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Abstract 
 
Today’s society becomes more and more IT-orientated and the IT-system becomes more complex 
for each day that goes by. IT-system requires users to not to become a total failure and users 
demands good-enough quality to be able to rely on the IT-system. But what is quality anyway 
and on top of that, what is good-enough quality? Quality is a mystery, you can’t see it nor touch it 
but you always know when it’s not there. 
 
When an IT-system doesn’t have good-enough quality it will not be used and eventually it will be 
replaced. Testing will make sure that (if it’s done correctly) this situation will never occur. Our 
study looks for answers to the question 'what should a testing process consist of' and ends up with 
tips and hints on what one should keep in mind during system testing. 
 
From our study we were able to identify a few important key points for a successful test process. 
A test process needs to be planed, organized and testing should start as soon as possible. Our 
conclusion will be based on theory and interviews with two appropriate companies. 
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Sammanfattning 
 
Dagens samhälle blir mer och mer IT-centraliserat för varje dag som går samtidigt som IT-system 
blir större och komplexare. För att ett IT-system skall kunna överleva måste det finnas användare 
som vill använda det. För att användare skall använda ett IT-system måste systemet har tillräcklig 
hög kvalitet så att användare skall kunna lita på systemet. Men vad är kvalitet? Det är svårt att 
definiera begreppet och intill omöjlig att mäta. Du kan vaken se eller röra den, däremot är det lätt 
att känna igen den när den saknas. Om ett IT-system saknar kvalitet kommer det antagligen att dö 
ut så småning då det slutar att användas eller ersätts av andra IT-system med högre kvalitet. 
 
Det är här testning kommer in i rutan. Den är nämligen ett väldigt bra tillvägagångssätt för att 
säkerställa kvalitet. Men hur skall testningen gå till?  
 
I vår studie går vi därför in i djupet kring teorier om hur hantering av testning under 
systemutveckling skall gå till. Vi använder denna teoretiska grund för att genomföra två 
kvalitativa intervjuer och se om verkligheten stämmer överens med vad teorin påstår. I vår 
slutsats avgör vi om våra respondenter ligger i fas med de teoretiska riktlinjerna och 
rekommendationerna. Detta i hopp om att kunna skapa en god bild över företagens syn på 
testning inom systemutvecklingsbranschen.  
 
Vi försöker även svara på frågan ”hur ser en lyckad testprocess ut?”. Vi kom fram till att det finns 
flera olika sätt att lägga upp testprocessen och det kan se väldigt olika ut från företag till företag. 
Men oavsett hur den ser ut så bör den vara planerad, strukturerad och påbörjad tidigt under 
systemutvecklingen. 
 
Nyckelord:  test, systemutveckling, kvalitet, kvalitetssäkring, mjukvara, mjukvaruutveckling 
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1 Inledning 
I detta kapitel diskuterar vi bakgrunden till vår studie som leder till en problemdiskussion. 
Utifrån problemdiskussionen fastställer vi studiens problemställning, forskningsfrågor, syfte samt 
förväntat resultat. Vi försöker även identifiera målgrupper för vår studie samt studiens 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med en disposition över uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
Dagens samhälle är väldigt IT-centraliserat och människor kommer i kontakt med olika former av 
IT-system varje dag, exempelvis matbutikernas kassasystem, mobilapplikationer och 
internetbank. Med åren har dagens IT-samhälle fått mer kunskap om hur IT-system kan främja 
verksamheter och effektivisera det dagliga arbetet. Trots all IT-stöd inom dagens samhälle 
kvarstår ändå behov som ej kan behandlas med dagens teknik. Detta pekar åt en fortsatt IT-
utveckling. Med åren har även systemens storlek, komplexitet och antalet inblandade personer 
blivit allt större (Kit 1995, s. 9). Därav kräver systemutveckling mer resurser. Även målgruppen 
hos IT-system har expanderats både i storlek och bredd. System används inte längre enbart inom 
verksamheten utan även utomstående användare kan involveras och har åtkomst till systemen. 
För att effektivisera verksamheten ytterligare har även systemens kommunikation och integration 
med varandra ökat. 
 
Trots att systemutveckling har utvecklats mycket har ändå det primära kravet på systemen 
kvarstått. Det primära kravet är att systemen skall ha hög kvalitet. Därav är ett utav målen med 
systemutveckling att utveckla system med så hög kvalitet som möjligt med de resurser som finns 
att utnyttja. Ett bra exempel på hur kvalitetsfokusen spelar stor roll finns i Bergman och Klefsjös 
litteratur om kvalitet. Exemplet presenteras i Utdrag 1. 
 

”[...] japanska företagsledare gav kvalitetsfrågorna en mycket starkt fokus i den 
japanska industrin och det ”japanska undret” skapades. Genom att utgå från 
kundernas behov och förväntningar och systematiskt arbeta med kvalitetsfrågor 
lyckades japanska företag nå en sådan internationell konkurrenskraft att de tog stora 
marknadsandelar och nästan slog ut hela industrigrenar i USA. Ett exempel är 
videomarknaden, som nästan togs över av japanska företag. Ett annat är 
bilmarknaden, där ”de tre stora”, General Motors, GM och Ford, höll på att raderas 
ut. Fortfarande är Toyota, med sin starka fokus på kvalitet såväl externt gentemot 
kund som hur man arbetar internt, ett av världens mest framgångsrika företag.”  

 
Utdrag 1 Exempel på kvalitetsfokusens roll (Bergman, B. & Klefsjö, B. 2007, s. 21) 

Utdrag 1 presenterar en kort beskrivning av de japanska framgångarna under 1970-talet och hur 
kvalitetsfokusen påverkat dem.  
 
Testning är ett bra tillvägagångssätt för att säkerställa kvalitet. Genom test kan en tänkbar 
användarsituation byggas upp och bekräfta om systemet utför det som fastställdes i systemets 
kravspecifikation. Testning kan även minska kostnader genom att upptäcka fel tidigt i 
systemutvecklingsprocessen. Detta beror på att ju längre ett fel kvarstår i systemet desto mer 
skada kan den skapa. För att åtgärda skadan krävs det resurser där mängden av resurser beror på 
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skadans storlek. Utdrag 2 och Utdrag 3 presenterar två allvarliga exempel på hur testning och 
kvalitetssäkring kunnat eliminera eller minskat graden av konsekvenserna.   
 

”[...] on September 17, 1991, a power outage at the AT&T switching facility in New 
York City interrupted service to 10 million telephone customers for several hours. 
The problem was the deletion of three bits of code in a software upgrade and failure 
to test the software before its installation in the public network.” 

Utdrag 2 Exempel på hur viktig testning är (Pham 1995, s. 1) 

 
“During the 1991 Gulf War, a software problem may have prevented the Patriot 
missile system from tracking the Iraqi Scud missile that killed 28 US soldiers.”  

Utdrag 3 Exempel på hur viktig testning är (Pham 1995, s. 1) 

1.2 Problemdiskussion 
Som vi tidigare nämnt skall testning upptäcka fel som uppstår i systemet. Dessa fel skall sedan 
behandlas så att kvaliteten på systemet kan säkerställas. Under systemutvecklingen är det viktigt 
att fel upptäcks så tidigt som möjligt. För att tydligt visa hur kostnader för att åtgärda fel stiger ju 
senare de upptäcks, använder vi oss av Figur 1.  
 

K
O

S
T

N
A

D

TID
Krav

Tester

Systemet hos användarna

 
 

Figur 1 Ju tidigare felen hittas, desto mindre kostar det att åtgärda dem 
(Eriksson 2008, s. 20) 

 
Figur 1 visar att kostnaden för att åtgärda fel som upptäcks i systemet ökar exponentiellt. Detta, 
anser vi, innebär att identifiering av fel så tidigt som möjligt bör ligga i allas intresse. Men vi vill 
dock understryka att föregående påstående är mycket beroende av vilket perspektiv som utgås 
ifrån. Vi anser att testning kan ses från tre olika perspektiv, nämligen kunden, leverantören och 
utvecklaren. 
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• Kunden vill ha ett så bra system som möjligt för så lite pengar som möjligt. För kunden 
ligger Figur 1 därför väldigt nära hjärtat. 
 

• Leverantörens huvudmål är att gå med vinst och kan därav tänkas vilja mjölka sina 
kunder så mycket som möjligt. Därför kan det tänkas vara mindre lönsamt för 
leverantören om alla problem åtgärdas så fort som möjligt. Detta beror på att fel som 
kvarstår i systemet kan tänkas vara mer lönsamt för företaget då det krävs mer arbete vid 
förvaltning och därav får företaget in mer pengar. Leverantören välkomnar dock 
förändringar som kan effektivisera den egna verksamheten. Detta kan tänkas medföra att 
verksamheten utför samma uppgifter på kortare tid men för lika mycket pengar. 
 

• Utvecklaren har höga ambitioner då denne vill utveckla system som har hög kvalitet och 
som kan lösa kundens problem. Men dock kan dessa visioner brytas ned av 
leverantörsperspektivet då utvecklaren är anställd hos leverantören och styrs indirekt av 
detta perspektiv. 
 

Alla dessa tre perspektiv används under vår studie, dock har vi bortsett från den finansiella synen 
hos leverantörsperspektivet. Vi har valt att inte ta hänsyn till leverantörens tankar och idéer kring 
hur de kan mjölka sina kunder. 
 
Det är inte bara viktigt att genomföra testning, utan själva testningen skall även vara planerad. 
Enligt Eriksson kan oplanerade och ostrukturerade testarbeten resultera i att testarna inte hittar de 
fel som finns i systemet eller att felen upptäcks för sent. Detta kan då leda till att systemet inte 
levereras i tid i och med att det tar tid att åtgärda felen. I samband med att fel upptäcks senare 
krävs det mer resurser för att åtgärda dem. En annan risk vid oplanerade och ostrukturerade 
testarbetet är att systemets användare istället upptäcker felen, vilket kan bidra till att användarna 
blir missnöjda. Eriksson talar även om följdfel som kan uppstå i samband med att fel åtgärdas. 
Därför minskar chansen att fel åtgärdas om felen upptäcks senare i utvecklingen då risken för 
följdfel kan medföra att systemet inte levereras i tid (Eriksson 2008, s. 19). 
 
Utan strukturerad testning är risken större att systemkritiska fel slinkar igenom och senare 
upptäcks av användaren. Detta kan leda till att vissa delar hos systemet inte kan användas vilket 
minskar produktiviteten. Som vi tidigare nämnt har systemen ökat både i storlek och komplexitet. 
För att bibehålla kvaliteten hos systemen har systemutvecklare därav insett behovet av 
strukturerade testarbeten inom systemutveckling (Eriksson 2008, s. 19). 

1.3 Studiens problemställning 
Genom diskussionen i föregående delkapitel inser vi att testning är en viktig del inom 
systemutveckling. Det som kvarstår är dock att det finns flera ansatser för hur, vad, när och varför 
testningar görs. För att kunden skall börja använda ett system kräver kunden att systemet 
uppfyller kundens behov, som bl.a. kan innefatta användbarhet, korrekthet, pålitlighet och 
effektivitet. Dessa behov täcks av begreppet kvalitet. 
 
Att säkerställa kvalitet hos system är leverantörens huvudansvar. Om leverantören inte levererar 
system med acceptabel kvalitet (Good-Enough Quality) kan detta resultera i många negativa 
effekter. Leverantören ökar risken att förlora kunder då kunderna inte längre känner att systemen 
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täcker deras behov. Detta kan leda till oförutsedda utgifter för leverantören då de vill göra sina 
kunder nöjda. 
 
För leverantörer som skall utveckla ett skräddarsytt system för en kund skall en kravspecifikation 
göras innan systemutvecklingen dras igång. Vad som innehåller i specifikationen skall 
leverantören och beställaren komma överens om. Härefter skall utvecklingsprocessen följa efter 
den. För att leverantören skall kunna uppnå de krav som ställt är det viktigt att testprocessen 
börjar tidigt så att leverantören alltid har kontroll över att de krav som fastställs kan och kommer 
att uppfyllas. 
 
Vår problemställning blir därav hur och när testprocessen skall läggas upp, och varför samt vad 
testprocessen skall innehålla. Allt detta kopplat till hur kvaliteten kan säkerställas hos ett system 
som är under sin utvecklingsprocess. 

1.4 Studiens forskningsfrågor 
Forskningsfrågan för vår studie är: 
 

• Hur skall testprocessen hanteras för att säkerställa kvaliteten hos informationssystem 
både under dess utveckling och när det är färdigintegrerat1? 
 

Utifrån vår huvudfråga definierar vi ett antal delfrågor: 
 

• Vad bör en testprocess innehålla för att säkerställa kvaliteten hos ett informationssystem 
som är under utveckling? 
 

Den typ av kunskap som vi skapar vid besvarande av ovanstående delfråga är av kategoriell 
och klassificerande kunskapskaraktär. Goldkuhl (Goldkuhl 1998, s. 19) menar att den 
kategoriella kunskapen är den grundläggande kunskapsformen som alla studier är beroende 
av. Kategoriell kunskap handlar om begreppsliggöranden där forskaren klargör och definierar 
begrepp. Den klassificerade kunskapen är en typ av kategoriell kunskap och karaktäriseras av 
att forskaren delar in en kategori i underkategorier. Den kategoriella kunskap som vi skapar 
kommer att innefatta begreppet testprocess samt andra begrepp som involverar inom detta 
ämne. Den klassificerade kunskap kommer att dela in testprocess i olika typer av processer. 
Utöver dessa två kunskapsformer kommer även kunskap i form utav karaktäriserande 
kunskap att skapas. Goldkuhl (Goldkuhl 1998, s. 19-20) tydliggör att förklaringar talar om 
varför något är som det är medan förståelsekunskap, d.v.s. karaktäriserande kunskap, inriktas 
på vad något är. Forskaren bestämmer lämpliga innebörder av ett fenomen. Vidare diskuterar 
Goldkuhl om att man som forskare kan utveckla karaktäriserande kunskap om olika typer av 
fenomen; såväl yttre företeelser som inre subjektiva företeelser. En yttre företeelse som vi 
behandlar är karaktärisering av testprocesser utifrån litteraturer och en inre företeelse är våra 
respondenters uppfattningar om olika testprocesser.  
 

                                                 
1 Ett färdigintegrerat system är när systemets alla komponenter har satts samman och skall genomgå systemtester. 
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• Hur testas ett informationssystem, som är under utveckling, för att säkerställa dess 
kvalitet? 
 

• Hur testas ett färdigintegrerat informationssystem för att säkerställa dess kvalitet innan 
kundens testning och godkännande (acceptanstest)? 

 
Vid besvarande av ovanstående delfrågor kommer förklarande kunskap att utvecklas. 
Goldkuhl (Goldkuhl 1998, s. 20-21) menar att förklaringskunskap innebär beskrivning om 
varför något är på ett visst sätt. Forskaren anger orsaker, grunder, skäl eller förutsättningar för 
något resulterande förhållanden. Förklaringskunskap presenteras ofta i ”traditionell 
hypotesform”: Om A Så B, d.v.s. om A föreligger så leder det till B. Exempel på 
förklaringskunskap som vi behandlar: Misslyckade systemutvecklingsinsatser förklaras med 
hänvisning till vissa bakomliggande faktorer; i samband med vårt ämne kan ett utav våra 
hypoteser lyda ”Om ostrukturerad testprocess, Så informationssystem med låg kvalitet”. 
Goldkuhl förklarar att ett vanligt fall av utveckling av förklaringskunskap är undersökning i 
syfte att pröva om ett hypotetiskt samband föreligger. 

 

Genom att slå ihop svaren hos delfrågorna försöker vi att besvara vår huvudfråga där svaret 
kommer att resultera i form utav normativ kunskap. Goldkuhl (Goldkuhl 1998, s. 21) definierar 
normativ kunskap som vägledande kunskap som involverar regler, riktlinjer, råd och föreskrifter 
för handlande i olika situationer. Goldkuhl diskuterar vidare om att normativ kunskap talar om 
hur handlingen bör vara i olika situationer. En normativ sats har formen: Om man önskar uppnå 
B så utför handling A. 

1.5 Studiens syfte och förväntade resultat 
Studiens syfte är att med hjälp av teori och empiri reflektera och argumentera för och emot de 
olika sätt att lägga upp en testprocess som skall säkerställa kvaliteten under utvecklingen av ett 
informationssystem. Studien skall undersöka om det råder skillnader mellan teorin och 
verkligheten vad gäller testprocesser. Vid skillnader undersöker vi orsaker och konsekvenser. 
 
Vi genomför två fallstudier som båda består av kvalitativa intervjuer. Syftet med dem är att skapa 
en övergripande bild på hur testprocesser hanteras i verkligheten samt på de specifika områden 
som våra respondenter har stora kunskaper inom. Genom att vi genomför två intervjuer får vi 
även en mer täckande empiri. 
 
Studiens förväntade resultat är att belysa de aspekter som projektgrupper som bedriver 
systemutveckling skall beakta för att säkerställa kvaliteten hos informationssystem som är under 
utveckling.  
 
Som tidigare nämnts involverar vår studie både teoretiska och empiriska inslag. I samband med 
den empiriska datainsamlingen kopplas även våra egna erfarenheter in i vår studie.  
 
Målet med vår studie är att det resultat som vi genererar från vår studie skall vara överförbart. 
Den nya kunskapen vi skapar av studien skall kunna överföras till andra situationer där testning 
bedrivs. Denna nya kunskap skall kunna bidrar till praktiskt nytta samt relevans.  
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1.6 Målgrupper 
Vi identifierar tre målgrupper som kan vara intresserade av studiens ämnesområde, nämligen 
forskare/blivande forskare, personer vars arbeten behandlar ämnet och personer som är allmänt 
intresserade vars mål är att vidga deras kunskaper inom studiens ämne. Forskning går ut på att 
skapa ny kunskap där skapandet använder befintlig kunskap som grund. Därav kan denna studie 
vara intressant för forskare som vill vidareutforska inom liknande studieområde. En studie inom 
testning kan även vara intressant för användare och beställare av informationssystem samt 
systemleverantör där följande roller kan ingå: projektledare, utvecklare/programmerare, testare, 
m.m. Användare kan tänkas vara intresserad av studien med tanke på att de vill förlita sig på att 
de system som de använder är korrekta och pålitliga. Beställare vill försäkra sig om att de system 
som levereras till dem håller hög kvalitet och därav kan de tänkas vara intresserade av hur 
testprocessen ser ut under utvecklingen av informationssystemen. Ett utav de största målen hos 
systemleverantörer är att leverera ett så felfritt system som möjligt till sina kunder. Ett annat mål 
är att hålla kostnader nere för felhantering genom att hitta fel innan systemet levereras. Detta är 
bland de största anledningarna för varför även systemleverantörer kan vara intresserade av denna 
studie.  

1.7 Avgränsningar 
Med tanke på vår utbildning, d.v.s. systemarkitekturutbildningen1, fokuserar vi oss i vår studie att 
fokusera oss inom testning av informationssystem som en systemarkitekt kan tänkas utveckla. 
Med detta hänvisar vi oss bl.a. till administrativa system, exempelvis affärssystem, order-
/lagersystem, faktureringssystem, kund-/medlemshanterings-system, webbaserade system och 
planeringssystem. Testning kan ha en väldig stor omfattning då testning förekommer i flera faser 
inom ett systems livscykel, därför väljer vi att fördjupa oss inom den testprocess som 
förekommer under utvecklingen av ett system, d.v.s. design-, realiserings- och 
implementeringsfasen. Vi fokuserar oss inom ett systems korrekthet och pålitlighet, och 
avgränsar oss från aspekter utöver dessa punkter, exempelvis användbarhet, underhållningsbarhet 
och flexibilitet. 

1.8 Disposition 
1. Inledning Under detta kapitel går vi igenom vår inledande 

undran för studiens ämne. Vidare preciserar vi de 
aspekter som berör vår studie (problemställning, 
forskningsfrågor, syfte, förväntat resultat, målgrupper 
och avgränsningar). 
 

2. Begreppsprecisering 
 

Under detta kapitel ger vi definitioner för olika 
centrala begrepp inom vår studie. 
 

3. Metod Under detta kapitel beskriver vi det arbetssätt som vi 
använder samt planeringen för vår studie. 
 

                                                 
1 Systemarkitekturutbildningen fokuserar på programmering och programutveckling. För att kunna verka i olika 
miljöer kan systemarkitekten flera programmeringsspråk, t.ex. C, C# och Java. För mer information, se 
http://www.itsomyrke.nu/ProgramSA.aspx 
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4. Teoretisk referensram Under detta kapitel går vi igenom relevanta teorier 
som berör vår studie. Här finns teorier kring 
systemutveckling, kvalitetsbegreppet och test. 
 

5. Empirisk studie Under detta kapitel redovisar vi de resultat vi samlat 
in under våra fallstudier. Dessa fallstudier berör våra 
två kvalitativa intervjuer. 
 

6. Analys Under detta kapitel analyserar vi resultaten från vår 
empiriska studie. 
 

7. Slutsats Under detta kapitel drar vi slutsatser utifrån vår 
analys. Detta kapitel är uppdelat i två delar; slutsats av 
våra två fallstudier (intervjuer) och besvarande av våra 
forskningsfrågor. 
 

8. Diskussion Under detta kapitel utvärderar vi vårt arbetssätt som 
använt under vår studie. Vi genomför även en 
utvärdering av studiens resultat utifrån 
utvärderingsmetoden från metodkapitlet (kapitel 3). 
Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 
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2 Begreppsprecisering 
I detta kapitel ger vi definitioner för olika centrala begrepp inom vår studie. Syfte med 
begreppspreciseringen är att läsaren skall kunna dela samma uppfattning kring begreppen som 
oss. Detta i tron om att risken för missuppfattningar skall kunna minskas. Alla begrepp har inte 
en teoretisk bakgrund utan vissa begrepp är beskrivna så som vi tolkar och utnyttjar dem under 
vår studie. Begreppen är listade i alfabetisk ordning där några av dem behandlas djupare i 
kapitel 4 Teoretisk referensram, s. 24. 

2.1 Beställare & kund 
När vi använder oss av begreppet kund anser vi att ordet kan förekomma som något av följande 
gestaltningar: person/personer eller företag/verksamhet. Kunden beställer, köper eller utnyttjar en 
vara/tjänst som en leverantör skall leverera eller utveckla alternativt har levererat eller utvecklat. 
 
Vi ser beställare som en typ av kund där relationen mellan beställare och leverantör är mer 
personlig. En beställare kan tänkas ställa mer specifika krav som är mer anpassad till dess 
verksamhet. En kund däremot kan mer tänkas köpa färdigutvecklade/standardiserade system.  

2.2 Informationssystem 
När vi använder termen informationssystem hänvisar vi oss till Andersens definition:  
”Ett informationssystem är ett system för insamling, bearbetning, lagring, överföring och 
presentation av information” (Andersen 1994, s. 15).  
 
Andersen (Andersen 1994, s. 14-15) menar att beteckningen informationssystem består av orden 
information och system. Han menar att information är upplysningar om faktiska eller tänka 
förhållanden. Med system menar han att det finns ett mönster, d.v.s. i motsats till något som är 
oorganiserat. Sammanfattningsvis menar Andersen att ett informationssystem är ett system för 
behandling av information där informationsbehandling delas upp i fem olika typer, nämligen 
insamling, bearbetning, lagring, överföring och presentation. 

2.3 Kravspecifikation 
En kravspecifikation är de dokument som framtas mellan leverantören och kunden över vilka 
krav som kunden utfärdar på det systemet som leverantören skall utveckla/leverera 
(Nationalencyklopedin, 2008 (a)). De olika kraven delas in under olika kategorier som 
exempelvis kan innehålla funktionella krav (vad systemet skall göra) och ickefunktionella krav 
(säkerhet, prestanda, användarvänligt, lättunderhållet etc.). Utöver detta prioriteras även kraven 
enligt en skala som är gemensamt framtagen med vederbörande parter innan 
systemutvecklingsprocessen dras igång. 

2.4 Kvalitet 
Det finns ingen direkt definition om vad kvalitet egentligen betyder. Beroende på situation och 
sammanhang kan ordet ha olika innebörd. Därav finns det flera olika definitioner för begreppet 
kvalitet där vissa kan vara mer generella respektive specifika. En generell definition kan 
exempelvis vara ISO-definitionen som lyder: “Degree to which a set of inherent characteristics 
fulfils requirements” (ISO 9000:2000). Dock är vi mer inriktade inom mjukvarukvalitet, därför 
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vore en specifik definition som är mer inriktade inom detta område vara mer passande för vår 
studie. Vi vill därför istället använda oss av McCalls modell om mjukvarukvalitet. 
 
McCalls modell är tänkt att användas för att fylla den lucka som kan uppstå mellan användare 
och utvecklare inom systemutvecklingsprocessen. Detta genom att reflektera användarnas åsikter 
och syn såsom utvecklarnas prioriteter. Modellen identifierar tre faktorer som anger vad som 
utmärker kvalitet hos en mjukvara. Varje faktor består av ett antal kriterier som används för att 
mäta kvalitet. (Gillies 1992, s. 21-24) 
 
För djupare diskussion kring kvalitetsbegreppet, se 4.2 Kvalitet, s. 29. För mer information om 
McCalls modell, se 4.2.1.1 McCalls modell, s. 30 där även modellen presenteras. 

2.5 Leverantör 
Leverantören är personen/företaget som utvecklar och/eller säljer ett informationssystem till 
kunden. 

2.6 Resurser 
När vi använder oss av begreppet resurser så innebär det alla möjliga resurser som finns och kan 
tänkas användas för den rådande situationen. Detta inkluderar exempelvis tid, pengar och 
personal. 

2.7 Roller vid testning 

2.7.1 Beställare & kund 
Beställaren är intresserad av testning som förekommer under hela systemutvecklingen 
av det beställda systemet. Beställaren innehar även rollen som kund. 
 
Inom testprocessen ansvarar kunden för det slutgiltiga testet som även kallas för 
acceptanstest. Målet med acceptanstestet är att avgöra om systemet har en 
tillfredsställande kvalitetsnivå och om det är klar för att driftsättas (Eriksson 2008, s. 
26). 

2.7.2 Leverantör 
Leverantörens roll är att se till att det färdigutvecklade systemet har hög kvalitet. Ett 
effektivt sätt är att leverantören iterativt jobbar med testning under hela utvecklingen. 
För att strukturera testprocessen används olika roller av testare (se 2.7.3 Testare). 

2.7.3 Testare 
Rollen testare kan användas för två olika sätt. Det ena är den allmänna definitionen på 
de roller som finns inom testningsprocessen. Här ges ingen specifik definition på den 
specifika rollen som en person har, utan personen blir enbart kallad för testare.  
 
Rollen testare kan även delas upp i flera subkategorier där varje subkategori är en 
specifik roll inom testarbetet. Bland subkategorierna finns även rollen testare, vilket är 
den mer specifika definitionen av rollen och som även är det andra sättet att använda 
begreppet testare. Definitioner för dessa subkategorier finns i nedanstående 
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underrubriker. 

2.7.3.1 Testare 
För att ge en bra definition av testare väljer vi att citera Ulf Eriksson:  
”Testare genomför tester med hjälp av testfall, checklistor och ad hoc-tester.” 
(Eriksson 2008, s. 29). 

2.7.3.2 Testfallsdesigner/testfallskonstruktör 
Testfallsdesigner/testfallskonstruktörens uppgift är att designa och dokumentera 
bra testfall (Eriksson 2008, s. 29). 

2.7.3.3 Testledare 
Testledarens roll är att leda och styra testarbetet där uppgifter bl.a. kan vara att 
skriva testrapporter och planeringsdokument. Det är även vanligt att testledaren 
själv deltar i testarbetet och får då rollen som allmän testare (se 2.7.3 Testare) 
(Eriksson 2008, s. 29). 

 
Utöver ovanstående tre roller finns även andra typer av roller inom en 
testorganisation. Dessa roller finns listade nedtill där vi även listat upp sidnumret var 
en utförlig beskrivning av rollen kan hittas. 
 

• Automatiseringstestare (s. 50) 
• Prestandatestare (s. 50) 
• Testdataadministratör (s. 50) 
• Testkoordinator (s. 50) 
• Testmiljöansvarig (s. 51) 
• Teststrateg (s. 51) 
• Utvecklare i testorganisationen (s. 51) 

 
Inom vår studie kommer vi främst att använda oss av de mer specifika definitionerna. 

 

2.8 System 
Inom vår studie använder vi oss av ordet system. När vi använder oss av detta begrepp så har det 
samma innebörd som informationssystem. En definition av informationssystem finns under 2.2 
Informationssystem, s. 15. 

2.9 Systemutveckling 
Systemutveckling är benämningen för hela processen för utvecklingen av ett system. Det finns 
flera syner på systemutveckling som är uppdelade i två kategorier. Den äldre kategorin är den 
sekventiella systemutvecklingen som karaktäriseras att arbetet sker sekventiellt. Med detta menas 
att först görs A, sen B, sen C, sen […]. Detta visar att nästa steg inte påbörjas förrän föregående 
steg är avklarad. En nyare syn på systemutveckling är den iterativa systemutvecklingen. Till 
skillnad från den tidigare synen sker arbetet istället iterativt. Detta innebär att först görs delar av 
A, sen delar av B, sen delar av C, delar av [...] för att sedan börja om från steg A och de andra 
stegen för att genomföra förbättringar, förändringar eller utökning. Detta genomförs fram tills att 
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utvecklingen anses vara avklarad. 
 
För mer teori kring sekventiell systemutveckling, se 4.1.1 Sekventiell systemutveckling, s. 24.  
 
För mer teori kring iterativ systemutveckling, se 4.1.2 Iterativ systemutveckling, s. 27. 

2.10 Test 
Test kan ha olika innebörd beroende på situation. I vårt fall använder vi oss av definitionen: ”The 
process of exercising software to verify that it satisfies specified requirements and to detect 
errors” (Living Glossary).  
 
För mer teori kring test inom systemutveckling, se 4.3 Test, s. 32. 

2.11 Testprocess (testarbete) 
Testprocess kan innebära en process för enbart ett testfall, men i vår mening syftar vi på hela 
processen, testarbetet, från att utvecklare börja designa fram till ett färdigt system. Ett testarbete 
involverar sammanhänganden aktiviteter från planering till avslutning av tester. 
 
För mer teori kring testprocess, se 4.3.3 Hur testa? (Testprocessen), s. 34. 
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3 Metod 
I detta kapitel redovisar vi det tillvägagångssätt som vi använder för att genomföra vår studie. Vi 
diskuterar vår syn på kunskapsutveckling samt argumenterar och presenterar de val vi gör. 
Dessa val berör vår studie vad gäller den strategi vi använder, metoder för vår empiriska 
datainsamling, analysmetod samt utvärderingsmetod. 

3.1 Syn på kunskapsutveckling 
Vårt perspektiv grundar sig i början av vår studie på våra egna erfarenheter vi fått under vår 
utbildning. Genom att vi sedan studerar litteratur som berör vårt ämne vidgas vårt perspektiv där 
vi även tar hänsyn till teori. I samband med genomförandet av fallstudie 1 och fallstudie 2 vidgas 
vårt perspektiv utifrån empirin. Under vår studie kommer våra erfarenheter att successivt 
utvidgas.  

3.1.1 Varför flerfallsstudie? 
Varför väljer vi att genomföra en flerfallsstudie? Yin (Yin 2003, s. 30-32) menar att enfallsstudie 
och flerfallsstudie egentligen hamnar inom samma metodologiska ramverk. De är bara olika 
forskningsdesign och diskuterar vidare om vad som skall beaktas vid val av metod. Yin förklarar 
att syftet med enfallsstudie är att genomföra en statistisk generalisering baserad på insamlat data 
från ett enda fall. Flerfallstudiers syfte är att genomföra en analytisk generalisering som fungerar 
på det sätt att en tidigare utvecklad teori används som en mall för att senare jämföra med de 
empiriska data från fallstudien (se Figur 2: nivå ett). Om två eller flera fall visar sig stödja 
samma teori kan forskaren häva att en upprepning har gjorts, därav kan generalisering uppnås. 
Empiriska resultat kan ses kraftigare om två eller flera fall stödjer samma teori där de inte 
samtidigt stödjer en rimlig motsägande teori. (se Figur 2: nivå 2)  
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Figur 2 Making Inferences: Two Levels (Yin 2003, 32) 

Den typ av generalisering som Yin förklarar kallas för Level Two Inference och visas i Figur 2. 
Personligen menar även Yin att flerfallsstudie är att föredra framför enfallsstudie. Han menar att 
flerfallsstudie borde väljas om möjligt för att enfallsstudie är så sårbar då all empirisk material 
baseras från ett enda fall. Även om kontexten från fallen i en flerfallstudie skiljer åt så kan det 
ändå vara möjligt att komma fram till en gemensam slutsats, generalisering, till skillnad från ett 
enda fall. Därav väljer vi att följa hans metod av Level Two Inference. 



 

20 
 

3.2 Strategi 
Som tidigare nämnt väljer vi att, inom vår studie, bedriva en kvalitativ forskningsstrategi som 
består av två fallstudier. Båda fallstudierna består av kvalitativa intervjuer.  
 
Genom vår studie vill vi gå djupare ner i vårt ämnesområde därav är intervjuer mer passande än 
enkäter. Vi anser att vi genom intervjuer kan få en djupare förståelse om testprocesser och deras 
innebörd. Det är viktigt att vi inte enbart förstå hur testprocesser skall bedrivas rent teoretiskt, 
utan vi vill också skapa förståelse för hur testprocesser och metoder tillämpas i verkligheten. En 
central del inom vår studie är att se testprocesser från flera perspektiv utöver teorin. Det är 
väsentligt inom vår studie att se om våra tolkningar av de empiriska data vi samlar in stämmer 
överens med teorin. Konsekvensen att vi väljer kvalitativ forskningsstrategi är att vi riskerar att 
inte få en helhetsbild utan enbart förståelse och insikt i hur testprocessen ser ut hos de valda 
respondenterna. Det finns en risk att respondenterna avviker från majoriteten, vilket kan ge en 
negativ effekt hos vår studie. Därför är det betydande att vi har detta i åtanke då vi designar våra 
urvalskriterier. 

3.3 Insamlingsmetod 
Att enbart fokusera på ett enda fall för vår kvalitativa intervju riskerar att det valda fallet är för 
unik och framhävs mer som ett undantag än representativt. För att få flera infallsvinklar och 
stärka kvaliteten i vår studie väljer vi därför att intervjua två olika företag. Varför vi inte väljer 
fler företag beror på att vår studie har en begränsning på både omfattning och tid.  
  
Våra urval av respondenter sker utifrån bekvämlighetsurvalet där vi främst utgår från det 
informationsrika och kritiska fallet samt det accessdrivna urvalet. Förutom att företagen måste 
syssla med någon form av systemutveckling som involverar testprocesser så måste de även 
befinna sig inom ett avgränsat geografiskt område, nämligen inom Västra Götaland. Varför vi 
avgränsar oss på detta viset beror på att vi prioriterar kvalitativ intervju med personlig bemötande 
före telefonintervju där respondenten är mer distanserad från oss. Under våra intervjuer vill vi 
inte vara allt för strukturerade där vi som intervjuare tvingas följa ett specifikt frågeschema. Vi 
vill inte heller vara för flexibla och ostrukturerade då det är viktigt för oss att vi, genom intervjun, 
får svar på våra frågeställningar som behandlar vårt ämnesområde och våra forskningsfrågor. 
Därför använder vi oss av semi-strukturerade intervjuer då vi anser att denna intervjuform passar 
bäst in i vårt arbetssätt. De hjälpmedel som vi använder oss av är en mp3-spelare med stöd för 
inspelning, utskrivet material såsom frågeschema samt material där vi skriver ned anteckningar, 
tankar och tolkningar under intervjuns gång. Då respondenten ej vill bli inspelad intar istället en 
utav oss sekreterarrollen och antecknar ner allt som sägs under intervjun. Innan intervjuerna 
fördelar vi de arbetsuppgifter som finns för intervjun, exempelvis hur och vem som skall ställa 
våra fördefinierade frågor. 

3.4 Analys 
Efter varje genomförd kvalitativ intervju säkrar vi det inspelade materialet genom att föra över 
den till datorn för att skapa kopior. Därefter sammanställer vi våra intryck var för sig för att 
senare mötas upp och diskutera våra intryck och minnesanteckningar om intervjun. Efteråt är det 
lämpligt att var och en transkriberar intervjun där vi skriver ned våra tolkningar av 
respondenternas svar. När våra individuella transkriberingar är genomförda samlar vi upp oss och 
sammanställer dem. I och med att vi transkriberar enskilt får vi dessutom med våra personliga 
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tolkningar och intryck av intervjun, och sammanställningen kan få så god kvalitet som möjligt 
genom det insamlade materialet.  
 
Om respondenten är emot ljudinspelning av intervjun genomförs ingen transkribering. Istället 
renskrivs och utvecklas anteckningarna från intervjun. Därefter granskas dokumentet för att se 
om något har uteblivit eller om det råder skilda tolkningar mellan intervjuarna. Detta för att få så 
korrekt empirisk data som möjligt. Då vi senare har en sammanställande text påbörjas en ny 
kommunikation med respektive respondent. Anledninge till detta är att ge respondenten möjlighet 
att avgöra om våra tolkningar vad gäller respondenten och dess företag är korrekta. Detta för att 
eliminera missförstånd och öka kvaliteten i vår studie. 
 
I analysen genomför vi en jämförelse mellan teorin och de olika fallen inom vår studie, nämligen 
de två intervjuerna. Bryman berättar kring en svårighet med kvalitativa intervjuer i Utdrag 4.  
 

”En av de största svårigheterna med kvalitativa undersökningar är att de mycket 
snabbt genererar ett stort och otympligt datamaterial genom att de bygger på 
beskrivningar i form av fältanteckningar, intervjuskrifter och dokument av olika 
slag.” 

 
Utdrag 4 Brymans beskrivning av en av de de största svårigheterna  

med kvalitativa intevjuer (Bryman 2006, s. 372) 

För att hantera svårigheten som beskrivs i Utdrag 4 tillämpar vi det vanligaste synsättet för 
analysering av kvalitativ data. Den analysmetod som vi använder oss av är ”grounded theory”, 
det vill säga grundad teori. En definition för denna metod ges i Utdrag 5.  
 

”Grundad teori är teori som härletts från data som samlats in och analyserat på ett 
systematiskt sätt under forskningsprocessens gång. I denna metod finns det ett nära 
samband mellan datainsamling, analys och resulterande teorin.” 

 
Utdrag 5 Definition av grundad teori (Strauss & Corbin 1998 se Bryman 2006, s. 375)  

Analysen av vårt arbete påbörjas tidigt efter vår första datainsamling. På så sätt påverkar analysen 
vår andra datainsamling. Detta blir en iterativ process. Bryman förklarar detta genom ”[...] det 
finns en växling eller ett återkommande samspel mellan insamling och analys av data.” (Bryman 
2006, s. 373). 
 
Under analysen finner vi begrepp, bildar kategorier och så småningom utformar en teori som 
svarar på våra forskningsfrågor. Begreppen identifieras utifrån respondenternas svar på våra 
intervjufrågor. Genom tillämpning av öppen kodning indelas dessa begrepp i lämpliga katogorier 
där varje kategori behandlar ett specifikt område inom testarbetet. Det sker en kontinuerlig 
jämförelse mellan de insamlande data från de kvalitativa intervjuerna, men det sker även 
jämförelser mot teorin. Här tillämpar vi axial kodning för att komma fram till vår slutgiltiga teori 
(Bryman 2006, s. 377). 
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3.5 Planering 
Figur 3 visar en plan i form av en handlingsgraf på hur vår studie planeras att bedriva. 
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Figur 3 Processgraf över genomförande av studien 
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Studien inleds med att vi studerar de litteraturer som finns tillgängliga för vårt ämnesområde. 
Processplanen är ett levande objekt vilket innebär att den alltid kan ändras under processens 
gång, därav visar grafen att utifrån aktiviteten ”Studera litteratur” kan en ny planeringsrapport 
med en ny reviderad processplan skapas. När vi har studerat våra litteraturer har vi skapat en bra 
teoretisk referensram. 
 
Härefter är tiden inne för att fastställa våra respondenter och förbereda inför våra kvalitativa 
intervjuer. För detaljerad graf över denna process, se Bilaga 1 - Processgraf över förberedelsen 
av intervju, s. 75. Intervjuerna bedrivs sedan en efter en. Bilaga 2 - Processgraf över 
genomförande av intervju, s. 76 visar denna process mer ingående. Sammanställningen av alla 
data från intervjuerna kommer sedan att användas som underlag för analysering där vi försöker 
besvara på våra forskningsfrågor, se Bilaga 3 - Processgraf över analys, s. 77.  
 
Efter att analyseringen är klar drar vi slutsatser och finjusteringar. Efter detta är vår studie 
avklarad och presenteras i form utav vår kandidatuppsats. Härefter inväntar vi examination. 

3.6 Utvärderingsmetod 
För att säkerställa kvaliteten i vår studie använder vi följande utvärderingskriterier (Bryman, 
2006): 
 

• Äkthet 
• Representativitet 
• Tillämpbarhet 
• Trovärdighet 
• Mening baserad på rika och fylliga begrepp 
• Överförbarhet 

 
Vi anser att vi uppnå trovärdighet främst genom äkthet, tillämpbarhet och representativitet. 
Genom äkthet får vi en hög spårbarhet mellan teori, empiri, analys och slutsats i vår studie. Det är 
viktigt att det finns en tydlig röd tråd genom hela studien, annars kan det hända att läsaren inte ser 
sammanhanget och förvirring uppstår. Detta kan orsaka att läsaren tappar intresset vilket kan leda 
till att studien riskerar att tappar sin trovärdighet. För att undvika detta och istället stärka studiens 
äkthet använder vi oss av citat, modeller och vedertagna metoder. Genom tillämpning av 
vedertagna metoder ökar chansen att läsaren känner igen sig och därav förlitar sig mer i vår 
studie (Bryman, 2006). 
 
Utöver detta arbetar vi även med att tilldela och frilägga mening som våra respondenter lägger. 
Det är viktigt att vi inte enbart skapar förståelse över respondenternas svar, utan vi måste även 
förstå varför respondenterna säger så som de säger och vad som egentligen menas med sina svar 
(Bryman, 2006).   
 
Tillämpbarhet syftar på relevans, nytta och nyskapande av kunskap hos studien. Detta får vi 
genom överförbarhet som avser att resultaten eller kunskapen från studien kan överföras till andra 
situationer. Detta uppnår vi genom att generalisera våra fall till typfall. Därav är det viktigt att vi 
uppnår representativiteten i studien. Med detta menas att vi genomför bra och korrekta urval som 
representerar den avgränsade situationen för studien (Bryman, 2006).  
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4 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teori som vi anser relevant för vårt ämne inom studien. De 
områden som berörs är systemutveckling, kvalitet och test.  

4.1 Systemutveckling 
I och med att testprocessen är en del av systemutvecklingsprocessen anser vi att grundläggande 
kunskaper om systemutveckling förenklar förståelsen om testprocessens roll inom 
systemutveckling. Därför tycker vi att det är viktigt att redogöra teorier kring systemutveckling. 

4.1.1 Sekventiell systemutveckling 

4.1.1.1 Vattenfallsmodellen 
Vattenfallsmodellen presenterades första gången 1970 i en artikel skriven av Dr. Winston Royce. 
Vid den tiden fanns inte begreppet vattenfall utan den kom till senare. Synen på systemutveckling 
var också helt annorlunda än idag. Då var det vanligaste sättet att utveckla nya system mer 
sekventiellt. Detta speglas i vattenfallsmodellen som presenteras i Figur 4 (Ryber 2007, s. 39). 
 

Requirements 
(krav)

Design
(design)

Implementation
(implementation)

Verification
(verifiering)

Maintenance 
(drift & underhåll)

 
 

Figur 4 En variant av vattenfallsmodellen 

Figur 4 visar arbetsflödet för hur systemutveckling bedrevs förr i tiden. Idag finns det väldigt få 
personer som arbetar enligt denna modell, istället följer arbetet andra nya modeller som i sig 
grundar sig på vattenfallsmodellen. 
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4.1.1.2 Andersens livscykelmodell 
Andersens förklarar att systemutveckling, enligt hans mening, inleds med att planera 
informationssystemet. Planeringsarbetet kallas systemering. Systemutveckling består av 
systemering, realisering och implementering (Andersen 1994, s. 42). 
 
Ett systems livscykel kan beskrivas genom Figur 5 som demonstrerar den så kallade 
livscykelmodellen. Denna modell togs fram av Andersen för att beskriva ett sätt att se på 
livscykeln hos ett system.  
 

 
 

Figur 5 Sammanfattning av livscykelmodellen (Andersen 1994, s. 48) 

Enligt Andersen (Andersen 1994, s. 39-47) beskriver livscykelmodellen (Figur 5) 
utvecklingsprocessen från idé till utveckling, användning och till sist avveckling. Fortsättningsvis 
beskrivs modellens sju faser: 
 

• Förändringsanalys (FA) 
• Analys (A) 
• Utformning (U) 
• Realisering (R) 
• Implementering (I) 
• Förvaltning och drift (F/D) 
• Avveckling (Av) 

 
En idé betyder inte alltid att den kommer att leda till en lösning. Idéer om ett bättre 
informationssystem behöver inte nödvändigtvis innebära att verksamhetens problem verkligen 
kommer att lösas. Därför skall en förändringsanalys genomgås utifrån problem, önskemål och 
idéer. Här skall verksamheten och de problem som förekommer analyseras. Utifrån problemen 
formas sedan lämpliga åtgärder. När förändringsanalysen är avklarad görs det ett beslut om vilka 
åtgärder som skall behandlas (Andersen 1994, s. 42). 
 
För att kunna gå vidare till nästa steg, d.v.s. analys, krävs det att de åtgärder som skall behandlas 
resulterar i ett nytt informationssystem där detta informationssystem skall åtgärda verksamhetens 
problem. Analysen är den första av två faser inom systemeringen, som i sig är ett 
planeringsarbete för det informationssystem som skall utvecklas under systemutvecklingen. 
Analysen består av en verksamhetsanalys och en informationssystemanalys. I 
verksamhetsanalysen analyseras verksamheten utifrån för att se hur informationssystemet kan 
främja verksamhetens arbete. Under informationssystemanalysen jobbar användare och 
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systemerare tillsammans för att avgöra funktionaliteten i informationssystemet. I slutändan 
resulterar detta i en kravspecifikation (Andersen 1994, s. 42). 
 
Utifrån kravspecifikationen börjar utformningen av informationssystemet. Systemerare och 
programmerare arbetat tillsammans och bestämmer hur kraven från kravspecifikationen skall 
behandlas, vad som skall utformas och hur utformningen skall gå till. När detta steg är klart skall 
det finnas riktlinjer för ett realiserbart informationssystem (Andersen 1994, s. 44).  
 
Under realiseringen arbetar utvecklare med att programmera informationssystemet utifrån de 
beskrivningar som skrevs under utformningen (Andersen 1994, s. 46).  
 
När realiseringen är avklarad skall informationssystemet vara färdigbyggd. Nu skall planering av 
implementeringen göras. Denna planering skall behandla aspekter gällande hård- och mjukvara, 
eventuella dataöverföringar och anvisningar till kommande användare av informationssystemet. 
Efter att informationssystemet implementerats är systemutvecklingsarbetet avslutat och 
informationssystemet tas i dagligt bruk (Andersen 1994, s. 47). 
 
När informationssystemet börjat användas skall driftsfunktionen ta fram driftsinstruktioner för 
driftspersonalen så att den dagliga användningen av informationssystemet skall bli så bra som 
möjligt. Jämlöpande med användningen av informationssystemet bör en löpande kontroll av 
informationssystemets kvalitet göras. Denna kontroll skall kontrollera om det uppstår fel i 
informationssystemet samt bedöma om förbättringar eller korrigeringar behöver genomföras. 
Detta är så kallad förvaltning (Andersen 1994, s. 47). 
 
Verksamheter förändras liksom tekniken. Därför finns det inga garantier att ett 
informationssystem kommer att kunna användas för alltid. Ibland kräver förändringar mer än vad 
drift och förvaltning kan hantera, vilket resulterar i att informationssystemet avvecklas och 
upphör att existera, och ersätts oftast med ett nytt (Andersen 1994, s. 47). 



 

27 
 

4.1.2 Iterativ systemutveckling 

4.1.2.1 Rational Unified Process (RUP) 
Inom systemutveckling är RUP ett välkänd och etablerad utvecklingsmodell då det behandlar 
varje aspekt inom en systemutvecklingsprocess (Lunell 2003, s. 13). RUP förse ett disciplinerat 
sätt att tilldela uppgifter och ansvar inom en organisation som bedriver systemutveckling. Målet 
inom RUP är att säkerställa utvecklingen av system med hög kvalitet som täcker behovet hos 
systemets slutanvändare. Detta skall ske inom en förutsägbar tidsplan och budget (Kruchten 
2004, s. 17). RUP:s struktur avbildas i Figur 6. 
 

 
 

Figur 6 RUP:s modell (Lunell 2003, s. 34) 

Figur 6 visar det som utmärker RUP, nämligen dess tvådimensionella egenskap.  
 
Den horisontella axeln representerar tiden för ett projekts organisation. Representationen är en 
form utav en utvecklingscykel som är uppdelad i fyra faser där varje fas i sin tur är uppdelad i 
iterationer (Lunell 2003, s. 33). 
 

• Under den första fasen, Inception (förberedelser), skall alla parter som är iblandade i 
projektet enas om vad som skall utvecklas. Detta sker genom att parterna kommer fram 
till en gemensam inställning om projektets syfte och vad det förväntade resultatet skall bli 
(Lunell 2003, s. 35). 

 
• Den andra fasen, Elaboration (etablering), syftar till att skapa en fastare grund för 

projektet genom att utarbeta det som påbörjats i den första fasen. Denna fas är den mest 
kritiska av RUP:s fyra faser då den behandlar krav och arkitektur. Felaktiga beslut här kan 
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ge radikala konsekvenser då etableringsfasen representerar övergången från ett litet och 
förändrande arbete till ett omfattande projekt (Lunell 2003, s. 36). 

 
• Under den tredje fasen, Construction (konstruktion) utförs det stora arbetet där nya eller 

existerande kompletta komponenter infogas i en redan existerande och utprovad struktur 
(Lunell 2003, s. 36). 

 
• Den sista fasen, Transition (överlämning) representerar övergången från en genomförd 

implementation till en levererbar produkt. Vid denna fas skall produkten i princip vara 
färdig på så sätt att kraven har blivit uppfyllda och tester har genomförts på produkten 
(Lunell 2003, s. 37).  

 
Den vertikala axeln i RUP:s utvecklingsmodell representerar huvudprocesserna som är 
organiserad efter arbetsuppgifter. Dessa huvudprocesser är uppdelade i nio discipliner som täcker 
olika aspekter av utvecklingsarbetet. Varje disciplin består i sig av aktiviteter som är relaterade 
till varandra i ett arbetsflöde (Lunell 2003, s. 33). Genom att studera Figur 6 horisontellt och 
följa ett skikt ger Figur 6 en uppfattning om hur arbetsinsatserna är fördelat över tiden för en 
speciell disciplin. Ju högre topparna är, desto mer aktuell och större arbetsinsats har disciplinen. 
RUP:s discipliner kan delas upp på två grupper där de första sex skikten motsvarar de tekniska 
disciplinerna. De tre sista skikten kallas för stödjande discipliner (Lunell 2003, s. 37). 
 

• Den första disciplinen är Business modeling (verksamhetsmodellering) som syftar till att 
modellera verksamheten. Verksamhetsmodellering görs för att analysera och visa hur 
verksamheten påverkas av den nya produkten. Denna disciplin kan uteslutas beroende på 
projektets utseende och syfte (Lunell 2003, s. 38). 

 
• När systemutveckling bedrivs finns det alltid förväntningar på slutproduktens funktioner, 

att den skall lösa vissa problem och inneha vissa egenskaper. Dessa anses oftast som krav 
på systemet. För att fastställa kraven ger disciplinen Requirements (krav) en tankemodell 
för hur kraven kan fångas och beskrivas (Lunell 2003, s. 38). 

 
• Som namnet på disciplinen Analysis & Design (analys & design) antyder, går den ut på att 

ta fram en systembeskrivning som kan användas som underlag för 
implementationsarbetet. Här är det viktigt att en säker arkitektur för systemet hittas och 
provas (Lunell 2003, s. 39). 

 
• I disciplinen Implementation (implementation) sker själva systemets implementation, 

d.v.s. kodning av systemet. Här bestäms hur källkoden skall vara organiserad och oftast 
grundar hela byggprocessen av produkten på den designmodell som tagits fram under 
disciplinen Analysis & Design (Lunell 2003, s. 39). 

 
• Syftet med disciplinen Test (test) är att i möjligaste mån säkerställa ett utav de centrala 

målen inom systemutveckling, nämligen att utveckla en så felfri produkt som möjligt som 
är säker, tillförlitlig och uppfyller de förväntningar slutanvändarna har. Detta sker genom 
att RUP beskriver olika tester för att täcka in olika ändamål (Lunell 2003, s. 40). Denna 
disciplin beskrivs mer i detalj under 4.3.3.3 Testning enligt RUP, s. 37. 
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• Deployment (driftsättning) är den sista av de tekniska disciplinerna och har sin topp sist i 

utvecklingscykeln (horisontella axeln i RUP). Detta beror på att denna disciplin avgör om 
projektet anses vara avslutad. Här lämnas den slutgiltiga produkten till användarna och 
hoppas på att dessa accepterar och börjar använda den (Lunell 2003, s. 40). 

 
Vid studerande av de sex tekniska disciplinerna som nyligen nämnts, är deras likhet med faserna i 
vattenfallsmodellen tydligt. Det är ingen slump att toppen inom varje disciplin följer 
vattenfallsmodellens faser. Vattenfallsmodellen spelar en central del inom RUP. Skillnaden är 
dock att RUP bygger på föreställningen att alla discipliner går parallellt och påverkar varandra. 
Vattenfallsmodellen däremot kopplar de olika disciplinerna till sina faser som i sig är avgränsade 
(Lunell 2003, s. 41). För mer information om Vattenfallsmodellen, se 4.1.1.1 
Vattenfallsmodellen, s. 24. 
 
Utöver de sex tekniska disciplinerna som RUP tillhandahåller finns ytterligare tre så kallade 
stödjande discipliner. Dessa discipliner skall stödja den infrastruktur som varje projekt behöver 
för att arbetet skall löpa smidigt, därför finns de i stort sett under hela projektets pågående. 

 
• Configuration & Change Management (konfigurations- och ändringshantering) har hand 

om versionshanteringen, d.v.s. de olika versioner av artefakter och dokument som 
genereras under det iterativa projektet (Lunell 2003, s. 42). 

 
• Project Management (projektledning) fokuserar på det iterativa arbetssättet genom att ge 

råd och anvisningar om hur ett sådant projekt planeras (Lunell 2003, s. 41-42). 
 

• Environment (utvecklingsmiljö) har som syfte att tillhandahålla en fungerande arbetsmiljö 
till projektet (Lunell 2003, s. 42). 

4.2 Kvalitet 
Kvalitet utgör målet för testning därav tillägnas en del av vår teoretiska referensram till att 
redogöra teorier kring detta begrepp. 

4.2.1 Vad är kvalitet? 
Kvalitet är svårt att definiera och intill omöjlig att mäta. Däremot är det lätt att känna igen den 
när den saknas, exempelvis när ett mjukvaruprogram inte fungerar som den skall (Gillies 1992, s. 
3). Det finns därför ingen direkt definition om vad kvalitet egentligen betyder. Beroende på 
situation och sammanhang kan ordet ha olika innebörd. Därav finns det flera olika definitioner 
för kvalitet där vissa kan vara mer generella respektive specifika. En generell definition kan 
exempelvis vara ISO-definitionen som lyder: “Degree to which a set of inherent characteristics 
fulfils requirements” (ISO 9000:2000). Dock är vi mer inriktade inom mjukvarukvalitet, därför 
vore en mer specifik definition som är mer inriktade inom detta område vara mer passande för 
denna studie. Vi vill därför använda oss av McCalls modell om mjukvarukvalitet.  
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4.2.1.1 McCalls modell 
McCalls modell, som visas i Figur 7, syftar till att användas av systemutvecklare under 
systemutvecklingsprocessen. Det är tänkt att modellen skall fylla den distansen mellan användare 
och utvecklare genom att reflektera användarnas åsikter och syn såsom utvecklarnas prioriteter. 
Modellen identifierar tre faktorer (Gillies 1992, s. 21):   
 

• Product Revision (omarbetning) berör felkorrigering och bearbetning av systemet. Detta 
är viktigt då detta generellt anses vara den mest kostsamma delen inom systemutveckling. 

• Product Transition (övergång) är inte nödvändigtvis lika viktig inom alla applikationer. 
Men steget mot distribuerad utveckling och den snabba graden av förändring inom 
hårdvaror ökar dess betydelse. 

• Production operation (användning/drift) säger att det skall vara enkelt att lära sig, fungera 
effektivt och att resultaten stämmer överrens med det som användaren begär. 

Dessa tre faktorer anger vad som utmärker kvalitet hos en mjukvara. Varje faktor består av ett 
antal kriterier som används för att mäta kvalitet. Faktorerna med tillhörande kriterier illustreras i 
Figur 7. 

 
 

Product

Revision

Product

Transition

Product 

Operations

1. Maintainability
    Can I fix it?

2. Flexibility
    Can I change it?

3. Testability
    Can I test it?

4. Portability
    Will I be able to use it on 
    another machine?

5. Reusability
    Will I be able to reuse 
    some of the software?

6. Interoperability
    Will I be able to intreface 
    it with another machine?

7. Correctness     10. Reliability
    Does it do what I want?           Does it do it accurately 

           all the time?

8. Efficiency     11. Integrity
    Will it run on my            Is it secure?
    machine as well as 
    it can?

9. Usability
    Can I run it?  

 
Figur 7 McCalls modell av mjukvarukvalitet (Gillies 1992, s. 22) 
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I nedanstående numrerade lista beskrivs kriterierna från Figur 7. 
 

1. Maintainability (underhållningsbarhet) är insats som behövs för att hitta och korrigera ett 
fel i programmet inom dess användarmiljö (Gillies 1992, s. 24). 

2. Flexibility (flexibilitet) är möjligheten att göra de ändringar som behövs beroende på 
ändringar i användarmiljön (Gillies 1992, s. 24). 

3. Testability (testning) är möjligheten att testa ett program för att försäkra dess felfrihet och 
att det uppfyller (krav)specifikationerna (Gillies 1992, s. 24). 

4. Portability (portning/flyttning) är möjligheten att förflytta ett program från en miljö till en 
annan (Gillies 1992, s. 24). 

5. Reusability (återanvändningsbarhet) är ansträngning som behövs för att återanvända 
programmet i en annan kontext (Gillies 1992, s. 24). 

6. Interoperability (integration) är möjligheten att koppla ihop ett system med ett annat 
system (Gillies 1992, s. 24). 

7. Correctness (korrekthet) är den grad programmet uppfyller (krav)specifikationerna 
(Gillies 1992, s. 24). 

8. Efficiency (effektivitet) är intressant inom användning av resurser t.ex. 
processoranvändning och utrymmesanvändning, detta faller inom två kategorier 
exekveringseffektivitet och utrymmeseffektivitet (Gillies 1992, s. 24). 

9. Usability (användbarhet) är möjligheterna att använda programmet (Gillies 1992, s. 24). 

10. Reliability (tillförlitlighet, pålitlighet) är förmåga att inte misslyckas (Gillies 1992, s. 24). 

11. Integrity (integritet) är skyddet mot obehörig tillgång till programmet (Gillies 1992, s. 
24). 

4.2.2 Good-Enough Quality? 
Ryber berättar i sin litteratur om James Bachs användning av begreppet Good-Enough Quality. 
För att något skall kunna anses uppnått good-enough quality måste följande punkter vara 
uppfyllda (Ryber 2007, s. 243-244): 
 

1. Den utgör tillräcklig med nytta. 
2. Den har inga kritiska problem. 
3. Nyttan skall väga över nackdelarna. 
4. Under den rådande situationen, med alla aspekter beaktade, kommer fortsatt testning och 

förbättringar att orsaka mer skada än nytta. 
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För att avgöra om föregående punkter uppfylls finns det ett antal frågor som kan ställas (Ryber 
2007, s. 244): 
 

1. Den utgör tillräcklig med nytta. 
Vilka specifika fördelar har systemet? Hur stor är chansen att användaren kommer att ha 
nytta av en specifik fördel? Hur viktig är varje fördel? Vilka delar är kritiska? Är alla 
fördelar tillräcklig bra tillsammans för användaren? 
 

2. Den har inga kritiska problem. 
Vilka möjliga problem kan systemet ha? Hur stor är chansen att användaren upptäcker ett 
särskilt problem? Vilka problem är helt oacceptabla? Är alla problem tillsammans för 
många för att kunna få användaren att känna sig nöjd? 
 

3. Nyttan skall väga över nackdelarna. 
Har systemet tillräcklig många fördelar så att nackdelarna som dyker upp är tillräcklig få? 
Hur bra måste systemet vara för att bli accepterad av användaren? 
 

4. Under den rådande situationen, men all aspekter beaktade, kommer fortsatt testning och 
förbättringar att orsaka mer skada än nytta.  
På vilka sätt kan systemet förbättras? Hur påverkar detta kostnaderna? Är det möjligt att 
leverera systemet nu och förbättringarna senare? Vilka exakta fördelar ges från 
förbättringen? Vilka problem kan tänkas dyka upp om arbetet fortsätter, exempelvis då 
fungerande funktioner förstörs eller att resurser hämtas från andra projekt. 
 

Att avgöra om systemet är redo för att släppas är oftast inte testarna ansvar då detta inte ingår i 
deras arbetsuppgifter. Istället är det projektledare eller projektgruppen som har denna befogenhet. 
Dock har testaren ändå mycket att säga om beslutet då de på något sätt kommer att besvara frågan 
om vad de själva tycket om kvaliteten. Svaret på frågan bör då vara väl grundad (Ryber 2007, s. 
244). 

4.3 Test 
Testning är en central roll i vår studie. Under detta kapitel går vi igen teoretiska delar kring vad 
testning är, hur de genomförs och förekommande roller i testarbetet. 

4.3.1 Vad är test? 
Test har för oss två betydelser. Den ena är den allmänna testdefinitionen som lyder: 
”Sammanställning av särskilt utvalda uppgifter eller undersökningsmoment som används för att 
fastställa (någons) förmåga eller tillstånd” (Nationalencyklopedin, 2008 (b)).  
 
Den andra definitionen är en mer specificerad och inriktad på test av informationssystem. Här har 
vi funnit två definitioner. Den ena definitionen lyder enligt den internationella 
standardiseringsorganisationen IEEE: ”An action or group of actions that are performed on a unit 
under test (UUT)1 to evaluate its parameter(s) or characteristic(s)” (IEEE, 2004). Den andra, 

                                                 
1 “Unit under test (UUT): An entity that can be tested and that may range from a single component to a complete 
system” (IEEE, 2004). 
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som är en mer simple definition för test av informationssystem, lyder: ”The process of exercising 
software to verify that it satisfies specified requirements and to detect errors” (Living Glossary).  
 
I och med att vår studie är inriktad mot informatik anser vi att Nationalencyklopedins definition 
av test är för övergripandet. IEEE:s definition är väldigt bra men för ingripande. Vi föredrar 
därför definitionen från Living Glossary som vi anser är mer passande för vardagligt språk och på 
lagom nivå då den varken är för detaljerade eller generell.  

4.3.2 Varför test? 
Det finns i grund och botten bara två anledningar till varför testning skall genomföras. Dessa två 
är väldigt centrala och avgörande för ett företags framgång. Den första anledningen är nöjda 
kunder som återkommer (Eriksson 2008, s. 19). Eriksson diskuterar detta i Utdrag 6. 
 

”Ett lyckat genomförande av testarbete gör att användarna i högre grad får det 
system de önskar. Nöjda användare arbetar mer effektivt och företagets vinst ökar. 
Några tecken på att testarbetet lyckats är att kunderna fortsätter att köpa företagets 
produkter och supportkostnaderna minskar.” 

 
Utdrag 6 Erikssons reflektion av följderna av ett lyckat testarbete  

(Eriksson 2008, s. 19) 

Med Utdrag 6 menar Eriksson att om systemet inte testas kan användarna hitta felen istället. 
Konsekvensen blir ett minskat förtroende för systemet som utvecklats, eller också för hela 
företaget, då det förekommer bristande kvalitet. Kunden kan då vända sig till andra leverantörer, 
vilket enligt Eriksson kan äventyra hela företagets existens. (Eriksson 2008, s. 19) 
 
Den andra anledningen till varför testing skall göras är mycket kopplad till det som diskuterades i 
problemdiskussionen, nämligen den ekonomiska aspekten. Eriksson menar att test kan hjälpa 
företag att spara pengar. Utdrag 7 visar hur kostnader ökar ju senare fel upptäcks och åtgärdas. 
 

Barry W Boehm redovisar [...] att felens kostnad ökar tiofalt med varje led i arbetet. 
Ett fel som kostar 10 kronor att rätta i kravfasen kostar 100 kronor om det påträffas 
under designen, 1 000 kronor under implementering och 10 000 kronor om det hittas 
i produktion.  

 
Utdrag 7 Eriksson återberättar Barry W Boehms syn på kostnader att åtgärda fel 

 (Eriksson 2008, s. 20) 

Ett annat sätt att förmedla Utdrag 7 presenteras i Figur 8 som återspeglar Figur 1. 
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Figur 8 Ju tidigare felen hittas, desto mindre kostar det att åtgärda dem 
(Eriksson 2008, s. 20) 

4.3.3 Hur testa? (Testprocessen) 

4.3.3.1 V-modellen  
V-modellen är en av de mest kända testmodeller, detta tillsammans med att den även är väldigt 
simpel gör att merparten av personer som arbetar kring test känner till den och kan beskriva den 
utantill. Ryber anser att om den används på rätt sätt så är den otroligt användbar och är en modell 
som har många år kvar på nacken. Han anser att det är viktigt att poängtera att v-modellen 
beskriver en förenklad version av verkligheten, en så kallad konceptuell modell (Ryber 2007, s. 
41). Det finns flera varianter av v-modellen och vi tar upp två av dem. Dessa är de v-modeller 
som Ryber och Eriksson använder sig av. Dessa modeller presenteras genom Figur 9 och Figur 
10. 

 
 

Figur 9 V-modellen (Eriksson 2008, s. 24) 
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Figur 9 är en bra och lättförståelig svensk v-modell som Eriksson utnyttjar. Fördelen med denna 
är att den är pedagogisk då den använder sig av bekanta begrepp så som krav, systemtest och 
acceptanstest (Eriksson 2008, s. 24) 
 
Figur 10 däremot är en engelsk variant av v-modellen och den använder sig även av meningar 
för att göra modellen mer självförstålig. 
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Figur 10 En simple variant av v-modellen (Ryber 2007, s. 42) 

Figur 10 är lite annorlunda uppbyggd än den föregående v-modell, dock så är grunden 
densamma. De förmedlar samma budskap fast på två olika sätt. Den första lever på få men rika 
och fylliga begrepp, medan den andra utnyttjar meningar, mer förklaringar och frågor som kan 
tänkas ställas i varje fas.  Den förklarar även mer vilka artefakter som framställs under varje fas.  
Figur 10 visar även något som vi inte har sett på någon annan v-modell, detta är att den tydligt 
visar vart white box och black box används. Eriksson anser dock att white box bör användas 
framför allt på de tidiga nivåerna och att black box bör används på alla nivåer, även 
komponenttest och integrationstest (Eriksson 2008, s. 163-164). 
 
V-modellen kan ses från tre olika perspektiv: 
 

• Arbetsflödet 
Om ett arbetsflödesperspektiv utnyttjas innebär det att arbetet inleds med krav och 
fortsätter neråt till kodning och sedan uppåt för att avslutas av acceptanstest (Eriksson 
2008, s. 26)  
 
Arbetsflödet blir därav: krav, övergripande design, detaljerad design, kodning och 
komponenttest, integrationstest, systemtest och till sist acceptanstest.  
 

• Detaljeringsgraden  
På den övre nivån är detaljeringsgraden väldigt låg, här tas exempelvis visioner upp och 
ju längre ner i modellen desto mer detaljerat blir arbetet. Detta involverar både arbetet och 
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de artefakter som behövs och framtas för utvecklingen av systemet men även själva 
testarbetet (Eriksson 2008, s. 27). 
 

• Tiden 
Arbetsflödet gav oss bilden att en aktivitet genomförs innan den andra påbörjas.  
Tidsperspektivet säger dock att arbetet egentligen börjar från båda hållen. Det ena är 
enligt arbetsflödet där arbetet inleds med krav, och det andra är då testarbetet börjar från 
acceptanstest. Detta medför ett parallellt arbete där ena sidan planerar hur systemet skall 
byggas upp och den andra planerar hur systemet skall testas.  Eriksson förklarar detta 
genom ”att varje steg på den vänstra sidan ligger till grund för en aktivitet på den högra 
sidan” och för att denna aktivitet skall kunna genomföras behöver den vara planerad.  
Genomförandet av testaktiviteterna följer dock arbetsflödet (Eriksson 2008, s. 27). 

 
Det är vanligt att beställaren ansvarar för den övre nivån (krav och acceptanstest) och 
leverantören ansvarar för de övriga nivåerna i v-modellen (Eriksson 2008, s. 26). Anledningen till 
detta är att det är beställaren som ställer kraven på systemet och det är även beställaren som skall 
avgöra om systemet utför det som är beställt på ett acceptabelt sätt. 
 
Ryber vill dock varna personer som tillämpar v-modellen att inte begå ett alltför vanligt misstag. 
Detta misstag är då v-modellen används för att planera hela testfasens tid, en tidsaxel läggs då vid 
sidan av v-modellen som går från vänster (Vision documents, Business requierments/Krav) till 
höger (Acceptance test/Acceptanstest). Ryber poängterar att v-modellen är en kraftig förenklad 
bild av verkligheten och vid utnyttjande av en sådan tidsaxel vid planeringen medför att det 
komplicerade arbetet kring testning ignoreras. Detta på grund av att v-modellen inte är så 
detaljrik som den skulle behövas vara för att detta skulle fungera (Ryber 2007, s. 41). 

4.3.3.2 W-modellen 
W-modellen är en förbättring och vidareutveckling av v-modellen. W-modellen behåller v-
modellens starka sidor samtidigt som den undanröjer v-modellens brister. W-modellen ställer 
testning på rätt sätt och vid rätt tillfälle i centrum. Detta sker genom att w-modellen använder 
något som v-modellen inte har, detta är statisk testning. V-modellen har bara dynamisk testning 
medan w-modellen använder sig av både och. W-modellen poängterar att statisk testning bör 
användas innan systemet börjar realiseras, detta för att se till att när det är dags att bygga 
systemet så finns det en god grund att utgå från, en grund som är granskad och godkänd (Ryber 
2007, s. 43-44). Detta speglas i Figur 11 som demonstrerar w-modellen. 
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Figur 11 W-modellen för testing (Ryber 2007, s. 44) 

Figur 11 är egentligen två v som ligger inpå varandra, därav w-modellens benämning. W-
modellen lägger mer fokus på de artefakter som skall framställas. Detta då varje aktivitet där 
något skall produceras har en testaktivitet jämsides för att testa att det som producerades 
tillfredsställer kraven för aktiviteten (Ryber 2007, s. 43-44). 
 
Ryber poängterar även att w-modellen är en snarlik modell till ”the dotted u-model” (Ryber 2007, 
s. 43) 

4.3.3.3 Testning enligt RUP 
Inom RUP är testningens huvudsyfte produktkvalitet och testarbetets kärnpunkt ligger i begreppet 
good-enough quality, tillräcklig kvalitet. RUP menar att tillräcklig kvalitet är mer 
eftersträvansvärt än storartad kvalitet. Detta mycket kopplat till begränsningen av tid och pengar 
för utvecklingsprojekt. Det är viktigt att poängtera att kvalitet inte är något som testas eller 
tvingas in i produkten utan kvalitet skall byggas in redan från början. En annan huvudtanke med 
testning är att den utvecklas med tiden, därför har den en egen livscykel. RUP föreslår även 
erfarenhetsåtervinning genom att ett register med testidéer byggs upp för att användas i pågående 
och framtida projekt. (Lunell 2003, s. 252-253) 
 
RUP använder sig av en flerdimensionell modell för testning. Modellen demonstreras i Figur 12.  
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Figur 12 Testdimensioner i RUP (Lunell 2003, s. 255) 

 
Den lodrätta dimensionen i Figur 12 beror av teststadiet och testföremålet. RUP definierar fyra 
teststadier: enhetstest, integrationstest, systemtest och acceptanstest (Lunell 2003, s. 255). 
  

• Den lägsta nivån, enhetstest, syftar på testning av den minsta avskilda testbara 
beståndsdel i systemet. Vanligtvis utförs enhetstest som ett white box-test av utvecklaren, 
men den skulle också kunna utföras som ett black box-test av testorganisationen (Lunell 
2003, s. 256).  
 

• När sammanhängande komponenter har implementerats skall integrationstest göras för att 
kontrollera om de fungerar tillsammans på det sätt som det är tänkt (Lunell 2003, s. 256). 

 
• Systemtest betyder, som namnet antyder, ”test av hela systemet”. Oftast körs denna typ av 

test sent i utvecklingsprocessen och då testas ett komplett system. Men inom RUP har den 
annan tolkning. I och med att RUP förespråkar iterationer är systemtest en test av ett 
körbart, men ännu ej fullständigt, system. På så sätt kan systemtester genomföras tidigt i 
utvecklingsprocessen vid slutet av varje iteration och det går att se systemets helhet 
istället för att bara se komponenterna (Lunell 2003, s. 256).  

 
• Den sista och högsta nivån av testning är acceptanstestet vars syfte är att undersöka om 

systemet kan användas av de tänkta användarna för de ändamål som systemet är avsedd 
att hantera. RUP redogör tre typer av acceptanstest. Den första typen är formellt 
acceptanstest som planeras noggrant och specificerat med ordentligt uttänkta testfall. 
Genom formell acceptanstest ser kunden direkt om systemet uppfyller sina krav eller ej. 
Informellt acceptanstest däremot är inte lika specificerad utan testaren utför istället 
operationer som anger exempelvis i en användarmanual. Till skillnad från formellt 
acceptanstest är det lättare att hitta brister på systemet med informellt acceptanstest. Den 
tredje typen av acceptanstest är betatest som går till genom att systemet levereras till de 
tänkta användarna som testar det i sitt dagliga arbete under en period (Lunell 2003, s. 256-
257). 
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Den horisontella dimensionen i Figur 12 utgår från det övergripande syftet för testningen, 
nämligen kvalitet. Här grundar kvalitetsattributen på FURPS som står för fem olika 
kvalitetsattribut: funktionalitet (Functionality), användbarhet (Usability), tillförlitlighet 
(Reliability), prestanda (Performance) och underhållbarhet (Supportability). RUP definierar olika 
tester som skall användas för att undersöka systemets relation till de olika kvalitetsattributen 
(Lunell 2003, s. 257). Följande punkter beskriver de tester som RUP definierar för varje 
kvalitetsattribut. 
 

• Functionality (funktionalitet) 
RUP definierar tre typer av test för att testa funktionalitetsegenskaper hos systemet. Den 
första är funktionstest där alla funktioner som implementerats testas för att se om de 
fungerar som avsett. Den andra typen är säkerhetstest som går ut på att testa systemets 
motståndsförmåga mot exempelvis intrång. Den sista är volymtest. Här är syftet att 
undersöka hur systemet klarar extrema datamängder vilket exempelvis kan vara 
konsumtion alternativt produktion av stora mängder (Lunell 2003, s. 258-259). 
 

• Usability (användbarhet) 
Vad gäller användbarhet testas den genom att användargränssnittet kontrolleras med hjälp 
av användargränssnittstest. Syftet med denna typ av test är att samla in så många och så 
olika åsikter på gränssnittet som möjligt från andra projektmedlemmar, vanliga användare 
och gränssnittexperter för att på så sätt kunna utvärdera systemets användbarhet (Lunell 
2003, s. 259). 

 
• Reliability (tillförlitlighet) 

Det finns tre typer av test som RUP anger för att testa tillförlitligheten: integritetstest, 
strukturtest och stresstest. Syftet med integritetstest är att kontrollera systemets förmåga 
att hantera felsituationer med hjälp av testfall och testverktyg. Genom strukturtest 
försöker testaren att hitta fel i systemets struktur, exempelvis källkodsstrukturen som kan 
innehava inkonsistenser i datatyper. I webbaserade system kontrollerar strukturtest om 
alla länkar fungerar och går till existerande sidor. Det är viktigt att veta hur systemet 
reagerar under stress, d.v.s. under onormala situationer. Exempel på detta kan vara att 
minnet tar slut eller att systemet belastas för mycket. Genom stresstest skall testaren då 
finna de svaga områden hos systemet, om dessa är acceptabla samt hur radikala 
konsekvenser kan förhindras (Lunell 2003, s. 259-260). 

 
• Performance (prestanda) 

Ett systems prestanda kan ses i jämförelse med ett tidigare system eller hur det beter sig 
på olika antal samtidiga användare. I och med att prestanda kan ha olika innebörd anger 
RUP fyra olika tester som kan användas. Jämförelsetest är bland de vanligaste där testaren 
kör samma testfall med två eller flera system för att sedan jämföra resultaten med 
varandra. Det händer ofta att system som används av flera användare hamnar i situationer 
där olika användare exempelvis vill utföra en operation samtidigt eller komma åt samma 
resurser. Kapplöpningstest testar hur systemet hanterar sådana situationer på ett tillräcklig 
bra sätt. Belastningstest kontrollerar hur systemet reagerar under belastning. Detta sker 
oftast genom mätning av svarstider eller antal transaktioner per tidsenhet. Den sista typen 
av prestandatest är prestandaprofil. Här försöker testaren få en bild över var tid används i 
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systemet för att på så sätt kunna få anvisning om var flaskhalsar kan tänka finnas och 
vilka delar som behöver göras om (Lunell 2003, s. 260-261). 

 
• Supportability (underhållbarhet) 

Den sista kvalitetsattribut, underhållbarhet, definierar RUP två tester för. Den ena är 
konfigurationstest som skall undersöka om systemet fungerar likadant för alla de 
konfigurationer det är ämnad för, exempelvis olika plattformar. Den andra typen av 
underhållbarhetstest är installationstest. För att säkerställa att installation av systemet är 
enkel och säker undersöker installationstest att installationsartefakterna fungerar som 
avsett i varierande situationer. Det kan exempelvis vara då det är otillräckligt med minne, 
fel som inträffar under installationen eller en föråldrad version av operativsystem (Lunell 
2003, s. 261-262). 

 
Den tredje, diagonala dimensionen i Figur 12 bestämmer typen av test. Under hela 
utvecklingscykeln sker det någon form av testning där testobjektet växlar beroende på när under 
utvecklingen som testningen utförs. (Lunell 2003, s. 255-257) 
 
Den dominerande testmetoden inom RUP är black box-testning (se 4.3.3.6.3 Black box-test, s. 
45) men även white box-testning (se 4.3.3.6.4 White box-test, s. 48) spelar en central roll (Lunell 
2003, s. 248-251). RUP tar även upp två huvudstrategier för testning (Lunell 2003, s. 250-251):  
 

• Den första varianten, topdown-testning, utgår från en rangordnad programprototyp och en 
exekverbar konstruktion av det kompletta systemet i ett tidigt utvecklingsskede. Här går 
testningen ut på att testa övriga delar av systemet som kommer att utvecklas och som 
namnet antyder sker testningen uppifrån och ned. Men i och med att högre systemdelar 
kommer att använda sig av lägre systemdelar, måste testningen använda sig av s.k. 
programstubbar/teststubbar för att ersätta de lägre liggande delarna. Dessa stubbar är i 
princip tomma systemmoduler med samma gränssnitt som de planerade. Principen för 
topdown-testning presenteras i Figur 13. 
 

Förklaring:

?

?färdiga delar testföremål teststubbe
 

 
Figur 13 Principen för topdown-testning (Lunell 2003, s. 251) 
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• Den andra typen av teststrategi är bottomup-testning. Här arbetar testaren istället nedifrån 

och upp. Det är först de nedersta modulerna som implementeras först, och sedan de som 
utnyttjar dessa delar för att stegvis arbeta sig till högre nivåer. Till skillnad från topdown-
testning som använder sig av teststubbar, skapar bottomup-testning testkomponenter som 
efterliknar testföremålets miljö. Principen för bottomup-testning presenteras i Figur 14. 
 

Förklaring:

?

?färdiga delar testföremål testkomponent
 

 
Figur 14 Principen för bottomup-testning (Lunell 2003, s. 251) 

RUP kan ses byggas på en kombination av dessa två teststrategier 

4.3.3.3.1 RUP:s definitioner av roller inom testarbetet 

I RUP involverar testningen fyra roller, nämligen testledare, testanalytiker, testdesigner och 
testare. 
 

• Testledaren betraktas som projektledare över testarbetet och leder testarbetet. Det är 
därför testledaren som upprättar testplanen. En annan viktig uppgift hos testledaren är att 
ständigt förespråka kvalitetsbegreppet.  
 

• Testanalytikern avgör vilka typer av test som behövs, vilka mål som testarbetet har och 
utvärderar all resultat som erhålls. 
 

• Testdesignern fastställer vilka testtekniker, testverktyg etc. som skall användas under 
testarbetet samt vägleder testarna i deras arbete. 
 

• Till sist är det testaren som implementerar testfallen samt förbereder, genomför och 
loggar testkörningar. 

 
RUP menar att ansvarsfördelningen mellan ovanstående roller kan variera beroende på projekt. 
Dessutom kan ytterligare roller tillkomma om nödvändigt. (Lunell 2003, s. 263).  
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4.3.3.4 Testfall 
Testfall är hjärtat för all testning (Craig, R. & Jaskiel, S. 2006, s. 187). Testfall är ett angreppssätt 
för att strukturera testunderlag som skall utnyttjas under testningen av en funktion eller en 
egenskap. Ett testfall är en samling av instruktioner för hur denna funktion alternativt egenskap 
skall testas (Eriksson 2008, s. 381). Det är viktigt att testfallen är på en lagom nivå, detta innebär 
att testfallen inte skall vara för detaljerade där testaren som skall utföra testet nästintill 
dumförklaras. Men testfallen bör heller inte ta för mycket för givet utan testfallens innehåll skall 
vara anpassat till personen som skall utföra testfallet (Eriksson 2008, s. 133). 
 
Testfall används också vid felrapportering, då felrapporten hänvisar till vilket testfall som 
identifierade felet. Detta leder i sin tur till att det blir lättare att åtgärda felen. Eriksson menar att 
ju tydligare testfall desto bättre felrapportering (Eriksson 2008, s. 137). Ett exempel på ett testfall 
som involverar några av de viktigaste fälten i ett testfall demonstreras genom Utdrag 8. 
 

ID  14 
Rubrik  Spara kund 
Förberedelser Logga in med säljarbehörighet 
Teststeg 1. Välj kundmodulen. 

2. Ange kunduppgifter. 
3. Klicka på knappen ”Spara”. 

Förväntat resultat Ett meddelade visas i programmets statusrad. 
Meddelandet lyder: ”Kunden är sparad.” 

 
Utdrag 8 Exempel på ett testfall (Eriksson 2008, s. 124) 

I Utdrag 8 visar att den vänstra kolumnen specificerar strukturen av testfallen medan den högra 
kolumnen definierar det som är specifikt för varje testfall. 
 
Ett annat alternativ att presentera testfallet från Utdrag 8 kan se ut enligt Utdrag 9. 
 

ID  14 
Rubrik  Spara kund 
Förberedelser Logga in med säljarbehörighet 
Teststeg Förväntat resultat 
1. Välj kundmodulen Kundmodulen visas 
2. Ange kunduppgifter. Knappen ”Spara” blir aktiv 
3. Klicka på knappen ”Spara”. Ett meddelade visas i programmets 

statusrad. Meddelandet lyder: ”Kunden är 
sparad.” 

 
Utdrag 9 Exempel på ett testfall (Eriksson 2008, s. 132) 

Eriksson poängterar att skillnaden mellan Utdrag 8 och Utdrag 9 är att Utdrag 9 tydligt visar det 
förväntade resultat från varje teststeg. På så sätt är den mer specifik och täckande än Utdrag 8. 
Eriksson anser dock att det inte alltid är intressant att precisera ett förväntat resultat för varje 
teststeg då vissa är uppenbara. Förväntat resultat för de teststegen blir då onödigt. Eriksson anser 
att teststeg 1 är ett exempel på detta. Därför uppmuntrar Eriksson att båda strukturen för testfall 
bör tillämpas (Eriksson 2008, s. 132-133). 
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Eriksson nämner även andra vanliga fält som kan förekomma i testfall (Eriksson 2008, s. 127-
130): 
 

• Återställning 
• Testdata 
• Prioritet 
• Kravreferens 
• Version 
• Författare  
• Typ av testfall 

4.3.3.5 Ad hoc-tester 
Ad hoc-testning är en mer fri sort av testning då den inte följer ett testfall eller något annat 
alternativ av testunderlag. Den går istället mer på känn och från erfarenheter. Detta menas att 
testaren testar noggrannare de delar där testaren kan tro att buggar och problem kvarstår eller 
finns.  Dock så är processen att hantera identifierade fel lika strukturerad och snarlik som om 
situationen hade uppstått under testning av ett testfall (Eriksson 2008, s. 174-175). 
 
Då ad hoc-tester inte följer något specifikt testfall kan det vara svårt att upprepa ett problem. 
Detta medför att lösningen till en lyckad användning av ad hoc-tester är just att det finns ett sätt 
att upprepa problemet (Craig, R. & Jaskiel, S. 2006, s. 174). Detta kan bestå av någon sorts av 
hjälpmedel som gör det möjligt att spela in vad som hände under ad hoc-testningen (Eriksson 
2008, s. 139).  
 
Trots den fria ansatsen är ad hoc-testningen en väldigt framgångsrik ansats där många fel kan 
identifieras, speciellt vid nyutveckling. Dock skall inte all testning utgå från ad hoc-tester utan ad 
hoc-testning skall mer ses som ett komplement till testfall (Eriksson 2008, s. 174-175). 
 
Ad hoc-testning kan även ge testarna en tankeställare om varför ett fel upptäcktes under ad hoc-
testning och inte under användningen av testfall. Detta kan i sin tur leda till eventuella 
förbättringar runt framtagning och hantering av testfall (Craig, R. & Jaskiel, S. 2006, s. 175). 

4.3.3.6 Testmetoder (tekniker) 
Testmetoder är metoder över hur testning skall gå till. Dessa testmetoder är indelade i två 
kategorier, statiska (static) och dynamiska (dynamic) tester. Statisk testning fokuserar på att 
undersöka/granska kod, dokumentation och design, medan dynamiska tester riktar sig mer mot 
kvalitetssäkring och funktionalitet av systemet. Dynamiska tester är i sin tur indelade i black box 
och white box. Båda dessa är i sin tur kategorier för olika testtekniker (Ryber 2007, s. 77). Figur 
15 ger en överblick över detta genom en figur. 
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Test techniques
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Quality requirements
 

 
 

Figur 15 Överblick på testtekniker (Ryber 2007, s. 77)  

Under detta avsnitt går vi inte på djupet på vad statiska tester innebär, utan snuddar enbart lite på 
ytan av det. Däremot går vi djupare in på dynamiska tester och diskuterar kring white box och 
black box tester då vi anser att dynamiska tester har en större roll i testarbetet. Vi nämner de 
vanligaste testmetoder och utesluter de testtekniker som vi anser är mindre viktiga och/eller 
mindre relevanta för vår studie. 
 
Det finns många olika testmetoder och det är inte alltid möjligt samt rimligt att tillämpa alla. 
Eriksson presenterar därför ett antal faktorer som kan leda besluten kring val av testmetoder 
(Eriksson 2008, s. 164): 
 

• Typ av system 
• Lagar, regler och standarder 
• Kundkrav eller kontrakt 
• Risker 
• Testdomän och syfte/mål med testerna 
• Vilken dokumentation som finns 
• Testarnas kunskap 
• Tid och budget 
• Vilken livscykelmodell som används vid utvecklingen 
• Kravens struktur och kvalitet 
• Tidigare erfarenhet av olika typer av avvikelser som har påträffats 
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4.3.3.6.1 Statiska 

När en statisk testteknik används så innebär det att systemet testas utan att det exekveras under 
testerna. Med detta menas att systemet då inte är uppstartat alternativt igång (Eriksson 2008, s. 
147).  
 
Hur testas då ett system utan att det är igång?  
 

• Ett alternativ kan vara dokumentgranskning. Detta innebär att dokument genomgås på ett 
strukturerat sätt för att hitta fel i dokumentationen innan det som är dokumenterat 
realiseras och införs i systemet (Eriksson 2008, s. 147).  

 
• Ett annat alternativ kan vara att systemet genomgås steg för steg utan att systemet är 

närvarande. Detta går till genom att testaren använder skisser i form av pappersform över 
gränssnittet eller dokumenterade flödesscheman över systemet (Eriksson 2008, s. 147). 

  
• Det sista alternativet är kallat skrivbordstest. Detta innebär att programkoden som 

utbygger systemet läses av en erfararen programmerare/utvecklare som exekverar 
programkoden i huvudet för att i sin tur identifiera fel (Eriksson 2008, s. 147).  

4.3.3.6.2 Dynamiska 

Dynamiska tester är den vanligaste typen av testning. Detta är motsatsen till den statiska 
testningen vilket innebär att inom de dynamiska testerna exekveras systemet. Vid användning av 
en dynamisk ansats är det vanligaste förekommande sättet att använda sig av testfall (Eriksson 
2008, s. 147). 
 
Utöver detta ingår även automatiserade tester inom området dynamiska testtekniker, vilket kan 
involvera följande (Eriksson 2008, s. 147-148): 
 

• Automatiserade testfall 
• Prestandatester 
• Minnesläckagetester 

 
Dynamiska tester är indelat i två delar, black box- och white box-tester. 

4.3.3.6.3 Black box-test 

Black box är en kategori för alla testtekniker som arbetar genom en och samma ansats, denna 
ansats kallas för just black box. Black box som översätts till svart låda på svenska, är det sätt som 
ett system testas.  Systemet testas genom att testaren ser på systemet som en svart låda som gör 
något, men utan kunskap om hur detta går till utan bara kännedom om det önskade resultatet 
(Eriksson 2008, s. 148).  
 
Genom att testaren ser systemet som en svart låda så behövs det ingen kännedom om hur 
systemet är konstruerat inuti, utan det är istället kravspecifikationen som förmedlar det 
förväntade resultatet och det är testaren som avgör om den svarta lådan (systemet) uppfyller det. 
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Detta medför att Black box-testning utnyttjas under alla testnivåer (komponenttest – 
acceptanstest) (Eriksson 2008, s. 148) 

4.3.3.6.3.1 Positiva tester 
Positiva tester används när systemet skall testas om det fungerar i ett normalt 
användningsscenario (Eriksson 2008, s. 150). Med normalt användningsscenario menas att giltig 
data används. För att ett positivt test skall vara godkänd förväntas att 
funktionen/metoden/modulen genomför sin uppgift enligt kravspecifikationen (Craig, R. & 
Jaskiel, S. 2006, s. 175). 

4.3.3.6.3.2 Negativa tester 
Då syftet med positiva tester är att kontrollera om funktionen/metoden/modulen fungerar under 
normal användning, är syftet med negativa tester dess motsats.   
 
Negativa tester används för att kontrollera att funktionen/metoden/modulen fungerar även vid 
felaktig användning. För att avgöra om den fungerar vid felaktig användning används ogiltig 
data, t.ex. då ett inmatningsfällt önskar siffror men data som används är istället text. För att ett 
negativt test skall vara godkänt så får inga fel uppträda. Detta medgör att negativa tester är ett 
ypperligt sätt att kontrollera felhanteringen (Eriksson 2008, s. 150) och eventuella 
felmeddelanden (Craig, R. & Jaskiel, S. 2006, s. 175) 

4.3.3.6.3.3 Gränsvärdeanalys 
Gränsvärdeanalys är en testmetod som utnyttjar både positiva tester och negativa tester för att 
testa en funktion/metod.  
 
Eriksson anser att under utvecklingen så testas troligen de ”normala” testfallen mer än det 
”onormala”, därför är det störst sannolikhet att inte hitta fel här. Eriksson anser att det är värdena 
som ligger på gränsen kring de positiva alternativt negativa värden som har störst sannolikhet att 
inte fungera. Det är just detta gränsvärdesanalys är till för att testa (Eriksson 2008, s. 152).  
 
För att demonstrera hur gränsvärdesanalys fungerar använder vi oss av ett exempel. Låt oss säga 
att vi skall testa en webbshopps rabatt system och specifikt den unika rabatten som ges till 
tonåringar (13-19 år). 
 
Vi börjar med att testa åren som ligger på själva gränsen av våra möjliga värden, d.v.s. 13 och 19, 
därefter testas även de tal som ligger vid sidan av respektive gräns på respektive gränsvärde. För 
13 blir dessa tal 12 och 14, och för 19 blir det 18 och 20. 
 
De giltiga gränsvärdena (positiva värden) blir därav 13, 14, 18 och 19 och de ogiltiga 
gränsvärdena (negativa värden) blir 12 och 20 
 
Det finns dock skilda meningar om det är meningsfullt att testa dessa värden som ligger på 
gränsen (i vårt fall 13 och 19) då dessa egentligen inte ger någon extra täckning då vi redan har 
14 och 18 (Craig, R. & Jaskiel, S. 2006, s. 165-166). 
 
Fördelen med gränsvärdes analys blir därav att 15-17 inte behövs testas.  Samt att många fel kan 
identifieras (Eriksson 2008, s. 152-153). 
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4.3.3.6.3.4 Utforskande testning 
Eriksson anser att utforskande testning är en snarlik ansats till ad hoc-tester (se 4.3.3.5 Ad hoc-
tester, s. 43). Detta beror på att båda ansatserna utgår från erfarenheter och båda använder sig inte 
av testfall eller annat alternativ av testunderlag (Eriksson 2008, s. 174-175, 141). Dock anser 
Craig & Jaskiel att utforskande testning varken är ad hoc-testning eller slumpad (Craig, R. & 
Jaskiel, S. 2006, s. 178).  
 
Det som utmärker utforskande testning är att trots ansatsens utforskade karaktär och att den 
bygger på erfarenheter så är den mer strukturerat än ad hoc-testning. Detta p.g.a. att när 
utforskade testning används så testas inte saker på slump, utan samtliga alternativ och vägar 
testas. Testningen är därför noggrann och strukturerad så att inga vägar missas.  Ett typiskt 
alternativ kan exempelvis vara testning av en meny då ansatsen är att testaren går från vänster till 
höger och uppifrån och ner (Eriksson 2008, 141-142). 

4.3.3.6.3.5 Såpoperatester 
Namnet såpoperatester relaterar till de händelser som normalt sker i såpoperor. Dessa kan 
exempelvis vara att det oberäkneliga alltid händer och att det alltid sker saker som aldrig sker i 
verkligheten. I såpoperor har även alla relationer med alla. Det är just detta som är grunden för 
framställning av såpoperatester. När såpoperatester framställs så används inte de ”normala” 
alternativen, utan istället används så udda kombinationer som möjligt. Detta i hopp om att hitta 
varianter och kombinationer som ej har påträffats tidigare under de andra testerna (Eriksson 
2008, s. 157). 
 
Eriksson genomförde följande såpoperatest på Statens Järnvägars (SJ) bokningssystem på deras 
hemsida1:  
 

1. Boka en resa tur och retur mellan Stockholm och Örebro. 
2. Avboka resan. 
3. Boka resan igen. 
4. Ändra returresan till Gävle istället för Stockholm.  
5. Tåget blir inställt. 
6. Boka om till ett senare tåg. 

 
Utdrag 10 Exempel på såpoperatest (Eriksson 2008, s. 157) 

Resultatet från Utdrag 10 ställer sig Eriksson frågandes till då systemet ville att han skulle betala 
15 kronor mindre för resan som bokades på punkt 6 än från resan som bokades på punkt 1, detta 
trots att resan till Gävle gick via Stockholm där ett byte var planerat att ske. Vilket i sin tur 
betyder att resan kostade 15 kronor mindre för samma sträcka plus en tåg biljett från Stockholm 
till Gävle (Eriksson 2008, s. 158). Vi anser dock att detta kan vara normalt då resan bokades om 
till ett senare tåg, och då SJ prissätter sina biljetter enligt efterfrågan så kan efterfrågan var 
mindre på det senare tåget och därav ett reducerat pris på hela resan. 

                                                 
1 http://www.sj.se  
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4.3.3.6.4 White box-test 

White box är även likaså en kategori för testtekniker. Det som skiljer white box och black box är 
att de är varandras motsatser (Eriksson 2008, s. 158). När testare använder sig av white box ser 
testare inte systemet som en svart låda, utan som det är uppbyggt, upp till flera hundratusen rader 
kod, och där varje kodrad har potential till att innehava fel. White box innebär därav att testaren 
får möjligheten att kolla vad som sker inuti lådan och bygga testfall beroende vad som finns där 
(Craig, R. & Jaskiel, S. 2006, s. 179-178). Utöver analysering av programkoden kan även data i 
en databas kontrolleras (Eriksson 2008, s. 158). 
 
Syftet med att använda white box-testning, som inte black box-testning kan uppnå, är möjligheten 
att kontrollera varje rad kod. Detta gör att målet med white box-testning är att testa så många 
rader kod som möjligt med de testfall som finns, detta kallas för kodtäckning (Eriksson 2008, s. 
158). Framtagningen av white box-tester rekommenderas därav att följas efter framtagningen av 
black box-tester, detta eftersom black box-tester skall utgå från kraven på systemet och dessa bör 
komma långt innan någon kod är skapad, som white box-tester i sin tur skall utgå ifrån (Craig, R. 
& Jaskiel, S. 2006, s. 179). 

4.3.3.6.4.1 Kodgrenstestning 
Vid kodgrenstestning testas alla möjliga vägar som kan tas då koden grenar ut sig. Detta 
förekommer vanligtvist vid if satser alternativt switch satser, då den vägen väljs beroende på 
en/flera villkor som inleds med If, Else alternativt Case (Eriksson 2008, s. 160). 
 
Kodgrenstäckning täcker mer av koden än om kodsatstestning hade utnyttjas då alla vägar måste 
undersökas i kodgrenstestning mot kodsatstestning som ser en hel if sats som en kodsats 
(Eriksson 2008, s. 160). 

4.3.3.6.4.2 Looptestning 
Looptestning gör just det som namnet antyder, d.v.s. den testar de loopar, slingor, som finns i 
systemet. För att en loop skall klassas som helt testat behöver den genomgå tre tester. Den första 
är då loopen hoppas över helt och hållet, den andra är då den genomförs en gång och den sista är 
då loopen genomförs flera gånger. När dessa tre tester har genomförts så har även loopens 
gränsvärden samt normala användning testats (Eriksson 2008, s. 161).   

4.3.4 Testverktyg 
Det finns många olika testverktyg som kan tänkas användas under testprocessen. Syftet med detta 
avsnitt är att ge en övergripande blick på området och framför allt syftet till varför testverktyg 
används. Alla verktyg som används under testprocessen kan egentligen kallas för testverktyg, 
men för oss är det de verktyg som enbart skapades för testarbetet som klassificeras som 
testverktyg. 

4.3.4.1 Testverktyg för att förenkla testprocessen 
Det finns både för- och nackdelar med testverktyg. En fördel med testverktyg är att de möjliggör 
vissa typer av tester, exempelvis prestandatest som inte är möjliga att genomföras manuellt. Med 
hjälp av testverktyg kan även vissa tester utföras snabbare och då kan eventuellt tid sparas. En 
annan fördel med testverktyg är att en dator aldrig känner trötthet som en människa gör, vilket 
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medför att den kan genomföra samma arbetsuppgifter hundratals gånger (Eriksson 2008, s. 290-
291).  
 
En utav nackdelarna med testverktyg är de resurser som krävs för att inskaffa dem. Oftast kostar 
testverktyg hundratusentalskronor. När testverktyg väl har inskaffats kan det hända att det läggs 
för mycket förtroende på dem. Om trehundra automatiserade tester körs med hjälp av verktyget 
och inga fel hittas behöver det inte betyda något positivt utan det kan bero på att testfallen är 
dåligt skrivna. Det kan även bero på att testfallen blivit utnötta precis som det kan hända för 
manuella tester. Det finns flera nackdelar med testverktyg och det är viktigt att de hanteras annars 
ökar risken att systemet få en försämrad kvalitet istället för högre (Eriksson 2008, s. 292-294). 

4.3.4.2 Automatiserade tester 
Automatiserade tester är testprogram som utgår från manuella testfall. En utav de största 
fördelarna med automatiserade tester är att de testar snabbare än manuella tester. Dock leder inte 
detta automatiskt till att tid sparas då det tar tid att framställa automatiserade tester. Detta för att 
manuella testfall först måste tas fram för att testprogrammen sedan skall kunna byggas. Det är 
därför viktigt att rätt testfall automatiseras så att tid kan sparas i slutändan (Eriksson 2008, s. 289-
293). Dock finns det vissa som anser att det tar lika lång tid att framställa manuella tester som 
automatiserade tester. Arbetssättet ser då annorlunda ut. Istället för att först framställa manuella 
testfall och sen automatisera dem, så görs detta samtidigt. De manuella testfallen dokumentras då 
aldrig ned utan programmeraren har istället testfallen i tankarna samtidigt som automatiserade 
testprogramm framställs (Craig, R. & Jaskiel, S. 2006, s. 224-225). 
 
Det är oftast regionstesterna som automatiseras först. Detta är dock inte alltid det smartaste valet 
då framtagningen av denna typ av automatiserade test tar både längre tid och enbart aktuell vid 
den tidpunkten som den togs fram. Anledningen till detta är att systemet är under utveckling och 
förändras konstant. Det blir därför svårt och tidskrävande att hålla de automatiserade testerna 
uppdaterade (Craig, R. & Jaskiel, S. 2006, s. 225). 

4.4 Roller vid testning 
Vissa begrepp och dess förklaringar inom detta kapitel kan ses som upprepningar. Anledningen 
är att detta kapitel är en form av påbyggnad av kapitel 2 Begreppsprecisering (s. 15) som gav en 
introduktion av relevanta begrepp inom vår studie. Vi väljer att göra på detta viset då vi anser att 
detta kapitel är kontextuellt bättre för läsaren med upprepningar (av vissa punkter) än 
hänvisning till föregående kapitel.  

4.4.1 Beställare & kund 
Beställaren är intresserad av testning som förekommer under hela systemutvecklingen av det 
beställda systemet. Beställaren innehar även rollen som kund. 
 
Inom testprocessen ansvarar kunden för det slutgiltiga testet som även kallas för acceptanstest. 
Målet med acceptanstestet är att avgöra om systemet har en tillfredsställande kvalitetsnivå och 
klar för att driftsättas (Eriksson 2008, s. 26). 

4.4.2 Leverantör 
Leverantörens roll är att se till att det färdigutvecklade systemet har hög kvalitet. Ett effektivt 
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sätt är att leverantören iterativt jobbar med testning under hela utvecklingen. För att strukturera 
testprocessen används olika roller av testare (se 4.4.3 Testare, s. 50). 

4.4.3 Testare 
Rollen testare kan användas för två olika sätt. Det ena är den allmänna definitionen på de roller 
som finns inom testningsprocessen. Här ges ingen specifik definition på den specifika rollen som 
en person har, utan personen blir enbart kallad för testare.  
 
Som tidigare nämnts under stycket 2.7.3 Testare (s. 16) kan rollen testare även delas upp i flera 
subkategorier där varje subkategori är en specifik roll inom testarbetet. Bland subkategorierna 
finns även rollen testare, och det är den mer specifika definitionen av rollen. Detta är det andra 
sättet att använda begreppet testare. Definitioner för dessa subkategorier finns i nedanstående 
underrubriker. 

4.4.3.1 Automatiseringstestare 
Om ett testfall skall testas automatiskt blir det automatiseringstestarens uppgift att skriva ett 
testprogram som genomför testfallet. Automatiseringstestaren kan göra detta genom att 
använda sig av ett testverktyg eller ett programmeringsspråk (Eriksson 2008, s. 29). 

4.4.3.2 Prestandatestare 
Prestandatestarens uppgift är att med hjälp av testfall belasta systemet för att på så sätt 
kunna kontrollera om systemet klarar av prestandakraven (Eriksson 2008, s. 30). 

4.4.3.3 Testare 
För att ge en bra definition av testare väljer vi att citera Ulf Eriksson:  
”Testare genomför tester med hjälp av testfall, checklistor och ad hoc-tester.” (Eriksson 
2008, s. 29). 

4.4.3.4 Testdataadministratör 
Rollen som testadministratör har i uppgift att ta fram testdata för planerade testfall. 
Framtagningen kan antingen vara att testdataaministratören själv skapar testdatan eller söker 
fram dem (Eriksson 2008, s. 29). 

4.4.3.5 Testfallsdesigner/testfallskonstruktör 
Testfallsdesigner/testfallskonstruktörens uppgift är att designa och dokumentera bra testfall 
(Eriksson 2008, s. 29). 

4.4.3.6 Testkoordinator 
Vid stora testfall är det vanligt att testfallet delas upp i delprojektet. För att säkerställa 
kommunikationen och samarbetet mellan delprojekten används en testkoordinator vars 
uppgift är att hantera detta (Eriksson 2008, s. 30). 
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4.5 Sammanfattning 
Systemutveckling delas in i två typer, nämligen sekventiell och iterativ. Sekventiell 
systemutveckling utmärkas genom att utvecklingsprocessen bedrivs i en viss ordningsföljd. Varje 
fas skall vara helt avslutad för att nästa fas skall kunna påbörjas. Den mest kända modellen för 
sekventiell systemutveckling är vattenfallsmodellen. 
 
Iterativ systemutveckling kan ses som en samling av sekventiella utvecklingsprocesser. Här gås 
alla faser igenom mer än en gång och därför krävs det inte att varje fas skall vara helt avklarad för 
att nästa fas skall kunna påbörjas. Den iterativa systemutvecklingen har mer eller mindre slagit ut 
den sekventiella. Den mest kända modellen för iterativ systemutveckling är Rational Unified 
Process (RUP). 
 
Kvalitet kan vara ett väldigt diffust begrepp men spelar en oerhörd central roll inom 
systemutveckling.  För att definiera begreppet använder vi oss av McCalls modell. Modellen 
identifierar tre faktorer: omarbetning, övergång och användning/drift. Varje faktor består av ett 
antal kriterier som används för att mäta kvalitet. Detta medför att modellen behandlar mer eller 
mindre alla relevanta delar inom systemutveckling. 
 
Den nivå av kvalitet som utvecklare försöker uppnå är oftast good-enough quality. Detta innebär 
att kunden får den mest kostnadseffektivaste kvalitet. För att avgöra om ett system har uppnått 
good-enough qualtiy finns det ett antal frågor som kan ställas. 
 

1. Den utgör tillräcklig med nytta. 
2. Den har inga kritiska problem. 

4.4.3.7 Testledare 
Testledarens roll är att leda och styra testarbetet där uppgifter bl.a. kan vara att skriva 
testrapporter och planeringsdokument. Det är även vanligt att testledaren själv deltar i 
testarbetet och får då rollen som allmän testare (se 4.4.3 Testare, s. 50) (Eriksson 2008, s. 
29). 

4.4.3.8 Testmiljöansvarig 
Testmiljöansvarig har i uppgift att se till att testmiljön fungerar felfritt. Detta kan bl.a. 
involvera installation och testning av testmiljön för systemet som skall testas (Eriksson 
2008, s. 30). 
 

4.4.3.9 Teststrateg 
Teststrategens uppgift är att fatta viktiga beslut som berör testarbetet och dess struktur, 
exempelvis val av testmetodik och testverktyg (Eriksson 2008, s. 30). 

4.4.3.10 Utvecklare i testorganisationen 
Denna roll har i uppgift att skapa testverktyg och andra verktyg som kan stödja och förenkla 
testarbetet (Eriksson 2008, s. 30). 
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3. Nyttan skall väga över nackdelarna. 
4. Under den rådande situationen, med alla aspekter beaktade, kommer fortsatt testning och 

förbättringar att orsaka mer skada än nytta. 
 
Sättet som kvalitet mäts är genom testning. Testning innebär ”The process of exercising software 
to verify that it satisfies specified requirements and to detect errors”. Det finns flera modeller för 
hur testning skall gå till. Den vanligaste är v-modellen som är väldig lättförståelig p.g.a sin 
simpla utformning. En utveckling av v-modellen är w-modellen.  
 
RUP, som nämnts som en av de mest kända iterativa systemutvecklingsmodeller, har själv 
definierat en modell för hur testning skall bedrivas. Då v-modellen är av en mer sekventiell 
karaktär är RUP:s modell för testning iterativ. Modellen har tre dimensioner som behandlar 
teststadium, kvalitetsattribut och typ av test. Kvalitetsattributen grundas på FURPS som står för 
fem olika kvalitetsattribut: funktionalitet (Functionality), användbarhet (Usability), tillförlitlighet 
(Reliability), prestanda (Performance) och underhållbarhet (Supportability). 
 
Inom testning förekommer det formella alternativt informella roller som delar olika ansvar inom 
testarbetet. I vår teori definierade vi både en generell syn och RUP:s syn på roller. Båda synen 
delar gemensam syn på testledare och testare. Utöver dessa förekommer det skillnader och det är 
därav viktigt att veta i vilket sammanhang rolldefinitionerna används.  
 
Vid testning används oftast testfall och olika typer av testtekniker. Ett testfall är en samling av 
instruktioner för hur testobjektet skall testas. Dessa instruktioner rekommenderas att vara 
strukturerade genom att följa en framtagen mall. Utöver testfall kan ad hoc-tester användas som 
är en mer fri ansats. Detta utmärks genom att ad hoc-tester inte följer något testunderlag. 
Beroende på vad som skall testas hos testobjektet tillämpas olika testtekniker. Varje testteknik 
behandlar sitt eget specifika område, exempelvis positiva och negativa tester. 
 
För att stödja testarbetet kan testverktyg användas. Dock finns det både för- och nackdelar med 
dem. En nackdel är kostnaden att inskaffa dem. Fördelen med testverktyg är bl.a. att de kan 
hantera så mycket mer information än vad en människa någonsin kan göra. Testverktyg används 
oftast för att effektivisera testarbetet. Ett exempel på detta är då ett testfall som genomförs 
manuellet görs om till ett automatiserat testfall. Fördelar med detta är att maskiner aldrig blir 
trötta som människor. På så sätt kan de automatiserade testfallen genomföras när som helst och 
hur oftas som helst. Detta kan då spara både tid och pengar då testarna kan fokusera på andra 
saker. 
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5 Empirisk studie 
Under detta kapitel redovisar vi resultatet från våra empiriska studier som består av kvalitativa 
intervjuer med två olika respondenter. Intervjun med Volvo IT motsvarar fallstudie 1 och 
intervjun med IT-företaget motsvarar fallstudie 2. Anledning till detta val av angreppssätt samt 
övergripande riktlinjer för vår val av respondenter diskuteras under kapitel 3 Metod, s. 19. 

5.1 Volvo Information Technology AB (Volvo IT) 
Följande avsnitt är en sammanställning av en intervju som genomfördes med Amir Memarian på 
Volvo IT den 2 juni 2008. Fakta kring företaget är främst taget utifrån Volvo IT:s hemsida1, 
återstående information har Amir bidragit med från intervjun. 

5.1.1 Beskrivning av företaget 
Volvo IT är ett helägt dotterbolag till AB Volvo vilket medför att företaget är en del av 
Volvokoncernen. Volvo IT är ett globalt företag som omsatte 7,5 miljarder kronor i fjol av det 
totala 285,4 miljarder kronor som hela Volvokoncernen omsatte. Företaget består av 5000 
anställda och har sitt huvudkontor i Göteborg. Utöver detta använder företaget även sig av 1900 
externa konsulter spridda över hela jorden. Detta medför att Volvo IT är ett mellanstort företag 
inom Volvokoncernen. 
 
Företagets största kunder, utöver Volvokoncernen, är företag som inriktar sig inom 
fordonsindustrin. Men antalet kunder utanför fordonsindustrin har ökat med åren. 

5.1.2 Beskrivning av respondent 
Amir Memarian har en civilingenjörsexamen inom data från Chalmers Tekniska Universitet och 
arbetar idag som test manager på Volvo IT. Denna tjänst har han besuttit de senaste 4 åren. Totalt 
har Amir arbetat 10 år inom testning där han under de första 6 åren arbetat hos Frontec, 
Mandator, Ericsson, Sony Ericsson där han bl.a. haft roller som project manager, system tester, 
test manager, manager, utvecklare och test designer. Utöver detta har Amir även arbetat i andra 
länder. Genom åren har Amir befattat sig med de flesta förekommande roller inom testprocessen 
och har därför breda kunskaper och goda erfarenheter inom området test. 
 
Amir berättar om hur intresset för testning utvecklades:  
 

”Genom testning kan man förstå produkten och dess helhet. En utvecklare kommer 
aldrig att förstå systemet lika bra som en testare då utvecklaren oftast enbart 
utvecklar en del av systemet. En testare däremot måste fokusera sig på helheten och 
på så sätt förstå hela systemet. Det finns inget bättre sätt att bli en systemexpert än 
att arbeta med testning av systemet.” 

5.1.3 Varför Volvo IT? 
Vi valde Volvo IT som en utav våra respondenter på grund av flera anledningar. Den största 
anledningen är företagets storlek. Volvo IT är ett utav de största i sin bransch och vi tyckte att det 
var passande att undersöka hur ett sådant stort företag hanterar sina testprocesser. Utöver 

                                                 
1 http://www.it.volvo.com (2008-06-09) 
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företagets storlek har företaget även funnits över 40 år i branschen vilket vi anser är ett 
kännetecken på att företaget vet vad det gör och har den erfarenhet vi söker. Företaget använder 
sig av mottot ”Let’s Make Sure” vilket gör det ännu mer intressant för vår studie som berör 
kvalitetssäkring. Utöver detta faller även företagen in i vårt bekvämlighetsurval vad gäller 
geografisk begränsning. 
 
Förutom att företaget passade in i vår studie fick vi även möjligheten att intervjua en test manager 
vilket vi ansåg var en väldigt lämpligt respondent. En test manager innehar mycket kunskap och 
erfarenhet inom både test samt företagets testprocess då en test manager har en ledande roll inom 
testprocessen. Därför anser vi att en test manager innehar den kunskap för att kunna besvara våra 
frågor. 
 
Utöver detta så hoppas vi på att vår studie framstår som mer intressant då den involverar ett 
sådant stort företag som de flesta känner igen och kan associera sig till. Detta ser vi i så fall som 
en bonus. 

5.1.4 Amir Memarians syn på test manager 
Amir Memarian beskriver sin roll som test manager som den huvudansvarige för testprojekt. Ett 
testprojekt är en testorganisation som har fått i uppdrag att testa ett system. Amirs roll som test 
manager medför att han måste ha en ordentlig uppsikt över testprojektets process. Detta innebär 
att det krävs att Amir leder och styr testprojektets medlemmar så de jobbar mot de framtagna 
målen. Utöver uppsikt och styrning av testprojektet anser Amir att en test manager även ansvarar 
för planeringen av testprojektets process, detta involverar bl.a. budgetering, riskhantering och 
framtagning av teststrategi för testprojektet. Genom teststrategin vet testprojektets medlemmar 
hur testprojektet skall genomföras. Teststrategin innehåller bl.a. vilka verktyg som skall 
användas, vad som skall testas, hur testningen genomförs samt exitkriterier (slutkriterier) som 
avgör när testprocessen kan avslutas. Slutkriterier kan exempelvis vara att minst 80 % av 
testfallen skall vara avklarade där högst 5 % av de resterande 20 % får vara allvarliga testfall.  
 
En bra test manager enligt Amir är en person med mycket erfarenheter av testprocessen. Denna 
erfarenhet skall komma från de centrala rollerna inom en testprocess. Detta innebär att en bra test 
manager enligt Amir skall någon gång ha intagit roller såsom testare, test designer och 
testanalytiker. Dessa roller är spridda på alla nivåer och faser inom testkedjan, d.v.s. 
testprojektets process. 
 
Amir menar att det inte finns några konkreta skillnader mellan test manager och testledare (se 
4.4.3.7 Testledare, s. 51) utan allt beror på företagets egna traditioner och benämningar. Däremot 
tycker Amir att test manager hänvisar mer till en tjänsteman medan testledare kan finns inom 
olika nivåer. 

5.1.5 Testprocess 
Amir berättar att budgeten för testprojekten utgör oftast 30-40% av den totala budgeten för 
systemutvecklingen. Med tanke på att det läggs en stor del av den totala budgeten till testning, 
menar Amir att det är viktigt att få en strukturerad testprocess för att kunna generera goda 
testresultat med de resurser som finns. Företaget insåg ett behov av förbättring och strukturering 
av den dåvarande testprocess, därför har de tagit fram en testprocedur som är en samling av olika 
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metodiker där bl.a. RUP:s modell för testning är inblandad. Denna testprocedur skall alla 
testprojekt följa. Amir demonstrerar denna testprocedur med hjälp av Figur 16 som skall läsas 
uppifrån och ner, från vänster till höger. 
 
Fas Testpreparation Testdesign Testexecution Testreporting 
Artefakt Testplan Testcase Testresult & result Testreport 
Aktivitet Analyze & Prepare Design Execute Create testreport 

 
Figur 16 Volvo IT:s testprocedur 

Figur 16 visar vilka aktiviteter som sker under varje fas och vilka artefakter som skall genereras 
under aktiviteten. Exempelvis under fasen Testdesign sker Design-aktiviteten där de olika 
Testcase:en skall tas fram.   

5.1.5.1 Roller 
Amir menar att de roller som förekommer i ett testprojekt är beroende på testprojektets storlek. 
Men roller som RUP definierar, såsom test manager, test designer, test analyst och tester är alltid 
ofrånkomlig för utan dem kan inte testprojektet ses som fullständig. I följande stycke 
sammanfattar vi den beskrivning som Amir använder sig av för att definierar dessa roller förutom 
test manager som han redan har definierats under 5.1.4 Amir Memarians syn på test manager, s. 
54. 

5.1.5.1.1 Test designer 

En test designer är mer av en utvecklartyp av roll där detta speglar sig genom de ansvarsområden 
som en test designer behandlar. Dessa involverar bl.a. testverktygen som skall användas under 
testprocessen. En test designer avgör också om automatiserade tester kommer att bidra till någon 
nytta till testprojektet och i så fall inom vilket område. 

5.1.5.1.2 Test analyst 

En test analyst har hand om den kreativa delen i testprocessen. Detta menas att en test analysts 
uppgift är att komma på kreativa och smarta testidéer såsom ”vad händer om jag gör si eller så?”. 
Test analysten granskar och evaluerar kraven. Därefter skriver test analysten testfall som avgör 
om kraven uppfylls. Så småningom är det även test analysten som granskar testfallsresultaten.  

5.1.5.1.3 Tester 

Tester utgör basen av testprojektet då det är denna roll som genomför testfallen, dokumenterar 
testfallsresultaten, loggar eventuella fel samt genomför bl.a. utforskande testning. 

5.1.5.2 Kommunikation 
I och med att det förekommer olika roller som bär olika ansvar inom testprocessen menar Amir 
att det är väldigt viktigt med kommunikation inom testprojektet. Amir anser att hanteringen av 
kommunikationen kan ske på olika sätt beroende på testprojektets omfattning och storlek. För 
tillfället använder sig Amir av två typer av möten. Den ena är morgonmöte som omfattar ca 10 
minuter varje arbetsmorgon. Här ger testprojektets medlemmar en snabb genomgång om resultat 
och eventuella förekommande problem från föregående arbetsdag samt arbetsplaner för den 
kommande arbetsdagen. Den andra typen är veckomöte som hålls en gång i veckan. Under 
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veckomötet samlas testprojektets medlemmar för ett 1-2 timmars möte för att diskutera 
testprojektets status. 

5.1.5.3 Testverktyg 
Amir anser att testverktyg är ett måste då det förekommer enormt mycket information inom 
testprojekt som blir svårt att hantera genom enbart memorering och manuell dokumentering. 
Amir menar att testverktygen underlättar spårbarheten inom testprojektet då dokumenten kan 
kopplas till varandra, exempelvis då testfallen kan kopplas till kraven. Dessutom kan 
testverktygen stödja kommunikationen inom testprojektet då noteringar och kommentarer kan 
göras i verktyget så att alla lätt kan bli informerade. 

5.1.5.4 Testfall 
Processen för framtagning av testfall är väldigt beroende på de fastställda kraven för systemet. 
Detta beror på att testfallen tas fram med hjälp av kraven. Kraven kan vara fastställda på olika 
nivåer där de kan vara allt från övergripande och diffusa till distinkta och specifika. 
Framtagningen av testfall är därför beroende på hur kraven är formulerade, men oavsett hur 
kraven ser ut kommer framtagna use case1 att användas för att ta fram testfall. Då kraven är mer 
otydliga föredrar Amir en testdriven ansats. Amir förklarar att i den här situationen innebär en 
testdriven ansats att det är test som driver frågor om hela systemutvecklingen.  

5.1.5.5 Testmiljö 
Beroende av vilken typ av testprojekt som bedrivs och i vilken fas som testprojektet befinner sig, 
används olika former av testmiljö. Amir berättar om att de har en form av målmiljö (den tänkta 
användarmiljön), produktionsmiljö, stresstestmiljö, simulerad miljö etc. En simulerad miljö 
används då det ej är möjligt att skapa en målmiljö. 

5.1.5.6 Bra & dåliga sidor 
Då vi ställde frågan om vilka delar inom Volvo IT:s testprocess som Amir är extra nöjd med, 
hade han svårt för att sätta någon del på fingret. Därför vände vi på vår frågeställning och istället 
frågade vilka delar av testprocessen som Amir vill förbättra. Han poängterade då ut att han vill 
fokusera mer på automatiserade tester inom testprocessen. 

5.1.5.7 Lyckad testprocess 
Nyckeln till en lyckad testprocess enligt Amir är att testprojekten körs igång i god tid redan under 
början av utvecklingsprocessen. Amir poängterar att ett utav huvudorsaken till hans föregående 
påstående är att då testprojekten körs igång tidigt kan eventuellt tid sparas och på så sätt minska 
budgeten som krävs för testprojekten. Dessutom kan test managern tidigt identifiera de roller och 
den nödvändiga kompetensen som behövs för det specifika testprojektet.  

5.1.5.8 Riskhantering 
Riskhanteringen på Volvo IT är frivilligt att utnyttja, men för Amir är detta ett måste då han 
tycker att riskhanteringen är en väldigt viktig del i planeringen. Amir menar att genom 
identifiering av de risker som testprojektet kan stöta på kan han förebygga så att dessa risker inte 

                                                 
1 Ett use case är en textuell beskrivning i form av berättelse som används för att identifiera och dokumentera krav 
(Larman 2005, s. 61). 



 

57 
 

uppstår och på så sätt minska antalet problem som kan förekomma under testprojektets process. 
Själva riskhanteringen ser dock olika ut för varje testprojekt. 
 
Amir nämner även riskbaserad testning som syftar till att avgöra vilka områden som bör testas 
först. På så sätt tar testgruppen itu med de områden som har störst sannolikhet att innehålla fel. 
Detta kan då resultera i att testgruppen kan spara både tid och pengar. 

5.1.5.9 Granskning 
Amir tycker att dokumentgranskning är oerhört viktigt, därför ställer han krav på att dokumenten 
som tas fram skall vara granskade. Utöver den informella granskningen använder sig Amir även 
av granskningsmöten. 

5.2 IT-företag 
Följande avsnitt är en sammanställning av en intervju som genomfördes med en anställd på ett 
IT-företag den 9 juli 2008. Då både företaget och den anställde önskas vara anonyma kallar vi IT-
företaget för företaget och den anställde, vår respondent, för respondenten. Fakta kring företaget 
är främst taget från företagets hemsida, återstående information har vår respondent bidragit med 
från intervjun. 

5.2.1 Beskrivning av företaget 
Företaget har funnits väldigt länge och de ser sig själva som ett utav de större IT-företagen i 
Sverige. Företaget har mer än 300 anställda och omsätter mer än en miljard kronor. Företaget har 
delat upp sig i flera delverksamheter där varje delverksamhet i sin tur är uppdelad i olika 
affärsområden. Vi fick under intervjun en ingående förståelse hur en del av ett affärsområde 
arbetar inom testning. Denna del har ett tiotals medlemmar där alla arbetar tillsammans kring just 
ett specifikt system. 

5.2.2 Beskrivning av respondent 
Respondenten har en fyraårig systemvetenskaplig utbildning och har arbetat drygt ett år hos 
företaget som kundansvarig. Detta är respondentens första anställning inom branschen därför var 
respondenten väldigt ny inom sitt område. Respondenter beskriver sin roll som kundansvarig 
enligt följande: 
 

”Vad man skall göra som kundansvarig är att man har helhetsbilden på våra kunder. 
[...] Då skall man följa deras olika projekt och idéer och se till att de mår bra och att 
de får den hjälp de behöver. Man skall konsulta dom på alla möjliga sätt och hjälpa 
dom hitta fram några lösningar och så.” 

 
Utöver rollen som kundansvarig, ansvarar respondenten även för testmiljön, programutskicken 
och erfarenhetsinsamling. Respondenter har även hand om sammanställningar och 
dokumentering av arbetsuppgifter och arbetsfördelning inom gruppen för testningsarbetet. Detta 
medför att respondenten spelar en central roll inom det aktuella testarbetet.  

5.2.3 Varför IT-företaget? 
Ett utav anledningarna till varför vi har valt företaget som respondent är företagets storlek som är 
betydligt mindre än vår första respondent (Volvo IT). Men samtidigt ser företaget sig själv som 
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bland de större IT-företagen. Därför blir det intressant för oss att se hur företaget skiljer sig från 
vår första respondent.  
 
Då vi egentligen får en inblick över hur en liten grupp arbetar kan det tänkas att vi istället jämför 
gruppen med ett litet företag. Däremot har vi tvisten att gruppen är en del av ett större företag så 
får vi även en insyn på hur hela företaget ser på test och vad företaget stället för krav hos de 
anställda eller delverksamheter. 

5.2.4 Testprocess 
Testprocessen är i nuläget egenutvecklad som grundar sig på gamla rutiner. Dessa rutiner har 
kommit fram i samråd med kollegor. 
 
Vår respondent är en utav de två personer som ansvarar för testningen. Storleken på testgruppen 
kan dock variera från en till tio personer. Detta beror på behovet. Testningens struktur är i nuläget 
att en gång i månaden bygger respondenten ihop systemet som sedan skall testas i en vecka för att 
sedan distribueras via deras portal. 
 
Synen på testning är i nuläget att den hamnar långt ner på prioritetslistan när gruppen har mycket 
att göra. Den nuvarande testprocessen är dock en stor förbättring jämfört med hur det var innan 
respondenten var anställd. Innan var det ostrukturerat där alla testade allt och inget. Nu är det 
dock mer strukturerat och det är någon som övervakar och följer upp hela testprocessen. 
Dessutom har de fått en större budget för testprocessen. 

5.2.4.1 Roller 
Enligt respondenten förekommer det inga fördefinierade roller då testgruppen är så pass liten och 
det finns även inga medlemmar inom gruppen som enbart sysslar med testning. Testgruppen 
består därför av utvecklare, utbildare etc. Dock är vår respondent den närmsta testgruppen 
kommer till en testledare. 
 
Även om de inte förekommer formella roller inom gruppen innehaver utvecklarna av systemet en 
form av testfallskonstruktör. Respondenter berättar att när utvecklarna utvecklar sina funktioner 
skriver de förhoppningsvis ett testprotokoll som senare kan användas som testfall. 

5.2.4.2 Kommunikation  
Kommunikationen inom gruppen sker bl.a. genom regelbundna veckomöten där bl.a. följande tas 
upp: 
 

• Presentation av nyutvecklade funktioner 
• Planering av testveckan (vem skall testa vad) 
• Godkännande av programutskick 

 
Utöver regelbundna veckomöten så används även ett ärendesystem för att underbygga 
kommunikationen inom gruppen. Respondenter poängterar även att gruppen är väldigt liten och 
av en väldigt platt struktur. Så det är helt möjligt att gå till den berörda personen då det uppstår 
frågor eller oklarheter. 
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5.2.4.3 Testverktyg 
Det förekommer inga testverktyg som används inom gruppen, däremot använder de verktyget 
Magic som är en typ av ärendesystem. Till Magic kommer både externa och interna ärenden 
såsom felanmälningar från företagets kunder, supportärenden, felrapporteringar från testarna. 
 
Varje ärende får ett identifikationsnummer vilken gör det möjligt att följa upp dem. Via Magic 
kan även statistik tas fram. Detta sker genom att varje ärende är associerad till en kategori som 
används vid statistikframtagningen. 
 
Ett annat verktyg som används inom gruppen är PAM där gruppen lägger upp alla sina projekt. 
Ett projekt kan exempelvis vara ett uppdrag från en kund där kunden vill har något utvecklat. 
Projekten delas ut eller hämtas själva av utvecklarna. När utvecklaren anser att projektet är 
avklarat skickas ett ärende som meddelar att projektet är klar för test. I PAM sparas även all 
information kring projekten. 

5.2.4.4 Testfall 
När det gäller testfall är det utvecklarna som skriver dem. Dock är det inte ett måste att testfall 
skall tas fram, men det är uppskattat. Det finns inte heller någon fördefinierad struktur på hur 
testfallen skall se ut utan det är upp till varje utvecklare. Då testprotokoll/testfall inte förekommer 
används en mer informell ansats. Testarna använder istället annan dokumentation alternativt 
diskussion med utvecklarna för att få en god förståelse över vad som skall testas för att sedan 
avgöra hur det skall testas. Utöver användning av testfall sker även ad hoc-tester. 
 
Vid genomförande av tester dokumenteras resultaten både i ärendesystemet och i PAM under det 
specifika uppdraget. 

5.2.4.5 Testmiljö 
Respondenten beskriver att tidigare var testmiljön samma miljö som utvecklingsmiljön. Men då 
detta orsakade problem valde de att sätta upp en separat testmiljö så att utveckling och testning 
kan bedrivas samtidigt utan konflikter. 
 
I testmiljön sker all sorts möjliga tester och vid de fallen då det ej är möjligt att genomföra vissa 
tester i testmiljön, exempelvis då stora datamängder behövs, låter företaget istället en av sina 
kunder att testa funktionen innan den distribueras till andra kunder. 

5.2.4.6 Bra & dåliga sidor 
Respondenten tycker att det är bra att de har en bestämd tid avsatt för testning samt att de 
planerar vem och hur testerna genomförs. Respondenten berättar vidare att de låter sina 
duktigaste utvecklare att testa de mest avancerade moduler. Dock testar inte utvecklarna sina 
egna funktioner som rollen testare utan det är taget för givet att de redan testat dem innan de 
släpps. 
 
Respondenten anser att de får för lite resurser till testningen. Det skulle behövas 20 % mer än vad 
de får i nuläget. Respondenten motiverar detta med följande citat: 
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”Ja det behövs testas mer för ju bättre program vi skickar ut, desto mindre support 
ärenden eller felanmälningar får vi tillbaka. Så absolut mer testning.” 

 
Angående den nuvarande testprocessen som i nuläget är väldigt fri anser respondenten att det 
både finns för- och nackdelar. Däremot understryker respondenten att en klar struktur behövs 
samt en riktig testledare som styr testarbetet. 

5.2.4.7 Lyckad testprocess 
Respondenten anser att när alla felaktigheter, missar och buggar är identifierade har testprocessen 
lyckats. När vi senare frågar respondenten om hur de lyckas med det svarar respondenter att det 
beror på att de har olika typer av testare som har olika erfarenheter, kunskap och bakgrund. 
Testningen får då flera utgångspunkter när testarna har olika sätt att testa. Detta medför att 
testningen blir bredare. 

5.2.4.8 Riskhantering 
Riskhantering inom gruppen är inget som planeras eller förekommer, utan ansatsen som används 
är att medlemmarna gör det bästa utav situationen när problem uppstår. Respondenten tror att 
anledningen till detta är att de är en liten grupp där medlemmarna arbetar väldigt nära varandra 
vilket göra det möjligt till lite mer spontana lösningar. 

5.2.4.9 Granskning 
Respondenter berättar att det inte dokumenteras mycket inom gruppen vilket gör i sin tur att det 
inte finns mycket att granska. Det som dokumenteras sker främst i de verktyg som används. 

5.2.4.10 Tankar kring nuvarande situation & framtidsplaner 
Respondenten resonerar kring den nuvarande situationen enligt följande: 
 

”[...] grejen är att systemet har funnits i 20 år och är ju rätt stabilt. Det kanske är 
därför vi inte har någon stor testorganisation då systemet har vuxit lite i taget liksom. 
Det började som en liten funktion som sedan växte till ett enormt program under en 
lång tid, så det bygger ju på stabila grunder. Det är därför vi inte har några stora 
buggar och det kanske är det som är förklaringarna till att vi inte har någon väldigt 
strukturerad och stor testorganisation men det finns lite i alla fall.” 

 
Under hela intervjun när respondenter förmedlar något negativt kring testprocessen eller något 
som respondenten inte är helt nöjd med är respondenten inte rädd att poängtera ut detta. Dock 
samtidigt som detta sker framhäver respondenten att de är medvetna om sina brister men att de 
har planer på att förbättra eller förändra dem.  
 
När vi frågade även vad respondenten anser behöver förbättras hos den nuvarande testprocessen, 
svarade respondenten enligt såhär: 
 

”Det är ju att ha en testledare och sen att utveckla en metod över hur man testar, 
även att det dokumenteras bättre, att man har riktiga testprotokoll. Det blir mycket 
enklare att testa när man har bra testunderlag. [...] Vi har upptäckt att vi testar 



 

61 
 

alldeles för lite och vi ska göra något åt det. Vi skall rekrytera en person som skall 
vara en testledare för vårt framtida system som vi håller på att utveckla.” 

 
Respondenten beskriver att de inte följer någon modell men att de skall utveckla en inom ett år. 
Utöver att de vill förbättra sin testprocess så har de även behov av en ny testorganisation med nytt 
blod. Anledningen till detta är att de skall lansera ett nytt system inom en snar framtid och vill 
inte hamna i samma situation som i nuläget. 
 
De har även planer på att förbättra testmiljön genom att bygga ut den. Detta skall ske genom att 
utöka testmiljön med en release-miljö. 
 
Intervjun avslutas med att respondenten säger: 
 

”Jag känner lite att det är lite synd att ni kom nu och inte om ett år, för vi är en bit, vi 
är på väg att jobba i en testorganisation som kommer bli mycket bättre. Det känns 
som att ni skulle kunna få lite mer utav hela. Men men..” 
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6 Analys 
Under vår analys av våra intervjuer analyserar vi framförallt företagens nuvarande situation där 
vi gå in på för- och nackdelar med testprocessen och diskuterar testprocessernas framtid.  Under 
analysen jämför vi även företagens nuvarande situation med teorin. 
 
Genom våra intervjuer har vi kommit fram till två budskap som båda respondenterna delar 
samma uppfattning om. Den första är fördelarna med testningen, framförallt en strukturerad 
sådan. Bland de centrala fördelarna är ökning av testarbetets samt systemets kvalitet och bättre 
utnyttjande av tilldelade resurser. Dessa punkter ligger också som grund till det andra budskapet 
som de förmedlar, nämligen hur viktig testning egentligen är.  
 
Innan våra respondenter anställdes på deras respektive företag, delade företagen en snarlik 
situation vad gäller deras testprocess. Båda företagen/respondenterna såg ett behov av att 
strukturera och effektivisera den dåvarande testprocessen. 
 
Processen att förbättra testningen såg annorlunda ut för båda företagen. I och med att företagen 
valde sin egen ansats som inte var den andra lik, kan det ses som att de gick sina skilda vägar för 
att sträva efter ett och samma mål, nämligen den optimala testprocessen för deras verksamhet. 

6.1.1 Jämförelse mot teori 
I detta avsnitt jämför vi båda företagens nuvarande testprocesser med teorin. Under vår 
jämförelse jämför vi synen på planering, roller, kommunikation, testverktyg, testfall, testmiljö, 
riskhantering och granskning. För varje avsnitt ger vi först en kortfattad sammanfattning av vad 
teorin säger för att sedan genomföra vår jämförelse. Vid skillnader mellan empiri och teori 
försöker vi att hitta orsaken till det samt identifiering av eventuella konsekvenser.  
 
I och med att Volvo IT har valt att bl.a. följa RUP:s modell för testning använder vi även teori 
som är inriktad inom detta. Då vår andra respondent, IT-företaget, inte följer någon etablerad 
metod/modell jämför vi det istället med en allmän teori, främst Ulf Erikssons verk (Eriksson, 
2008). 

6.1.1.1 Planering 
Enligt Eriksson (Eriksson 2008, s. 121) är målet inom planeringen att ta fram en bra, rimlig och 
fungerande testplan. Testplanen innehåller vem som skall göra vad, när det skall göras, hur det 
skall göras och varför det skall göras. Om detta uppfylls finns det en grundlig planering. Enligt 
RUP behöver en testplan också tas fram. Den är väldig snarlik den som Eriksson beskriver. En 
skillnad är dock att RUP använder sig av iterationsplaner. Detta innebär att inför varje iteration 
finns en egen mer specifik testplan. (Lunell 2003, s. 264).  
 
Inom Volvo IT finns det inte så mycket att nämna då Amir tar sin roll som test manager seriöst 
genom att följa sina riktlinjer och planerar det som måste planeras samt andra aspekter som han 
anser bör finnas med i planeringen. Dock finns det mer att nämna om IT-företaget. Enligt IT-
företagets respondent så används en typ av iterationsplanering (veckomöten). Då planeras vem 
som skall testa vad och när testningen skall vara klar. Inom planeringen tas inga riktlinjer för hur 
testningen skall genomföras, utan det är upp till varje testare. Dessutom sker planeringen muntligt 
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och informellt. Detta medför att avsnitt som bör finnas med i en testplan inte kommer med. 
Planeringen blir därav inte resurskrävande men bristfällig.  

6.1.1.2 Roller 
Eriksson definierar tio olika roller för testarbetet (se 4.4.3 Testare, s. 50). RUP anser dock att det 
bara behövs fyra. Dessa är test manager (testledare), test analyst, test designer och tester. För 
information om dessa roller se 4.3.3.3.1 RUP:s definitioner av roller inom testarbetet, s. 41. 
 
Inom Volvo IT nämner Amir att alla fyra roller som RUP nämner finns och används. Både Amirs 
och RUP:s definitioner av dessa roller är densamma så det finns inga skillnader att resonera 
kring. Inom IT-företaget används inga formella roller men dock utnyttjas alla rollerna, förutom 
test designer, informellt. Konsekvensen av detta är att det inte finns någon som kan stå ansvarig 
vid eventuella konflikter då alla kan i princip inta alla roller och göra på sitt eget vis. Detta kan i 
sin tur leda till ostrukturerad testprocess. 

6.1.1.3 Kommunikation 
Eriksson rekommenderar att korta dagliga avstämningsmöten hålls som kompletteras med 
veckorapportering via e-post. Dessutom kan kommunikationen kompletteras med veckomöten 
(Eriksson 2008, s. 200-201). Inom RUP finns det inga konkreta riktlinjer för hur 
kommunikationen skall hanteras. Vi använder därför Erikssons teori för jämförelse med våra 
respondenter. 
 
Båda respondenterna berättar att de använder sig av veckomöten och kommunikation via verktyg. 
Utöver detta använder Volvo IT även av dagliga möten. Vi anser att kommunikationen hos båda 
företagen fungerar bra.  

6.1.1.4 Testverktyg 
Eriksson nämner att det finns många typer av testverktyg som kan stödja testprocessen där alla 
dessa verktyg har sina för- och nackdelar. Dock nämner Eriksson inga krav på hur testverktygen 
skall hanteras, utan det är upp till varje testorganisation (Eriksson 2008, s. 289-326). RUP 
däremot rekommenderar ett antal testverktyg som kan användas under testprocessen då RUP 
anser att enbart manuell hantering är ineffektivt (Kruchten 2004, s. 212-213).  
 
Amir nämner inga specifika verktyg som används just nu, dock ger han några exempel på vilka 
typer av verktyg som utnyttjas. De verktyg som Amir nämner är kravhanteringsverktyg, 
testfallsverktyg samt felrapporteringsverktyg. Även IT-företaget använder sig av verktyg för att 
stödja deras arbete, speciellt felrapporteringen. Dock anser IT-företaget att de verktyg som 
används inte är testverktyg utan snarare kommunikationsverktyg då de används för flera ändamål. 
Själv anser vi att vi har för lite information och erfarenheter vad gäller testverktyg, därför tycker 
vi att det inte är lämpligt att vi kommenterar deras situationer. 

6.1.1.5 Testfall 
Eriksson anser att testfall skall skrivas efter att kraven har blivit granskade. Eriksson anser även 
att det är viktigt att granska framtagna testfall (Eriksson 2008, s. 134). Det är viktigt att testfallen 
är strukturerade vad gäller innehållet, menar Eriksson. De största fördelarna med testfall är att de 
är återanvändningsbara och att de skapar en bra grund vid felrapportering då felrapporten kan 
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hänvisa till testfallet för att förtyda felet (Eriksson 2008, s. 137). Vad gäller ett testfalls innehåll 
nämner Eriksson de vanligaste fälten, fältens innehåll och syfte. Vi tolkar att Eriksson anser att 
bra testfall är grunden till lyckad testning men han menar också att ad hoc-testning och 
utforskande testning spelar en central roll. RUP nämner också testfall, fast informationen är 
väldigt tunn och det anges inga konkreta riktlinjer för framtagning av dem. 
 
För båda företagen följer de Erikssons råd om att utnyttja ad hoc-testning och utforskande 
testning. Största skillnaden mellan våra respondenter vad gäller testfall utmärks genom 
framtagningen av testfallen. Volvo IT har testanalytiker som skriver testfallen medan hos IT-
företaget är det förhoppningsvis utvecklarna alternativt testarna som skriver dem. Då det är en 
informell testfallsdesigner som skriver testfallen, finns det en risk att framtagningen av testfallen 
skrivs istället utifrån vad systemet gör i nuläget och inte vad den faktiskt skall göra enligt 
kravspecifikationen. Detta riskerar att systemet testas på fel sätt och testfallen godkänns då de 
egentligen inte borde ha blivit det. En annan skillnad är att IT-företaget inte har en gemensam 
struktur för hur testfallen skall vara uppbyggda. Detta visar att IT-företaget även här faller efter 
teorin och konsekvensen av detta blir en ostrukturerad testprocess. 

6.1.1.6 Testmiljö 
Enligt Eriksson finns det flera alternativ för användning av miljöer, allt från en gemensam miljö 
för utveckling, test och drift till flera separata (Eriksson 2008, s. 79). Eriksson nämner 
exempelvis ett scenario med sex olika miljöer; utvecklings-, test-, acceptans-, stress-, symbios- 
och driftmiljö. Eriksson nämner att det inte finns någon gräns för hur många miljöer som kan 
tänkas användas utan det är snarare en fråga om resurser (Eriksson 2008, s. 81). Men för att 
kunna uppnå acceptabel kvalitet, anser Eriksson att det absolut minsta antalet miljöer som skall 
utnyttjas är tre stycken; utvecklings-, test- och driftmiljö (Eriksson 2008, s. 80). Inom RUP finner 
vi ingen information om hur testmiljöer skall hanteras. 
 
Amir berättar att användningen av testmiljöer är beroende på testprojektets karaktär och i vilken 
fas de befinner sig i. Detta på grund av att olika situationer kräver olika testmiljöer. Amir berättar 
att de har fyra tänkbara miljöer som kan utnyttjas. IT-företaget uppfyller Erikssons minimumkrav 
för användning av testmiljöer då de använder de tre olika miljöer.  

6.1.1.7 Riskhantering 
Eriksson anser att riskhanteringen ger en stor nytta under hela testprocessen och han nämner ett 
antal tillvägagångssätt för att genomföra den (Eriksson 2008, s. 95-96). Dock är identifiering av 
risker mycket beroende av medlemmarnas kunskap, erfarenheter och kreativitet. Därför ger 
Eriksson inga möjligheter till oss att kunna bedöma hur bra riskhantering respondenterna har. 
RUP nämner ingen särskilt riskhantering för just testprocessen, däremot förekommer den inom 
projektledning.  
 
Då det inte finns några direkta kriterier som vi kan gå efter kan vi bara konstatera att Amir anser 
att riskhantering är ett måste och de används flitigt. IT-företaget däremot lägger ingen energi på 
den överhuvudtaget, vilket vi anser inte är ett gott tecken. Hanteringen av oväntade problem tar 
längre tid då inga förberedelser har gjorts.  
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6.1.1.8 Granskning 
Eriksson delar in granskning i två områden; formell och informell granskning. Han nämner även 
flera angreppssätt för hur granskning kan gå till. Dock kommer vår jämförelse att grunda sig på 
Utdrag 11.  
 

”Granskning har egentligen bara en nackdel. Om man slarvar med förberedelserna, 
är det slöseri med tid och pengar. Dock blir dokumentets kvalitet alltid lite bättre 
även om granskningen är dåligt genomförd.” 

 
Utdrag 11 Erikssons syn på granskning (Eriksson 2008, s. 169) 

Vår tolkar Utdrag 11 som att ju bättre genomförd granskningsprocess desto bättre dokument. Det 
är svårt att avgöra om en granskning är bra genomförd, oavsett om den är formell eller informell, 
då resultatet är mycket beroende på deltagarnas inställning. Vår bedömning blir därav om 
formell/informell granskning genomförs överhuvudtaget. 
 
Efter intervjun med båda respondenterna har vi insett att de delar helt olika åsikter kring 
granskning. Amir anser att granskning är oerhört viktigt där han ställer krav på alla sina deltagare 
att alla dokument som tas fram skall vara informellt granskade. Amir använder även formell 
granskning vid behov. Denna syn är tvärtemot IT-företaget, då de knappt har någon form av 
granskningsprocess. Vi anser att detta antagligen går hand i hand med att det nästan inte 
dokumenteras något kring testprocessen. Konsekvensen av att utesluta granskning är att det kan 
ta längre tid för företaget att identifiera fel vilket vi vet är synonymt med att det kräver mer 
resurser att åtgärda felen. 
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7 Slutsats 
Under detta kapitel drar vi slutsatser om resultaten från vår empiriska studie som vi relaterar till 
teorin. Kapitlet börjar med att vi reflekterar om våra fallstudier genom att dra slutsatser om vår 
analys. Slutligen försöker vi att besvara på våra forskningsfrågor. 

7.1 Slutsats av fallstudierna 
När Volvo IT valde att förbättra/förändra sin testprocess beslutade de att utgå från teorin. Den 
teori som utnyttjades var bl.a. RUP:s modell för testning. Då RUP är en väldigt etablerad metod 
är det ett bra och säkert kort för att uppnå en lyckad testprocess. När vi analyserar hur lyckad 
appliceringen av bl.a. RUP:s modell för testning är på Volvo IT jämför vi Amirs svar på våra 
intervjufrågor med de svar vi hittar från teorin. Det vi kommer fram till är att Volvo IT:s 
testprocess till mestadels följer RUP till punkt och pricka. Hur vi än vrider och vänder på Volvo 
IT:s testprocess finner vi inga brister hos den, utan den framstår mer eller mindre som varje 
företags idealiska testprocess. Dock finns det alltid undantag, exempelvis småföretagare som inte 
är i behov av så strikta testprocesser. Exempel på detta kan vara IT-företagets nuvarande 
situation. Men om vi skall sammanfatta våra uppfattningar om Volvo IT använder vi följande 
ord: genomtänkt. Vi tycker att Volvo IT:s testprocess är genomtänkt på grund av att den är 
strukturerad, planerad, ordentlig och heltäckande. 
 
När respondentens arbetsgrupp valde att förbättra/förändra IT-företagets testprocess beslutade de 
att utgå från tidigare rutiner för testning. Konsekvensen av detta blev en förbättring som 
medförde att testprocessen blev mer strukturerad då det nu fanns en ledande roll. Dessutom 
tilldelades det mer resurser till testprocessen. Fördelarna med att utgå från tidigare rutiner är att 
omställningen från det gamla till det nya arbetssättet blev smidigare än om vedertagna 
metoder/modell skulle ha tillämpats. I och med att det inte blev några revolutionerande 
förändringar kunde kommunikationskanalerna förbli fria och öppna. Dessutom bibehölls den 
platta, obyråkratiska organisationen, detta för både gott och ont. 
 
Om vi jämför IT-företagets testprocess med teorin skiljer det väldigt mycket. Detta har både för- 
och nackdelar i och med att teorin oftast riktar sig mot stora organisationer som kräver struktur 
för att överleva. Teorin har dock sina fördelar då den inte kräver att den följs in i minsta detalj, 
utan den är till viss mån anpassningsbar. Det största elementet som saknas, men som har 
förbättrats inom IT-företagets testprocess, är bristen på planering och ordentlig ledarskap, vilket 
respondenten samtycker. I och med att IT-företagets testorganisation är så pass liten anser vi att 
det inte är ett måste att följa vedertagna metoder/modell. Dock skall inte detta tolkas som att IT-
företagets nuvarande situation är godtagbar då det finns många aspekter som behöver förbättras. 
Lyckligtvis har både respondenten och IT-företaget insett detta och planer på förbättringar är 
redan satta i verket. Om dessa planer fullgörs och de behov som respondenten beskriver täcks, ser 
vi den framtida testprocessen som mycket god och i ett stadigt skick som Volvo IT har i nuläget. 
Dock ställer vi oss frågande till varför IT-företaget/respondenten är så inriktade på att förändra, 
förbättra, bygga vidare och utveckla egna metoder istället för att direkt tillämpa vedertagna 
metoder såsom RUP? 
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7.2 Besvarande av våra forskningsfrågor 
Under detta avsnitt försöker vi besvara de forskningsfrågor som vi definierade för vår studie 
under 1.4 Studiens forskningsfrågor, s. 11. 
 
Vår huvudfråga: 
 

• Hur skall testprocessen hanteras för att säkerställa kvaliteten hos informationssystem 
både under dess utveckling och när det är färdigintegrerat? 
 

Genom vår studie har vi förstått att det viktigaste inom en testprocess är dess resurser. Det är 
viktigt att det finns tillräckligt med resurser för testning då testning måste ta sin tid. Det går inte 
att snabba på testningen utan att kvaliteten påverkas. Vi vill även påminna om Figur 1 som vi 
visade i inledningen av denna uppsats. Vi väljer att återspegla Figur 1 i Figur 17.  
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Figur 17 Ju tidigare felen hittas, desto mindre kostar det att åtgärda dem 
(Eriksson 2008, s. 20) 

Figur 17 visar hur betydelsefullt det är att ha resurser ålagda redan från början av 
systemutvecklingen och genom resten av resan. Vi tycker att alla som är inblandade i 
systemutveckling bör har Figur 17 ständigt i åtanke. Detta i tron om att problem inte kommer att 
sopas under mattan utan tas tag i direkt när de uppstår. De inblandade skall ha inställningen av att 
det bästa sättet att åtgärda ett problem är att åtgärda problemet innan det blir ett problem.  
 
Utifrån vår huvudfråga definierade vi ett antal delfrågor: 
 

• Vad bör en testprocess innehålla för att säkerställa kvaliteten hos ett informationssystem 
som är under utveckling? 
 

Förutom att det skall finns resurser tillgänglig för testning är det även viktigt att de används 
effektivt. Detta sker bäst genom noggrann planering och bra tidsestimering. För att uppnå detta är 
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det ett måste att det finns en ledande roll över testarbetet som kan ta ansvar för planering, 
fördelning, uppföljning och kontroll över det gemensamma och överenskomna arbetssättet. Allt 
detta är indirekt bibehållning av testarbetets struktur. I och med att strukturen spelar en central 
roll är det viktigt att den även upprätthålls genom god kommunikation. Oavsett storlek på 
testorganisationen är kommunikation ett måste. För att kunna jobba effektivt måste varje individ 
har en klar bild på vad personen skall göra och vilka andra personer som berörs av dennes arbete. 
Vi anser att god kommunikation är en utav grundstommarna till en lyckad testprocess. Hur skall 
då denna kommunikation vara uppbyggd? Vår empiriska studie visar att detta kan vara uppbyggd 
på olika sätt. Dock har de en sak gemensamt, nämligen regelbundna möten. Hur långa och hur 
ofta dessa möten skall ske är svårt att säga, men vi förespråkar korta morgonmöten som hålls 
varje arbetsdag. Dessa bör även kompletteras med ett längre veckomöte som hålls en gång i 
veckan. 
 
Inom vår teoretiska referensram har vi inte behandlat ämnet riskhantering. Däremot har vi fått en 
tankeställa från utifrån vår empiriska studie. Det förekom delade meningar mellan våra 
respondenter var gäller relevansen hos riskhantering. Vi ser det dock inte riskhantering som en 
dålig sak då testorganisationen blir medveten om riskerna och kan har åtgärdsplaner redo. Detta 
för att testprocessen skall kunna flyta på bättre och jämnare. 
 
Testprocessen genererar en enorm mängd av dokument. Exempel på detta kan vara testplanen 
och alla testfall som mycket av testarbetet bygger vidare på. Det är därav oerhört viktigt att dessa 
dokument är felfria. Då vi anser att ju bättre underlag desto bättre arbete, anser vi att både 
informell och formell granskning är ett bra sätt att uppnå detta. 
 
Innan dynamiska tester genomförs anser vi, teorin och empirin att det är nödvändigt med minst 
en åtskild miljö som är separerad från utvecklingsmiljön. Att testa i utvecklingsmiljö hämmar 
både utvecklingen och själva testningsprocessen. Dessa bör egentligen vara åtskilda då testning 
kräver en stabil miljö. 
 
Under vår studie har vi insett fördelarna med testverktyg. Genom användning av dem kan många 
aspekter inom testarbetet förbättras, exempelvis kommunikation, dokumentation, spårbarhet, 
uppföljning, resursutnyttjande och arbetstiden. För varje del i testarbetet finns det testverktyg 
som kan appliceras. Men det kan dock vara tidkrävande och inte helt riskfritt att tillämpa dem. 
Därför vill vi påpeka att det inte alltid är lönsamt att använda sig av testverktyg. En noggrann 
utvärdering bör göras inför varje inskaffning av varje nytt sådant. Men en fördel som inte går att 
blunda för är att testverktyg har möjlighet att göra saker som en människa aldrig skulle klara av 
(Eriksson 2008, s. 275-326).  
 

• Hur testas ett informationssystem, som är under utveckling, för att säkerställa dess 
kvalitet? 

 
• Hur testas ett färdigintegrerat informationssystem för att säkerställa dess kvalitet innan 

kundens testning och godkännande (acceptanstest)? 
 
I början av vår studie trodde vi att de två ovanstående delfrågor inte berörde varandra därför 
delade vi upp dem. Men under studiens gång insåg vi genom teorin att ett färdigintegrerat system 
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testas på liknande sätt som ett system som är i utveckling. Det handlar bara om en ytterligare 
iteration av testning. Därför väljer vi att besvara dem tillsammans. 
 
Under vår studie har vi fått en djup förståelse över olika testtekniker, dess syften och under vilka 
situationer de bör tillämpas. Testtekniker är kärnan av testningen och även om testaren inte 
känner till några testtekniker kan testaren fortfarande tillämpa dem omedvetet. Detta på grund av 
att ett testfall alltid berör en eller flera testtekniker. I och med att det förekommer oerhört många 
olika situationer under testarbetet blir det svårt att ge konkreta riktlinjer för hur testtekniker skall 
tillämpas. Vi vill dock poängtera att alla testtekniker finns för en anledning. Därför är det viktigt 
att tänka igenom sina beslut ifall någon testteknik skall uteslutas. Vi anser däremot att 
samlingsnamnen white box-testning och black box-testning alltid skall användas. Båda har sina 
för- och nackdelar, men tillsammans kompletterar de varandra (Eriksson 2008, s. 163). 
 
Från vår empiri har vi insett att både ad hoc-testning och utforskande testning är viktiga men att 
de inte kan stå på egna ben. De skall istället ses som komplement till testfall. Därför anser vi att 
testfall är ett måste. Till skillnad från testtekniker är det lättare att precisera vad testfallen skall 
innehålla samt hur de skall framtas. En vikig aspekt för lyckad användning av testfall är att alla 
testfall skall ha samma uppbyggnad. Hur uppbyggnaden skall se ut är dock väldigt 
situationsanpassad och upp till varje testorganisation. Då testfallen har liknande struktur blir det 
lätt att återanvända dem. Dessutom är det enklare för testarna att känna igen sig och risken att 
viktig information utesluts eller missas minskas oerhört. Men trots detta anser vi ändå att den 
mest avgörande faktorn för en lyckad tillämpning av testfall är processen (framtagning, 
felrapportering och resultatloggning) kring testfall. Då processen genomförs på ett bra och 
enhetligt sätt får arbetet en bra struktur, dokument som skapas får hög kvalitet och även 
hanteringen och uppföljning av testfallen underlättas. 
 
Det finns ett allmänt ordspråk som lyder: Rom byggdes inte på en dag. Detta anser vi även gälla 
för testarbetet. Det tar tid att ta fram en lyckad testprocess och för att inte tvingas börja om från 
ruta ett inför varje nytt uppdrag anser vi att både uppföljning och erfarenhetsåtervinning skall 
utnyttjas. Detta menas att efter avslutat projekt listas alla fram- och motgångar upp för att på så 
sätt genomföra en form av utvärdering så att framgångarna bibehålls och motgångar undanröjs.  
 
Genom vår empiriska studie kommer vi fram till att det inte alltid behövs följa någon 
standardiserad modell för att få en någorlunda bra testprocess för att uppnå good-enough quality. 
Dock är detta inte något vi rekommenderar, då risken är stor att hamna ute på hal is. Vi har även 
uppfattat att ju större testorganisationen är desto mer strukturerad bör den vara. Detta behov anser 
vi växer exponentiellt med förhållandet till testorganisationens storlek. 
 
Till sist vill vi även poängtera att testning är en del av något större, nämligen 
systemutvecklingsprocessen. Denna involverar många parter och det är viktigt att 
kommunikationen och samspelen mellan dessa är god. I och med att både utveckling och test 
utgår från kundens fastställda krav på systemet är det viktigt att alla parter granskar kraven för att 
avgöra om de är möjlig att uppnås. Det är även viktigt att alla parter delar samma uppfattning 
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genom att tolka kraven likadant. Detta förenklas oerhört mycket om kraven är SMARTa1. Det är 
viktigt att det finns en öppen och strukturerad dialog mellan utvecklarna och testarna. Syftet med 
detta är att felrapporteringen då kan hanteras på ett bra sätt genom att identifierade fel kan 
upprepas och utvecklarna får tydliga instruktioner på vad som behöver åtgärdas. Det är även 
viktigt att alla parter utför sina jobb ordentligt för att ett bra resultat skall kunna genereras. 
Kravgubbarna skall se till att kraven är SMARTa, testarna skall se till att systemet har hög 
kvalitet genom att den testas och utvecklarna skall se till att systemet är bra uppbyggd. Om detta 
upprätthålls förenklar alla parter både sina egna och andras arbeten. Dessutom ju bättre 
dokumentation en part framställer desto lättare blir det för dem själva samt för de andra berörda 
parterna. I slutändan har alla trots allt samma mål, nämligen en nöjd kund. Vi anser att det behövs 
gott samarbete för att uppnå detta.  

                                                 
1 SMART står för Specific, Measurable, Achievable, Realistic och Traceable. På grund av språkskillnader ser den 
svenska varianten lite annorlunda ut: Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta. Dock fungerar båda 
varianterna lika bra. 
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8 Diskussion 

8.1 Utvärdering av arbetssättet och resultat 
Under detta avsnitt utvärderar vi allt relevant som berört vår uppsats. Vi diskuterar vårt 
arbetssätt, dess bra och dåliga sidor samt vad som skiljde sig från vår planering. Även studiens 
resultat utvärderas enligt vår utvärderingsmetod (se 3.6 Utvärderingsmetod, s. 23) där vi 
använder trovärdighet, äkthet, representativitet, överförbarhet och tillämpbarhet som 
utgångspunkt. 

8.1.1 Utvärdering av resultat 

8.1.1.1 Äkthet & trovärdighet 
Vi anser att vår rapport uppnått en hög äkthet och trovärdighet. Detta genom att vi både har 
tillämpat djupgående teori och framtagit bred empirisk bakgrund som involverar kvalitativa 
intervjuer. Det finns en röd tråd genom hela rapporten men dock så kräver den att läsaren läser 
igenom hela arbetet, från början till slutet. I och med rapportens något stora omfång har vi 
förståelse för att detta inte alltid ske, utan läsaren hoppar mellan kapitlen. För att bibehålla den 
röda tråden under en sådan situation har vi försökt att referera i möjligaste mån till föregående 
berörda kapitel.  
 
Vi har även använt oss av citat, modeller och vedertagna metoder inom vår empiriska studie för 
att stärka rapportens äkthet. Dessutom tror vi att det arbetssätt som vi använde under 
rapportskrivningen bidragit till äktheten. Vi valde att alltid skriva tillsammans för att alltid kunna 
bolla idéer och granska varandra direkt. I och med att vi båda alltid var överens om vad som 
skrevs kan vi båda stå för det som har skrivits. 

8.1.1.2 Representativitet 
Vi anser att representativiteten inom vår studie är god då vi har undersökt två olika fall.  
  

• Volvo IT 
• IT-företaget 

 
Dessa fall representerar den lilla/mellan och stora organisationstyperna. Genom att vi jämför dem 
med varandra tillsammans med teorin anser vi att vi får en bra och bred representativitet. Dock 
har vi en önskan att kunnat genomföra fler kvalitativa intervjuer vilket kunnat leda till ännu bättre 
representativitet samt högre äkthet och trovärdighet.  

8.1.1.3 Tillämpbarhet & överförbarhet 
Under vår utbildning har vi upptäckt bristen på utbildning och fokus som berör vårt ämne. Detta 
har styrkts både av teorin samt empirin. Vi anser därför att tillämpbarheten hos vår rapport blir 
väldigt god. Detta tillsammans med bra och god överförbarhet som vi anser vi har uppnått från 
våra fallstudier. Vi hoppas att vår rapport har väckt ett intresse hos våra läsare som möjligtvis 
forskar vidare inom ämnet som då kan återanvända delar av vår rapport. 
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8.1.2 Metodutvärdering 
Planeringen var inte ett moment som vi stressade igenom utan vi lät den ta den tid den behövde. 
Detta medförde att planeringen tog mer tid än normalt. Vi anser dock att detta var något som 
gynnade oss då vi aldrig var osäkra på vad vi skulle göra. Planeringen visade tydligt vad som 
skulle göras, när det skulle göras samt i vilken ordning de olika momenten skulle ske. 
 
Våra metodval kring kvalitativa intervjuer följde enligt planerna och bidrog till det vi förväntade 
att de skulle göra. Dock tog vi en sak för givet som vi senare insåg var fel. Detta var inspelning 
av intervjun med en utav våra respondenter, vilket respondenten/företaget inte godkände. Vi 
insåg senare att det var en miss att vi inte hade förberett oss bättre för en sådan situation. Men vi 
gjorde det bästa av situationen och vi tycker att resultatet blev bra ändå. Vi ändrade även planerna 
kring transkriberingen av den andra intervjun, som vi fick spela in. Då vi inte riktigt insåg vinsten 
av att vi båda två skulle transkribera, valde vi att enbart en utav oss skulle genomföra den.   
 
Till sist vill vi poängtera över hur nöjda vi är över ämnesvalet och vi anser att vi har lyckats 
uppnå vårt inofficiella mål, nämligen fått en bra förståelse över hur testning bör fungerar. 

8.2 Förslag till fortsatt forskning 
Vi har under vår studie identifierat ett antal intressanta ämnen som vi kan tänkas forska vidare på 
och som vi även kan tänka oss att andra är intresserade av. 

 
• Hur ser förhållandet mellan testare och utvecklare ut? 

Vi har fått den bilden att det ibland kan förekomma ett slags ”krig” mellan testarna och 
utvecklarna. Utvecklarna vill bygga ett så felfritt system som möjligt, medan testarna vill 
identifiera så många fel som möjligt. Här finns det en risk att det blir för personligt. Det 
blir en typ av ”vi mot dem”-känsla. Därför skulle det vara intressant att genomföra en 
studie som behandlar denna företeelse och därigenom kunna få en bild på vad parterna 
egentligen tycker och tänker. 

 
• Uppföljning hos IT-företaget 

Under vår studie har vi fått en blick på IT-företagets nuvarande testprocess och deras 
framtidsplaner. Det skulle bli intressant med en uppföljning och se hur det blev och vad 
det resulterade i. Vi är dock medvetna om att IT-företaget är anonyma i vår studie men 
om någon skulle vara intresserad kan de kontakta oss och vi skall se vad vi kan göra. 
 

• Enkätundersökning 
I och med att vår studie använde sig av kvalitativa intervjuer vore det intressant att 
genomföra en kvantitativ insamling som berör vårt ämne. Insamlingen kan då utgå från 
vårt frågeschema. 
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10 Bilagor 

Bilaga 1 - Processgraf över förberedelsen av interv ju 
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Bilaga 2 - Processgraf över genomförande av intervj u 
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Bilaga 3 - Processgraf över analys 
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Bilaga 4 - Etisk hänsyn kring intervju 
 
 

Etisk hänsyn  
 
 
 
Härmed intygar vi............................................................................................... att den 
insamlade informationen kommer att användas för forskning inom ämnet Informatik på 
Institutionen för Data och Affärsvetenskap, Högskolan i Borås och att vi därmed 
respekterar informanternas etiska rättigheter. 
 
 
 

Datum, Plats     Underskrift 
 

Handledare Bilyana Martinovsky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag, ..............................................................., accepterar att medverka som informant 
inom studiet av Carrie Huynh och Martin Segelfeldt, Institutionen för Data och 
Affärsvetenskap, Högskolan i Borås. 
 
 
 
 

Datum , plats     Underskrift 
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Bilaga 5 - Frågeschema för intervju av respondenter  

 

Frågor angående intervjun 

• Vill du framstå som anonym i vår uppsats? 
• Har du något emot att vi spelar in hela intervjun? 

 

Generella frågor 

Personliga  
• Vad har du för roll inom företaget? 
• Vad har du för uppgifter och vad ansvarar du för? 
• Vad har du för erfarenheter inom systemutveckling, framförallt testning? 

Om organisationen 
• Hur många anställda har ni inom testavdelningen/testorganisationen och hur ser 

fördelningen av roller ut? 
• Anser du att ni har alla nödvändiga roller inom testavdelningen/testorganisationen? 
• Hur länge har testavdelningen/testorganisationen funnits? 

o Mognadsgrad 
o Om nyligen, syftet med avdelningen/organisationen? 

• Hur ser organisationen på testning? 
• Hur mycket arbete finns det? 

o Bedriver ni flera projekt samtidigt? 
 

Frågor om testprocessen 
• Hur ser testprocessen ut? Följer den någon modell/metod? 

o Har ni någon form av riskhantering och hur sker den? 
o Har ni någon granskningsprocess och hur sker den? 

� Granskar ni enbart era dokument eller även de som berör själva 
systemutvecklingen? 

o Hur sker kommunikationen inom testavdelningen/testorganisationen? 
� Möten? 

o Hur ser er dokumentation ut? 
� Hur mycket dokumenterar ni? 
� Vad ser ni för syfte med det? 

o Kan ni beskriva framtagning, utförande och uppföljning av era testfall? 
� Mall 
� Riktlinjer 
� Testdata 
� Prioritering 
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� Granskning 
� Dokumentation av resultat 

o Använder ni någon form av testmiljö och hur ser den ut? 
� Flera testmiljöer beroende på vad som testas? 

o Vad avgörs att testningen är avslutad?  
� Vad har ni för slutkriterier? 
� Uppföljning? 

• Hur uppstod den (testprocessen)? 
• Vilka positiva och negativa saker finner du inom testprocessen? 
• Vad avgör en lyckad testprocess?  

o Vilka faktorer? 
o Vilken kompetens/roller? 

• Hur planerar ni er testarbetet för testningen av ett system?  
o Vad ingår i planeringen?  
o Omfattning? 

• Hur mycket resurser får ni för testning? Hur stor andel av budgeten för 
systemutvecklingen? 
 

Frågor om testteknik/verktyg 
• Hur ser du på automatiserade tester? 
• Använder ni några testverktyg? Om ja, motivering? 

 
Avslutande frågor 

• Vad anser du är det viktigaste inom testning? 
• Något som du vill tillägga? 
• Vill ni ha en kopia av vår uppsats när den är klar? 
• Kopior av dokument från organisationen 

 

Frågor till Amir Memarian (Volvo IT) 

• Vad utgör en bra test manager? 
• Skillnader mellan test manager och testledare?  
• Hur många personer ansvarar du för? 
• Kan du beskriva en test managers uppgift med dina egna ord? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 
hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 
organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 
och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra 
IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att designa 
deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och 
designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 
är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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