
 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centraliserad administration av Feature 
Toggles 

 

Oskar Sandström 
Viktor Voxlin 

2017 
 

Examensarbete, Grundnivå, 15 hp 
Datavetenskap 

IT/GIS-programmet 
Examensarbete i datavetenskap 

 

Handledare: Julia Åhlén 
Examinator: Jonas Boustedt 



 

  



 

 
i 

 
 

University of Gävle 

 

  

Centraliserad administration 
av Feature Toggles 

 

 

Oskar Sandström 

ofk14osm@student.hig.se 

Viktor Voxlin 

ofk14vvn@student.hig.se 

2017-06-12 

 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 

Datavetenskap 

 

Examinator: Jonas Boustedt  

Handledare: Julia Åhlén 



 

 
 ii  

 



 

 
 iii  

Förord 

Vi vill tacka Lantmäteriet som möjliggjort denna studie och erbjudit  

välkomnande miljö och support. Vidare vill vi rikta vår uppriktiga tacksamhet 

till vår interna handledare vid högskolan i Gävle Julia Åhlén, externa 

handledare på Lantmäteriet Johan Nordlinder, Jonas Ölander samt hela Team 

Trojan för allt stöd under arbetet.  



 

 
 iv  

 



 

 
 v  

Abstrakt  

Vid kontinuerlig leverans samt långa utvecklingscykler av mjukvara exponeras 

system som fortfarande inte är färdigställda för användarna. Det ställer krav på 

att systemets funktionalitet antingen är brukbart eller otillgängligt. Denna 

utvecklingsparadigm inom den agila metodiken leder till att vissa funktioner 

behöver döljas för alla eller en viss del användare. Detta kan lösas med Feature 

Toggles som i sin tur kan skapa komplexitet och redundant källkod om de inte 

administreras via ett centraliserat system. Denna typ av administrativt verktyg 

finns i dagsläget endast tillgänglig via betallösningar. Målet med denna studie 

är att kvalitativt och kvantitativt undersöka tillvägagångssätt för utveckling av 

en sådan applikation. Genom en agil utvecklingsmetodik, användning av väl 

etablerade ramverk, bibliotek och standarder skapades ett administrativt 

system som möjliggör editering, spårning av händelser och sökfunktioner 

kopplat till Feature Toggles. Utöver denna funktionalitet skapades ett 

tillhörande Representional State Transfer – Application Programming 

Interface (REST-API) som bidrar till att konsumerande system kan ta del utav 

den centraliserade informationen. Vidare ämnar studien undersöka 

utvecklingsmöjligheter för applikationen vilket resulterade i ytterligare förslag 

till funktionalitet så som tidsinställda notifikationer om redundans, optimering 

av redan implementerad funktionalitet och användarautentisering för ökad 

säkerhet. Efter genomförda metoder uppnådde studien sitt syfte och 

resulterade i en applikation för administrering av Feature Toggles. 

 

 

 

Nyckelord: Feature Toggle, Agil utveckling, centraliserad 

administration, administrativt verktyg, MVC, REST, Spring  
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1 Introduktion 

 

Utvecklingen inom informationsteknologin (IT) sker i hög fart och stora företag 

framställer alltmer komplexa datorsystem (system). Som ett resultat av att 

komplexiteten i systemen ökar involveras fler utvecklare vilket kräver en god 

struktur, flexibilitet och en helhetssyn över arbetet. Det finns flera olika 

arbetsmetoder inom systemutveckling som strukturerar och stödjer uppsatta 

principer i framställandet av ett system.  

En av de grundläggande utvecklingsmetoderna är agil utveckling som är ett iterativt 

arbetssätt. Det syftar till att ständigt ha en produkt eller tjänst redo för release som 

kontinuerligt testas av användare och utvecklare. Vid kontinuerlig leverans samt 

långa utvecklingscykler exponeras system som fortfarande inte är färdigställda för 

användarna, som ställer krav på att olika delar av systemets funktionalitet antingen 

är brukbart eller otillgängligt [1]. Denna typ av scenario leder till att vissa funktioner 

behöver döljas för alla eller en viss del användare. En lösning till detta är att skapa 

två versioner av ett system, där den senaste versionen innehåller ny funktionalitet 

som behöver testas. Genom att exponera den senaste releasen för användarbasen kan 

den testas för att utvärdera den nya funktionaliteten. Vid eventuella komplikationer 

finns den äldre versionen kvar som backup. Detta skapar i sin tur problem då delar 

av systemet och dess funktionalitet kan fungera medan andra delar inte gör det.  

För att undvika en ny systemversion för varje ny funktion är en möjlig 

lösningsmodell Feature Toggles som möjliggör att de nyskapade komponenterna kan 

aktiveras eller avaktiveras utifrån utvecklarnas behov i existerande systemversion [2, 

3]. Vid större systemarkitekturer som använder sig av flera andra system kan antalet 

Feature Toggles bli många, detta ökar i sin tur komplexiteten ytterligare för 

utvecklingsarbetet.  

Ytterligare problem med växande system är dataredundans, det vill säga data som 

inte längre är nödvändiga eller inte längre används. Redundans av data kan enligt 

Coronel och Morris leda till minskad effektivitet av databasen, det kan göra 

information inkonsistent och även förstöra data [4]. Denna typ av redundans kan 

minskas med hjälp av Feature Toggles förutsatt att ett administrativt verktyg finns 

till dessa. I skrivande stund saknas öppna lösningar på problematiken att 

administrera Feature Toggles [5].  

Denna studie syftar till att framställa ett centraliserat system för att administrera 

Feature Toggles. Det administrativa verktyget skall även tillgängliggöra specifik 

information om Feature Toggles för anropande system. Vars funktionalitet skall 

kunna regleras med hjälp av dessa.    
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att kvalitativt och kvantitativt undersöka tillvägagångssätt 

och utveckling av ett system som möjliggör centraliserad administration av Feature 

Toggles som ett sätt att lösa nuvarande problematik i större systemarkitekturer. För 

att uppnå syftet kommer en agil metodik användas under studien. Vidare kommer 

även att framföra ett antal vidareutvecklingsmöjligheter för systemet att presenteras. 

Utöver detta syftar även studien till att utvärdera och testa systemet kontinuerligt i 

enlighet med agila arbetsmetoder i form av enhets- och integrationstester. 

1.2 Avgränsningar 

Följande avgränsningar kommer att göras i studien: 

• Utvecklingsarbetet kommer att avgränsas till att skapa en minimum viable 

product (MVP) som innebär att en prototyp skapas med grundläggande 

funktionalitet. 

• De vidareutvecklingsförslag som skall presenteras syftar till att beskriva 

funktionalitet som ej kan implementeras inom studiens tidsram. 

• Systemet skall inte driftsättas i en produktionsmiljö. 

• Systemet skall användas i en kontrollerad miljö, vilket innebär ett minskat 

fokus på säkerhet.  

• Systemet kommer endast testas lokalt genom enhets- och integrationstester. 

1.3 Forskningsfrågor 

Denna studie ämnar att besvara följande frågeställningar: 

• Hur kan ett system utvecklas för att lösa nuvarande problem med 

administration av Feature Toggles?  

• Hur kan systemet som utvecklas minska redundant källkod som Feature 

Toggles kan medföra? 
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2 Teoretisk bakgrund 

 

Detta kapitel syftar till att beskriva tidigare forskning som faller inom studiens 

omfattning samt beskriva nyckelbegrepp och centrala principer. Den teoretiska 

bakgrunden ämnar ytterligare att förtydliga konceptet Feature Toggles, för- och 

nackdelar med agil utveckling samt tekniska beståndsdelar och arkitekturer. De 

tekniska beståndsdelarna som beskrivs i detta avsnitt innefattar de olika 

komponenter som tillsammans utgör det system studien syftar till att utveckla.  

 

2.1 Agil utvecklingsmetodik 

Den agila utvecklingsmetodiken kan beskrivas genom att citera upphovsmakarnas 

grundvärderingar: 

“Individuals and interactions over processes and tools 

Working software over comprehensive documentation 

Customer collaboration over contract negotiation 

Responding to change over following a plan 

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.” 
[6] 

Genom dessa värderingar skapades tolv principer som konkretiserar metodiken 

ytterligare [6]. I dessa grunder är en röd tråd fokus på utvecklingsarbetet, 

kontinuerlig och snabb leverans, kundens centrala roll samt förändringsbenägenhet 

under hela arbetsprocessen. Agil utvecklingsmetodik består av flera metoder som 

alla grundar sig i ett rörligt arbetssätt. Agil metodik är en reaktion till tidigare linjära 

arbetsmodellers oförmåga att anpassa sig till en förändringsbenägen 

utvecklingsprocess. Detta arbetssätt har fått erkännande i såväl små som stora 

organisationer [7]. Att arbeta agilt innebär att ständigt sträva mot att ha en produkt 

redo för release. Förändringar och vidareutveckling sker iterativt, där varje iteration 

leder till en ny version av systemet eller applikationen. Det agila synsättet har flera 

framgångsfaktorer som framgår i studien [5], dock finns även tillkortakommanden 

kopplat den rörliga arbetsformen.  
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I samband med en strävan att involvera kunder och användare i testfasen samt att 

succesivt utveckla ett exponerat system kan problem uppstå. Funktionalitet som 

ännu inte är färdigställd kan hindra system från att lanseras eller medföra att den 

försenade funktionaliteten hamnar i nästkommande systemversion. Detta anges som 

ett av problemen som framkommer i en studie [8] som undersöker för- och 

nackdelar med iterativ utveckling. Med den aspekten som grund ämnar denna studie 

att arbeta med en så agil arbetsmetod som möjligt. Det finns olika sätt att ta sig an 

denna utmaning där Feature Toggles är ett av dem. 

2.2  Feature Toggles 

Som tidigare nämnts kan en ny version av ett system ha viss funktionalitet som är 

ofärdig eller otillräckligt testad vilket kan leda till att lansering dröjer. Detta 

scenario är ett av flera som skapade behovet av en funktionalitet att ”gömma” eller 

otillgängligöra viss funktionalitet. Martin Fowler och Pete Hodgson beskriver 

Feature Toggles som ett verktyg att hantera funktionalitet som tar längre tid att 

utveckla än en utvecklingsiteration [2, 3]. I realiteten innebär det att ett stycke kod 

inte exekveras vid körning av systemet, detta leder i sin tur att funktionaliteten inte 

blir tillgänglig.  

Feature Toggles har ännu inte varit föremål för mer än ett fåtal vetenskapliga artiklar 

[1]. Detta medför att majoriteten av information gällande ämnet finns i bloggformat 

som beskriver användsningsfall eller åsikter huruvida detta verktyg är fördelaktigt 

eller inte. Artikeln [1] behandlar genomslaget och hur vanligt förekommande 

Feature Toggles är genom att analysera bland annat Google’s utvecklingsarbete med 

deras webbläsare. Artikeln beskriver för- och nackdelar med användning av toggles 

samt visar användningsfall för implementationer. Vidare bekräftas även behovet av 

Feature Toggles vid agil utveckling på stor skala med förutsättningen att de kan 

administreras och kontrolleras.  
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Det finns ett antal olika kategorier av Feature Toggles som beskrivs i Figur 1. Där 

livslängd och dynamik är de huvudsakliga attributen. Permission Toggles 

repreresenterar Toggles som reglerar olika användarkategoriers åtkomst till viss 

funktionalitet. Hugg [9] exemplifierar en implementation av åtkomstreglering som 

kan liknas med Permission Toggles. Release Toggles är kortlivade och statiska vilket 

innebär att de ofta är kopplad till varje ny release av en applikation och raderas 

därefter. De saknar därför behovet att vara dynamiska. Feature Toggles kan 

sammanfattas som ett verktyg som används vid system- och funktionalitetstest i både 

kontrollerade utvecklingsmiljöer samt direkt mot användare. De används även i 

publicerade applikationer som ett sätt att snabbt sätta felande funktioner i karantän. 

Gerald Schermann et. al sammanfattar behovet av Feature Toggles och klargörar 

samtidigt att den medförda komplextiten behöver hanteras men att verktyg för att 

göra det saknas [10]. Avsaknaden av fritt tillgängliga verktyg för administrering 

försvårar utveckling av ett sådant vilket kräver analyser av möjliga tllvägagångssätt.  

 

 

 Figur .1 Olika typer av Feature Toggles enligt Fowler [3] 
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2.3 Arkitektur, ramverk och bibliotek 

Detta avsnitt berör termer och begrepp inom arkitektur för mjukvara, samt tekniska 

ramverk och bibliotek som berör studiens omfattning.  

2.3.1 Arkitektur 

På samma sätt som att en byggnad eller ett fordon har en arkitektur så har även ett 

datasystem detta. Grunden till att utveckla ett väl fungerande datasystem ligger i att 

ha en bra arkitektur som utgångspunkt. Denna grund skall bidra till ett funktionellt 

samarbete mellan systemets olika beståndsdelar. Det finns olika sätt att strukturera 

ett system som till exempel en direkt koppling mellan klient och server där all logisk 

bearbetning sker på klientsidan även kallad tjock klient (Figur 2). En dynamisk 

arkitektur som benämns tunn klient (Figur 3) används genom en tre-

stegsförfråganmodell enligt följande. En användare sänder en förfrågan till en 

applikationsserver som vidarebefordrar denna förfrågan till en underliggande 

databas, svaret från databasen sänds via applikationsservern tillbaka till klienten [11]. 

Denna typ av arkitektur kan kallas för Model-View-Controller (MVC), begreppet 

myntades av Trygve Reenskaug 1979, då som Thing-Model-View vilket ändrades till 

MVC senare samma år [12]. Model kan beskrivas som information som ofta lagras i 

en databas som tillhandahåller denna information till användaren via förfrågningar. 

View är den beståndsdel som är närmast användaren, via View ställs frågor till 

systemet som skall besvara dessa med information. Controller är delen som 

innehåller logiken för applikationen. Den behandlar kommunikationen mellan 

användaren och databasen för att säkerställa att rätt information sänds ut [13, 14, 

15]. En dynamisk MVC-modell likt den som beskrivits var vad som planerades att 

appliceras i denna studie. Genom att använda standardiserade arkitekturer ökar 

utbudet på tillgängliga ramverk och bibliotek. 
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Figur 2. Tjock klient 

 

 

Figur 3. Tunn klient 
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2.3.2 Bibliotek och ramverk 

Efter årtionden av framsteg inom systemutveckling har det blivit vanligt att 

kodfragment återanvänds. För att främja detta har det skapats bibliotek som ligger 

till grund för att utvecklare skall enklare kunna återanvända kod. Ett bibliotek 

innehåller bland annat fördefinierade funktioner och mallar som kan användas av 

utvecklaren för att mer effektivt skapa ny mjukvara, denna typ av återanvändning 

beskrivs som användningsbar av Heinemann [16]. En annan syn på bibliotek gavs av 

Krueger som skrev: ”The abstractions a software developer has in his or her head can be thought 

of as a library of reusable designs and source code”.  [17]. Likt en kock som har många recept 

i sitt huvud som tillsammans bildar ett bibliotek. Ett bibliotek kan i sin tur vara en 

del av en större entitet kallad ramverk.  

Gabriel förklarar ett ramverk i form av ett system som kan altereras för att anpassas 

till utvecklarens mål [18]. Ramverket ligger som grund för utvecklingsarbetet och 

bör innehålla det som utvecklaren behöver för just det mål denne satt upp. De kan 

innehålla ett eller flera bibliotek men också annat såsom konfigurationer av hur 

mjukvaror kommunicerar. En tidigare studie visar även att ramverk kan kombineras 

på olika delar av ett system [19].  

En stor skillnad mellan ramverk och bibliotek är att ramverket anropar koden som 

är skriven av utvecklaren, istället för det omvända [16, 20]. Vid exemplet med 

kocken och dennes recept går det att beskriva som att ramverket är det kök kocken 

arbetar i. Kocken har där tillgång till den utrustning som finns i köket, men det går 

även att lägga till och ta bort utrustning i detta. Sedan agerar kocken utefter vad 

receptet i dennes huvud säger. Köket och dess utrustning reagerar på det kocken 

använder den till, som exempel är en kastrull med kokande vatten en reaktion på att 

någon fyllt denna med vatten och ställt den på en varm platta. På samma vis reagerar 

ett ramverk på kod som skrivits av en utvecklare.  

Återanvändandet av ramverk och bibliotek möjliggör en snabbare utveckling av 

mjukvara. Även anpassning och felsökning av mjukvara gynnas av återanvändning. 

Detta är några av grundpelarna i det manifest som tagits fram till metoden agil 

systemutveckling [6]. Vid användning av väl strukturerade ramverk och bibliotek 

finns ofta stöd som underlättar systemtester såsom enhets- och integrationstester.  
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2.4 Enhets- och integrationstester 

Testning är en integrerad del inom mjukvaruutveckling och utgör en verifikation för 

att hela eller delar av ett system fungerar, samt uppfyller kraven uppsatta i 

kravspecifikationen [21]. Testning av mjukvara är så fundamental att en 

utvecklingsmetodik, Test Driven Development (TDD), skapats där ny kod inte får 

införas innan testfall har skapats och exekverats.  

Testningen kan delas upp i två inriktningar. Den ena är White Box, även kallad 

Glass box, innefattar tester som utförs av utvecklare med kunskap om systemets 

kod. Genom att utföra enhets- och integrationstester undersöks alla beståndsdelar 

separat samt hur de samarbetar. Enhetstester undersöker varje enskild beståndsdel 

av systemet isolerat från de andra delarna [21]. Genom att separera komponenterna 

underlättas felsökningen då varje del har ett eget testfall. Integrationstester syftar till 

att säkerställa beståndsdelarnas samarbete och utgör ett viktigt verktyg när ny kod 

skall implementeras. Integrationstester kan utföras manuellt och automatiskt vilket 

möjliggör att andra personer än utvecklare även kan göra dessa tester.  

Den andra inriktningen kallas Black Box och berör tester som validerar systemets 

funktionella och icke funktionella krav, flera av testerna faller inom kategorin 

systemtester.  Dessa kan utföras av personer utan inblick i koden, då koden ofta 

kapslas in eller döljs bakom ett gränssnitt [22]. Inom denna gren utförs manuella 

tester kopplade till specifika användningsfall samt prestanda- och kapacitettester. 

Genom att utföra både White Box- och Black Box-tester ökar testtäckningen, vilket 

medför en kvalitativ systemutveckling och överensstämmelse med uppsatta krav 

[21].  
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2.5 Front-end  

Detta avsnitt beskriver centrala begrepp inom front-end som representerar delen av 

systemet som visar information till användaren, View i MVC-modellen. Denna del 

av systemets arkitektur innefattar dels teknologier för att visa statisk information, 

sätt att skapa dynamiska innehåll samt kommunicera med resterande del av 

systemet.    

2.5.1 Bootstrap 

Bootstrap är ett ramverk inom webbutveckling som utgår från HTML, CSS och 

JavsScript och används som ett verktyg inom front-end utveckling [23]. Genom 

fördefinierade klasser och taggar förenklas arbetet med att producera en responsiv 

hemsida som anpassar sig efter skärmstorlek. Vidare tillhandahålls stilmallar och 

komponenter som minskar arbetsbördan för utvecklaren. Genom att använda dessa 

fördefinierade beståndsdelar kan ett enhetligt gränssnitt skapas utan att varje enskild 

komponent behöver skapas och definieras utav utvecklaren. Som ett ytterligare steg 

mot att presentera dynamiskt innehåll erbjuder Boostrap många exempel som 

involverar serverbaserade funktionsspråk så som JSP och Thymeleaf. För att göra det 

system som utvecklades flexibelt valdes bootstrap som ramverk till utseendet. 

2.5.2 JSP och Thymeleaf 

JavaServer Pages (JSP) är en teknologi som syftar till att dynamiskt skapa webbsidor 

baserat på HTML. JSP tillåter sammanflätning mellan statiska HTML-taggar och 

dynamiska Java-funktioner. JSP och JavaScript är två teknologier som ämnar att 

skapa dynamiskt innehåll på webbsidor. JavaScript används på klientsidan medan JSP 

används på serversidan. Thymeleaf är ett alternativ till JSP som är framtaget under 

licensen Apache License 2.0. Den erbjuder ett antal fördelar sett till kodens 

läsbarhet genom sin likhet med HTML och återanvändbarheten blir möjlig tack vare 

stödet för att skapa mallar. Denna typ av användning gjorde att valet föll på 

Thymeleaf för denna studie. Mallarna kan brukas i hela webbsidan vilket leder till att 

liknande kodfragment kan återanvändas. JSP och Thymeleaf kopplar samman visuell 

presentation front-end med data från back-end.  
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2.6 Back-end 

Det enklaste sättet att förklara begreppet back-end är att det består av allt en 

användare inte kan ”se”. Back-end består av en MVC liknande struktur, det bör 

finnas en databas (Model), en server (Controller) samt en applikationsdel (View). 

För att få dessa beståndsdelar att kommunicera används programmeringsspråk som 

Java eller Python till att beskriva kommunikationen. Den fyller en stor del av 

strukturen inom ett system. Alla funktioner som en användare skall kunna använda 

ska hanteras i back-end. Utvecklingsarbetet kopplat till back-end kan effektiviseras 

genom att använda ramverk som till exempel Spring. 

2.6.1 Spring 

Att skapa en back-end struktur från grunden kan vara krävande på flera vis. För att 

underlätta återanvändande och på så sätt påskynda utvecklingen kan olika ramverk 

användas. Spring är ett java-baserat ramverk under licensen Apache License 2.0 som 

med framgång använts inom utvecklingsprojekt. På grund av ramverkets funktioner 

och flexibilitet är det brukbart inom olika typer av utveckling [24, 25]. Den 

dokumenterade och omtalade flexibiliteten av Spring inom javautveckling gjorde 

den aktuell för denna studie. Vidare finns ett gediget stöd för utveckling av REST-

API:er i Spring. 

2.6.2 REST API 

Den tekniska benämningen REST-API är ett gränssnitt utvecklat för att hjälpa olika 

mjukvaror eller system att kommunicera med varandra. Det kan vara 

kommunikation internt inom ett företag, för att få två olika system att arbeta 

tillsammans. Ett API är även det som hjälper en applikation på din telefon eller 

dator att kommunicera med andra system över internet, denna typ av API benämns 

som webbtjänster. En webbtjänst kommunicerar med andra system via Hyper Text 

Transfer Protocol (HTTP). Webbtjänsten hjälper den anropande applikationen att 

finna rätt resurs i det svarande systemet via ett Uniform Resource Identifier (URI). 

URI kan ses som en typ av adress som ger möjlighet till protokoll som HTTP att 

dirigera trafik till rätt resurs. Ett API kan liknas med en typ av integrationsverktyg 

som bidrar till ett mer effektivt samarbete mellan olika system. Ett annat sätt att se 

på ett API är från ett marknadsmässigt perspektiv. Om en webbsida med försäljning 

öppnar tillgången till sitt API för andra så kan produkterna i detta API länkas från 

andra sidor. Detta ger möjlighet till ökad trafik och därmed också försäljning. 

 Under 90-talet utvecklades några olika standarder av Workflow Management 

Coalition (WfMC), dessa standarder beskriver hur arbetsflödet mellan olika system 

och företag skall fungera via webbtjänster [26].  
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Utifrån dessa standarder har olika tolkningssätt vuxit fram, dessa beskriver hur olika 

standarder ska användas. De olika tolkningssätten delas oftast upp i två olika klasser. 

Den första kallad Representional State Transfer (REST) är den nyare av de två. 

REST är grundat på att alla objekt är en resurs med en distinkt adress dvs en URI. 

Ett antal operationer finns definierade i REST som kan utföras på dessa resurser 

GET, PUT, POST och DELETE är de mest betydande operationerna [27, 28]. GET 

som exempel läser en resurs och POST skapar en ny resurs på den adress som 

specificerats. Dessa operationer skickas med när resursen i fråga anropas av en 

applikation. Skalbarheten för ett REST-API skall vara hög så att även redan 

utvecklade REST kan modifieras utan att andra beståndsdelar av systemet tar skada 

[29].  

Den andra klassen kallas Simple Object Access Protocol (SOAP). Likt REST 

använder även SOAP HTTP och URIs för att lokalisera de system och objekt som 

söks. Till skillnad från REST tolkar SOAP även operationer som en unik adress, ett 

objekt som skall behandlas måste skickas med till adressen som hör till korrekt 

operation [27]. Det medför att dessa operationer skall vara fördefinierade. De är 

lokaliserade inuti SOAP-API på den givna adressen. Detta gör SOAP mer komplext 

än REST då det i fallet med SOAP blir svårare att göra ändringar i systemet utan att 

andra beståndsdelar påverkas [27, 30].  

Det kan beskrivas som att REST strävar efter lösa kopplingar mellan dess 

komponenter medan SOAP istället går mot starkare kopplingar. Lösa kopplingar är 

att föredra om ett system skall byggas för att kunna växa. Hårdare kopplingar är bra 

om för exempel ett system är strikt definierat. Vid expansion av ett system med 

hårda kopplingar ökar dock komplexiteten vilket kan leda till problem om 

expansionen blir väldigt stor. Systemet som byggs i denna studie skall vara 

expanderbart i aspekten av konsumerande system, av den anledningen faller sig 

REST mest kompatibelt. Då SOAP kan hålla operationer inom API:t hålls det avskilt 

från klienter, vilket är positivt i säkerhetsaspekter m.m. Men detta medför också att 

klienterna måste ha tillgång till operationernas specifikationer i förväg för att kunna 

bruka dem. I REST blir det viktigare att definiera de resurser som skall användas av 

operationerna som appliceras till objekten. REST är en typ av API för 

kommunikation via HTTP, det finns flertalet andra typer av API:er som appliceras 

både för intern och extern kommunikation. 
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2.6.3 JPA 

Inom system kan flera API vara aktiva, de sköter olika delar av kommunikationen i 

systemet. JPA(Java Persistence API) används till att hantera kommunikationen 

mellan applikationsservern och databasen [31] i den tilltänkta applikationen, där JPA 

kan hantera entiteter som är länkade till en tabell i en relationsdatabas. Det finns 

olika implementationer av JPA-tekniken för exempel Hibernate som ingår i Spring-

ramverket. I denna typ av API finns likt det i REST några standardoperationer, de 

kan förkortas CRUD och står för Create, Read, Update och Delete. Det är via dessa 

operationer JPA kommunicerar med den databas som är knuten till systemet.  

2.6.4 MySQL 

Ordet databas har de senaste decennierna varit närmast synonymt med så kallade 

SQL (Structured Query Language) databaser. Den typ av databas som har 

strukturerade tabeller med givna relationer till varandra. Det finns dock alternativ 

av så kallade NoSQL-databaser som lagrar data men på annat tillvägagångsvis kontra 

en SQL-databas. En SQL-databas är som regel strukturerad via ett schema som 

måste följas för all alterering av data. I en NoSQL-databas som MongoDB är det 

möjligt att ändra data utan att i förväg ange specifikationer för hur det data ska se ut. 

Det finns inget rätt eller fel mellan dessa olika typer av databaser, det handlar om 

vad som ses passa bäst till givet system [32]. Som verktyg till SQL-databaser finns 

MySQL under licensen GPL License som är en open source-applikation skapad för 

administrering av relationsdatabaser. MySQL har ett intuitivt gränssnitt utöver 

nämnda egenskaper vilket var passande för denna studie. 

2.7 Sammanfattning 

Den teoretiska bakgrunden tar upp styrkorna med agil utveckling samt fördelar med 

att använda ramverk och bibliotek. Kapitlet innefattar även fördelar med att använda 

standardiserade sätt att tillföra struktur och kommunicera inom och mellan system. 

Begrepp som MVC, JPA och REST beskrivs som lösningar till detta. Vidare beskrivs 

Feature Toggles funktionalitet samt förutsättningen av ett centraliserat 

administrativt verktyg för hantering av dessa.  



 

 
 14  

3 Metod och genomförande 

Detta kapitel syftar till att motivera valet av metoder samt beskriva de metoder som 

använts i studien. Vidare beskrivs genomförandet av metoderna mer detaljerat.  

3.1 Material  

Följande material har använts under utvecklingen av applikationen. Materialet 

innefattar mjukvara såsom utvecklingsmiljöer för programmering, grafiska gränssnitt 

för testning, databas- och versionshantering samt ramverk. 

• Spring Tool Suite (Eclipse-baserad utvecklingsmiljö) Eclipse Public License 

1.0 

• Sublime Text 3 (Text-editor) Gratisversion 

• MySQL Workbench 6.3 CE (Databashanterare) GNU General Public 

License 

• MySQL Community Server (Server) GNU General Public License 

• Postman (Utvecklingsverktyg för API:er) Gratisversion 

• Spring Framework version 4.3.7 (Javabaserat ramverk) Apache License 2.0 

• Spring Boot 1.5.3.RELEASE (Javabaserat ramverk) Apache License 2.0 

• SourceTree version 2.0.19.1 (Git-klient) Gratisversion 

3.2 Val av metod 

3.2.1 Intervjuer 

Olika sätt att insamla data kan benämnas som kvalitativa och kvantitativa. Skillnaden 

mellan dessa två kan beskrivas som att den kvantitativa sidan är mer fokuserad på 

statistik och värden som gör det möjligt att göra statistiska analyser. Förenklat så ger 

kvantitativa underökningar siffror som svar. Alternativt finns den kvalitativa 

metoden som föredrar ord som svar, som lämnar svaret öppet för analys. Kuper et 

al. [33] förklarar de olika begreppen som att den kvantitativa metoden söker svar på 

frågorna vad, hur mycket och varför. Där den kvalitativa sidan är inriktad på att 

finna svar till varför och hur. Patton skriver (vår översättning) ”Kvantitativ data 

identifierar fokusområden; kvalitativ data ger substans till de områdena” [34].  
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En typ av intervju som går under den kvalitativa metoden är den så kallade 

semistrukturerade intervjun. Här förbereder intervjuaren ett antal öppna frågor som 

också kan byggas på av följdfrågor. Detta gör att personen själv styr hur svaren ska se 

ut, vilket kan underlätta för denne att besvara mer öppet. En nackdel kan vara att 

informationen blir svår att analysera i efterhand för intervjuaren. Denna 

intervjumetod är idag relativt vanlig och kan användas inom flera olika 

studieområden [35, 36]. Semistrukturerade intervjuer kräver visst förarbete som 

kan undvikas vid andra intervjutyper.  

Patton [34] beskriver informella konversationsbaserade intervjuer som något som 

sker spontant under dagligt arbete och de medverkande är kanske inte medvetna om 

att en intervju äger rum. Frågor uppstår från vanliga diskussioner och byggs på av 

följdfrågor. En fördel med detta är att en intervju av denna typ blir väldigt 

individualiserad och relevant för just de personerna i samtalet. En negativ sida blir 

istället informationen kan variera kraftigt beroende på vem intervjuaren för detta 

samtal med, vilket kan göra den insamlade informationen svår att analysera. I den 

agila utveckligsmetodikens rörliga natur förekommer denna typ av 

konversationsbaserade möten, vilket gör den passande för denna studie. 

För denna studie togs beslutet att använda kvalitativa intervjuer. Grunden till att 

använda semi-strukturerade intervjuer var att med hjälp av förberedda 

frågeställningar styra intervjun åt önskat håll. Tekniken ger samtidigt möjligheten till 

intervjuobjektet att svara öppet på de frågeställningar som kommer upp för att ge så 

mycket substans som möjligt i ämnet. Den informella konversations-metoden valdes 

då det händelsevis uppkom konversationer som var bidragande till utvecklingen av 

studien som inte var planerade intervjuer. Intervjuer för denna studie hölls 

uteslutande med utvecklare på Lantmäteriet. Den information som samlats in under 

dessa intervjuer användes för att strukturera upp samt föra studien framåt mot 

arbetet att utföra en kravanalys som låg till grund för utvecklingsarbetet. 

3.2.2 Kravanalys 

Som en iterativ process utfördes en kravanalys för det system som skulle utvecklas. 

Detta för att specificera de krav som ställdes på funktioner och utseende, samt vad 

som rimligtvis kunde produceras. Det som avvägdes var funktionalitet kontra 

tidsaspekt för att utifrån dessa parametrar skapa en rimlig kravspecifikation för 

systemet. Serna et al [37] skriver att för att lyckas med ett utvecklingsprojekt idag 

måste utvecklare kunna omvandla data till kunskap. Kunskap för att kunna lösa den 

problemställning som ställs av användarna i ett system. Detta gör kravanalysen till 

ett viktigt steg i dagens utvecklingsarbeten, det är steget där utverklare och 

beställare ska komma överens om en slutprodukt. Den resulterande 

kravspecifikationen (Bilaga B) ligger till grund för framställandet av det 

administrativa systemet för Feature Toggles. 
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3.2.3 Agil utvecklingsmetodik 

En agil metodik valdes till utförandet av utvecklingsarbetet motiverat av tidigare 

forskning som styrker framgångsfaktorn jämfört med linjära metoder [38]. Utöver 

detta är egenskapen att vara öppen för förändringar i kravspecifikationen under hela 

utvecklinsprocessen önskvärt eftersom applikationen inte skapades utifrån en 

befintlig mjukvara, vilket möjliggör förändringar i initiala beslut som tagits tidigt i 

kravanalysen. 

3.2.4 Objektorienterad programmering 

Det faktiska utvecklingsarbetet utgick från en agil-metodik och implementerades 

genom objektorienterad programmering (OOP). Denna teknik användes tack vare 

sin egenskap att skapa skalbara system, utan att behöva omarbeta all programmatisk 

arkitektur. Genom möjligheten att ärva funktionalitet och egenskaper kan nya objekt 

adderas effektivt och kopplas samman med redan implementerad struktur [39]. 
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3.3 Genomförande 

Detta kapitel beskriver studiens genomförande från problemförmulering och 

kravanalys till teknisk design och utvecklingsarbete.  

3.3.1 Problemformulering 

Tillsammans med systemutvecklare hos Lantmäteriet utfördes en nulägesanalys som 

behandlade verksamhet, användning och problematik kopplat till Feature Toggles 

genom informella- och semi-strukturerade intervjuer. Den semi-strukturerade 

intervjun följde initialt frågeformulär i Bilaga A. Genom denna analys tydliggjordes 

problematiken att användning av Feature Toggles utan administrativa verktyg skapar 

komplexitet, minskar översikt och försvårar återanvändnig och persistens. Vilket var 

i linje med den utförda teoretiska bakgrunden. Ytterligare påvisades ett stort behov 

av spårbarhet av ändringar utförda på Feature Toggles. Detta har inte nämnts i 

tidigare undersökta studier. För att konkretisera problemformuleringen ytterligare 

behövdes krav och behov sammanställas.  

3.3.2 Kravanalys och kravspecifikation 

Med underlag från de utförda intervjuerna utfördes en serie av möten med syftet att 

genomgå en kravanalys som resulteterade i en kravspecifikation (Bilaga B). Under 

varje möte presenterades ett förslag till en kravspecifikation och en grafisk profil av 

gränssnittet. Genom de tre mötena förfinades kraven och den grafiska aspekten 

ytterligare för att resultera i en slutgiltig specfikation. Även denna metod utfördes i 

enlighet med det agila arbetssättet. Kravanalysen involverar ett antal områden som 

syftar till att beskriva samtliga aspekter av ett verktyg för administration av Feature 

Toggles. Däribland funktionella och icke-funktionella krav såsom säkerhet och 

kapacitet. De funktionella kraven sammanfattas i Figur 4 och Figur 5. Den grafiska 

profilen, även kallad Mockup, syftar till att visulisera gränssnittets funktioner och 

design, den ligger även till grund för utvecklingsarbetet som en ritning över de 

grafiska aspekterna (Figur 6).   
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Figur 4. Gränssnittets funktionella krav 

 

 

 

Figur 5. REST-API funktionella krav 
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Figur 6. Mockup, grafisk profil av gränssnitt 

 

3.3.3 Teknisk design och implementation 

Utifrån kravspecifikationen utfördes arbetet med att planera och avgöra den tekniska 

designen och implementationen för systemet. Den insamlade informationen genom 

de utförda informella intervjuerna och den teoretiska bakgrunden låg till grund för 

de val som gjordes under denna arbetsprocess. Arkitekturmodellen som användes 

var MVC samt ett REST-API (Figur 7) för att tillgodose behovet att kunna 

administrera Feature Toggles samt ge möjligheten för konsumerande system att 

erhålla information om dessa och deras regler. MVC användes tack vare sin förmåga 

att separera de olika lagren i applikationen. Den lösa kopplingen förenklar 

förändringar utan att påverka hela systemet samt effektiviserar utvecklingen [12, 13, 

15]. De konsumerande systemet som förväntas använda applikationen använder sig 

av olika programspråk vilket skapade ett behov av att standardisera informationen 

som de efterfrågar. Genom att använda REST stärks strävan efter löst kopplade 

beståndsdelar ytterligare [28, 30]. Vidare krävs inte förkunskap kring operationerna 

som kan utföras utan de följer REST-standarder [28]. För implementation av den 

tekniska designen valdes ramverket Spring tack vare sin flexibilitet, stödet för löst 

kopplad arkitektur och omfattande funktionalitet [25, 24]. Ytterlige underlag för 

använding av Spring uppkom under de genomförda intervjuerna, där effektiv 

utveckling uttrycktes som en av dess fördelar. För att möjliggöra dynamiskt innehåll 

i gränssnittet användes Thymeleaf och för att hantera den grafiska designen 

implementerades ramverket Bootstrap.   
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Figur 7. Systemets tekniska design enligt MVC-struktur 

3.3.4 Utvecklingsarbete 

Detta avsnitt beskriver det utförda utvecklingsarbetet som innefattar metodik och 

implementation av den tekniska designen.  

3.3.4.1 Utvecklingsmetod 

Med de olika användingsfallen som grund skapades en backlog, som utgör alla krav 

beskrivna i kravspecifikationen i form av user stories. En user story beskrev ett 

användningsfall utifrån användare, utvecklare eller produktägarens perspektiv. 

Formulerat enligt; Som användare vill jag kunna göra X för att uppnå Y. Varje sådant 

uppdrag kunde delas in i deluppgifter (Figur 8) som beskrev en konkret 

arbetsuppgift. En user storys livscykel kan illustreras enligt Figur 9. Den första 

kolumnen utgjorde den uppsatta backlogen, resterande kolumner visade i vilket 

stadie uppgifterna befann sig i. Detta planeringsverktyg användes under varje dagligt 

planeringsmöte för att visualisera arbetsflödet samt återstående uppgifter. 

Ytterligare ärenden kunde adderas så som buggar eller förbättringar.  
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Genom att samla all information knutet till utvecklingsarbetet under studien på en 

och samma plats kunde arbetsfördelning och prioritering effektiviseras.   Innan 

specifika user stories tilldelades utvecklades en plattform för systemet enligt tidigare 

beskriven arkitektur. Detta förarbete ledde till att ytterligare funktionalitet kunde 

implementeras mer effektivt och minskade omfattningen av varje 

utvecklingsuppgift. Då grundfunktionalitet som koppling mellan de olika 

beståndsdelarna av systemet och ett basalt gränssnitt redan färdigställts.  

 

 

Figur 8. Deluppgift till user story 

 

 

Figur 9. Kanban-board för överblick av arbetsflödet med information om vilket stadie varje uppgift befinner sig 
i. Stadierna utgörs av planerade, pågående, under testning samt slutförda. 
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3.3.4.2 Implementation 

Enligt tidigare beskriven arkitektur implementerades en MVC-modell med hjälp av 

Spring Framework. En controller-klass skapades för att länka samman gränssnittet 

(view) och datamodellen (model). En metod ur controller-klassen som möjliggör 

editering av Feature Toggles i det grafiska gränssnittet visas i Figur 10. Ytterligare 

en controller-klass skapades för att hantera REST-API funktioner (Figur 11). 

Utvecklingen utfördes i programmeringsspråket Java som i kombination med valt 

ramverk hanterade data som transporterades mellan de olika beståndsdelarna. För 

att hantera data som skickades från databasen till gränssnittet skapades tre 

datamodeller, ytterligare en datamodell skapades för att lagra händelser i systemet 

till loggning för att öka spårbarheten.  

Relationsdatabasen utformades utifrån denna modell (Figur 12) och genererades av 

MySQL Workbench. Gränssnittets struktur framställdes genom användning av 

HTML. Bootstrap och CSS tillämpades vid den grafiska designen och tillhandahöll 

mallar för visuella element. Funktionalitet och dynamiskt innehåll kontrollerades 

med hjälp av Thymeleaf och JavaScript. För återanvändning av vanligt 

förekommande objekt i gränssnittet användes Thymeleafs mallfunktionalitet. Utöver 

denna egenskap möjliggjordes hantering av Javaobjekt från controllern. Löpande 

kontroller av källkoden utfördes av utvecklingsmiljöns kompilator för mer 

övergripande testning av funktionalitet och prestanda skapades ytterligare tester.  

 

Figur 10. Exempelmetod i Controller-klass som möjliggör editering av Feature Toggles i det grafiska gränssnittet 
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Figur 11. Exempelmetod i Controller-klass för REST-API som möjliggör hämtning av Feature Toggles strategi 
och parameter via REST-API 

 

 

Figur 12. Databasmodell som hanterar de tre olika entiteterna samt logg av händelser 
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3.3.5 Enhets- och integrationstester samt systemtester 

För att utvärdera systemets funktionalitet och kapacitet användes enhets- och 

integrationstester samt systemtester. Denna kvantitativa metod gav mätbara resultat 

över applikationens prestandanda. Enhetstesterna syftade till att testa varje 

beståndsdel isolerad från varandra. Positiva och negativa tester utfördes för att 

hantera olika scenarion. Enhetstesterna använde ramverket JUnit som erbjuder 

verktyg för att skapa repeterbara tester. De positiva testerna utfördes genom att 

utföra en programatisk metod och jämföra resultatet med ett förväntat resultat, 

stämde dessa överens var testet godkänt. Vid de negativa testerna angavs medvetet 

felaktiga parametrar för att undersöka om systemet kunde hantera detta utan att 

krascha.  

Integrationstesterna skapades löpande för att undvika längre perioder av utveckling 

utan tester. Dessa tester involverar flera av systemets beståndsdelar vilket ökar 

komplexiteten. Testerna använde en kombination av verktyg från JUnit och Spring 

Framework. De tillåter att skapa en simulerad version av applikationen och dess 

funktionalitet för utvärdering. Genom denna testning kontrollerades flera aspeketer 

så som HTTP-svarskoder vid olika anrop, förväntade datatyper och dataobjekt samt 

systemets förmåga att hantera felaktiga parametrar utan att fallera. Dessa tester 

automatiserades inte utan utfördes manuellt. 

Testning av de icke funktionella kraven utfördes via systemtester genom Postman 

som är en testklient för API:er. Detta skapade möjligheten att definiera testfall som 

kunde utföras obegränsat antal gånger där resultatet av varje test loggades (Figur 

13). Testerna undersökte svarstider (Figur 13), svarskoder, kapacitet och 

tillgänglighet. Detta möjliggjorde undersökning av flera testfall som kunde köras och 

samla in data för mätningar. Dessa värden utgjorde underlag för optimering av 

metoder som presterade sämre än andra. För att systemtesta gränssnittet och dess 

programmatiska funktionalitet utfördes manuella tester som utgick från uppsatta 

användningsfall (Figur 4). Dessa syftade till att verifiera att de funktionella kraven i 

kravspecifikationen uppfylldes.    

 

Figur 13. Resultat av ett kapacitetstest, 1000 testförsök 
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4 Resultat 

Detta kapitel beskriver resultatet kopplat till studiens syfte och dess 

forskningsfrågor. 

4.1 Applikation 

Genom de utförda metoderna resulterade studien i en MVP bestående av ett lokalt 

exekverbart system för administration av Feature Toggles. Ett klassdiagram över 

över systemets tekniska implementation visas i Bilaga D.  Systemet består av två 

gränssnitt vars syfte är att tillgodose behoven för att administrera och efterfråga 

information om Feature Toggles. En mer noggrann genomgång av applikationens 

funktioner finns i en instruktionsmanual under Bilaga E. 

4.1.1 Grafiskt gränssnitt 

Det administrativa verktyget innehar den funktionalitet som beskrivs i 

användningsfallen i Figur 4. Det grafiska gränssnittet är av en enkel men funktionell 

design i enlighet med kravspecifikationen (Bilaga B). Detta resulterar i ett system 

med god översikt (Figur 14, Figur 15) av existerande Feature Toggles. Med hjälp av 

en logg sparas händelser, för exempel när en Feature Toggle skapas (Figur 16). 

Detta möjliggör spårning av redundant data i systemet. 

 

 

 

 

Figur 14. Startsida administrativt system, överblick av antal Feature Toggles 
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Figur 15. Sökvy för Feature Toggles 

 

Figur 16. Skapa en Feature Toggle 

 

4.1.2 Programmatiskt gränssnitt (REST-API) 

Det andra gränssnittet som utgörs av ett REST-API syftar till att tillgängliggöra 

information om en Feature Toggles status för ett frågande system enligt REST-

standard. Svaren från det programmatiska gränssnittet är av datatypen JSON och 

illustreras i figurerna 17 och 18 via en Postman-testklient.  
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Figur 17. REST-index med instruktioner för användning 

 

Figur 18. Response Body i svar från REST med information om en specifik Feature Toggle 

 

 

Figur 19. Pseudokod för konsumerande systems anrop av en Feature Toggles strategi och parameter 
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4.2 Validering av systemets prestanda och funktionalitet 

Den slutgiltiga kvantitativa testningen av systemet har resulterat i att samtliga tester 

är godkända eller inom kravspecefikationens begränsningar. Enhetstester 

genomfördes på applikationen i utvecklingsmiljön Eclipse med ett genomgående 

positivit resultat. 

De prestandatester som utförts på REST-API har sammanställts enligt Tabell 1 och 

visar den genomsnittliga svarstiden 12.7 ms, detta resultat ligger inom vad som 

efterfrågats i kravspecifikationen. Dock som det beskrivs i Tabell 2 går enstaka 

anrop bortom 15 ms.  

Tabell 1. REST Prestandatest http-statuskod 

 

Tabell 2. REST Prestandatest under 15ms 

 

Manuella integrationstester för systemet har utförts på de två olika gränssnitten. 

Testningen av integration för REST-API gav godkända resultat som visas i Tabell 3. 

Syftet med testerna var att undersöka att alla beståndsdelar som berörs av REST-API 

fungerade och producerade de förväntade svarskoderna (Tabell 4) visat i Tabell 3, 

kolumn 3. Genom att använda olika testfall undersöktes både positiva och negativa 

tester. För det administriva gränssnittet genomfördes 39 olika manuella tester som 

alla gav ett positivt resultat, mer detaljerade beskrivningar av dessa finns i Bilaga C. 

Tabell 3. Integrationstest REST 

 

Tabell 4. Beskrivning av HTTP-svarskoder 

HTTP Status Beskrivning 

404 Not found Resurs hittades inte 

403 Forbidden Nekad åtkomst 

200 OK Förfrågan lyckades 
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4.3 Vidareutvecklingsförslag 

Ett delmål i studien var att finna och presentera ett antal vidareutvecklingsförslag till 

systemet, som inte implementerades under studien. Förslagen innefattar säkerhets-, 

redundans- och skalbarhetsaspekter. 

 Användarautentisering – Möjlighet kontrollera behörighet för 
användare som nyttjar systemet samt öka dess säkerhet.  

 Livscykelsparameter till Feature Toggle – Ska användas för att 
kontrollera att en Feature Toggle fortfarande är relevant via given parameter 
för att undvika redundant data. Detta kan göras med notifieringar via e-post.  

 Utökad funktionalitet av REST-API – Möjliggör viss administration 
från konsumerande system, för exempel aktivering och inaktiverande av 
Feature Toggles. 

 Omplacera logik för loggning – För att öka skalbarheten av systemet 
bör logiken som hanterar loggning flyttas från databasen till Controller-
klassen.  
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5 Diskussion 

Syftet med denna studie var att utveckla ett system som möjliggör en förenklad och 

centraliserad administration av Feature Toggles samt undersöka hur detta system 

kunde framställas på ett effektivt sätt.  

Utvecklingen av systemet blev lyckat och resultatet är något som kan användas till 

sitt syfte och möjliggör administration av Feature Toggles. Ett administrativt verktyg 

för Feature Toggles saknas enligt undersökningen gjord av Schermann et al. [10]. 

Den agila arbetsmetoden som valdes passade väldigt bra in under arbetet och 

implementerades genom bland annat scrum-möten och versionshantering av 

källkod. GITHub är den webbtjänst som användes till versionshanteringen vilket var 

brukbart då källkoden kunde bearbetas samtidigt från olika datorer. Vid uppstart var 

bristen på kunskap om just versionshantering en utmaning. Det var en lärande 

process under hela arbetets gång.  

Under hela studien skedde kontinuerliga möten med systemutvecklare in situ. Detta 

bidrog till ett väl implementerat agilt arbetssätt då synpunkter från dem kunde 

appliceras på arbetet. Något som var bristande i det agila arbetet var att ha en 

kontinuerlig leverans och presentera beståndsdelar i takt med att de blev 

färdigställda. Grundproblematiken att inte fortlöpande leverera ny färdigställd 

funktionalitet som beskrivs av Petersen och Wohlin [8] uppstod i studien, dock som 

ett resultat utav svårighet att avgöra när en viss funktionalitet är färdigställd. Den 

delen av arbetet kan tyckas blivit behandlad mer med en typ av linjär arbetsmetodik, 

så som en Vattenfallsmetod. De intervjuer som gjordes var i de allra flesta fall 

konversationsbaserade och därför inte väldokumenterade. Detta kan ses som en brist 

sett till att de ställda frågorna saknas i rapporten. Dock tappar den typen av 

intervjuer sin funktion om det skulle dokumenteras på samma vis som mer 

strukturerade metoder. Informationen som uppkom från dessa intervjuer var något 

svårare att analysera, vilket även beskrivs av Patton [34]. 

Enligt diagrammet i Figur 20 går det att se arbetsgången med user stories 

dokumenterade i en backlog. Under perioden 5 april till den 27 april utfördes inte 

något utvecklingsarbete kopplat till user stories, utan ägnades åt att lära sig ramverk, 

versionshantering och övriga hjälpmedel till utvecklingen av systemet. En stor 

portion av den tiden lades även på att skapa en grundplattform för det system som 

skulle utvecklas. Då det inte kunde ses som ett användningsfall så gick det inte att 

binda till en user story. Det vill säga att i motsats till vad Figur 20 visar så gick en 

stor del tid åt till utvecklingsarbete. 
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Figur 20. Tidsåtgång för utvecklingsarbete 

De ramverk och verktyg som användes under arbetet kom fram via den teoretiska 

bakgrunden eller från intervjuer. Anledningen till att inte hela applikationen styrdes 

via ett REST-API var för att dela ansvaret likvärdigt mellan klasserna i systemet. 

Även att behålla den administrativa delen dynamisk utan att vara bunden till REST-

standard talade emot detta då tanken med det administrativa verktyget var att hålla 

det öppet för olika typer av anrop. Därför valdes att använda en intern MVC-

struktur för det administrativa systemet och ett REST-API till de konsumerande 

systemen som gör frågande anrop. Detta var även positivt ur ett strukturellt 

perspektiv i strävan att uppnå lösa kopplingar mellan beståndsdelarna i systemet [12, 

13, 15].  

Utöver själva funktionaliteten i systemet lades mycket fokus och tid ner på att göra 

det så felsäkert som möjligt. Möjlighet till felaktiga inmatningar ska till största 

möjliga grad inte vara görligt. Både front-endlösningar (Figur 21) och back-

endlösningar (Figur 22) på detta implementerades i systemet. Denna typ av 

valideringar kan bidra till minskande av felaktig och redundant data.  

   

            Figur 21. Namn saknas                              Figur 22. Entitet med samma namn finns redan 

 

En av de större problemfaktorer med Feature Toggles som har nämnts tidigare i 

studien är redundant data som kan tillkomma vid användning av Feature Toggles. 

Detta kan vara en bidragande orsak till att det är svårt att finna implementerade 

lösningar för administration av Feature Toggles. 
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 De används inom framförallt större organisationer i olika utformningar men fritt 

tillgängliga lösningar är något som ännu är en bristvara. En applikation av den typ 

som byggdes i denna studie kan därför bidra till att främja användandet av Feature 

Toggles då den möjliggör administration av Feature Toggles på ett enkelt sätt [5]. I 

en förlängning kan detta bidra till förkortade utvecklingscykler vilket medför 

snabbare åtkomst till färdigutvecklad mjukvara för användare. Detta kan bidra till 

hållbar utveckling i ett snabbt växande, digitaliserat samhälle som ställer höga krav 

på uppdaterad funktionalitet och information. 

I resultatet av studien listas några identifierade möjligheter för vidareutveckling. Att 

på något vis kunna kontrollera en Feature Toggles livscykel är av stor betydelse. Ett 

scenario kan vara att när en Feature Toggle skapas läggs en parameter till objektet 

som innehåller livslängd. Den ska innehålla information om hur länge en Feature 

Toggle förväntas existera och bör sända ut någon typ av meddelande till relevanta 

användare när denna tidpunkt närmar sig. Genom att implementera lösningar av den 

typen kan redundansen av data minskas än mer, vilket är fördelaktigt enligt Coronel 

och Morris [4]. 

Avsaknaden av användarautentisering kan innebära en risk beroende på hur systemet 

implementeras i befintlig systemarkitektur. Genom att inte verifiera behörighet hos 

användare av systemet ökar risken för skadligt intrång. Ett eventuellt scenario där en 

attack sker mot det administrativa verktyget kan innebära att konsumerande system 

drabbas. Hur allvarliga påföljderna blir är i korrelation med hur känslig data som 

behandlas i dessa system. Detta visar på att de aspekter som kan beröras av 

säkerhetsbristen i systemet är i första hand ekonomiska men även etiska. 

Vidare kan fler funktioner läggas på REST-API:t såsom inaktivering och aktivering 

av Feature Toggles. Vid utökning av API-funktionalitet kan detta leda till en ökad 

belastning. Ett sätt att angripa detta problem kan vara att utöka de strategier som 

kopplas till en Feature Toggle. Att göra dessa strategier dynamiska kan möjliggöra 

för dem att bära fler parametrar till fler regler vilket innebär att antalet Feature 

Toggles kan minskas. Då en toggle kan bära information till flera regler så blir de 

Toggles som tidigare bar de reglerna redundanta och färre anrop krävs.  

Ytterligare kan hanteringen av den loggning som sker för händelser i det 

administrativa systemet effektiviseras. Logiken för de triggers som registrerar 

händelser i systemet ligger nu på databassidan. En annan lösning kan vara att triggers 

hanteras på controllersidan, vilket främjar valfrihet vid val av databas. 

Dessa vidareutvecklingsmöjligheter implementerades inte under denna studie på 

grund av tidsmässiga aspekter och att de faller utom grundkraven beskriven i 

kravspecifikationen (Bilaga B).  
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6 Slutsatser 

Den utförda studien summeras som lyckad då den uppnådde sitt syfte. Genom att 

använda en agil utvecklingsmetodik och väletablerade ramverk och bibliotek 

skapades ett centraliserat administrativt verktyg av Feature Toggles. Detta verktyg 

kan i sin tur bidra till att minska redundant data genom en ökad översikt. Via  

implementation av de nämnda vidareutvecklingsförslagen kan ytterliggare behov av 

funktionalitet och säkerhetsaspekter tillgodoses. Genom att flytta administrationen 

av Feature Toggles från källkoden till ett grafiskt gränssnitt finns en förhoppning om 

att dess komplexitet minskas. Vidare skulle detta kunna leda till ett ökat användande 

och bidra till en hållbar utveckling.   
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Bilaga A 

Frågeformulär för semistrukturerad intervju Lantmäteriet  
 

Datum: 2017-04-21 13:00 

Plats: Lantmäteriet, Gävle 

 

Personlig information 
 

1. Vad heter du? 
 

2. Vad är din funktion på Lantmäteriet? 
 

3. Hur länge har du arbetet hos Lantmäteriet? 
 
 
Feature Toggles 
 

1. Hur lång livscykel har en Feature Toggle? 
Svar:  

2. Vilka typer av Feature Toggles används (release toggles, långlivade toggles)?  

Svar: 

3. Hur implementeras Feature Toggles idag?  
Svar:  

4. Hur hanteras teknisk skuld kopplad till Feature Toggles, om sådan finns? 

Svar:  

5. Hur många Feature Toggles används i dagsläget?  

Svar:  

6. Använder alla utvecklare inom ert utvecklingsteam Feature Toggles? 

Svar: 

7. Vad i ert agila arbetssätt skapar behovet av Feature Toggles? 

Svar: 

8. Kommer ert användningsbehov av Feature Toggles att öka i framtiden? 

Svar: 

9. Vilka svårigheter upplever ni med administration av Feature Toggles? 

Svar:  
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Bilaga B 

Kravspecifikation 

Bakgrund 
Med ett agilt arbetssätt inom systemutveckling finns en önskan att ständigt ha ett lanseringsbart 
system, vilket medför utmaningar om vissa delar av systemet inte är färdigutvecklade eller redo att 
publiceras för användarna. Med hjälp av så kallade Feature Toggles kan funktioner aktiveras eller 
avaktiveras i ett eller flera system. Denna funktionalitet kan användas i olika typer av miljöer så som 
utveckling, test eller produktion. För att effektivisera användandet Feature Toggles krävs ett enklare 
sätt att administrera dessa. 

Produkten 
Produkten förväntas utgöras av ett webbgränssnitt för administration av Feature Toggles, ett REST-
API som tillgängliggör information för konsumerande system samt en tillhörande databas, för 
lagring av regler och information kopplad till Feature Toggles. 

Funktionella krav 
Systemet skall ha följande funktionalitet: 

- Grafiskt gränssnitt för administration av Feature Toggles 
- Programmatiskt gränssnitt, databashanterare och logik för sammankoppling av gränssnitt 

och databas  
- Programmatiskt gränssnitt för att tillgängliggöra information till konsumerande 

applikationer 
- Möjlighet att lägga till/ändra/ta bort Feature Toggles 
- Möjlighet att lägga till/ändra/ta bort regler för Feature Toggles 
- Möjlighet att lägga till/ändra/ta bort system 
- Logg av alla ändringar som sker i databasen  

Icke funktionella krav 
Systemet skall ha följande icke funktionella krav 

Användarvänlighet 
Systemet skall ha ett gränssnitt med intuitiv design där funktionalitet har högst prioritet.  

Kapacitet 
Systemet skall klara av att hantera frågeställningar från konsumerande system. Frågande 
applikationer skall ha åtkomst till REST-API samtidigt, utan ökade svarstider. Maximal svarstid får 
uppgå till en sekund. 

Säkerhet 
Ingen användarautentisering krävs till detta system    

Ti l lgängl ighet 
Inget krav på tillgänglighet finns, då applikationen inte skall driftsättas 

Dokumentation 
Arbetsflödet skall beskrivas i en vetenskaplig rapport, kod skall kommenteras enligt gällande 
konventioner, wiki-sida skall skapas samt att utvecklingsarbetet skall dokumenteras genom det agila 
verktyget Kanban board. 

Leveransvi l lkor  
Projekttiden sträcker sig från 2017-04-03 till 2017-06-09. Levererad produkt skall vara driftklar 
och fungera utan störningar och valideringsfel.  
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Bilaga C 

Manuella funktionstester 

 

Tabell 1. Manuell funktionstester del 1 

 

 

Tabell 2. Manuell funktionstester del 2 

 

 

Tabell 3. Manuell funktionstester del 3 
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Bilaga D 

Klassdiagram för applikationen 
 

 

Figur 1. Klassdiagram 
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Bilaga E 

Manual Feature Toggle Administrativt verktyg  
 

 

Det administrativa verktyget består av två gränssnitt, ett grafiskt gränssnitt och ett REST-API för 

tillgängliggörande av information till konsumerande system. Denna manual syftar till att beskriva 

användningen av detta verktyg.  
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Startsida 

Startsidan visar aktuell statistik för antal System, Strategier och Feature Toggles för att ge en 

effektiv överblick (Figur 1) 

 

 

FIGUR 1 STARTSIDA 
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FIGUR 2 LÄGG TILL SYSTEM  

Lägga t i l l  System 

Åtkomst till denna funktion sker via menyn ”Lägg till”  ”System” 

Ett system representerar systemet/applikationen som Feature Toggles hör till. Ett system har även 

ett attribut som kallas miljö. Detta syftar till att beskriva systemets utvecklingsmiljö t.ex. 

Development (DEV), Production (PRD) eller Test. App-Id är ett ID som representerar den interna 

beteckningen som finns hos företaget. När alla obligatoriska fält är ifyllda, klicka på ”Skapa” (Figur 

2). 

Obligatoriska parametrar: 

 Namn 

 App-Id 

 Miljö 

 Signering 

Valfria parametrar: 

 Kommentar 

Restriktioner: 

 Unik kombination av namn och miljö krävs (systemet varnar vid dubbletter) 
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FIGUR 3 LÄGGA TILL STRATEGI  

Lägg t i l l  Strategi  

Åtkomst till denna funktion sker via menyn ”Lägg till”  ”Strategi” 

En strategi representerar den regel som styr vilket beteende en Feature Toggle skall ha. Namnet 

utgör strategins regel. FROM_DATE, TO_DATE, ALWAYS_ON eller ALWAYS_OFF är 

exempel på namn. När alla obligatoriska fält är ifyllda, klicka på ”Skapa” (Figur 3). 

 

Obligatoriska parametrar: 

 Namn 

 Signering 

Valfria parametrar: 

 Kommentar 

Restriktioner: 

 Unikt namn krävs (systemet varnar vid dubbletter) 
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FIGUR 4 LÄGGA TILL FEATURE TOGGLE  

Lägga t i l l  Feature Toggle  

Åtkomst till denna funktion sker via menyn ”Lägg till”  ”Feature Toggle” 

En Feature Toggle representerar funktionaliteten som skall var tillgänglig eller otillgänglig. Namnet 

skall vara representativt för vilken funktionalitet den styr. En Feature Toggle måste vara knuten till 

ett system och en strategi. Genom att välja att Togglen skall vara aktiv möjliggör konsumerande 

system att söka fram den via REST-API, vilket inte är möjligt om den är aktiv. Parameter 

representerar värdet till vald strategi. När alla obligatoriska fält är ifyllda, klicka på ”Skapa” (Figur 

4). 

Obligatoriska parametrar: 

 Namn 

 System 

 Strategi 

 Signering 

 Aktiv/Inaktiv 

Valfria parametrar: 

 Kommentar 

 Parameter 

Restriktioner: 

 Unikt namn krävs (systemet varnar vid dubbletter) 

 System krävs, måste vara skapat (systemet varnar vid dubbletter) 

 Strategi krävs, måste vara skapat (systemet varnar vid dubbletter) 
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Sökfunktioner 

Åtkomst av dessa funktioner sker via ”Redigera”  ”Feature Toggle”, ”System” eller ”Strategi” 

 

Sökfunktionerna går att filtrera via rullningslistor samt genom live-sök av resultatet. Tabellerna 

innehåller en knapp för editering längst till höger (Figur 5).  

 

 

FIGUR 5 SÖKFUNKTION FEATURE TOGGLES  
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Editera System 

Åtkomst av denna funktion sker via ”Redigera”  ”System”  Klicka på knapp ”Editera” på valt 

System i tabellen 

Alla fält kan editeras förutom tidstämplar, vilket visas genom att dessa är gråmarkerade (Figur 5). 

Vid borttagning kommer validering ske för att Feature Toggles inte skall vara knutna till Systemet 

som skall tas bort. 

Obligatoriska parametrar: 

 Namn 

 App-Id 

 Miljö 

 Signering 

Valfria parametrar: 

 Kommentar 

Restriktioner: 

 Unik kombination av namn och miljö krävs (systemet varnar vid dubbletter) 

 System med knutna Feature Toggles till sig kan ej tas bort, Feature Toggles måste tas bort 

först 

 

 

FIGUR 6 EDITERA SYSTEM  
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Editera Strategi  

Åtkomst av denna funktion sker via ”Redigera”  ”Strategi”  Klicka på knapp ”Editera” på vald 

Strategi i tabellen 

Alla fält kan editeras förutom tidstämplar, vilket visas genom att dessa är gråmarkerade. Vid 

borttagning kommer validering ske för att Feature Toggles inte skall vara knutna till Strategin som 

skall tas bort. 

Obligatoriska parametrar: 

 Namn 

 Signering 

Valfria parametrar: 

 Kommentar 

Restriktioner: 

 Unikt namn krävs (systemet varnar vid dubbletter) 

 Strategi med knutna Feature Toggles till sig kan ej tas bort, Feature Toggles måste tas bort 

först 

 

FIGUR 7 EDITERA STRATEGI  
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Editera Feature Toggle 

Åtkomst av denna funktion sker via ”Redigera”  ”Feature Toggle”  Klicka på knapp ”Editera” på 

vald Feature Toggle i tabellen 

Alla fält kan editeras förutom tidstämplar, vilket visas genom att dessa är gråmarkerade (Figur 8).  

Obligatoriska parametrar: 

 Namn 

 System 

 Strategi 

 Signering 

 Aktiv/Inaktiv 

Valfria parametrar: 

 Kommentar 

 Parameter 

Restriktioner: 

 Unikt namn krävs (systemet varnar vid dubbletter) 

 System krävs, måste vara skapat (systemet varnar vid dubbletter) 

 Strategi krävs, måste vara skapat (systemet varnar vid dubbletter) 

 

 

FIGUR 8 EDITERA FEATURE TOGGLE 
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Logg av händelser  

Åtkomst av denna funktion sker via menyn ”Logg” 

Vid alla händelser kopplade till System, Strategi och Feature Toggles loggas dessa. Filtrering av 

vilken typ av objekts händelser sker via rullningslist. Vid filtrering av sökresultatet använd sök-

funktionen i tabellen (Figur 9). 

 

 

FIGUR 9 LOGG AV HÄNDELSER  
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REST-API 

Via detta REST-API kan information om Feature Toggles efterfrågas, via följande adress visas en 

välkomsttext med instruktioner (Figur 10): 

http://www.verktygetsadress.com/api  

 

 

FIGUR 10 VÄLKOMSTTEXT  

 

Via följande adress sker åtkomst till alla aktiva Feature Toggles knutet till ett specifikt System och 

Miljö: 

http://www.verktygetsadress.com/api/{App-Id}/{Miljö} 

Parametrar: 

 App-Id representerar det sökta Systemets App-Id 

 Miljö representerar det sökta Systemets Miljö 

Resultat: 

 Lista med alla aktiva Feature Toggles för angivet System 

 Varje Feature Toggles namn, strategi och parameter visas (Figur 11) 

 

 

 

FIGUR 11 ALLA AKTIVA FEATURE TOGGLES TILL SPECIFIKT SYSTEM OCH MILJÖ 
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Vid följande adress visas information om en specifik aktiv Feature Toggle för ett System och Miljö: 

http://www.verktygetsadress.com/api/{App-Id}/{Miljö}/{Feature Toggle-namn} 

Parametrar: 

 App-Id representerar det sökta Systemets App-Id 

 Miljö representerar det sökta Systemets Miljö 

 Feature Toggle-namn representerar namnet på den specifika Feature Toggle 

Restriktioner: 

 Feature Toggle-namn är case sensitive 

Resultat: 

 Feature Toggles Strategi och Parameter (Figur 12) 

 

 

FIGUR 12 RESULTAT SPECIFIK FEATURE TOGGLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


