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Sammanfattning  
Detta arbete handlar om att ta fram ett produktförslag som vi har valt att kalla Xcontrol. 

Xcontrol:s uppgift är att vara en mellanhand mellan fastighetssystem och olika tjänster till 

dessa fastighetssystem, systemen kommunicerar med hjälp av ett API kallat fastAPI. 

Produktförslaget innehåller en översikt på hur arkitekturen kan se ut och förslag på vilka 

funktioner som kan finnas i Xcontrol. I rapporten beskrivs också hur en av dessa funktioner 

implementeras, vilket är loggning av internettrafiken mellan systemen. Där beskrivs 

designen av databasen, hur man tar emot och skickar vidare information mellan systemen 

samt hur man visar upp statistik av informationen med hjälp av grafer. Avslutningsvis 

diskuteras arbetets utförande, slutsatser och framtida arbete. 

  



 

 

 

 

Förord 

Denna kandidatuppsats genomfördes på Solution Xperts i Linköping och är skriven på 

Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings Universitet. Arbetet är det sista för 

högskoleingenjörsexamen inom datavetenskap och omfattar 16 högskolepoäng.   

 

Vi skulle vilja börja med att tacka Solution Xperts för att vi har fått möjlighet att utföra detta 

examensarbete hos er, vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Samuel Johansson 

för all hjälp och vägledning genom hela arbetet. Vi vill även tacka Linköpings Universitet, 

vår handledare Lena Buffoni och examinator Peter Fritzson. 
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1 Inledning 

I det här kapitlet beskrivs bakgrunden till examensarbetet, problemet som ska lösas och de 

mål som ska vara uppfyllda efter arbetet. Utöver det beskrivs också de olika kapitlens 

innehåll och ett antal förkortningar som används i rapporten förklaras. 

 

1.1 Bakgrund 

Fler standardiserade API:er (Application Programming Interface) växer fram, detta 

underlättar införande av informationsbyten mellan system, eftersom det är samma API som 

visas utåt oavsett vilket system som finns bakom. En nackdel med detta är att det kan växa 

fram många och komplexa kopplingar mellan API:er och olika system då de kommunicerar 

via internet, det är då viktigt att inte förlora kontroll. Med kontroll menas att hålla reda på 

all kommunikation mellan API:erna och systemen. Fördelar med detta är att bättre prestanda 

kan uppnås, undersöka belastning och göra felsökning lättare samt att det medför att 

företaget sparar både tid och pengar.  

 

En bransch där dessa kopplingar mellan API:er och system växer snabbt är 

fastighetsbranschen, där det allmännyttiga bostadsföretaget SABO verkar som en 

samarbetspartner och företrädare för Sveriges kommunala bostadsföretag (SABO, 2016). 

SABO har tillsammans med 23 av sina medlemsföretag arbetat med utveckling av ett öppet 

API som kallas fastAPI (FastAPI, 2016), vilket också har blivit den nya branschstandarden 

för kommunikationen mellan fastighetssystem och andra system. Fördelen med fastAPI är 

att fastighetsbolagen slipper att sitta fast med moduler från samma bolag som levererar 

fastighetssystemet utan kan istället köpa in enskilda moduler från olika leverantörer. En 

modul kan vara en SMS-tjänst eller ett lås- och passagesystem som kommunicerar med ett 

eller flera fastighetssystem, se Figur 1. Fastighetssystemen kan i sin tur innehålla information 

som dessa moduler behöver, till exempel lägenheter och hyreskontrakt. I och med att 

marknaden nu öppnar upp sig innebär det att utvecklingen av nya och förbättrade moduler 

kommer att öka snabbt, det i sin tur leder till att fler moduler behöver integreras med de olika 

fastighetssystemen. Alla dessa nya integrationer mellan moduler och fastighetssystem 

kommer leda till att kopplingarna i API:erna både blir många och svåra att kontrollera. I 

Figur 1 visas hur modulerna är kopplade med API:erna och hur rörigt det blir att följa 

kommunikationen mellan dem. 
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Figur 1. Analogi över komplexa kopplingar mellan moduler och flera fastighetssystem 

 

1.2 Syfte 

Arbetet går ut på att komma fram till ett produktförslag till en kontroll över 

internetkommunikationen mellan moduler och fastighetssystem, som författarna har valt att 

kalla för "Xcontrol". Arbetet går också ut på att ta fram förslag på vad Xcontrol ska innehålla 

för funktioner och en överblick på hur denna kontroll kan se ut.  

  

Utöver produktförslaget så implementeras också en av funktionerna i denna kontroll, vilket 

är loggning. Syftet med att  göra en implementation och inte bara ett produktförslag är för 

att visa hur en del av kontrollen skulle kunna se ut och se de positiva konsekvenser den 

medför, som till exempel spårbarhet i kommunikationen mellan systemen. 
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1.3 Mål  
Det finns två stycken huvudsakliga mål med detta arbete. Det första är att ta fram ett 

dokument på ett produktförslag över hur en kontroll skulle kunna se ut och vilka funktioner 

och egenskaper denna kontroll ska innehålla. Det andra målet är att implementera en av dessa 

funktioner, loggning i kontrollen och få den att fungera i en existerande testmiljö.  

 

1.4 Avgränsningar 

Det här arbetet kommer att fokuseras på att ta fram ett produktförslag som ska kunna 

användas som underlag till en implementation av en kontroll för internetkommunikation 

mellan moduler och fastighetssystem, eftersom förslaget kan bestå av många olika 

funktioner. Implementationen av kontrollen avgränsades till bara en del, där loggning valdes 

att gå vidare med. Anledningen till att just loggning valdes var för att loggningen är en central 

och självständig funktion som tillför kontroll av kommunikationen i Xcontrol. Många av de 

andra funktionerna utgår från och bygger på loggningen. Avgränsningar fick också göras 

gällande programmeringsspråk och verktyg då företaget endast använder Microsoft baserade 

program. Programmeringsspråket som användes blev därför C# och utvecklingsgränssnittet 

blev Microsoft Visual Studios. 

 

1.5 Målgrupp 

Rapporten är skriven så att personer med en dataingenjörsexamen eller en närliggande 

utbildning ska kunna förstå och sätta sig in i arbetet. Rapporten tar till viss del för givet att 

läsaren har en del förkunskaper och beskriver därför inte allt helt från grunden. Läsare med 

mindre erfarenhet inom ämnet rekommenderas att läsa Kapitel 2 om de olika teknikerna och 

verktygen noggrant för att få en bättre förståelse till de kommande kapitlen.    

 

1.6 Rapportens innehåll  
Rapporten är organiserad enligt följande. 

2 Tekniker: Detta kapitel tar upp de tekniker och verktyg som användes i arbetet och ger 

grundläggande kunskaper om API, middleware-tekniker och REST. Kapitlet tar även upp de 

Microsoft-baserade verktyg som användes i utvecklingen av projektet. 

3 Utförande av enkätundersökning: Beskriver hur enkäten utformades, hur den användes, 

en analys av svaren och vad svaren innehöll för information som kunde användas i projektet.  

4 Produktförslag och implementation: Beskriver produktförslaget Xcontrol, dess 

arkitektur samt vilka funktioner den kan innehålla. Kapitlet beskriver också hur loggningen 

och rapporterna implementerades. 

5 Diskussion och slutsatser: Diskussion, slutsatser och utvärdering av arbetet, problem och 

framtida arbete.  
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1.7 Förkortningar 
Förkortning Beskrivning  

API Application Programming Interface 

B2B Business-to-Business 

BI Business intelligence 

CIL Common Intermediate Language 

CLR Common Languages Runtime 

EAI Enterprise Application Integration 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

IDE Integrated Development Environment 

JIT Just-In-Time 

JSON Java Script Object Notation 

MVC Model-View-Controller 

PDF Portable Document Forma 

REST Representational State Transfer 

SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 

SQL Structured Query Language 

SSRS SQL Server Reporting Services 

UI User Interface 

URI Uniform Resource Identifier 

URL Uniform Resource Location 

WWW World Wide Web 

XML Extensible Markup Language 
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2 Tekniker  

Kapitlet tar upp verktyg, forskning och koncept som rör området. De mest relevanta 

områdena och termerna beskrivs och förtydligas för att ge läsaren en bättre insikt i ämnet. 

Teorin i detta kapitel är relevant för att få vetskap om hur kontrollen kan skapas och 

implementeras. Kapitlet börjar med att ta upp grundläggande information kring API och 

arkitekturen REST, då dessa är aktuella för fastAPI, vilket detta arbete utgår ifrån. Därefter 

följer information om middleware och olika middleware-tekniker eftersom kontrollen 

kommer att fungera som en middleware. Till sist kommer annan relevant information om 

verktyg och programmeringsspråk som användes under implementationen.  

 

2.1 API 
API står för Application Programming Interface, applikationsprogrammeringsgränssnitt på 

svenska. Ett API är en samling standardiserade förfrågningar för att den som utvecklar ska 

kunna använda tjänster från ett visst program (Orenstein, 2000). Utvecklare kan då i egna 

program kalla på tjänster som finns i andra applikationer, vilket öppnar upp för samarbete 

mellan olika system. Se Figur 2, en illustration över hur ett API används. 

 

Figur 2. Analogi över hur ett API används 
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2.2 REST 

REST står för Representational State Transfer och är en arkitekturtyp inom World Wide Web 

(WWW) som har en uppsättning begränsningar gällande att försöka minimera latens och 

nätverkskommunikation. Samtidigt som dessa begränsningar finns går det också ut på att 

maximera självständigheten och skalbarheten hos nya implementationer av komponenter. 

För att uppnå detta finns begränsningar på semantiken av kopplingarna mellan system istället 

för att begränsa semantiken hos komponenterna (Fielding & Taylor, 2002). Här nedan 

beskrivs några principer som en implementation av en REST-baserad webbtjänst skall 

innehålla (Rodriguez, 2008): 

 

• HTTP-metoder ska användas för att kommunicera med andra system. 

 

• Kommunikationen skall vara tillståndslös. Med det menas att klienten skickar med all 

nödvändig information i HTTP-huvudet till servern för att den skall kunna generera ett 

svar. Detta medför att kommunikationen blir mindre och ökar därför prestandan, 

samtidigt som det inte behövs någon tillståndskontroll. 

 

• Det skall finnas en mappstruktur så som Uniform Resource Identifier (URI), som är lätt 

att följa och förstå för att hitta källor. 

 

• Överföra data med hjälp av Extensible Markup Language (XML), eller Java Script 

Object Notation (JSON). 
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2.3 fastAPI 
fastAPI är ett öppet API framtaget av SABO tillsammans med 23 kommunala bostadsföretag 

i samband med BoIT-projektet (BoIT, 2016). API:et är den nya branschstandarden och riktar 

sig främst mot fastighetssystemleverantörer. Syftet med fastAPI är till för att öppna upp 

marknaden, driva på utvecklingen av tjänster och delsystem samt sänka kostnaderna genom 

delade tjänster. fastAPI är designat på REST-teknologi och fi2xml som är en svensk standard 

av gränssnitten för hantering och kommunikation av fastighetsinformation ("Fi2xml, BIM 

Alliance Sweden," 2014). Då fastAPI är designat på REST så blir det enklare att använda 

även för simplare klienter eftersom kommunikationen mellan klienter och API:et består av 

standardiserade HTTP-anrop, REST har dessutom stöd för andra godtyckliga format som 

JSON och XML. Kommunikationen mellan klienter och API:et bygger på att klienten 

skickar ett anrop till servern som utför och skickar tillbaka ett svar. Se Figur 3 för ett 

förtydligande av HTTP-kommunikation. REST har stöd för utvecklarvänliga format som 

JSON och behöver dessutom inte ha utvecklare som har förkunskaper om API:et då varje 

resurs i datan har en egen adresserbar Uniform Resource Location (URL).     

  

 
Figur 3. HTTP-kommunikation, till vänster ett anrop och till höger ett svar. 

Källa:  (FastAPI, 2016) 

 

2.4 Middleware 

Middleware är ett mjukvarulager som ligger mellan applikationer och operativsystem för att 

bidra med lösningar på flera vanliga problem som heterogenitet, säkerhet och pålitlighet. 

Middleware kan ses som en slags mellanhand och brukar vanligtvis användas inom 

distribuerade system för att kommunicera, översätta eller integrera data mellan olika källor 

som mjukvarukomponenter eller applikationer för att skapa en bättre och förenklad 

funktionalitet (Al‐Jaroodi & Mohamed, 2012). Se Figur 4 för en illustration av middleware-

teknik. Middleware används inom många områden för att skapa funktionalitet, tillförlitlighet 

och skalbarhet, bland annat inom webb-baserade system och applikationer har middleware-

tekniker en mycket viktig roll för att till exempel hantera lagring och bearbetning av 

information om datatrafik (Tolksdorf, Nixon, Bontas, Nguyen, & Liebsch, 2005). 



 

 

9 

 

Middleware gör det också lättare för applikationsutvecklare genom att bidra med 

programmeringsabstraktioner, maskera applikationers heterogenitet, fördela den 

underliggande hårdvaran och operativsystemet samt genom att dölja all detaljerad 

lågnivåprogrammering.       

 

Figur 4. Exempel på hur middleware-teknik fungerar  

 

2.4.1 Enterprise Application Integration 

Enterprise Application Integration (EAI) är en typ av middleware-teknik som till uppgift har 

att integrera fristående applikationer i en fungerande verksamhet så att företagsprocesser kan 

prata med varandra på ett enkelt sätt (Johannesson & Perjons, 2001). Detta gör det möjligt 

att vilken leverantör som helst kan göra en applikation som passar in i verksamheten via 

exempelvis internet. EAI gör det också enklare och snabbare att anpassa nya applikationer 

så att de passar in i verksamheten, vilket leder till att fler applikationer kan utvecklas och 

befintliga kan lättare bytas ut mot nya. Applikationerna pratar sällan med varandra utan 

enbart via EAI mjukvaran, vilket gör att applikationerna skall anpassas efter EAI mjukvaran 

istället för att anpassas för varandra (Erasala, Yen, & Rajkumar, 2003). 

 

2.4.2 Business-to-Business  

Många EAI tekniker tar bara hänsyn till att kommunikationen mellan applikationerna inom 

ett företag ska fungera (Erasala et al., 2003). När man tar fram en meddelandeteknik som 

applikationerna ska använda sig av kan det också vara bra att den tekniken också är en teknik 

som andra företag använder sig av. För att lösa detta problem har Business-to-Business 

(B2B) ramar tagits fram. Dessa ramar är generella och gör det möjligt för företag att smidigt 
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kommunicera över internet. EAI med inslag av B2B är den typ av middleware-teknik som 

användes i detta projekt för att binda samman moduler med fastighetssystem. 

 

2.5 Microsoft Visual Studio 2015 

Microsoft Visual Studio 2015 användes som utvecklingsmiljö i detta projekt. Visual Studio 

är ett program  för utveckling av applikationer inom webb, mobil och skrivbordmiljö i ett 

och samma IDE (Microsoft, 2015). Visual Studio stödjer flertalet språk så som C, C#, C++, 

JavaScript, F# och Visual Basic. Det finns verktyg för alla delar av ett projekt, från 

planeringsstadiet till analys. Exempel på detta är UI design, kodning, testning, felsökning, 

analysering av kodkvalitét och prestanda. Dessa verktyg ska fungera så bra ihop som möjligt 

för att man skall kunna använda Visual Studio genom hela projektet. 

 

2.6 Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server användes för att skapa och hantera databasen i detta projekt. SQL 

Server är Microsofts egna databashanterare för relationsdatabaser med SQL som frågespråk 

(SQL-Server, 2016). Som alla databaser har SQL Server som uppgift att lagra eller hämta 

efterfrågat data åt andra program, processer eller applikationer. Kommunikationen med 

databasen kan vara med samma dator eller över nätverk. SQL Server använder sig av en typ 

av SQL som heter Transact-SQL eller T-SQL. Denna version av SQL har alla de egenskaper 

som en vanlig SQL databas har men har utöver det ett antal extra egenskaper så som 

transaktionskontroller, lokala variabler, datumhantering och radbearbetning (Transact-SQL, 

2016).  

 

2.6.1 SQL Server Reporting Services 

SQL Server Reporting Services användes för att ta fram grafer i detta projekt. SQL Server 

Reporting Services brukar vanligtvis förkortas SSRS och är ett verktyg av Microsofts för att 

generera rapporter av olika slag (w3schools, 2016). SSRS verktyget ingår i Microsofts 

Business Intelligence (BI), vilket är en applikation inbyggd i SQL Server med flera verktyg 

för att hämta, hantera, analysera och rapportera data. SSRS har flera färdiga verktyg för att 

skapa, distribuera och hantera rapporter. Det finns också stöd för både C# och Visual Basic 

som programmeringsspråk för att kunna utöka rapportfunktionaliteten. Med SSRS får 

användaren möjlighet att välja mellan många olika typer av grafer och diagram för att visa 

rapporterna, dessutom kan alla rapporter visas via en webbläsare eller exporteras i flera olika 

format som Excel och PDF (Microsoft, 2016d). 

 

2.7 Microsoft BizTalk Server 

Microsoft BizTalk Server är en applikation baserad på EAI samt B2B för att hantera och 

strukturera de integrationsproblem som kan förekomma för företag (Microsoft, 2016c). 
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BizTalk är en webbaserad utveckling-och exekveringsmiljö som är till för att koppla samman 

företagsprocesser, både internt i samma företag men också mellan olika företag. Funktioner 

så som design av scheman, integreringsverktyg för färdiga applikationer, dokumenthantering 

samt övervakning och loggning av trafik finns att använda sig av i BizTalk. 

BizTalk användes inte i detta projekt. 

 

2.8 .NET Framework  
.NET ramverk är en plattform för applikationsutveckling som är utvecklad av Microsoft   

(Watson, 2010). Microsofts version av .NET ramverk som släpps av Microsoft själva kan 

endast köras på Windows operativsystem men det finns ett antal andra versioner som går att 

köra på andra operativsystem så som Linux och Mac OS. Ett exempel på det är Mono som 

är en open source version av .NET ramverk (Mono, 2016). .NET ramverket är designat så 

att det ska gå att använda från flera olika språk som C#, C++, Visual Basic, JScript och flera 

andra. För att det här ska fungera har flera .NET specifika versioner av dessa språk släppts, 

vilket gör att alla dessa versioner kan använda sig av .NET ramverket och även kommunicera 

med varandra, till exempel kan en utvecklare använda C# kod i ett Visual Basic projekt. 

  

.NET ramverket består till största delen av mycket stora bibliotek med kod som sedan 

används från klientspråket genom objektorienterade programmeringstekniker. Ramverket 

innefattar också Common Languages Runtime (CLR) som har ansvar för att göra alla 

applikationer som skrivs med .NET biblioteket exekverbara. Biblioteket är uppdelat i olika 

moduler som kan användas beroende på vad som ska göras. Det finns till exempel moduler 

för webbutveckling och nätverksprogrammering. En del moduler är uppdelade i mer 

specifika undermoduler.         

  

2.8.1 ASP.NET  

ASP.NET är en webbplattform med flera olika verktyg för att utveckla webbapplikationer 

och är byggt på ett .NET ramverk. Därför ingår alla funktioner som .NET ramverk har även 

i ASP.NET. En ASP.NET applikation kan skrivas i flera olika språk som kompatibla med 

CLR, till exempel C# och Visual Basic. För att skapa ett ASP.NET projekt används oftast 

Visual Studio (Microsoft, 2016a).      

 

2.8.2 MVC 

MVC står för Model-View-Controller och är en design av en applikation där applikationen 

kan delas upp i tre delar: Model, View och Controller (MSDN, 2016). ASP.NET MVC 

ramverket är integrerat med alla funktioner som det vanliga ramverket ASP.NET består utav 

och dess komponenter: 

 

• Models. Model-objekt är den del av applikationen som utgör logiken bakom var all data 

kommer ifrån, vilket brukar komma från databaser. Exempelvis kan ett Model-objekt 
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hämta data från databasen, ändra information om objektet och sedan skriva den 

uppdaterade informationen till databasen. Dessa objekt motsvarar oftast en tabell i 

databasen, till exempel en produkt, som har olika egenskaper. 

 

• Views. Views är de komponenter som utgör applikationens användargränssnitt, detta 

brukar ofta visa de olika Model-objekten och dess data. 

 

• Controllers. Controllers är de komponenter som hanterar all användarinteraktion, 

arbetar med Model-objekten och väljer vilken View som skall visas. Controller-

komponenten hanterar input och skickar vidare dessa data till Model-objekt, vilken i sin 

tur kommunicerar med databasen.  

 

MVC designen hjälper till att separera en applikations olika delar för att göra det mindre 

komplext när man utvecklar den. Detta gör också att arbetsuppgifterna kan tilldelas på ett 

smidigt sätt. En del kan arbeta med Controllers, en annan med Model-objekten och så vidare.   

 

2.8.3 Web API 

ASP.NET Web API är ett ramverk som används för att bygga webbAPI:er  ovanpå .NET 

ramverket. Dessa API:er är baserade på REST-arkitekturen (Wasson, 2015). 

   

Web API använder sig av Controller och Model koncepten ifrån MVC (Kearn, 2015). Oftast 

har man en kontroll per entitet i databasen, exempelvis Produkt, Lägenhet och så vidare. För 

att koppla URL:er till Controllers så används .NET-routing. Till exempel så brukar API 

Controllers ligga under /api/ för att skilja på API Controllers och icke API Controllers och 

för att komma åt en Controller för en viss entitet så kan /api/Produkt användas. I en sådan 

Controller finns sedan funktioner för att hämta ut olika saker beroende på vad det är för 

HTTP-verb. Är verbet GET till exempel så kommer funktionen för just GET att köras. Så 

ett GET anrop till adressen /api/Produkt skulle kunna returnera alla Produkter i databasen. 

 

Web API är förinställt så att det ger svar i antingen XML eller JSON. Detta innebär att man 

kan returnera ett strongly typed object men Web API kommer att konvertera det automatiskt 

till antingen XML eller JSON och returnera det till klienten. Denna process kallas Content 

Negotiation.  

 

2.9 C# 

C# eller C-sharp som det uttalas är ett objektorienterat programmeringsspråk som är 

utvecklat av Microsoft (Microsoft, 2016b). C# är designat för att vara enkelt, modernt, 

kraftfullt och för att användare ska kunna utveckla applikationer med stor variation som körs 

på .NET ramverket. Språket är baserat på C-familjen och liknar därför mycket C++, C men 

också Java. C# är ett objektorienterat språk men har också stöd för så kallad 
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komponentorienterad programmering. C# innehåller stöd för flera funktioner som gör det 

möjligt att bygga robusta och hållbara program (Hejlsberg, Wiltamuth, & Golde, 2006). 

Exempelvis dessa funktioner: 

 

• Garbage collection, automatiskt återtar minne som är upptaget av oanvända objekt. 

 

• Exception handling, ger ett strukturerat sätt att upptäcka, hantera och rätta till fel av 

olika slag. 

 

• Type safe, en design som C# använder sig av vilket gör det omöjligt att ha oinitierade 

variabler, deklarera en indexlista som är för stor eller att utföra okontrollerade 

typkonverteringar.  

 

När kod skriven i C# kompileras omvandlas den till så kallad Common Intermediate 

Language kod (CIL), den här koden är inte specifik för C# eller för ett specifikt 

operativsystem. CIL-kod används av alla språk som använder sig av .NET ramverk och 

kompileringssteget till CIL sköts av exempelvis Visual Studio. För att programmet ska 

kunna exekveras av operativsystemet krävs det att CIL-koden görs om till inbyggd kod som 

är specifik för operativsystemet, detta görs av en kompilator som kallas just-in-time 

(JIT)(Watson, 2010).   

 

 

  



 

 

14 

 

 

3 Utförande av enkätundersökning 

Det här kapitlet kommer att ge en beskrivning till hur enkäterna som skickades ut utformades. 

Kapitlet kommer inledningsvis att beskriva anledningen till enkätundersökningen, sedan 

vilka personer enkäten skickades till och vad enkäten innehöll för frågor samt till sist hur 

svaren analyserades.  

  

3.1 Kvalitativ enkätundersökning 

För att få mer idéer om hur produktförslaget över kontrollen skulle se ut och vad den skulle 

innehålla för funktioner och egenskaper utfördes en enkätundersökning med tre öppna frågor 

och tre slutna. Anledningen till att ha öppna frågor är för att få så utförliga och beskrivande 

svar som möjligt, då man också får med mycket information (Ejvegård, 2009). Eftersom 

vissa av personerna som utfrågades bor på andra orter är det också fördelaktigt med en 

enkätundersökning istället för intervju då enkätundersökning kan skickas med mejl. 

Respondenten kan då i lugn och ro tänka ut sina svar så att dem blir väl genomtänkta och 

inte förhastade. En annan anledning till att enkätundersökning utfördes istället för intervju 

var för att just administrationen inte skulle bli för tidskrävande för hela arbetet.     

 

3.1.1 Urval  

För den kvalitativa enkätundersökningen gjordes ett urval av personer som ansågs som 

experter inom området (Ejvegård, 2009). Eftersom det valda fallet och produkten för att lösa 

problemet är så pass specifika ansågs endast personer som arbetar runt eller mot fastAPI vara 

tillräckligt insatta för att kunna bidra med tillräckliga och tillförlitliga svar på de frågor 

enkäten ställer. Några av de personer som valdes ut för undersökning är även personer som 

har efterfrågat en lösning på hur kontrollen ska kunna skapas.   

      

3.1.2 Utformning av enkät 

I enkätens inledning presenterar vi oss själva och beskriver grunden till varför vi vill utföra 

undersökningen och varför den utfrågade personen är med i urvalet. Därefter underrättades 

respondenten att all information kommer hanteras konfidentiellt och inte lämnas ut utan 

personens samtycke, vidare förklarades själva problemet översiktligt med både text och en 

Figur. Avslutningsvis tackade vi respondenten för han/hennes medverkan.  

 

Enkäten består av sex frågor varav tre är öppna och tre är slutna, se Bilaga 1. Enkäten är 

uppbyggd som ett halvfärdigt förslag för att respondenten ska kunna sätta sig in i vad för typ 

av problem som ska lösas och på det sättet kunna bidra med nya förslag på funktioner. 

Exempelvis nämns olika förslag på funktioner och egenskaper så som loggning, cachning 

och information som kan loggas. Funktionerna loggning och cachning var grundförslag i 

enkätundersökningen, dessa funktioner var förslag som kom fram genom diskussion med 
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handledaren på företaget under arbetets start. Förslagen på information som ska loggas är 

framtagna som exempel av författarna till denna rapport och ifrågasätts om de är relevanta i 

Fråga 1. Anledningen till att de finns med är för att ge respondenten exempel på data som 

kan loggas.   

 

3.1.3 Datainsamling enkät 

Datainsamlingen utfördes genom att skicka ut mejl till de respondenter som matchade det 

valda urvalet. Innan enkäten skickades ut fick vår handledare på företaget svara på och 

godkänna den. Alla personer som enkäten skickades till hade kontaktats innan och accepterat 

sitt deltagande i undersökningen.  

 

3.1.4 Resultat och analys 

Frågorna i enkäten berörde framförallt loggning och cachning. Respondenterna fick med 

egna ord och tankar beskriva vad de tyckte och tänkte utifrån frågorna som ställdes. Enkäten 

skickades ut till fem personer och alla svarade på samtliga frågor.   

 

Alla respondenter var mycket positiva till den informationen som gavs i första frågan av vad 

som skulle kunna loggas i databasen, ett av svaren var; 

 

"Inget. Jag tycker så mycket som möjligt ska loggas. " - citat från enkätundersökningen 

 

Ingen respondent svarade något negativt på den första frågan, likaså var alla fem positiva 

även till att använda en loggningsfunktion som har beskrivits. Personer som inte själva 

använder fastAPI och därför inte har användning av en loggning svarade att kunder eller 

samarbetspartner fanns som skulle ha nytta av en sådan funktion, ett av svaren på fråga tre 

var; 

 

"Ja, har flera kunder som har efterfrågat detta." - citat från enkätundersökningen 

 

På fråga två angående förslag på övrig information som skulle kunna lagras för att förbättra 

loggningen var svaren inte lika många, en mycket insatt person inom området hade dock ett 

antal saker som ansågs skulle kunna förbättra loggningen, svaret löd; 

 

"Skulle vara bra om man kunde få med IP-nummer, tiden då anropet skedde, tiden det 

tog att få svar, filter i URL:en och vilken entitet i fastighetssystemet som anropas." - 

citat från enkätundersökningen 

 

Svaren på frågorna om loggningen var mycket givande för den fortsatta utvecklingen av 

loggningen särskilt svaren på den andra frågan där vi valde att ha med de flesta av förslagen 
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som gavs. Även när det kom till cachning var svaren positiva och fler respondenter såg 

fördelar med en funktion som cachning, ett av svaren var;  

 

"Ja, för att minska belastning på master-systemen." - citat från enkätundersökningen 

 

Svaren på de två avslutande frågorna angående förslag på funktioner och ytterligare 

synpunkter var inte lika många, men ett par svar som kom in kunde användas i det fortsatta 

arbetet, bland annat; 

 

"Skulle vara bra med översiktlig statistik så som grafer på informationen i databasen" 

- citat från enkätundersökningen 

 

"Loggning och cachning är två mycket bra funktioner, några varningar skulle vara 

bra att ha när det händer oväntade eller mindre bra saker i kommunikationerna." - 

citat från enkätundersökningen 

 

"Rate limit för att balansera resurserna mellan systemen." - citat från 

enkätundersökningen 

 

"Eftersom fastighetssystemet är långsamt första anropet skulle en keep-alive funktion 

vara till stor hjälp för att öka responstiderna!" - citat från enkätundersökningen 

 

"Kan informationen i loggen framställas på något sätt, för att tydligare kunna se vad 

som finns i den?" - citat från enkätundersökningen 

 

Alla respondenter var mycket positiva till Xcontrol och ansåg att det finns ett behov av en 

sådan produkt med funktioner som loggning och cachning. Genom enkätundersökningen 

kom det fram ett antal förslag på andra funktioner och annan information som skulle kunna 

loggas för att öka kontrollen ytterligare.   
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4 Produktförslag och implementation   
Det här kapitlet tar upp de tillvägagångssätt som användes under framtagandet av Xcontrol, 

dess arkitektur och utförandet av implementationen av loggningen. Kapitlet tar även upp 

resultatet av produktförslaget och implementationen. 

 

4.1 Arkitektur 

Xcontrol är designat som ett REST-baserat middleware och fungerar som en mellanhand 

mellan moduler och fastighetssystemen, se Figur 5 för en översikt av arkitekturen. Som Figur 

5 visar binder Xcontrol samman alla fastighetsbolagets moduler och fastighetssystem, det 

finns endast en Xcontrol för ett bolag och inte en per kommunikation mellan modul och 

fastighetssystem. Middleware-tekniken som används är av typen EAI med inslag av B2B, 

dessa tekniker uppfylls mycket tack vare fastAPI:s standarder av kommunikation, där all 

kommunikation mellan moduler och fastighetssystem sker i samma språk för att underlätta 

integrationer. Xcontrol tar in alla anrop från en modul som ska till ett fastighetssystem, 

skickar de vidare till fastighetssystemet, tar emot svaret från fastighetssystemet och skickar 

sedan tillbaka svaret till modulen som gjorde anropet, se Figur 6. Huvudsyftet med Xcontrol 

är att skapa en kontroll över kommunikationen mellan modulerna och fastighetssystemen. 

För att denna kontroll ska uppnås har Xcontrol ett antal funktioner som är framtagna genom 

enkätundersökningen. Dessa funktioner är till för att ge översikt på vem som anropar vem, 

vilka moduler och fastighetssystem som är beroende av varandra, lättare hitta fel som har 

uppstått och öka prestanda. Se Bilaga 2 för produktförslaget till Xcontrol.  
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Figur 5. Arkitekturen av Xcontrol 

Figur 6. Analogi över hur Xcontrol medverkar i kommunikationen 

 

4.1.1 Funktioner och egenskaper 

Här nedan följer information om funktioner och egenskaper som finns i Xcontrol för att öka 

kontrollen över systemens kommunikationer och systemets prestanda. 

 

4.1.1.1 Loggning 

En av funktionerna är loggning av det data som går genom Xcontrol mellan modul och 

fastighetssystem. Loggning av olika informationer kan bidra till en bättre kontroll över 

kommunikationerna, genom att logga vilken modul det var som skickade ett anrop och vilket 

fastighetssystem som tog emot anropet kan det sedan utläsas i loggen vilka system som 

kommunicerar. Loggning kan också vara till hjälp när fel ska eftersökas, genom att logga 

svars- och statuskoder som tas in när Xcontrol får tillbaka ett svar från fastighetssystemet 

kan det sedan utläsas i loggen vad som gick fel och i vilken kommunikation felet uppstod. 

Loggning kan också ge svar på hur tung belastningen är på olika fastighetssystem, genom 
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att logga vilka fastighetssystem som får flest anrop. Genom enkätundersökningen som 

genomfördes i detta arbete togs en lista fram över den information som ansågs viktigast att 

logga för att skapa kontroll över kommunikationerna: 

 

• Typ av anrop (GET, PUT, POST) 

 

• Vem som kontaktar vem, ett ID för varje modul och fastighetssystem  

 

• HTTP-statuskod (gick anropet bra/dåligt) 

 

• URL 

 

• Tiden då anropet skedde 

 

• Tiden det tog från det att anropet skickades vidare till fastighetssystemet till det att ett 

svar kom tillbaka 

 

• HTTP-header (vid anrop) 

 

• HTTP-header (vid svar) 

 

• HTTP-body (vid anrop) 

 

• HTTP-body (vid svar) 

 

• IP-nummer för modul och fastighetssystem 

 

En implementation av loggning finns i detta arbete. 

 

4.1.1.2 Cachning 

En annan viktig funktion för Xcontrol är cachning. Cachning påverkar inte själva kontrollen 

över kommunikationerna utan dess mening är att öka prestandan, genom att snabbt kunna 

leverera informationen som en viss modul efterfrågar. Genom att cacha information från 

fastighetssystemet behöver inte Xcontrol skicka vidare anrop och sedan vänta på ett svar 

utan kan direkt leverera den data som modulen vill ha. Vilka data som ska cachas avgörs 

beroende på ett antal parametrar. Den informationen som efterfrågas ofta är alltid viktig att 

cacha då det minskar den totala svarstiden för flera anrop väsentligt. En annan parameter 

som bör tas i åtanke är hur lång svarstiden är för ett visst anrop, det kan vara mycket data 

som ska hämtas från fastighetssystemet vilket kan ta lång tid, det kan då sparas mycket tid 

genom att cacha denna information. Denna funktion implementeras inte i detta arbete.   
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4.1.1.3 Rapporter 

Rapporter är en annan viktig funktion för Xcontrol som efterfrågades i enkätundersökningen. 

Genom att få ut rapporter om kommunikationen och informationen som går genom Xcontrol 

kan användare på ett tydligt sätt se till exempel hur många anrop som skett under en viss 

tidpunkt. Rapporterna kan visa mycket viktig information på ett grafiskt lättförståeligt sätt 

om vad som händer just nu i kommunikationen mellan olika moduler och fastighetssystem, 

på det sättet bidrar rapporter till en bättre kontroll över kommunikationerna. Rapporterna 

kan visa all data som anses vara relevant och finns i en databas. Implementation av rapporter 

finns i detta arbete.    

 

4.1.1.4 Varningar 

Varningar är en funktion i Xcontrol, den är till för att varna när det uppstår fel i 

kommunikationen mellan moduler och fastighetssystem. Det kan till exempel varna när det 

var ett anrop till ett fastighetssystem som aldrig kom fram eller om ett svar från ett 

fastighetssystem till en modul aldrig kom fram. Det kan också vara till hjälp för att varna om 

en modul eller ett fastighetssystem skulle ligga nere eller om belastningen på ett visst system 

skulle vara hög. På dessa sätt kan varningarna bidra till en ökad kontroll över 

kommunikationerna och gör så att det fortare upptäcks när något går fel. Denna funktion 

implementeras inte i detta arbete.   

 

4.1.1.5 Keep-alive 

Keep-alive är en funktion för att korta svarstiden från fastighetssystemet. Genom att 

Xcontrol skickar en enkel förfrågan till fastighetssystemet inom ett visst tidsintervall kan det 

förhindras att fastighetssystemet går in i viloläga. Skulle fastighetssystemet vara i viloläge 

när en förfrågan kommer in tar det längre tid innan den svarar, därför kan en keep-alive 

funktion öka svarstiden och där med prestandan. Denna funktion implementeras inte i detta 

arbete.   

 

4.1.1.6 Rate limit 

Rate limit är en funktion i Xcontrol där det sätts ett max för antalet anrop som får ske under 

en viss tid för att behålla stabilitet, minska missbruk och för att skydda underliggande system 

för att bli överbelastat. Denna funktion implementeras inte i detta arbete.        
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4.2 Implementation  
För att implementera funktionen loggning i Xcontrol behövdes dels en databas för att lagra 

information men också själva stommen i Xcontrol vilket är ett middleware som tar emot och 

skickar vidare den internettrafik som sker mellan modulerna och fastighetssystemen. 

Eftersom loggning endast sparar information i databasen och inte visar informationen 

sammanställt eller på ett överskådligt sätt valdes det också att implementera funktionen 

rapporter. Rapporterna innehåller grafer och diagram som visar den information som lagras 

i databasen på ett överskådligt sätt och även statistik över trafiken mellan systemen.     

 

4.2.1 Microsoft SQL Server 2012 databas 

För att skapa databasen användes Microsoft SQL Server 2012. Databasen är uppbyggd med 

tre stycken tabeller: fastapisystem, modulesystem samt logg. Fastapisystem skall innehålla 

information om varje fastighetssystem, modulesystem information om de olika modulerna 

och logg:s syfte är att lagra all information om trafiken mellan systemen.  På Figur 7  finns 

en bild på strukturen över de olika tabellerna. 

 

Figur 7. Överblick över strukturen i databasen  
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4.2.1.1 fastapisystem 

Som Figur 8 visar så innehåller fastapisystem dessa variabler: 

 

• fastapisystemID – Primary Key, ett unikt id i datatypen nvarchar(50) 

 

• id – ett id i sifferformat för eventuellt snabbare uppslagning 

 

• name – namnet på systemet internt 

 

• customername – namn på systemet som syns utåt mot kunderna 

 

• url – URL:en till systemet 

 

 

Figur 8. fastapisystem och dess variabler 

 

4.2.1.2 modulesystem 

Som Figur 9 visar så innehåller modulesystem dessa variabler: 

 

• moduleID – Primary Key, ett unikt id i datatypen nvarchar(50) 

 

• id – ett id i sifferformat för eventuellt snabbare uppslagning 

 

• name – namnet på modulen internt 

 

• customername – namn på modulen som syns utåt mot kunderna 
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Figur 9. modulesystem och dess variabler 

 

4.2.1.3 logg 

För att kunna se vilka system som kommunicerar med vilka så loggas vilken modul anropet 

kom ifrån och vilket fastighetssystem modulen skulle hämta resursen ifrån. Tabellen logg är 

den tabell som ska lagra all information om trafiken mellan modulerna och 

fastighetssystemen. För att kunna felsöka om det uppstår problem i kommunikationen 

mellan systemen så loggades så mycket information som möjligt. För att på ett smidigt sätt 

kunna ta fram statistik över kommunikationen delades vissa variabler upp till mindre, 

exempelvis URL:en delades upp till ”type” respektive ”filter”, mer om hur URL:en är 

uppbyggd kommer senare i rapporten. HTTP-statuskoden delades upp i själva koden 

respektive beskrivningen av själva statuskoden i textform.  

 

Som Figur 10 visar så innehåller ett modulesystem dessa variabler och relationer: 

 

• logID – Primary Key, ett unikt id i datatypen int med auto increment  

 

• moduleID – Foreign Key till moduleID i modulesystem, ett id på den modul som 

anropet kom ifrån  

 

• systemID – Foreign Key till fastapisystemID i fastapisystem, ett id på det 

fastighetssystem som anropet skulle till 

 

• time – datum och tiden då anropet togs emot i datatypen datetime2(7) 

 

• responsetime - tiden det tar att få svar från fastighetssystemet i datatypen time(7) 

 

• httpverb – typ av HTTP-verb som anropet bestod utav i datatypen nvarchar(50) 

 

• type – den typ av entitet i fastighetssystemet som efterfrågades vilket är en del av 

URL:en i datatypen nvarchar(50) 

 

• filter – om det finns något filter i URL:en så lagras denna i datatypen nvarchar(MAX) 
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• requestdata – om det skickades med data vid anropet lagras denna i datatypen 

nvarchar(MAX) 

 

• statuscode – HTTP-statuskoden på hur anropet gick (enbart siffran) i datatypen 

nvarchar(50) 

 

• responsecode - HTTP-statuskoden i textform i datatypen nvarchar(50) 

 

• url – hela URL:en som användes vid anropet till fastighetssystemet i datatypen 

nvarchar(MAX) 

 

• header – HTTP-header:n i svaret från fastighetssystemet i datatypen text 

 

• responsedata – HTTP-body:n i svaret från fastighetssystemet i datatypen text 

 

• moduleIP  – IP-numret till den modul som gjorde anropet i datatypen nvarchar(50) 

 

• systemIP – IP-numret till det system som anropet skickades till i datatypen 

nvarchar(50)         

 

Figur 10. logg och dess variabler 
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4.2.2 Middleware 

För att kunna lagra all internettrafik mellan modulerna och fastighetssystemen i databasen 

behövs en enhet som tar emot denna trafik, skickar den vidare och sedan returnerar svaret 

tillbaka till modulen. Denna enhet utvecklades som ett ASP.NET Web API-projekt i Visual 

Studio 2016 i språket C#, hur utvecklandet gick till följer nedan. 

 

4.2.2.1 Entity Data Model 

För att skapa en kommunikation mellan Web API-projektet och databasen skapades ett 

ADO.NET Entity Data Model, se Figur 11. Vad den gör är att den hämtar de tabeller ifrån 

databasen som man behöver i projektet och sedan generar en modell över tabellerna och 

relationerna mellan tabellerna, se Figur 7. 

 

 
Figur 11. Skapa en Entity Data Model i Visual Studio 2016 

 

Det den också gör är att den generar klasser för varje tabell innehållande de variabler som 

den har i tabellen, se Kodutdrag 1 för ett exempel på hur klassen logg ser ut. Detta för att 

man exempelvis ska kunna skapa ett logg-objekt och fylla det med information för att sedan 

skicka in hela det objektet till databasen. De klasser som den skapade är: 

• logg, finns definierad i filen logg.cs 

• modulesystem, finns definierad i filen modulesystem.cs 

• fastapisystem, finns definierad i filen fastapisystem.cs 
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namespace HttpRelay.Models 
{ 
    using System; 
    using System.Collections.Generic; 
     
    public partial class logg 
    { 
        public int logID { get; set; } 
        public string moduleID { get; set; } 
        public string systemID { get; set; } 
        public Nullable<System.DateTime> time { get; set; } 
        public Nullable<System.TimeSpan> responsetime { get; set; } 
        public string httpverb { get; set; } 
        public string type { get; set; } 
        public string filter { get; set; } 
        public string requestdata { get; set; } 
        public string statuscode { get; set; } 
        public string responsecode { get; set; } 
        public string url { get; set; } 
        public string header { get; set; } 
        public string responsedata { get; set; } 
        public string moduleIP { get; set; } 
        public string systemIP { get; set; } 
     
        public virtual fastapisystem fastapisystem { get; set; } 
        public virtual modulesystem modulesystem { get; set; } 
    } 
} 

 
 

Kodutdrag 1. Klassen logg i logg.cs 

 

4.2.2.2 Controllers 

Det finns fyra Controllers som är relevanta för det här projektet och dessa är: 

• FastapisystemsController.cs 

• ModulesystemsController.cs 

• LoggsController.cs 

• ProxyController2.cs 

 

Controllers innehåller främst funktioner till att kunna kommunicera med databasen. Från 

den skapade modellen skapades en Web API 2 Controller with actions, using Entity 

Framework, till varje tabell i databasen för att kunna hämta och skriva data till den tabellen, 

se Figur 12. Förutom ProxyController2.cs som är den Controller:n som tar emot de HTTP-

anrop som kommer ifrån modulen vilket kommer förklaras senare. De Controllers som 

genererats automatiskt av Visual Studio utifrån tabellerna har enbart små ändringar i koden 

gjorts, i ProxyController2.cs är ingen kod genererad automatiskt.   
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Figur 12. Skapa en Web API Controller i Visual Studio 2016 

 

I Kodutdrag 2 visas ett utdrag från loggsController.cs där funktionen Postlogg tar emot ett 

logg-objekt och sparar det objektet i databasen. 

 

public IHttpActionResult Postlogg(logg logg) 
{ 
    if (!ModelState.IsValid) 
    { 
        return BadRequest(ModelState); 
    } 
 
    db.loggs.Add(logg); 
    db.SaveChanges(); 
 
    return CreatedAtRoute("DefaultApi", new { id = logg.logID }, logg); 
} 

 
Kodutdrag 2. Postlogg funktionen i loggsController.cs 

 

ProxyController2.cs är den Controller som hanterar alla HTTP-anrop. När en användare 

exempelvis skriver in följande URL om man kör servern lokalt: 

http://localhost:19341/proxy/ så kommer ProxyController2.cs att anropas med de regler som 

gäller för .NET-routing. Sedan bestämmer sig den anropade Controller:n den action method 

som ska hantera anropet. Eftersom detta handlar om HTTP-anrop så kommer en action 

method för just HTTP-anrop att kallas. I Kodutdrag 3 finns en sådan action method i filen 

http://localhost:19341/proxy/
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ProxyController2.cs. Den metoden skickar sedan med hela HTTP-anropet till 

funktionen ”grabContent” som har till uppgift att skicka vidare anropet till 

fastighetssystemet och sedan också ta emot svaret och skicka det tillbaka till modulen. 

 

public ActionResult Http() 
{ 
    return Content(grabContent(HttpContext.Request)); 
} 

 
Kodutdrag 3. HTTP-action method 

 

Eftersom URL:en till Xcontrol inte är densamma som till fastighetssystemet så måste 

URL:en modifieras så att den kommer till rätt fastighetssystem. Här är ett exempel på hur 

den fullständiga URL:en kan se ut när en modul skickar HTTP-anropet till Xcontrol: 

  

http://localhost:19341/proxy/imd/sms/fi2debitprice/?filter=fi2debitprice_id:'Pr-123-129'  

 

För att Xcontrol ska veta till vilket fastighetssystem HTTP-anropet ska skickas till och från 

vilken modul anropet kommer ifrån skickas detta med i URL:en genom att exempelvis 

skicka med /imd/sms/. Där /imd/ betyder att anropet ska skickas till fastighetssystemet med 

id: "imd" i databasen och /sms/ betyder att anropet kommer ifrån modulen med id: "sms" i 

databasen. Resten i URL:en: /fi2debitprice/?filter=fi2debitprice_id:'Pr-123-129' är det som 

faktiskt ska skickas vidare till fastighetssystemet, vilket definierar vilken information som 

ska hämtas från fastighetssystemet. URL:en till det fastighetssystem som anropet ska skickas 

till slås upp i databasen med hjälp av det id som skickades med från modulen, se Kodutdrag 

4 för hur detta görs i ProxyController2.cs, denna del slås sedan ihop med URL:en till 

fastighetssystemet. Detta resulterar i följande URL:  

 

http://www.fastapi.se/backendimd/v1/api/fi2debitprice/?filter=fi2debitprice_id:'Pr-123-

129'  

 

Hur anropet skapas och hur hopslagningen av adresserna sker i ProxyController2.cs finns i 

Kodutdrag 5. På Figur 13 finns en illustration över hur modifieringen av URL:en fungerar. 

 

fastapisystem fastsys = new fastapisystemsController().Getfastapisystem(systemID); 
fastapisystemUrl = fastsys.url; 

 
Kodutdrag 4. Hämta URL till fastighetssystemet från databasen 

 

HttpWebRequest req = (HttpWebRequest)HttpWebRequest.Create(fastapisystemUrl + url); 
 

Kodutdrag 5. Skapandet av anropet till fastighetssystemet och hopslagning av adresser 

 

http://localhost:19341/proxy/imd/sms/fi2debitprice/?filter=fi2debitprice_id:'Pr-123-129
http://www.fastapi.se/backendimd/v1/api/fi2debitprice/?filter=fi2debitprice_id:'Pr-123-129
http://www.fastapi.se/backendimd/v1/api/fi2debitprice/?filter=fi2debitprice_id:'Pr-123-129
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Figur 13. Exempel på modifiering av URL 

 

Om HTTP-anropet inte är av typen "GET" så skickas också någon typ av data med anropet, 

exempelvis om en modul vill lägga in ett objekt i ett fastighetssystem. Då måste datan läsas 

in från anropet som kom från modulen. Hur detta sker i ProxyController2.cs finns i 

Kodutdrag 6. Först sätts anropets "ContentType" till "application/xml" för att det är i formen 

XML som modulerna skickar och tar emot data från fastighetssystemen. Sedan kopieras all 

data från anropet som kom från modulen till det anropet som ska till fastighetssystemet via 

en "Stream". Eftersom dessa data också ska loggas så sparas den i variabeln "reqbody". När 

kopieringen till slut är klar stängs "Stream"-variabeln. 
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string reqbody = null; 
//No need to copy input stream for GET  
    if (req.Method != "GET") 
    { 
        req.ContentType = "application/xml"; 
 
        Request.InputStream.Position = 0;  //***** THIS IS REALLY IMPORTANT  
 
        var requestStream = HttpContext.Request.InputStream; 
 
        Stream webStream = null; 
 
        try 
        { 
            //copy incoming request body to outgoing request 
            if (requestStream != null && requestStream.Length > 0) 
            { 
                req.ContentLength = requestStream.Length; 
                         
                //fetching the requestbody into reqbody 
                var bytes = new byte[requestStream.Length]; 
                requestStream.Read(bytes, 0, bytes.Length); 
                //Important to set position to 0 when reading stream twice 
                requestStream.Position = 0; 
                reqbody = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(bytes); 
 
                webStream = req.GetRequestStream(); 
                requestStream.CopyTo(webStream); 
             } 
         } 
         finally 
         { 
             if (null != webStream) 
             { 
                 webStream.Flush(); 
                 webStream.Close(); 
             } 
         } 
    } 

 
Kodutdrag 6. Kopiera XML-data till nytt anrop 

 

I Kodutdrag 7 finns kod för hur svaret ifrån fastighetssystemet tas emot i ProxyController2.cs. 

Svaret sparas i variabeln "response" genom att kalla på funktionen "GetResponse()" på 

anropet som skulle till fastighetssystemet. "GetResponse()" kommer att vänta på ett svar från 

fastighetssystemet i 10 sekunder vilket är timeout-tiden på anropet, innan nästa anrop 

behandlas, därav blir behandlingen av anrop synkront. Sedan plockas en del av den 

information som ska loggas ut ur svaret. Till slut läses också all XML-data som kom med 

svaret in i variabeln "content" via en "StreamReader" på en "Stream". 
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using (HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)req.GetResponse()) 
{ 
    // Save log information  
    responsecode = response.StatusCode.ToString(); 
    tempcode = (int)response.StatusCode; 
    statuscode = tempcode.ToString(); 
    header = response.Headers.ToString(); 
                     
    // Get the stream containing content returned by the server. 
    using (Stream dataStream = response.GetResponseStream()) 
    { 
        // Open the stream using a StreamReader for easy access. 
        StreamReader reader = new StreamReader(dataStream); 
        // Read the content.  
        content = reader.ReadToEnd(); 
    } 
} 

 
Kodutdrag 7. Ta emot svar från fastighetssystemet 

 

Det sista som görs i ProxyController2.cs är att skicka all information till databasen om 

anropet från modulen till fastighetssystemet samt information om svaret från 

fastighetssystemet. Detta görs genom att skapa ett logg-objekt och fylla dess variabler med 

informationen för att sedan skicka det objektet till "Postlogg()" som sparar all data i 

databasen. För att modulen också ska få tillbaka svaret från fastighetssystemet så returneras 

"content", som är den XML-data som den efterfrågades anropet till fastighetssystemet. Se 

Kodutdrag 8 för hur detta går till. 

 

logg log = new logg(); 
log.systemID = systemID; 
log.moduleID = moduleID; 
log.httpverb = req.Method; 
log.statuscode = statuscode; 
log.responsecode = responsecode; 
log.url = req.RequestUri.ToString(); 
log.header = header; 
log.responsedata = responsedata; 
log.requestdata = reqbody; 
log.type = type; 
log.moduleIP = moduleIP; 
log.filter = filter; 
log.time = DateTime.Now; 
log.systemIP = systemIP; 
stopwatch.Stop(); 
log.responsetime = stopwatch.Elapsed; 
new loggsController().Postlogg(log); 
//stop timer 
//CacheItemPolicy policy = new CacheItemPolicy { AbsoluteExpiration = 
DateTimeOffset.Now.AddMinutes(1) }; 
//cache.Add((serverUrl+url), responsedata, policy); 
return content; 

 
Kodutdrag 8. Logga informationen i databasen 
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4.2.3 Testmiljö 

Den testmiljö som används när systemet ska testas är väldigt simpel, här nedan följer de steg 

som ska utföras:  

 

1. Xcontrol startas genom att klicka på knappen på Figur 14 när projektet är öppet i Visual 

Studio. Det som händer är att den kompilerar koden, bygger projektet och den 

webbläsare man valt i dropdown-menyn öppnas.  

 

2. I adressfältet i webbläsaren skriver man sedan in en URL, enligt det format en URL:en 

ska skrivas till Xcontrol, se Figur 15 för exempel. Denna URL ska alltså föreställa en 

modul som gör ett anrop till ett fastighetssystem.  

 

3. Resultatet från anropet visas sedan i textformat i webbläsaren, det svar som visas i 

webbläsaren är det svar modulen skulle ha fått från fastighetssystemet, se Figur 16 för 

exempel.  

 

På fastapi:s hemsida finns det olika testfastighetssystem som man kan hämta data ifrån, dessa 

ska föreställa de verkliga fastighetssystemen i testmiljön. 

 

Figur 14. Pilen visar den knappen som bygger projektet och startar webbläsaren 
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Figur 15. Exempel på URL 

  

 

 

Figur 16. Data från fastighetssystemet 

 

  



 

 

34 

 

4.2.4 Resultat av loggning i databas 

Hur all information från loggningen ser ut i databasen kan ses på Figur 17. Eftersom det är 

så många fält som finns med kommer även resten av fälten på Figur 18 samt Figur 19. På 

Figur 17 syns det att filter ibland blir NULL, detta för att URL:en inte alltid innehåller något 

filter. 

 

 

Figur 17. Exempel på loggningsdata 
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Anledningen till varför ”requestdata” ibland är NULL på Figur 18 beror på att det är ett 

GET-anrop, så därför skickas inte några data med i anropet. I kolumnen ”url” visas den URL 

som är vid anropet till fastighetssystemet. 

 

 

Figur 18. Forts. exempel på loggningsdata 
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Lagringen av IP-nummer blir lite speciell eftersom modul-IP´t blir ”localhost” och IP-

numret till fastighetssystemet blir alltid det till fastapi:s hemsida eftersom det är så det är i 

testmiljön. Anledningen till att ”systemIP” ibland blir NULL är för att anropet till 

fastighetssystemet inte lyckades. Se Figur 19. 

 

Figur 19. Forts. exempel på loggningsdata 

 

4.2.5 Grafer 

För att kunna visa information och statistik från databasen på ett överskådligt sätt skapades 

grafer och diagram genom att använda SQL Server Reporting Service i Visual Studio. Datan 

från databasen hämtades genom procedurer, här nedan följer en förklaring på hur dessa 

procedurer fungerar och hur datan framställs grafiskt.  

 

4.2.5.1 SQL Server Reporting Service 

För att visa data som hämtas från databasen i grafer och diagram används SSRS. Här nedan 

visas de grafer som valdes att tas fram för Xcontrol. Dessa grafer tar inte upp all information 

som lagras i databasen då det skulle bli väldigt många grafer. Istället gjordes ett par grafer 

för att visa vad man skulle kunna visa för typ av information med dem, sedan kan man 

självklart göra fler grafer utifrån vad kunder vill ha för information i graferna. 

 

På Figur 20 finns en graf som visar antalet anrop från alla moduler till alla fastighetssystem 

varje timme och 24 timmar bakåt. Alltså alla anrop som via Xcontrol. På y-axeln visas antalet 

anrop och på x-axeln visas vilken timme det är, staplarna är grupperade på timmar så alla 

anrop som skett under samma timme hamnar i samma stapel.   
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Figur 20. Graf över antalet anrop varje timme 

 

Figur 21 visar antalet anrop som går via Xcontrol under en specifik timme, den specifika 

timmen väljs genom att trycka på en av staplarna i grafen med anrop för ett dygn, Figur 20. 

På y-axeln visas antalet anrop, på x-axeln visas tiden i minuter, anropen är alltså grupperade 

på minuter. De minuter där det inte finns några staplar har inga anrop skett.  

 

Figur 21. Graf över antalet anrop varje minut under en timme 
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Figur 22 visar antalet anrop under senaste dygnet och vilka system anropen har gått mellan, 

till exempel mellan modulen "sms" och fastighetssystemet "imd" samt mellan modulen "las" 

och fastighetssystemet "imd". De namnen som står, exempel "imd" och "sms" är ID:s på 

olika moduler och fastighetssystem som är definierade i databasen. På y-axeln visas antalet 

anrop. 

 

 
Figur 22. Forts. exempel på loggningsdata 
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Figur 23 visar mer information om anropen som kommit in mellan vissa system, på bilden 

visas information om anropen som skett mellan modulen "sms" och fastighetssystemet "imd" 

under senaste dygnet. De olika graferna visar vad för typ av anrop mellan modulen och 

fastighetssystemet som gått genom Xcontrol, två stycken POST och 175 GET, 175 av dessa 

har gått bra och de två andra har inte gått bra. Grafen fi2-object visar förekomsten av "type" 

i databasen mellan systemen. Dessa grafer visas genom att man trycker på en stapel i grafen 

som visas i Figur 22.  

 

 
Figur 23. Forts. exempel på loggningsdata 

   

  



 

 

40 

 

Figur 24 visar URL:en av de fem mest populära anropen inom det senaste dygnet. 

 

 

 
Figur 24. Forts. exempel på loggningsdata 
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4.2.5.2 Microsoft SQL Server procedurer 

För att hämta ut data från databasen till SSRS används Stored procedures i SQL Server, 

GetWorkCountData och WorkCountHour är två exempel på sådana procedurer. Då alla 

procedurer liknar varandra har vi valt att endast ha med två av de mest intressanta av de totalt 

fem procedurer som skrivits för detta projekt. 

 

GetWorkCountData är en procedur som hämtar antalet anrop som har gjorts under ett 

tidsintervall på 25 timmar, se Kodutdrag 9. Proceduren tar inte hänsyn till vad det är för typ 

av anrop, vilken modul anropet kommer från eller vilket fastighetssystem det ska till, utan 

går endast på tidsintervallet och räknar alla anrop som har kommit in från den nuvarande 

tiden som ges av "GETDATE()" och 25 timmar bakåt. Proceduren grupperar också alla 

anrop som har skett under samma timme för att de enklare ska kunna visas i ett stapeldiagram 

där det finns en stapel per timme. Proceduren sorterar på tid där den nuvarande tiden ses som 

störst och kommer längst till höger. Se Figur 20 för att få en uppfattning om hur diagrammet 

för GetWorkCountData kan se ut.  

 

USE [Sx_ExjobbEliresJonsav] 
GO 
/****** Object:  StoredProcedure [Xlock].[GetWorkCountData]    Script Date: 2016-05-18 
11:04:18 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
ALTER PROCEDURE [Xlock].[GetWorkCountData]  
  
AS 
BEGIN 
  
 SET NOCOUNT ON; 
 
    -- Insert statements for procedure here 
 ;with TimeCte (TimePeriodCte) AS ( 
  select cast(convert(varchar(13), time, 120) + ':00:00' as 
datetime2) from xlock.logg 
 ) 
 SELECT TimePeriodCte AS Timeperiod, count(*) as WorkCount 
 FROM TimeCte WHERE TimePeriodCte > dateadd(HOUR,-25,GETDATE()) 
 GROUP BY TimePeriodCte 
 ORDER BY TimePeriod 
   
END 

 
 

Kodutdrag 9. Kod som visar hur proceduren GetWorkCountData ser ut. 
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WorkCountHour är en procedur som kallas genom att trycka på en stapel i diagrammet för 

GetWorkCountData, WorkCountHour får då med en tidsstämpel "@Time" som kommer att 

vara timmen på stapeln som blev vald se Kodutdrag 10. Därefter kommer alla de anrop i 

databasen som har gjorts under den valda timmen att räknas och grupperas på minuter. 

Resultatet för ett sådant diagram kan ses i Figur 21.    

 

USE [Sx_ExjobbEliresJonsav] 
GO 
/****** Object:  StoredProcedure [Xlock].[WorkCountHour]    Script Date: 2016-05-18 
09:06:20 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
ALTER PROCEDURE [Xlock].[WorkCountHour]  
( 
 @Time datetime2 
 -- Add the parameters for the stored procedure here 
)  
AS 
BEGIN 
 SET NOCOUNT ON; 
 
    -- Insert statements for procedure here 
 ;with TimeCte (TimePeriodCte) AS ( 
  select cast(convert(varchar(16), time, 120) + ':00' as datetime2) 
from xlock.logg 
 ) 
 SELECT TimePeriodCte AS Timeperiod, count(*) as WorkCount 
 FROM TimeCte WHERE convert(varchar(13),TimePeriodCte,120) + ':00:00' = @Time 
 GROUP BY TimePeriodCte 
 ORDER BY TimePeriod 
 
END 

 
 

Kodutdrag 10. Kod som visar hur proceduren WorkCountHour ser ut. 
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5 Diskussion och slutsatser  
Detta kapitel kommer att innehålla ett antal personliga åsikter och upplevelser som har fåtts 

under arbetets gång och en diskussion om dessa, främst angående de olika teknologierna och 

verktygen som har använts i detta arbete. Kapitlet kommer även att omfatta slutsatser om 

arbetet och riktlinjer för framtida arbete med samma produkt. 

 

5.1 Utvärdering  
Här nedan följer en utvärdering av enkätundersökningen, Xcontrol och projektet. Det som 

diskuteras är vad som kunde ha gjorts bättre, vad som har blivit bättre och vad Xcontrol med 

loggningen har bidragit med till kontrollen av kommunikationerna.  

 

5.1.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökningens syfte var att få fram mer information av vad personer insatta i fastAPI 

tyckte om en middleware-lösning som Xcontrol och vad en sådan lösning kan bidra med för 

att öka kontrollen över kommunikationerna. Enkätundersökning skulle dessutom ge oss mer 

information om vad de personerna tyckte om funktioner som loggning och cachning, vad för 

information som kan vara viktig att logga samt vilka andra funktioner som skulle kunna ingå 

i Xcontrol.  

 

Resultatet av enkätundersökning blev lyckat, alla respondenter var positiva till en lösning 

som Xcontrol och ansåg att det fanns behov av en sådan produkt, dessutom fick vi ett antal 

bra förslag på andra funktioner och mer information som kan loggas. Enkätundersökningen 

gav svar på det vi hade tänkt och hoppats på i förväg. En anledning till att enkäten gav så 

pass bra svar var för att vi endast skickade ut den till kunniga personer som redan var insatta 

i problemet och fastAPI. Skulle enkäten skickats ut till så många som möjligt hade många 

enkäter inte givit oss lika bra svar eftersom problemet ändå är relativt specifikt för just 

fastAPI, det hade även blivit mer jobb för oss att gallra ur och leta efter bra information.  

 

Något som hade kunnat göras bättre med enkäten skulle ha varit att haft fler frågor om själva 

middleware-arkitekturen och Xcontrol, en öppen fråga kring detta hade möjligtvis gett oss 

fler åsikter om vår lösning och alternativa lösningar. Det skulle också ha varit bra om det 

funnits fler insatta personer som kunnat svara på enkäten, det hade förmodligen gett oss fler 

synvinklar på Xcontrol och dess funktioner.  
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5.1.2 Design av Xcontrol 

Loggningsfunktionen i Xcontrol har bidragit till ökad spårbarhet i internettrafiken mellan 

moduler och fastighetssystem. Detta genom att man nu kan se information i en databas om 

varje anrop och mellan vilka system anropet gick igenom. För att få en bättre helhetsbild 

över kommunikationen implementerades också grafer utifrån informationen i databasen, 

detta gjorde att man snabbt kunde få en överblick hur kommunikationen såg ut mellan 

systemen. 

 

Med denna implementation kan svarstiderna från fastighetssystemen bli långa om 

belastningen skulle vara hög. Detta tror vi dock inte kommer vara något större problem då 

antalet meddelanden mellan systemen troligen inte kommer vara så många. Skulle detta visa 

sig vara ett problem kan det minimeras med funktioner så som cachning, rate limit och 

genom att göra anropen asynkrona istället för synkrona. Även om svarstiden skulle kunna 

bli aningen längre med implementationen av Xcontrol och loggning anses det fortfarande 

vara värt då spårbarheten blir bättre och därmed också felsökningen vilket kan spara in 

mycket tid och resurser. 

 

5.1.3 .Net Framework & Visual Studio 

En nackdel som vi stött på med att jobba med .Net Framework tillsammans med Visual 

Studio är att man får många filer med mycket kod automatiskt genererat till sig när man 

skapar ett projekt. Detta gör att man måste sätta sig in i mycket av den koden och klura ut 

vad i koden som är väsentligt för just det man ska utveckla. Men med detta finns det också 

positiva effekter så som att man får en bra struktur på projektet. 

 

Eftersom att det finns olika versioner av .Net kan det bli jobbigt när man ska söka efter 

lösningar på problem som uppstår för att den lösningen bara fungerar i en viss version, vi 

märkte att funktionaliteten mellan de olika versionerna skiljer sig mycket. 

   

Något som är positivt med att utveckla i Visual Studio är att man kan ha allt på ett och samma 

ställe. Om du importerat databasen till Visual Studio kan du till exempel modifiera innehåll 

i databasen samtidigt som du skriver kod i ditt projekt.  

 

5.3 Alternativa ramverk och plattformar  
Eftersom företaget där arbetet är utfört på jobbar med programvaror från Microsoft blev 

begränsningarna vid val av ramverk och plattformar stora. Ett alternativ till att använda .Net 

var Microsoft BizTalk Server. Anledningen till varför Biztalk inte valdes var för att det skulle 

ta för lång tid att sätta sig in i hur det fungerade och eftersom tiden för arbetet var knapp så 

valdes istället .Net. Fördelar med att använda Biztalk hade varit att det finns fler färdiga 

komponenter som går att använda utan att behöva utveckla något nytt. 
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Alternativa ramverk och plattformar som inte är gjorda av Microsoft för att uppnå samma 

typ av resultat skulle exempelvis kunna vara Middleware från django-ramverket där man 

programmerar i python (django, 2016). 

 

5.4 Slutsatser och framtida arbete 

Här nedan följer några av de slutsatser av arbetet som vi kunde dra efter att produktförslaget 

och implementationen hade färdigställts. Vi diskuterar även hur Xcontrol skulle kunna 

utvecklas i framtiden.  

 

5.4.1 Slutsatser 

I detta arbete har vi tagit fram ett produktförslag till produkten Xcontrol, detta förslag 

innehåller ett antal förslag på funktioner som skulle förbättra kontrollen över 

kommunikationerna mellan moduler och fastAPI. Två av dessa funktioner, loggning och 

rapporter har även implementerats och testats i den befintliga testmiljön. 

  

Under arbetets gång valde vi att också implementera funktionen rapporter även om det inte 

var tänkt så inledningsvis. Rapporterna visar grafer och diagram med sammanställningar och 

statistik över datan vi ansåg vara viktigast av det som loggats i databasen. Anledningen till 

att vi gjorde detta var att det blev svårt att endast utläsa från databasen vad som hände i 

kommunikationen och därmed inte särskilt användarvänligt. Endast loggen utan graferna och 

rapporterna ansåg vi inte vara en fullständig och bra lösning. 

 

Utöver att vi bestämde oss för att även utveckla rapporterna har arbetet gått som planerat 

utifrån den plan som sattes upp innan arbetets start. Inga större problem har stötts på under 

arbetet förutom att det tog längre tid att få in svaren från enkätundersökningen än vad vi 

trodde på förhand. 

 

5.4.2 Framtida arbete 

Ett naturligt steg när det gäller framtida arbete med Xcontrol är att implementera alla de 

funktioner som finns med i produktförslaget. Även utveckla loggningen vidare genom att 

undersöka om det finns ytterligare information om internettrafiken mellan systemen som kan 

vara av intresse att lagra. 

  

En av de funktioner som vi gärna hade arbetat vidare med och anser skulle kunna göra en 

stor skillnad sett till prestanda är cachningen av data. Då tid saknades och flera problem runt 

cachning kvarstår fanns det inte möjlighet för oss att göra detta under arbetets gång. Problem 

kring cachning handlar framförallt om vilken data som är mest relevant att cacha och hur 

länge den ska cachas, då datan i databasen uppdateras så måste även den cachade datan 

uppdateras. De lösningar vi diskuterade angående det problemet var att ha en timer som 

bestämde hur länge datan skulle vara cachad innan en uppdatering av den krävs. En annan 
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lösning skulle kunna vara att Xcontrol kollar om det har hänt något med datan i databasen, 

eventuellt kontrollerar någon form HTTP-Etag och uppdaterar endast då det har hänt något 

med datan, även denna lösning skulle behöva någon form av timer och kontrollera Etag:en 

inom ett visst tidsintervall. Man kan också tänka sig en lösning där man endast cachar data 

som inte ändras eller data där det inte har någon större betydelse om det är den senaste datan. 

 

Att bygga vidare på Xcontrol och utveckla de andra funktionerna bör inte vara ett allt för 

stort arbete, det som skulle göras är att fortsätta implementera projektet och de andra 

funktionerna i ProxyController2.cs. Om standarder gällande URL i fastAPI skulle ändras 

skulle det endast vara ett fåtal ändringar i Xcontrol och databasen för att rätta sig efter denna 

nya standard. Ett annat steg skulle kunna vara att utveckla Xcontrol till en färdig 

produkt/paket som kan säljas till kunder. 

 

En funktion som går att ifrågasätta är Keep-alive. Funktionen skulle förbättra svarstiden från 

fastighetssystemet genom att hindra fastighetssystemet från att gå ner i sömnläge. Nackdelen 

med det är att det finns anledning till att systemet går ner i sömn, vilket är för att spara in på 

energiförbrukningen. Det man skulle kunna göra är att enbart köra funktionen under de tider 

man förväntas att få kontinuerliga anrop.  
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Bilagor  

Bilaga 1 Enkätundersökning 

Enkätundersökning om kontroll mellan API:er och moduler  
Hej!   

Du får den här undersökningen eftersom du är insatt inom användandet av standarden 

fastAPI. Vi som har utformat den här undersökningen heter Elias Resman och Jonatan 

Sävenhed och studerar datateknik på Linköpings Universitet.   

Anledningen till att vi vill göra undersökningen är för att få information om dina erfarenheter 

kring fastAPI som underlag i utförandet av vårat exjobb. Undersökningen handlar om att ta 

fram en lösningsdesign för hur man kan hantera och skapa kontroll över alla kopplingar 

mellan de olika modulerna och fastAPI:erna på ett så bra sätt som möjligt. En modul kan 

exempelvis vara SMS-tjänst eller Nyckel-administration.   

Undersökningen består av sex frågor och en Figur som är till för att illustrera problemet. 

Svara gärna så utförligt du kan så vi får med så mycket information som möjligt, svaren på 

varje fråga anges separat. Alla svar kommer att hanteras konfidentiellt och personuppgifter 

kommer inte lämnas ut utan ditt samtycke. Vi tackar för att du tog dig tid att svara på frågorna 

och bidrar till att vi kan utföra en bra studie.  

Kort beskrivning av problemet:  

Fler standardiserade API:er växer fram, detta underlättar införande av informationsbyten 

mellan system, eftersom det är samma API som visas utåt oavsett vilket system som finns 

bakom. En utmaning med detta är att det kan växa fram en oöverskådlig mängd samband 

mellan API:er och moduler kopplade till dessa system och det är då risk att man tappar 

kontroll och struktur. Problem som kan uppstå: Vem anropar vem? Vilka system är beroende 

av varandra? Hur felsöker man effektivt fel i kommunikationen mellan system? Se gärna 

Figur 1 för en illustration.  
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Figur 1. Överblick   

1. En av funktionerna för att skapa kontroll skulle kunna vara loggning av kommunikationen 

mellan systemen, vilka av dessa alternativ nedan anser du inte är nödvändiga att logga?  

 

a. Typ av förfrågning(GET, PUT, POST o.s.v)  

b. Vem som kontaktar vem  

c. Statuskod (om förfrågan gick bra)  

d. URL  

e. HTTP-header (vid förfrågan)  

f. HTTP-header (vid svar)  

g. HTTP-body (vid förfrågan)  

h. HTTP-body (vid svar)  

SVAR:  

  

2. Har du något förslag på övrig information som skulle kunna förbättra loggningen?  

SVAR:  

  

3. Skulle ni ha användning av en funktion som loggning?  

SVAR:  

  

4. En annan funktion som skulle kunna öka responstiden mellan systemen är cachning, tror 

du att en sådan funktion skulle behövas?  

SVAR:  
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5. Har du något annat förslag på en funktion som skulle kunna förbättra kontrollen, strukturen 

eller prestandan?  

SVAR:  

  

6. Finns det några ytterligare synpunkter angående detta som du vill lägga till?  

SVAR:  
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Bilaga 2 Produktförslag 
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