika faserna i en kvalitativ studie behöver inte utföras i tidsordning. En stor fördel med 

kvalitativa studier är att det är flexibla på så sätt att skillnaden mellan planering, 

genomförande och analys är liten. Det innebär att processen kan återupprepas om nya data 

framkommer (Jacobsen, 2002). Samtliga intervjuer spelades in med intervjudeltagarens 

godkännande.  Jacobsen (2002) skriver att det säkerställer att inget missas under 

intervjuerna. Därefter transkriberades intervjuerna för att få en bättre översikt av data. Enligt 

Jacobsen (2002) så underlättar detta för att hitta olika infallsvinklar under intervjun. Genom 

transkriberingen kunde vi säkerställa att data inte försummas från intervjuerna. När 

intervjuerna var transkriberade genomfördes en kategorisering av data, något som enligt 

Jacobsen (2002) är en förutsättning för att kunna jämföra intervjuer. Kategoriseringen gick 

till på så sätt att nyckelord valdes ut från empirin för att identifiera de viktigaste aspekterna 

som framkom under intervjuerna. Kategorierna skapads alltså utifrån den insamlade 

empirin. Jacobsen (2002, p. 231) skriver: ”Kategorierna ska ha sin grund i data. De ska 

springa fram ur de observationer och intervjuer som vi har tillgängliga.”. Efter 

kategoriseringen tolkades data i kombinationsfasen genom att söka samband inom och 

mellan de olika kategorierna för att hitta intressanta förhållanden. Även skillnader och 

avvikelser bland intervjudeltagarnas svar noterades för att skapa en bättre helhetsbild av 

empirin. 

3.4 Tillförlitlighet 

Enligt Jacobsen (2002) bör en empirisk undersökning uppfylla följande två krav: validitet 

och reliabilitet. För att en undersökning ska vara valid ska empirin vara giltig och relevant. 

Detta betyder att man mäter det som är relevant för studien, samt att det som mäts går att 

generalisera även utanför de som vi undersöker. Att en undersökning är reliabel innebär att 

den är både tillförlitlig samt trovärdig. Studien måste gå att lita på och får inte innehålla 

några tydliga mätfel. 

 

För att studien ska upprätthålla hög validitet baserades intervjufrågorna på den insamlade 

teorin. En extern partner granskade intervjufrågorna innan intervjuerna genomfördes för att 

säkerställa att frågorna var relevanta för syfte och frågeställningar. För att studien ska vara 

reliabel har intervjufrågorna lagts med som en bilaga, se Bilaga 1 och Bilaga 2. Det medför 

att studien kan replikeras för att kontrollera data. En intervjueffekt kan uppstå om 

undersökaren påverkar intervjudeltagaren. Intervjueffekten blir oftast ett problem när det är 

olika personer som håller i intervjuerna, eftersom detta kan ge olika stimuli till 
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intervjudeltagaren (Jacobsen, 2002). För att minimera intervjueffekten intervjuades 

informanten alltid ensam med en intervjuare. Jacobsen (2002) skriver att ett vanligt problem 

för kvalitativa studier är generalisering. För att möjliggöra generalisering har vi intervjuat 

mjukvaruföretag inom olika branscher. Vi har även intervjuat företag av olika storlek för att 

få så stor bredd som möjligt. 

3.5 Etiska överväganden 

Jacobsen (2002) har identifierat tre grundkrav för etiska aspekter. Dessa är följande: 

 

• Informerat samtycke - Informanten är frivilligt med och deltar i studien och 

informeras om eventuella vinster och risker som deltagande kan medföra. 

• Rätt till privatliv - En individs privatliv ska inte undersökas och känsliga data som 

inkräktar på en persons privatliv bör utelämnas från studien. 

• Krav på riktig presentation av data - Individer som medverkar i studien blir 

korrekt återgivna och svar som individer har angivit ska ej manipuleras. 

 

För att uppfylla ovanstående krav anonymiseras all information kring informanterna 

förutom deras jobbtitel. Känsliga data som namn och arbetsplats har därför inte angetts i 

studien, för att skydda informanternas privatliv. Istället har fingerade namn enligt det 

svenska bokstaveringsalfabetet använts i rapporten för att benämna informanterna. Dessa 

namn speglar därmed inte heller könen på informanterna. För att säkerställa användarnas 

anonymitet har fiktiva namn använts istället för företagens riktiga namn. För att 

intervjudeltagarna ska bli korrekt återgivna har intervjuerna spelats in om intervjudeltagaren 

accepterat att bli inspelad. Före intervjuerna informerades intervjudeltagarna kring studiens 

syfte samt gav sitt samtycke till att medverka. De som valde att medverka fick information 

om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan om de önskade. 
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4 Resultat 
Här presenteras studiens resultat. Informanterna är anonyma och presenteras med hjälp av 

det svenska bokstaveringsalfabetet. Kapitlet inleds med en sammanställning av intervjuerna 

och avslutas med analysen av empirin. 

4.1 Empiri 

Nedan presenteras den insamlade empirin uppdelat i tre kategorier som är baserade på 

empirin.  

4.1.1 Krav för responstid 

De webbapplikationer som informanterna arbetar med skiljer sig i storlek, där den minsta 

applikationen har ca 30 användare medan den största har upp till flera miljoner användare. 

I intervjuerna framkom det att fyra av sju informanter har uppsatta krav för responstid i sina 

applikationer. Samtliga informanter är överens om att man bör ha krav för responstiden. 

Kravet på responstid varierar stort mellan informanterna. Erik har krav som ligger på 

millisekunder medan Adam och Cesar har krav som ligger på sekunder och Gustavs krav är 

enligt hen “inga krav på det sättet utan det är mer upplevelse, vi vill ju att våra användare 

inte ska bli irriterade”.  

 

Tabell 3 nedan presenterar de krav som informanterna har definierat för sina respektive 

webbapplikationer. Vissa informanter har ett fast krav för responstid, medan andra har olika 

krav som kan variera mellan olika funktioner.  

 

Informant Krav för responstid 

Adam ≤ 2 s 

Bertil Inget 

Cesar 95 % < 2 s 
4 % < 4 s 
1 % < 8 s 

David Inget 

Erik 500 ms 
10 - 100 ms 
15 & 30 s 

Filip Inget 

Gustav Känslokrav 

Tabell 3. Översikt av informanternas krav för responstid i sina webbapplikationer. 

Informant Adam säger under intervjun att deras krav är att responstiden ska vara under två 

sekunder. Adam nämner också att de inte har olika krav för olika delar av 

webbapplikationen utan responstiden mäts alltid mot de kravet på två sekunder. Exempelvis 
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en filimport har samma krav som övriga funktioner, men informanten säger att det går bra 

att det tar lite längre tid. 

 

Informant Cesar skiljer sig från resten av informanterna eftersom deras projekt har satt upp 

krav för webbapplikationen som säger att responstiden för 95 % av anropen ska vara under 

två sekunder, 4 % ska vara under fem sekunder och den sista procenten ska vara under åtta 

sekunder. Cesar säger att de i nuläget har svårt att nå upp till kraven, men att de är medvetna 

om vad som gör att de inte når upp till dem i nuläget. Precis som Adam har Cesar samma 

krav för responstid över hela applikationen, dock nämns det att en rapportfunktion som 

används i applikationen idag tar längre tid än åtta sekunder och de ställer sig frågande till 

om det ens går att lösa på lång sikt. Anledningen till att Cesar inte tror att det kommer gå 

att lösa är att kalkyleringen som genomförs är väldigt tung för applikationen att genomföra. 

 

Informant Erik nämner att de har interna krav inom företaget samt externa krav från kunder. 

Kunder har exempelvis krav på att inloggning inte får ta längre tid än 500 millisekunder. 

Erik säger också att företaget har krav på att transaktioner inte får ta längre tid än 10 - 100 

millisekunder. De interna kraven gäller för backend och inte för frontend. Rapporter tar 

längre tid att generera och får ta 15 - 30 sekunder, Erik säger att kraven varierar mellan olika 

funktioner. Vidare nämner Erik att det hela tiden görs en avvägning mellan hur mycket data 

webbapplikationen har och hur snabb den är. Med mer data kommer möjligheten att 

utveckla applikationens design och funktionalitet, men Erik nämner att faran då är att 

applikationen istället tar för lång tid och användaren väljer en konkurrerande applikation. 

 

Informant David arbetar med flera projekt och nämner att det är flera faktorer som spelar in 

när man specificerar de icke-funktionella kraven. David säger under intervjun: 

I think one thing I have certainly experienced in the real world as 

opposed to the academic and theoretical world is that the requirements 

are very often the stage of application software development that gets 

overlooked the most. Often people will sort of try to get pass the 

requirement phase because they think, they sort of do the design phase 

before they do the requirements phase. 

David kommer även in på svårigheterna i att hitta kraven som är skrivna för 

webbapplikationen och tar upp att man ofta kan hitta dem i en sparad mejltråd. Problemen 

som David nämner med krav för responstid är att produktägare ofta säger att applikationen 

ska prestera inom en rimlig tid. Informanten känner att kraven ofta är vagt definierade till 

den grad att de knappt är krav. David berättar att andra krav för responstid kan vara att 

applikationen ska prestera så snabbt som möjligt och att det är svårt att få mer precisa svar 

från produktägare. Vidare känner hen också att man ibland behöver designa applikationen 

efter de begränsningar som finns, men samtidigt behålla så många av kraven som möjligt. 
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Gustav förklarar i sin intervju att de inte har några specifika krav för responstid utan att de 

istället har större fokus på upplevd responstid, något som denne kallar för känslokrav. Det 

är inget krav som de mäter på något sätt utan fokus ligger på hur det känns att använda 

webbapplikationen. Gustav säger också att de funktionella kraven är bättre dokumenterade 

än de icke-funktionella kraven i deras projekt. Filip berättar att de i nuläget inte har några 

krav på responstid, dock håller Filips team på att försöka definiera affärskritiska scenarion 

för webbapplikationen och tanken är att dessa kommer ha olika krav för responstid baserat 

på vad som är rimligt. Informant Bertil saknar också krav för responstid i sin applikation 

och enligt hen beror det på att det är oklart vem som ska definiera dem. Bertil nämner dock 

att det troligtvis är hens eller produktägarens ansvar att definiera kraven. 

4.1.2 Säkerställa krav för responstid 

På frågan om prestandaförbättringar visade det sig att sex av sju informanter använder sig 

av någon form av prestandatest. Samtliga informanter var dock överens om att man bör 

använda prestandatest för att säkra kvaliteten i sin produkt. Tre av informanterna använder 

sig av stresstest. Belastningstest används av sex informanter för att kvalitetssäkra prestanda 

och responstid i sin webbapplikation. Samtliga informanter som körde belastningstester 

gjorde det automatiskt i antingen ett byggsteg eller i driftsättningsprocessen. Fördelar som 

kom fram med belastningstest under intervjuerna är: 

 

• Verifiera att systemet fungerar som förväntat med normal belastning i systemet. 

• Kontrollera att ny funktionalitet klarar den förväntade belastningen och att det 

upptäcks innan driftsättning. 

• Hitta webbsidor som är långsamma och arbeta proaktivt i projektet. 

 

I Tabell 4 här nedan ges en överblick gällande vilken typ av prestandatest som 

informanterna använder för sina respektive webbapplikationer. 

 

Informant Belastningstest Stresstest Kapacitetstest 

Adam ✓ X X 

Bertil ✓ ✓ X 

Cesar X X X 

David ✓ X X 

Erik ✓ ✓ X 

Filip ✓ ✓ X 

Gustav ✓ X X 

Tabell 4. Översikt av informanternas prestandatest för att säkerställa responstid. 
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Erik nämner att ”Varje release gör vi dem och sen i varje ny funktionalitet eller förändrad 

funktionalitet som vi tror påverkar prestanda”. Vidare berättar Erik att deras framtida 

ambition är att köra tester direkt när utvecklarna checkar in ny kod. Detta medför att 

utvecklarna snabbt får respons på om deras nya kod påverkar prestandan negativt. Genom 

snabb feedback kan utvecklaren rätta till sin kod medan den är fräsch i minnet.  

 

Cesar använder inte några prestandatest i nuläget men nämner under intervjun att de har 

planer på att införa det. Anledningen till att de vill införa prestandatest är för att kunna hitta 

avvikelser i responstid, samt ha spårbarhet på hur anropen sett ut tillbaka i tiden jämfört 

med nuläget. Informanten nämner också att planen är att köra testerna någon gång i 

kvartalet. Anledningen till att prestandatest inte har införts ännu är på grund av att man anser 

att monitoreringsverktyget de använder är så pass bra att de inte behöver några tester.  

 

Adam och Erik berättar att de försöker efterlikna sin produktionsmiljö när de genomför sina 

tester. Enligt Adam gör det att resultat blir så tillförlitligt som möjligt. David nämner att när 

man gör belastningstest och stresstest kan hårdvaran kännas som en begränsning. Hen anser 

att man hela tiden behöver hålla sig inom begränsningarna eftersom det är möjligt att ens 

applikation delar hårdvara med en annan applikation på deras företag.   

 

David nämner att det är svårt för dem att skriva prestandatest eftersom krav för responstid 

inte finns definierade. Testen som används är skrivna i Java, Javascript och HTML och de 

är till för att simulera exempelvis knapptryck på en webbsida och mäta hur lång tid anropet 

tar. Adam och Bertil använder JMeter för att testa prestanda och responstid i sina 

webbapplikationer, medan Erik använder ett egenutvecklat verktyg som är byggt i C och 

C#. Anledningen till att de utvecklade ett eget verktyg var för att de inte hittade något 

verktyg som de tyckte passade deras applikationer. Detta egenutvecklade verktyg kan 

simulera en långsam nätverksuppkoppling vilket gör att de täcker in många typer av 

användare. I nuläget simulerar de tester med 20 000 - 25 000 användare. 

 

Fel som Erik hittat med hjälp av sina prestandatest är flaskhalsar som uppstått i samband 

med ny funktionalitet. Feltänk av utvecklare är också något som de har hittat, exempelvis 

att de hämtar för mycket data i databasanropen. Logikfel i koden nämns också som ett 

problem som hittas med hjälp av testerna. För att åtgärda logikfel innan driftsättning till 

testmiljöerna arbetar de med kodgranskning och det kan i sin tur spara tid för utvecklarna. 

Erik kör också stresstester och anledningen till att de kör dem är för att de vill se vad det är 

som går sönder först vid högre belastning. De kör även stresstester när någon del i 

webbapplikationen gått sönder för att se hur applikationen stabiliserar sig igen.  

 

Gustav använder prestandatest i continuous deploy processen och han förklarar att det är ett 

benchmark-test som de använder, vilket är en typ av belastningstest. Detta testet jämför med 

förra versionen och verifierar att responstiden inte har försämrats i och med det senaste 

bygget. Gustav säger att som produktägare är det en stor trygghet att veta att prestandan inte 
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har försämrats innan de gör en driftsättning till produktion. Eftersom deras krav för 

responstid är vagt definierade använder de inte stresstest i nuläget, eftersom deras 

användarbas enbart består av 30 användare blir belastningen aldrig särskilt stor. I Gustavs 

projekt arbetar de med vaga krav som till stor del består av upplevelsen. Eftersom de har 

lösa krav arbetar de mycket med känslan i webbapplikationen, bland annat genom att 

placera ut spinners och förloppsindikatorer där de vet att applikationen kan upplevas som 

långsam. Känslokravet utmärker sig även när användarna gör en sökning och får över 10 

000 träffar i webbapplikationen, för då tydliggör applikationen för användaren att sökningen 

kommer ta lång tid.  

 

Filip använder också benchmark-test och ska snart sätta ett standardvärde för 

webbapplikationen. Standardvärdet sätts efter att tidigare tester har genomförts och att man 

har hunnit göra vissa åtgärder. Framtida tester kommer sen att mätas mot deras 

standardvärde för att jämföra ifall applikationen är snabbare eller långsammare än värdet. 

Tanken är att testerna ska användas i driftsättningsprocessen så att de körs ofta och teamet 

arbetar proaktivt. I Filips projekt konfigurerar de testmiljöerna så att de använder samma 

hårdvara som produktion har och på så sätt vet de att resultatet är applicerbart även i 

produktionsmiljön. Utmaningen med att förbättra responstid som Filip ser det är den 

geografiska spridningen av deras användare och eftersom applikationen är internetbaserad 

är det många aspekter de inte kan styra över. 

4.1.3 Involvera användare 

4.1.3.1 Användbarhetstest 

Under intervjuerna visar det sig att tre av sju informanter använder någon form av 

användarmedverkan för att förbättra responstiden i webbapplikationen. I Tabell 5 nedan 

presenteras information gällande vilka informanter som använder vilken metod för 

användarmedverkan samt monitorering.  

 

Informant Användbarhetstest Acceptanstest Superanvändare Monitorering 

Adam X X X ✓ 

Bertil X X X X 

Cesar X X X ✓ 

David X ✓ X X 

Erik X X X ✓ 

Filip X X ✓ ✓ 

Gustav X X ✓ X 

Tabell 5. Översikt av informanternas arbetssätt för att involvera användare samt monitorering. 
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David använder acceptanstest för att säkerställa applikationen före leverans till kund. Detta 

är dock en fas som hen upplever att de ofta hoppar över om det inte finns tillräckligt med 

tid. Även när acceptanstest genomförs upplever David att det inte görs tillräckligt mycket 

för att det ska vara acceptabelt. 

 

Erik har på tidigare arbetsplats använt mycket användarmedverkan men berättar att de är 

dåliga på det där hen arbetar nu. På hens förra arbetsplats bjöd de in användare som fick 

visa hur de använder webbapplikationen och berätta om sina upplevelser. Detta gjorde de 

kontinuerligt tillsammans med användarna. De skickade även ut frågeformulär till 

användarna för att ta del av deras åsikter. 

 

I Gustavs projekt använder de superanvändare, som fungerar som en referensgrupp, för att 

involvera användare i projektet. Denna grupp kan de bolla idéer med för att hitta 

förbättringsåtgärder. För att lära sig hur användarna nyttjar webbapplikationen genomför de 

observationer. Gustav tror att man kan förbättra responstiden genom att ha en dialog med 

användarna. Med hjälp av dialoger tror Gustav att de till exempel kan hitta och förbättra 

frekventa sökningar. Genom att veta vad användarna vill se kan de även förbättra prestandan 

genom färre anrop till servern. Filip använder också superanvändare för 

användarmedverkan. De har möte med superanvändarna varannan vecka och användarna 

hjälper till att både ställa krav och validera krav som kommer in till teamet. Filip säger att 

responstid inte har varit på agendan under deras möten. Det kan bero på att applikationen, 

enligt Filip, har väldigt bra responstid, samt att de områden i applikationen som behöver 

förbättras redan är kända av samtliga. 

 

Av informanterna var det enbart Erik som upplevde att det inte finns någon mening att 

genomföra användbarhetstester för att förbättra responstiden, detta eftersom informanten 

ansåg att det finns effektivare metoder för att involvera användare. Övriga informanter 

tycker att det hade varit bra, men de specificerar även vissa villkor för att det ska gå att 

genomföra. Cesar anser att en person med teknisk bakgrund bör medverka på 

användbarhetstesterna och att det oftast enbart är business analysts som medverkar. Adam 

anser att tidpunkten i utvecklingsfasen när man genomför användbarhetstesterna är viktig, 

för om användaren ska ge feedback på responstiden behöver webbapplikationen vara så pass 

färdig att det känns som ett verkligt scenario. Filip säger att hen spontant ser nyttan av 

användbarhetstester men har ingen klar bild över hur det skulle genomföras. 

 
4.1.3.2 Monitorering 

Fyra av sju informanter använder någon form av monitoreringsverktyg för att samla in data 

kring hur och var i systemet användarna klickar. Adam berättar att de använder 

monitoreringsverktyget för att se hur lång tid ett anrop tar. Cesar säger att de kan monitorera 

exakt vad användaren gör och hur långsamt ett anrop är. Ett monitoreringsverktyg kan dock 

inte ersätta användarmedverkan helt då Cesar menar att anrop som ser snabba ut i 

monitoreringsverktyget kan upplevas som långsamma av användare. Informanten tycker 

inte att man bör förlita sig helt på monitoreringsverktyget. Vidare känner Cesar att 

monitoreringsverktyget som de använder inte alltid går att lita på och att det inte alltid visar 
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en korrekt bild av webbapplikationen. Detta är även något Erik påpekar under sin intervju, 

ibland surfar användare på dåligt WiFi eller på tåg vilket kan ge siffror som ser konstiga ut 

och troligen inte stämmer. Erik använder därför främst monitorering för att övervaka 

serversidan och se alla svarstider mellan databas och olika serverkomponenter. Erik menar 

dock att deras applikationer har väldigt högt fokus på prestanda och att de därför mäter 

väldigt mycket och en anledning till detta är för att “ta reda på hur lång tid saker och ting 

tar, och ju snabbare det går ju mindre hårdvara behöver vi och det är hårdvara som 

kostar”. Filip använder monitoreringsverktyg för att mäta tillgänglighet och prestanda i 

applikationen, detta görs var femtonde minut på tre olika platser i världen. Resultatet 

jämförs med de gränsvärden som finns definierade och de får därmed en bild av prestandan. 

Tillgängligheten är baserad på ett tröskelvärde, om scenariot tagit mer än ett bestämt antal 

sekunder, anses applikationen ligga nere. 

4.2 Analys 

I följande avsnitt presenteras analysen uppdelad i de tre kategorier som hittats i empirin. 

Empirin har här analyserats för att hitta kopplingar mellan teori och empiri. 

4.2.1 Krav för responstid 

Det finns ingen gemensam nämnare mellan informanterna vad det gäller krav för responstid. 

Nielsen (2010) har tagit fram tre intervall för responstid och hur användarna reagerar under 

dessa intervaller. Den första intervallen är 0,1 - 1 sekund och då upplever användarna att 

webbsidan reagerar omedelbart och de känner sig i kontroll. Informant Erik är den enda 

informanten som har krav på att responstiden ska vara under en sekund. Erik har dock olika 

krav beroende på vilken funktion som anropas, exempelvis rapporter får ta längre tid.  

 

Nästa intervall i Nielsens (2010) teori är 1 - 10 sekunder, det intervallet stämmer bra överens 

med användarens tankeflöde och användaren känner sig inte i hindrad i arbetet. Två 

informanter har krav som ligger över en sekund. Cesar svarar att 95 % av anropen ska vara 

under två sekunder, Adam svarar liknande och säger att responstiden ska vara under två 

sekunder. 

 

Nielsen (2010) sista intervall är över tio sekunders responstid. Det är på gränsen för att 

användaren ska behålla uppmärksamheten och börjar det gå långsammare gör användaren 

annat under tiden som webbsidan laddas. Nielsen (2010) skriver dock att användaren 

fortfarande kan hantera det om denne är väldigt engagerad, annars kommer användaren 

troligtvis att lämna webbapplikationen. Erik beskriver att de idag har nedladdningar som tar 

längre tid än tio sekunder. Cesar svarar under sin intervju att de tillåter 1 % av anropen att 

vara längre än åtta sekunder, men nämner också att de har svårt att nå upp till detta krav. 

 

Erik berättar i intervjun att de hela tiden gör en avvägning mellan webbapplikationens 

utseende och dess responstid. Detta görs då de riskerar att förlora användare till 

konkurrenter om responstiden blir för hög. Ett ökat fokus på applikationens design ökar 

oftast datamängden, vilket i sig gör att responstiden blir sämre då mer data måste hämtas. 
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Samma sak kan ses i Nielsens (2010) teori om responstid, där han skriver att en webbsida 

med snabb responstid är bättre än en snygg webbsida. 

 

Gustav svarar under intervjun att de har ett känslokrav för responstid istället för ett mätetal. 

Nielsen (2010) förklarar att vi människor förväntar oss att få information snabbt eftersom 

information försvinner snabbt ur vårt korttidsminne. Användarupplevelsen blir sämre med 

bara ett par sekunders fördröjning (Nielsen, 2010). Filip är i processen att definiera krav för 

responstid och håller i nuläget på att sätta upp affärskritiska scenarier, som är kärnfunktioner 

i webbapplikationen. Övriga informanter har inte satt upp något krav för responstid och det 

beror på roller som inte är tillräckligt tydliga eller att informanten inte har tillräckligt bra 

insikt för att svara på frågan. 

 

Mannion och Keepence (1995) har tagit fram nya SMART-kriterier anpassade för att 

definiera att krav är tydliga och uppnåbara. SMART står för fem kriterier: specifikt, mätbart, 

uppnåeligt, realiserbart och spårbart. Informanternas krav för responstid har sammanställts 

i Tabell 6 och jämförts med de definierade kriterier som tas upp i SMART. 

 

 

Informanter Kravet på responstid Specifikt Mätbart Uppnåeligt Realiserbart Spårbart 

Adam ≤ 2 s ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Bertil Inget - - - - - 

Cesar 95 % < 2 s 

4 % < 4 s 

1 % < 8 s 

X ✓ ✓ ✓ ✓ 

David Inget - - - - - 

Erik 500 ms 

10 - 100 ms 

15 & 30 s 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Filip Inget - - - - - 

Gustav Känslokrav X X ? ? ? 

Tabell 6. Tabell över hur informanternas krav på responstid stämmer överens med SMART-kriterierna. ✓ = Uppfyller 

kriteriet. X = Uppfyller ej kriteriet. ? = Vet inte om de uppfyller kriteriet. - = Ingen data finns. 

Både Adam och Eriks responstidskrav uppfyller alla SMART-kriterier. Cesars krav är inte 

tillräckligt specifika enligt SMART-kriterierna eftersom hen anger att det ska vara inom ett 

tidsintervall på en procentsats. Gustavs krav är baserat på användarens känslor. Det innebär 

att det inte uppfyller SMART-kriterierna. Det är inte specifikt eftersom det inte är tydligt. 

Det blir också svårt att svara på om kravet är uppnåeligt, realiserbart och spårbart eftersom 

kravet är ospecifikt. 
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4.2.2 Säkerställa krav för responstid 

Erinle (2017) har skapat en process med sju steg för hur prestandatest kan genomföras i en 

webbapplikation. Ingen av informanterna följer i nuläget någon känd process. 

Informanterna använder olika processer för att arbeta med prestandatest. Erinle (2017) 

förespråkar i aktiviteten analysera resultatet att man ska åtgärda problem för att sedan 

exekvera testerna igen. Detta är något som vissa informanter gör kontinuerligt i sina 

processer, närmare bestämt de som arbetar med continuous delivery och continuous deploy. 

Dessa informanter kör prestandatest i sin driftsättningsprocess vilket gör att de körs varje 

gång som en ny version byggs upp till testmiljön. Prestandatesterna är i detta fall helt 

automatiserade och behöver inte startas med någon manuell hjälp. Erik tydliggör under sin 

intervju och säger att genom att köra testerna direkt efter att utvecklarna har checkat in sin 

kod går det snabbare att åtgärda det potentiella prestandaproblemet eftersom utvecklarna 

fortfarande har koden i minnet. Detta kan liknas med Erinles (2017) process som också är 

iterativ och som förespråkas ska köras till problem är lösta. Informant Cesar skiljer sig från 

mängden och planerar att köra sina tester en gång i kvartalet eftersom hen vill se hur 

responstiden skiljer sig med tiden.  

 

I processen som Erinle (2017) har tagit fram är ett steg att förbereda testmiljön. Steget 

handlar om att förbereda servrar och övriga resurser. Adam och Erik säger att de använder 

likadana resurser i sin testmiljö som i sin produktionsmiljö när de genomför prestandatester. 

David förklarar under sin intervju att hårdvara ofta kan kännas som en begränsning vid 

belastnings- och stresstest. Om man delar resurser i testmiljöerna måste man anpassa sig till 

de andra webbapplikationerna som också körs på samma resurser.  

 

Prestandatest kan användas för att verifiera om webbapplikationer reagerar tillräckligt 

snabbt och kan hantera den förväntade belastningen på ett stabilt sätt (Meier, et al., 2007). 

Fler anledningar till att testa prestanda är för att försäkra sig om att kvaliteten på 

applikationen fortsätter att hålla tillräckligt hög nivå och uppfyller kraven vid driftsättning 

av ny funktionalitet (Meier, et al., 2007). Gemensamt för alla informanter som kör 

prestandatest är att de arbetar med det för att säkerställa att deras applikationer uppfyller 

kraven. Däremot hur de arbetar med prestandatest varierar mellan informanterna. Meier et 

al. (2007) har beskrivit tre olika sorters prestandatester som är vanliga: belastningstest, 

stresstest och kapacitetstest.  

 

Belastningstest används av alla informanter utom en för att kvalitetssäkra 

webbapplikationens prestanda. Enligt Meier et al. (2007) kan belastningstest användas för 

att verifiera att applikationen uppfyller de uppsatta kraven. Det stämmer väl överens med 

de anledningar som informanterna uppger till att utföra belastningstest, nämligen för att 

verifiera att systemet klarar av den förväntade belastningen och att det kan vara användbart 

för att kontrollera att ny funktionalitet också uppfyller kraven. Meier et al. (2007) skriver 

också att prestandatest kan bedöma om en applikation är redo att driftsättas genom att 

verifiera prestandaegenskaperna. Det kan göras exempelvis genom att påvisa att 

responstiden i applikationen är tillräckligt bra. Informant Gustav förklarar nyttan på ett 
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liknande sätt. Gustav säger att genom deras benchmark-tester som de kör jämförs resultatet 

med förra releasen för att verifiera att responstiden inte har försämrats. Enligt Meier et al. 

(2007) kan man använda kapacitetstest för att fastställa hur många transaktioner en 

applikation klarar av medan den samtidigt uppfyller prestandakraven. Ingen av 

informanterna nämner under intervjuerna att de använder någon form av kapacitetstest. Den 

sista typen av prestandatest som Meier et al. (2007) tar upp är stresstest som kan användas 

för att hitta buggar vid hög belastning. Det var tre informanter som uppger att de använder 

stresstest under intervjuerna. Anledningen till att Erik körde stresstest var för att se var 

applikationen går ner först.  

 

Sadiq et al. (2015) har tagit fram en lista över ett flertal verktyg som går att använda för att 

utföra prestandatester. Informanterna nämner två olika alternativ som de använder. Adam 

och Bertil har valt att använda JMeter för att genomföra sina prestandatest medan Erik och 

David har valt att tillverka egna verktyg. Filip och Gustav är osäkra på vilket verktyg deras 

team använder för att genomföra prestandatest. Erik förklarar under intervjun att 

anledningen till att de har byggt ett eget verktyg är för att standardverktygen inte passade 

för deras webbapplikation. 

4.2.3 Involvera användare 

4.2.3.1 Användbarhetstest 

Användbarhetstest innebär att lära sig hur användare löser uppgifter när de använder en 

specifik produkt. Uppgifterna som användare löser ska vara av intresse för dem och man lär 

sig hur användarna interagerar med produkten genom att observera dem (Barnum, 2010). 

Under intervjuerna framkom det att alla informanter utom en tycker att användbarhetstest 

skulle kunna användas för att förbättra responstiden. I nuläget är det endast David, Filip och 

Gustav som använder någon form av användarmedverkan för att förbättra responstiden, de 

använder dock inte användbarhetstest. Erik berättar att hen på tidigare arbetsplats använt sig 

av användbarhetstest där användare bjöds in för att berätta om sina upplevelser. Detta 

stämmer överens med hur Barnum (2010) anser att användbarhetstest bör användas, 

nämligen att de ska vara verkliga och betydelsefulla för användare samt utföras med 

observationer. Två av informanterna använder superanvändare varav Gustav arbetar väldigt 

likt metoden för användbarhetstest genom att observera och förstå hur användarna nyttjar 

webbapplikationen. Ett av målen med testet är att förbättra prestandan genom att få en 

inblick i vad användaren nyttjar oftast och på så sätt rikta resurser däråt. Filips sätt att arbeta 

med sin superanvändare stämmer väl överens med summativ testning där fokus ligger på att 

validera om produkten når de krav som är uppsatta (Barnum, 2010). 

 
4.2.3.2 Monitorering 

Monitorering består av tre processer: insamling, analys och beslutfattande. Verktyg för 

monitorering kan hjälpa mjukvaruföretag med bland annat systemdesign, felsökning, 

underhåll och testning. Dessutom kan monitorering hjälpa till med att hitta flaskhalsar och 

säkerhetsbrister i system. De kan även användas för att ta informerade beslut om 

förbättringar i system (Ward & Barker, 2014). Av sju informanter använder sig fyra av 

monitorering för att samla in data kring användarens beteende i webbapplikationen. Adam 
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använder monitoreringsverktyg för att se hur lång tid ett anrop tar, medan Cesar även 

använder verktyget för att se vad kunden gör. Cesar menar dock att monitorering inte kan 

ersätta användarmedverkan helt eftersom anrop som ser snabba ut kan upplevas som 

långsamma av användaren. Filip använder också monitorering för att mäta prestanda men 

också för att undersöka tillgängligheten i applikationen. Sahasrabudhe et al. (2013) menar 

att man med hjälp av monitorering kan undvika dålig prestanda och ibland till och med 

avlägsna den helt och hållet. Vidare påpekar de att man kan upptäcka, analysera och reparera 

problem innan kunder blir medvetna om dem. Detta stämmer överens med hur 

informanterna använder monitorering i verkligheten och vikten av att förebygga problem 

innan de inträffar. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat och genomförande. 

5.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens frågeställningar utifrån resultat och analys. 

5.1.1 Krav för responstid 

Att ställa krav är ett bra första steg att försäkra huruvida responstiden i en webbapplikation 

blir snabb nog. Det finns många anledningar till att man vill ha en snabb responstid. Bland 

annat nämner Gomez (2010) att det är väldigt viktigt för företagens överlevnad att de har 

snabb responstid eftersom de annars tappar användare. Alla informanter ansåg att man borde 

definiera krav för responstid, trots detta var det tre av sju som i nuläget inte hade några egna 

krav. David tog upp svårigheter med icke-funktionella krav, både att definiera dem på ett 

mätbart sätt men även att det är vanligt att de prioriteras ned. Eftersom användare ofta 

prioriterar funktionalitet kan det vara svårt för intressenter att se ett mervärde i att fokusera 

på de icke-funktionella kraven i ett projekt. 

 

Ur empirin gick det inte att urskilja någon gemensam nämnare mellan informanterna när 

det kommer till krav för responstid. Av Nielsens (2010) tre intervaller är det endast en 

informant som ligger inom det första intervallet, vilket är en responstid på under en sekund. 

Två informanter låg inom det andra intervallet; en till tio sekunder. Nielsen (2010) förklarar 

i sin rapport att så lite som någon extra sekunds fördröjning kan skapa en negativ 

användarupplevelse vilket kan leda till att användaren väljer att lämna sidan. Det är därför 

mycket viktigt att ta användarupplevelsen i beaktande när krav för responstid definieras, 

vilket hjälper till att säkerställa för utvecklingsteam att kravet är satt på en nivå anpassad 

för applikationens användarbas. 

 

Det är inte ovanligt att webbapplikationer har funktioner som är mer tidskrävande och når 

en responstid på över tio sekunder och därmed ligger i Nielsens (2010) tredje intervall. Både 

Erik och Cesar nämnde att de har funktioner som tar längre tid än tio sekunder. En responstid 

inom detta intervall är naturligtvis inte optimal med tanke på att det är stor risk att användare 

lämnar applikationen (Nielsen, 2010). I vissa fall går det inte att förbättra responstiden, 

exempelvis när det finns begränsningar som måste tas hänsyn till. I Cesars fall hade de en 

funktion som Cesar inte trodde att de kunde förbättra responstiden på mer, utan användare 

behöver acceptera att det tar den tid det tar. Om funktionen i fråga inte används särskilt ofta 

av användarna påverkas troligtvis inte användarupplevelsen i samma grad som av en 

funktion som används mer frekvent. En slutsats av detta är att det är viktigare att funktioner 

som används ofta har snabb responstid än funktioner som används sporadiskt, eftersom de 

påverkar användarupplevelsen i större grad. Finns det dock möjlighet att förbättra 

responstiden även för de funktioner som inte används lika ofta och är mer tidskrävande 

skulle det förbättra användarupplevelsen för användarna. I Eriks webbapplikation hade de 

definierat specifika krav för varje funktion och webbsida. Är kravet för responstid samma 
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över hela webbapplikationen finns en risk att långsamma funktioner aldrig kommer att 

uppfylla kravet. Därför är det viktigt att kravet för responstid är definierat för den specifika 

funktionen för att kunna säkerställa att kravet är realistiskt. Erik påpekade också att en 

avvägning hela tiden måste göras mellan hemsidans utseende och dess responstid. Ett fokus 

på designen innebär ofta en ökad mängd data, vilket gör att responstiden blir sämre. Detta 

stämmer väl överens med vad Nielsen (2010) nämner i sin teori om responstid, nämligen att 

en snabb applikation är bättre än en snygg. 

 

Gustav berättade att de inte hade något specifikt mätetal för vad responstiden ska vara utan 

de använder istället något som de kallar för känslokrav, vilket innebär att de fokuserar på 

användares känslor. Den sortens krav är oerhört svåra att bevisa att webbapplikationen lever 

upp till, eftersom känslan troligtvis är olika från användare till användare. För att säkerställa 

att en applikation har förankrade, tydliga och realistiska krav går det använda SMART-

kriterierna (Mannion & Keepence, 1995). Av informanterna var det endast två vars krav 

uppfyller alla kriterierna i SMART. Genom att kontrollera att varje krav uppfyller alla 

kriterier i SMART kan man säkerställa att kraven blir tydligt definierade. SMART ska 

anpassas efter de begränsningar som en applikation har (Mannion & Keepence, 1995), ett 

exempel på en begränsning kan vara gammal teknik. Är en applikation baserad på gammal 

teknik som medför begränsningar i hur snabb responstiden kan vara ska kravet ställas 

därefter. 

 

Det visade sig under intervjuerna att några informanter helt saknade krav för responstid i 

sina webbapplikationer. Anledningarna till detta var lite olika, i Bertils fall berodde det på 

att de inte visste vem som skulle definiera kraven för responstiden. Om ingen är ansvarig 

för kraven finns det en stor risk att det faller mellan stolarna och inga krav blir definierade. 

Därför bör varje projekt utse en eller flera som är ansvariga för att krav blir bestämda, för 

att undvika att detta händer. En annan anledning till att det kan saknas krav för responstid 

kan enligt David vara okunskap hos kravställaren. Att ställa relevanta krav för responstid 

för en applikation kanske inte vem som helst i ett projekt kan göra utan den som är ansvarig 

måste vara kunnig inom området.  

 

Det bästa vore naturligtvis om responstiden alltid kunde vara så snabb som möjligt, eller 

åtminstone ligga inom Nielsens (2010) första intervall. Detta för att försäkra sig om att de 

negativa effekter av långsam responstid som teorin tar upp undviks. Det är dock inte alltid 

rimligt eftersom god prestanda påverkas av faktorer såsom kostnader, begränsningar i 

hårdvara och webbsidans syfte. Istället gäller det att definiera rimliga krav som är anpassade 

efter de möjligheter som finns och efter målgruppen som ska använda webbapplikationen. 

En intern applikation behöver antagligen inte ha lika hårt ställda krav som en applikation 

som riktar sig till betalande kunder. Något som också kan påverka kraven för responstid är 

tekniken bakom applikationen, rimligtvis är en applikation som är baserad på tio år gammal 

teknik inte lika snabb som en nyutvecklad applikation. Vi anser dock att genom att definiera 

krav har arbetet med responstid underlättats eftersom applikationens kvalitet kan 

säkerställas genom att mäta om responstiden uppfyller kraven. 
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5.1.2 Säkerställa krav för responstid 

Det finns processer som utvecklingsteam kan följa när de skapar prestandatest och Erinle 

(2017) beskriver en process med sju steg som går att använda. Ingen informant har nämnt 

att de följer denna process, dock går det att känna igen vissa bitar ur den. Flera av 

informanterna kör belastningstester automatiskt i sin bygg- eller driftsättningsprocess. När 

prestandatesterna utförs automatiskt är det två av Erinles (2017) steg som utförs; exekvera 

test och analysera resultat. Detta gör att utvecklingsteam kan låta testerna köra och bara 

genomföra en analys när testresultaten blir flaggade i den automatiska processen. Erik sade 

under intervjun att genom att arbeta på det sättet får utvecklarna snabb respons om deras 

kod påverkat prestandan negativt. Genom automatiserade prestandatester säkerställs att 

responstiden inte har blivit sämre i nästa version som driftsätts. Gustav sade att som 

produktägare är det en stor trygghet att veta att prestandan inte har försämrats i 

nästkommande version. Om verktyg används för att automatisera prestandatester går det att 

säkerställa att responstiden inte har försämrats i framtida driftsättningar. Att följa en 

bestämd process vid prestandatestning är ett bra sätt att försäkra sig om att inte missa några 

viktiga steg och att säkerställa att testen utförs på samma sätt varje gång. Av samma 

anledning är det också bra att automatisera processen. Om prestandatesterna är 

automatiserade frigör det tid för teamet och andra uppgifter hinner utföras. 

 

Fyra av sju informanter hade någon form av krav för responstid i sin webbapplikation. För 

att genomföra prestandatester bör det finnas krav för responstid. I Erinles (2017) process är 

sista steget att genomföra en analys av resultatet. Finns det inga krav för responstiden går 

analyssteget inte att genomföra eftersom det inte finns några mätetal att jämföra mot. 

Analyssteget är viktigt eftersom det kan ligga till grund för prestandaförbättringar som 

behöver göras i applikationen. En informant hade inte några krav för responstid men körde 

prestandatest kontinuerligt. Även om analyssteget blir svårt att genomföra utan krav att mäta 

mot, kan det ändå finnas en vinst med att utföra prestandatester och den är att trenden för 

responstiden blir spårbar. Har man utfört prestandatester under en längre tid går det tydligt 

att se om responstiden har blivit bättre eller sämre med tiden. En slutsats blir därför att 

företag rekommenderas att alltid använda någon form av prestandatest i arbetet med 

responstid.  

 

Av informanterna var det enbart två som förbereder sin testmiljö så att den efterliknar 

produktionsmiljön. Erinle (2017) förespråkar att förbereda testmiljön i sin process. Adam 

förklarade under sin intervju att detta gör testresultatet så tillförlitligt som möjligt. Det kan 

finnas flera anledningar till att testmiljön inte är uppsatt på samma sätt som 

produktionsmiljön men antagligen är en av de större anledningarna kostnaden. 

Molnlösningar skulle kunna göra detta vanligare eftersom det gör det möjligt att enklare 

skala upp sin miljö under en kortare tid. Dessutom betalar man enbart för den tid som 

servrarna används. Vill man mäta vad den faktiska responstiden kommer bli under 

belastning i produktionsmiljön måste produktionsmiljön efterliknas. Det är dock fortfarande 

möjligt att se trender i responstiden även i en testmiljö som inte efterliknar 

produktionsmiljön. David berättade att de delar servrar med andra vilket inte är optimalt vid 
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prestandatest eftersom testerna kan påverka andra webbapplikationer som ligger på samma 

server och andra applikationer kan påverka testresultaten. Vid prestandatest bör man därför 

försöka ha dedikerade servrar till test för att säkerställa att andra applikationer inte påverkar 

resultatet.  

 

Alla informanter som genomförde prestandatest använde sig av något verktyg. Vilket 

verktyg som informanterna använde sig av varierade dock beroende på vilken typ av 

webbapplikation de hade. De standardverktyg som finns har olika funktionalitet och kan 

användas på olika sätt vilket kan ses i Sadiq et al.:s (2015) sammanställning av likheter och 

skillnader mellan vanliga verktyg. I Eriks projekt hade de skapat ett eget testverktyg för att 

prestandatesta sin applikation eftersom de inte tyckte att det fanns ett standardverktyg som 

passade deras applikation bra. Bland övriga informanter var JMeter väldigt populärt. Att 

använda ett standardverktyg kan innebära att man sparar både tid och pengar, men ett eget 

verktyg kan ge en bättre flexibilitet än ett standardverktyg eftersom verktyget kan 

skräddarsys helt efter applikationen. En slutsats som kan dras är att det bör vara 

applikationen som bestämmer vilket verktyg som ska användas för att kunna utföra bra 

prestandatester. Om det inte finns ett standardverktyg som innehar rätt funktionalitet bör 

man överväga att skapa ett eget verktyg för att kunna utföra så bra prestandatester som 

möjligt.  

 

För att säkerställa att en webbapplikation kan hantera olika belastningsnivåer bör 

utvecklingsteam använda stresstest. Det var enbart tre av informanterna som använder det 

idag. Meier et al. (2007) skriver att tanken med stresstest är att hitta problem som uppstår 

vid högre belastning. Mahmood och Sirshar (2017) påpekar att stresstester kan hjälpa till att 

tydliggöra hur fler användare påverkar en applikation och i deras undersökning blev 

applikationen långsammare ju fler användare det var. Vet utvecklingsteam om att en 

applikation har oförberedd belastning bör stresstest användas för att säkerställa att 

applikationen kan hantera den. Finns ingen oförberedd belastning och teamet vet att 

användarantalet inte kommer att växa är det möjligt att man kan bortse från stresstest. 

Gustav som exempelvis vet att de har 30 användare och att antalet inte kommer växa 

framöver behöver alltså inte stresstesta. Det är dock viktigt att alltid belastningstesta 

applikationen med den förväntade belastningen för att säkerställa att applikationen klarar 

den normala belastningsnivån. 

5.1.3 Involvera användare 

Användbarhetstest kan användas för att kravställa och säkerställa kraven för responstid i 

webbapplikationer, av sju informanter ansåg sex att det var möjligt. Lewis (2006) skriver 

att summativ testning fokuserar på att mäta prestanda i en produkt och att den utförs för att 

validera att produkten möter de uppsatta kraven. Roy et al. (2017) har i sin studie genomfört 

användbarhetstester och använt mätetal för responstid. Användbarhetstest bör alltså vara en 

metod som går att använda för att säkerställa responstiden. Trots att det var sex informanter 

som tyckte att det var en bra idé var det ingen som genomförde användbarhetstest på sin 

produkt i nuläget. En anledning till att det inte genomförs kan vara att det inte finns tid eller 
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pengar att utföra det. Tekniken har dock gjort stora framsteg de senaste åren vilket kan 

underlätta genomförandet av användbarhetstester, exempelvis kan testerna genomföras på 

distans. En annan anledning kan vara att användbarhetstester inte är tillräckligt väl 

etablerade ännu. Det kan också vara så att företag har valt att använda en annan form av 

användarmedverkan. Filip och Gustav använde sig av superanvändare för att få feedback 

från användare till sina produkter. Gustav trodde att det är möjligt att förbättra responstiden 

genom att föra dialoger med användarna. Filip hade möte med sina superanvändare 

varannan vecka, men sade att responstid inte har diskuterats ännu på dessa möten. Både 

Gustav och Filip arbetade med interna applikationer och har enkel tillgång till användarna. 

David använder acceptanstest för att involvera användare, hen anser dock att det inte görs i 

den utsträckningen som det behövs för att det ska vara acceptabelt. Övriga informanter 

använde inte användarmedverkan just nu men samtliga var positivt inställda till att använda 

det. Det är svårt att motivera att det är just användbarhetstest som bör användas för att 

involvera användare men det finns en stor nytta med att använda någon form av 

användarmedverkan i sitt projekt. 

 

Det går även spekulera i att användarmedverkan inte används för att informanterna anser att 

de redan uppnår kraven för responstid i sina webbapplikationer. Det kan de exempelvis göra 

genom att använda ett monitoreringsverktyg som säkerställer att deras krav för responstid 

hela tiden är uppfyllt. Fyra av sju informanter använde monitoreringssystem. Ett 

monitoreringsverktyg är bra för att säkerställa att kraven för responstid uppfylls och 

verktyget kan även hjälpa till med att hitta och åtgärda prestandaproblem. Cesar ansåg att 

monitoreringsverktyg inte kan ersätta användarmedverkan helt eftersom anrop som klassas 

som snabba i verktyget kan upplevas långsamma av användare. Eftersom ett verktyg inte 

kan förklara hur användarna känner när de använder systemet kan användarmedverkan inte 

ersättas av monitorering. Ett monitoreringsverktyg kan svara på om responstiden uppfyller 

kraven som är uppsatta för responstid, men det kan inte hjälpa till att definiera kraven, något 

som en användare kan vara med att göra. Exempelvis kan det finnas krav som är alldeles 

för högt satta vilket användare kan hjälpa till att peka ut och förklara och på så sätt kan 

kvaliteten öka på både krav och applikation. Cesar sade under sin intervju att de inte hade 

infört prestandatester ännu för att monitoreringssystemet hade fyllt den funktionen åt dem. 

Vi anser att monitoreringssystem kan hjälpa utvecklingsteam att övervaka prestanda och 

responstid, men det kan inte ersätta prestandatest, eftersom monitorering är retroaktivt och 

prestandatest är proaktivt. Genom att använda prestandatest kan prestandaproblem hittas 

innan driftsättning, då säkerställer utvecklingsteam att användarna inte blir drabbade. Skulle 

prestandaproblem hittas vid monitorering finns det stor risk för att användarna har blivit 

påverkade. 

5.2 Metodreflektion 

Studien genomfördes som en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer och med 

hjälp av en deduktiv ansats. Studien är av en explorativ karaktär och metodvalet fångar 

därför studiens syfte bättre än vad en kvantitativ metod gjort. En kvantitativ studie hade inte 

fångat informanternas åsikter och personliga uppfattningar om ämnet på samma sätt som en 
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kvalitativ studie. Ansatsen valdes för att ge en förståelse för kunskapsområdet samt utforma 

intervjuernas struktur. 

 

Intervjuer genomfördes för att få åsikter från yrkesverksamma inom området och en djupare 

förståelse för hur arbetet med responstid ser ut i verkligheten. Bekvämlighetsurvalet bidrog 

till att vi snabbt kunde starta intervjuprocessen och att tidsplanen kunde efterföljas. Andra 

kvalitativa metoder hade varit svårare att genomföra och troligen inte resulterat i samma 

djup i empirin. Att observera hur ett utvecklingsteam arbetar med responstid hade inte varit 

genomförbart eftersom processen skulle ta för lång tid. Det hade varit intressant att få 

tillgång till dokumentation över krav från företag och på så sätt se om och hur de ställer krav 

för responstid. Det hade dock krävt god insyn i deras utvecklingsarbete vilket hade tagit tid 

från annat och troligen inneburit en hel del sekretessarbete för företagen. 

 

Reliabiliteten kan påverkas genom att informanterna hade olika yrkesroller. Genom 

bekvämlighetsurvalet vet vi att personerna som har intervjuats arbetar på något sätt med 

responstid. Antingen arbetar de med att säkerställa responstiden eller är ansvariga för 

responstiden i sina respektive webbapplikationer. Hade studien valt andra informanter är 

det inte säkert att utfallet hade varit detsamma. Studiens reliabilitet kan vara låg då 

informanterna svarade väldigt olika sinsemellan. Hade studien fokuserat på en specifik 

bransch är det möjligt att reliabiliteten hade blivit högre eftersom de arbetar mot samma 

användarbas. En av intervjuerna genomfördes på engelska vilket kan ha påverkat studiens 

validitetet. Eftersom engelska inte är författarnas modersmål kan informantens svar tolkats 

fel både under intervjun och efteråt när en översättning gjordes. 
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6 Avslutning 
Denna studie har undersökt hur företag arbetar med responstid i webbapplikationer och hur 

man säkerställer responstiden. Vidare har studien även undersökt om företag bör ta hjälp av 

användare i arbetet med responstid eftersom användarmedverkan bevisats vara en lyckad 

metodik i många andra delar av mjukvaruutveckling. Studien började med en litteraturstudie 

av vad teorin säger om responstid, användarmedverkan och prestandatest. För att undersöka 

hur nuläget ser ut i verkligheten har sju intervjuer genomförts för att ge en så bred bild som 

möjligt. Samtliga informanter arbetar med IT och har en yrkesroll inom test, prestanda eller 

en ledande roll, med hjälp av dessa har vi besvarat följande frågeställningar: 

 

• Hur bör företag arbeta med responstid och säkerställa den? 

o Hur bör företag ställa krav för responstid? 

o Bör företag ta hjälp av användare i arbetet med responstid? 

6.1 Slutsats 

Studien har kommit fram till att prestandatester är något som bör genomföras i samtliga 

utvecklingsprojekt. Vilket verktyg som ska användas för prestandatest beror på 

webbapplikationen som ska testas. Finns det inget standardverktyg som passar 

applikationen bör man utvärdera om ett eget verktyg ska skapas. Prestandatest bör 

automatiseras för då säkerställs att responstiden är tillräckligt bra i framtida versioner av 

applikationen, och det frigör tid för utvecklingsteamet. För att säkerställa att applikationen 

har tillräckligt god responstid bör krav definieras för responstid. Krav ska vara tydliga samt 

mätbara, och för att uppnå det kan företag använda SMART-kriterierna när kraven 

definieras. När kraven för responstid definieras ska användarna tas i beaktande för att 

säkerställa att kravet passar användarbasen. Krav bör också definieras per funktion för att 

säkerställa att det går att uppnå responstiden för den specifika funktionen. Användare kan 

hjälpa till i arbetet med responstid men det är osäkert om användbarhetstest är den bästa 

metoden för att säkerställa responstid. Empirin visar att utvecklingsteam anser att det skulle 

gå att genomföra användbarhetstest för att kontrollera responstiden men att det är inget som 

genomförs i nuläget. Monitorering är ett bra komplement för att säkerställa responstid men 

kan inte visa hur användarna upplever applikationen, det kan inte heller hjälpa till att 

definiera kraven vilket användare kan vara med att göra. Därav kan monitorering inte helt 

ersätta användarmedverkan. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie var avgränsad så att den inte undersökte företag som var aktiva inom e-handel, 

men resultatet för de övriga branscherna har varit spretiga. Därför hade framtida studier 

kunnat fokusera på en specifik bransch för att se hur responstid kravställs och säkerställs i 

den specifika branschen jämfört med inom e-handeln.  

 

I vår studie såg vi att icke-funktionella krav sällan är något som prioriteras eller utförs med 

någon större exakthet. Därför vore det intressant att forska vidare på varför det är så och ta 
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fram metoder för att utarbeta icke-funktionella krav. En teori som studien använder är 

SMART-kriterier men för krav är forskningen relativt gammal och få studier som använder 

dessa finns idag. Därför hade det varit intressant att arbeta fram en ny metod för att utarbeta 

krav. 

 

För att undersöka konkret hur användare påverkar responstidsarbetet hade det varit 

intressant att göra en experimentell studie. Experimentgruppen hade kunnat bestå av ett 

utvecklingsteam som arbetar aktivt med användare för att ta fram och säkerställa krav för 

responstiden och kontrollgruppen hade kunnat arbeta utan användarmedverkan och sedan 

mäta skillnader på kostnad och nytta mellan dem.  

 

För prestandatest gjordes ingen avgränsning på vilken typ av infrastruktur som 

informanterna använde i sina webbapplikationer. Molnlösningar är idag mycket vanliga och 

erbjuder fler möjligheter när det kommer till skalning av infrastruktur jämfört med vanliga 

servrar som hostas internt. En framtida studie kan vara att se hur prestandatester genomförs 

i molnlösningar för att se om de kan ta till vara på några verktyg som molnleverantören 

tillhandahåller. Ett exempel på molnleverantör som erbjuder verktyg för detta är Microsoft 

med deras molnlösning Azure. I Azures portal erbjuder Microsoft verktyg för att direkt 

kunna testa prestanda på exempelvis web apps som är en typ av infrastrukturresurs i 

Microsoft Azure. 
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Bilagor 

1 Intervjuguide 

• Hur länge har du arbetat med applikationen? 

• Hur många liknande projekt har du varit med i? 

o Hur många år? 

• Har du utbildat dig inom ämnet, i så fall vad? 

• Vad är det för typ av applikation? 

o Finns det någon kravspecifikation för hela applikationen? 

• Hur många användare har ni idag? 

• Är det nyutveckling eller underhåll? 

• Vad har ni idag för responstid i er webbapplikation? 

• Vilka krav har ni på responstid? 

o Är det samma krav över hela applikationen, eller finns det 

några undantag? 

• Har ni någon användarmedverkan när det kommer till responstid i 

applikationen? 

o Hur arbetar ni med användare i så fall? 

o Hur ofta? 

• Ser ni någon användning av usability testing för att förbättra 

responstiden? 

o Hur involverar ni responstid i usability tester? 

• Använder ni någon typ av prestandatest? 

o Vilken typ använder ni i så fall? 

o Hur arbetar ni med det? 

o Hur ofta? 

o Är det manuella tester eller automatiska? 

• Vilka verktyg använder ni för prestandatest? 

• Vad ser ni för fördelar med att prestandatesta? 

• Hur konfigurerar ni er testmiljö? 

  



 

   
 

2 Intervjuguide på engelska 

• How long have you been working on the application? 

• How many similar projects have you been involved in? 

o How many years? 

• Have you trained yourself in the subject, in that case what? 

• What kind of application is it? 

o Is there any requirement specification for the entire 

application? 

• How many users do you have today? 

• Is it new development or maintenance? 

• What's your response time in your web application today? 

• What requirements do you have for response time? 

o Are there the same requirements throughout the application, or 

are there any exceptions? 

• Do you have any user involvement when it comes to response time in 

the application? 

o How do you work with users in this case? 

o How often? 

• Do you see any use of usability testing to improve response time? 

o How do you involve response time in usability tests? 

• Do you use any type of performance test? 

o Which type do you use? 

o How do you work with it? 

o How often? 

o Is it manual testing or automatic? 

• What tools do you use for performance testing? 

• What do you see for the benefits of performance testing? 

• How do you configure your test environment? 
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