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Abstract 
 
This thesis is written in Swedish. 
 
Test process and testing always goes hand in hand with system development since you always 
have to assure the quality of the product. But how can we assure the quality of the testing? In this 
thesis we are trying to answer the question “How do you know you’re doing it right?” by 
developing a method of evaluation. To assure the quality of our method we used six different 
criteria. These are functionality, reliability, usability, accessibility, credibility and 
value/relevance. To achieve these we used a iterative process which is based on Design Science 
research. Our first iteration involves an application of the initial design of our method. In our 
second iteration we used methodology to evaluate our method. Our third and also the last 
iteration involved another application of out method on a company to assess if the method fulfills 
its goals (criteria). In the end of our study out method is able to help you to answer the question 
“How do you know you’re doing it right?” 
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Sammanfattning 
 
Under systemutvecklingsprocesser måste man alltid genomgå ett arbetsmoment där 
systemutvecklingsobjektet testas för att kvalitetssäkras. Men vem kvalitetssäkrar det arbetssätt 
som används vid testningen? Denna magisteruppsats går ut på att ta fram ett arbetssätt för att 
svara på frågeställningen ”Hur vet vi att vi gör rätt?”. Det som vi tog fram är en 
utvärderingsmetod för testprocess inom systemutveckling. För att utvärderingsmetoden skall vara 
värdefull tog vi fram ett antal kriterier som vi arbetade mot under framtagningen av metoden. 
Dessa är funktionalitet, tillförlitlighet, tillämpbarhet, tillgänglighet, trovärdighet och 
värde/relevans. För att lyckas med vårt mål med studien är det viktigt att vi beaktar det 
tillvägagångssätt som utnyttjas. Detta gjorde vi genom att vi tillämpade en iterativ process som 
utgår från design science. Den första iterationen involverade en applicering av det 
utgångsmaterial som vår metod baserar sig på. Detta resulterade i den första versionen (Alpha) av 
vår utvärderingsmetod. Under andra iterationen använde vi oss av metametoden MA/SIMM för 
att utvärdera vår egen utvärderingsmetod. På så sätt tillämpade vi både intern- och 
teorigrundning. Detta resulterade i den andra versionen (Beta) av vår utvärderingsmetod. I den 
tredje och även vår sista iteration, applicerade vi vår beta–version av utvärderingsmetoden på ett 
företag för att på så sätt se ifall utvärderingsmetoden uppnår sina kriterier, men även 
vidareutveckla metoden ytterligare. Detta resulterade i den slutgiltiga versionen (Release 
Candidate) av vår utvärderingsmetod. Den slutgiltiga versionen har gått en lång väg från sin 
utgångspunkt. Genom våra tre iterationer genomförde vi situationsanpassning, intern-, teori- och 
empirigrundning samt ökat användarvänligheten. Detta för att vår utvärderingsmetod skall kunna 
stå på egna ben och hjälpa verksamheter att förbättra sina testprocesser genom att besvara frågan 
”Hur vet vi att vi gör rätt?”. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Testning är en central del inom systemutveckling oavsett vad som utvecklas. Det finns alltid ett 
behov av att klargöra både för sig själv samt för andra att det som har utvecklats uppnår 
kravspecifikationen samt önskat kvalitet. Detta speglar inte minst genom hur de aktuella 
systemutvecklingsmetoderna lyfter fram testning i deras övergripande modeller, exempelvis RUP 
där test utgör en egen disciplin. (Lunell 2003, s. 40) Även inom variationer av 
vattenfallsmodellen utgör testning en egen alternativt en del av en fas i 
systemutvecklingsprocessen (Verification/Test/Testing). Ett exempel på en vidareutveckling av 
vattenfallsmodellen som inte har med testning i sin modell är Andersens livscykelmodell. Men 
trots att testning inte finns med i modellen förespråkar Andersen mycket om kvalitet och 
kvalitetssäkring. Han menar att kvalitetstänkande och kvalitetsmedvetande måste vara en del av 
systemutvecklingen. Men det räcker inte med att genomföra tester på en nästan färdig produkt 
utan kvalitetstänkandet måste genomtränga hela systemutvecklingen. (Andersen 1994, s. 467-
468) Andersen nämner två typer av centrala åtgärder inom kvalitetssäkring, nämligen tekniska 
besiktningar (granskning) och tester.  (Andersen 1994, s. 470)  
 
Vad gäller agila utvecklingsmetoder har många uppfattningen att de är en ursäkt för ad hoc, 
vilket innebär odisciplinerad kodning. Men Highsmith (2002, s. 150) menar att arbetssättet som 
agila utvecklingsmetoder förespråkar beror på att man ständigt vill hitta nya sätt för att uppnå 
målen med snabb överlämning av produkt, låg nivå av felaktigheter och flexibilitet. Highsmith 
(2002, s. 163) menar också att agila utvecklingsmetoder inte innebär att man föredrar snabbhet 
över kvalitet, utan målet är att öka snabbheten och förbättra kvaliteten. Här spelar därför testning 
också en stor roll. Inom exempelvis XP (Extreme Programming) utgör testning ett utav 
kärndelarna. (Carlsson 2002, s. 26-27) XP förespråkar testdriven design och principen för 
testning lyder: listen (requirements) – test – code – design. Lyssna noggrant på kundens krav, 
utveckla testfall, koda objekten och designa allteftersom objekt läggs till i systemet. (Highsmith 
2002, s. 302) 
 
Vår kandidatuppsats (Huynh & Segelfeldt, 2008) inriktar sig mot frågeställningen ”Hur vet vi att 
det fungerar?” där vi studerade teorier kring området testning och dess genomförande för att på 
så sätt hitta dess syfte och mål. Målet med testning är att säkerställa kvaliteten på ett strukturerat 
och genomgående sätt. Vi undersökte även hur teorin överstämmer med verkligheten genom att 
intervjua två företag, nämligen Volvo IT och ett anonymt företag som vi valt att namnge som IT-
företaget. Vi ser denna magisteruppsats som en fortsatt forskning inom detta område. Dock 
flyttar vi fokusen ifrån ”Hur vet vi att det fungerar?” till ”Hur vet vi att vi gör rätt?”. Den senare 
frågeställningen syftar till att avgöra om appliceringen av kunskapen för att besvara första 
frågeställningen görs på rätt sätt. Detta innebär ifall den metod eller arbetssätt som används inom 
testprocessen är tillräcklig användbar och effektivt samt innehåller de väsentliga delarna. Det kan 
dock bli problematiskt att avgöra vad som är rätt och fel med tanke på att svaret påverkas av 
subjektiva antagande samt att ingen testprocess är den andra lik. Det må hända att flera 
testprocesser utnyttjar samma testmetod men testobjektet, testfokus och tillgängliga resurser är 
aldrig densamma. Med resurser syftar vi på tid, pengar, personal samt kunskap. 
 

1 
 



 

Verksamheter har som mål att öka intäkterna och minska kostnaderna. Eriksson menar att 
oplanerade och ostrukturerade testarbeten kan resultera i att testarna inte hittar de fel som finns i 
systemet eller att felen upptäcks för sent. Kostnader för att åtgärda fel i systemet stiger ju senare 
dessa fel upptäcks. (Eriksson 2008, s. 20) Om fel upptäcks efter överlämning av systemet kan 
detta leda till allvarliga konsekvenser. Detta kan gälla kostnader för åtgärdande av felen (både 
systemet, konsekvenserna och eventuella följdfel), föregångna intäkter och förlust av kunder eller 
tillit. (Pol, Teunissen & Veenendaal 2002, s. 137) 
 
Vi menar att en grundlig testprocess kan bidra till ökade intäkter och minskade kostnader. 
Intäkterna ökar då kunderna blir nöjda med kvaliteten på systemet. Ett bra tecken på detta är när 
kunden kommer tillbaka och inte produkten. Genom att effektivisera verksamheten kan onödigt 
arbete sållas bort och mer arbete kan utföras med samma resurser, om inte mindre. 
 
Detta leder till ett behov av förändringsarbete inom testprocessen. Det finns olika sätt att 
genomföra detta och det angreppssätt som vår studie fokuserar på är självutvärdering. 

1.2 Problemdiskussion 
Det är mer eller mindre allmänt känt att test finns och varför de bör utföras, men långt ifrån alla 
vet om testningen utförs på ”rätt” sätt samt vilken fokus som är den optimala. Empirin från vår 
kandidatuppsats (Huynh & Segelfeldt 2008) speglar detta väldigt tydligt då vi träffade på två 
skilda ansatser kring testning. Den ena respondenten följer den vedertagna metoden RUP, dock 
inte till punkt och pricka utan har mer eller mindre situationsanpassat metoden till verksamheten. 
Den andra respondenten följer däremot inställningen att testning genomförs i mån av tid och vid 
genomförandet tillämpas ad hoc–ansats. Här är testprocessen inte lika strukturerad och både 
planeringen och uppföljningen är bristfällig. Detta beror främst på avsaknad ledarskap då de inte 
hade någon formell testledare. 
 
Detta visar att det kan skilja mycket från en testprocess till en annan. Vissa ligger bättre till än 
andra. Detta medför att de som ligger sämre till har en hel del kvar att göra. Alla testprocesser har 
ännu inte nått sitt mål och detta leder till konsekvenser. I vår kandidatuppsats diskuterar vi 
mycket kring detta. Vi kom fram till att bristande testning leder framförallt till ökade kostnader 
och sämre kvalitet. (Huynh & Segelfeldt 2008) 
 
Men även om testprocesser innehåller brister behöver det inte betyda att allt är fel. Vid 
förändringsarbete är det viktigt att hitta och behålla testprocessens styrkor och eliminera dess 
brister. (Elg, Mattias et al. 2007, s. 155-156) Vi anser att utvärdering av testprocess är en bra 
ansats för detta ändamål. Utvärdering avgör om testprocessen har brister och ger anvisning om 
vart resurser bör läggas. Dessutom identifierar den testprocessens guldkorn. Utvärdering av 
testprocessen besvarar på så sätt frågeställningen ”Hur gör vi?”. Genom att sedan analysera 
utvärderingsresultatet besvarar vi frågeställningen ”Hur rätt gör vi?” och ”Hur bör vi göra?”. 
 
Det finns ingen utvärderingsmetod som är inriktad inom just utvärdering av testprocess men det 
finns däremot ett flertal allmänna utvärderingsmetoder (metametoder) såsom MA/SIMM och 
NIMSAD. MA i metametoden MA/SIMM står för Metod Analys och SIMM står för Samverkan 
& Situationsanpassning, Ifrågasättande & Idéutveckling, Meningsskapande & Målstyrning och 
Metodisk & Metod. En metametod är en metod för metodanalys. Genom tillämpning av 
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metametod beskriver man inte bara metoden utan man genomför även en kritisk analys av den. 
Resultatet av detta kan då utgöras som underlag för vidareutveckling av metoden.  (Röstlinger & 
Goldkuhl 1994, s. 1-2) Metametoden NIMSAD står för Normative Information Model-based 
Systems Analysis and Design. Syftet med NIMSAD är att evaluera metoder vad gäller dess 
struktur, arbetssteg, utseende etc. samt stödja processen för att ta fram slutsatser vad gäller 
metoden. Detta stämmer väl överens med MA/SIMM:s utgångspunkter. (Jayaratna 1994, s. 44) 
 
Går det då att tillämpa metametoder såsom MA/SIMM och NIMSAD för vår situation eller 
behöver vi egentligen en mer situationsanpassad metod? Vi anser att med tanke på metametoders 
generalitet krävs det mer tid och engagemang vid tillämpning av dem än situationsanpassade 
metoder som i sig redan har fokus kring utvärderingssituationen. Dessutom har 
situationsanpassade metoder tydligare arbetssteg som är kopplade till situationen, därav blir 
tillvägagångssättet mycket enklare. Vi anser även att en situationsanpassad metod skapar ett 
större förtroende hos användaren då metoden är mer lämpad för den rådande situationen.  
 
Röstlinger och Goldkuhl förklarar när och hur situationsanpassning av metoder bör utnyttjas:  
 

”Om man använder sig av en metod som stöd för att bedriva en utredning är det inte 
alltid tillräckligt med att översätta metoden till den aktuella utredningssituationen. 
Metoden kanske inte kan utnyttjas i sin helhet, utan en anpassning måste ske av själva 
metoden. Att medvetet anpassa metodanvändningen utifrån den verkliga 
utredningssituationens behov kallar vi att arbeta situationsanpassat. Att 
situationsanpassa en metod kan innebära att: 
 
1. Välja bort i metoden fördefinierade arbetsmoment 
2. Modifiera i metoden fördefinierade arbetsmoment 
3. Utföra arbetsmoment i en annan ordning än metoden föreskriver 
4. Komplettera metoden med helt nya/egna arbetsmoment 
5. Komplettera metoden med arbetsmoment som ingår i en annan metod” 

 
Utdrag 1 Situationsanpassning – När och varför det behövs  

(Röstlinger & Goldkuhl 1994, s. 13-14) 

Vi anser att vi kan hjälpa användaren att spara enormt mycket tid genom situationsanpassning. Vi 
kan då sätta fokusen på problemområdet och får därmed möjligheten att enbart beröra detta och 
abstrahera bort oväsentliga delar. Situationsanpassning innebär även att vi kan hjälpa användaren 
genom att helt eller delvis genomföra fördefinierade moment inom utvärderingsmetoden. Då vi 
har ett bestämt problemområde kan vi även anpassa våra dokumentationer och notationer till 
detta för att på så sätt stärka metodens användarvänlighet och begriplighet. Sist men inte minst 
kan vi genom situationsanpassning gå djupare in i det område som vår metod berör och fokusera 
mer på detaljerna.  
 
Vi har kommit fram till att metametoder inte är tillräckligt situationsanpassad för vår situation. 
Hur skall vi då ta fram den utvärderingsmetod som vi söker?  

3 
 



 

1.3 Studiens problemställning 
För att ta fram den utvärderingsmetod som vi söker, finns det två alternativa vägar. Antingen så 
börjar vi från ruta ett och utvecklar en utvärderingsmetod helt från grunden. Den andra vägen är 
att vi hittar en lämplig metod som vi kan utgå ifrån och därmed korta ner utvecklingstiden. Vi 
anser att det senare alternativet vore fördelaktigt samt mer attraktivt. Men som vi tidigare nämnt 
så har vi dessvärre inte lyckats hitta någon utvärderingsmetod som fokuserar på just testprocesser 
inom systemutveckling. Dock har Cronholm och Goldkuhl tagit fram en utvärderingsmetod som 
de beskriver i sin rapport Handlingsbara IT-system – design och utvärdering. Trots att 
utvärderingsmetoden egentligen är till för att utvärdera informationssystem, anser vi att den är 
applicerbar för utvärdering av testprocesser utan att utvärderingsresultatet blir lidande. Detta 
uppfylls genom genomtänkt situationsanpassning. Dessutom har Cronholm och Goldkuhl redan 
lagt mycket arbete kring sin utvärderingsmetod och därav skapat en bra grund. Vi anser därför att 
det vore onödigt för oss att börja från scratch. Dessutom skulle vi inte kunnat komma i närheten 
till det resultat som Cronholm och Goldkuhl åstadkommit i och med att vi inte innehar den 
enorma kunskap och erfarenhet som Cronholm och Goldkuhl besitter. Skaparna av 
utvärderingsmetoden har förmedlat stort intresse inom informatik och skapat goda kunskaper 
inom ämnet. Därav har de skapat ett stort förtroende hos oss.  

1.4 Studiens forskningsfrågor 
Huvudfrågan i vår studie är: 
 

• Hur kan en utvärderingsmetod vars fokus är att utvärdera en testprocess inom 
systemutveckling tas fram? 

 
Utifrån huvudfrågan ställer vi ett antal delfrågor: 
 

• Vad behöver göras för att metoden skall vara användbar?  
o Hur säkerställer vi att metoden fungerar? 

 
Det är viktigt att vår utvärderingsmetod är användbar. För att uppnå detta så måste vi först 
säkerställa att utvärderingsmetoden fungerar. Vi anser att om en metod inte fungerar så 
kan den inte heller vara användbar. 
 

• Vad behöver göras för att metoden skall bli allmän accepterad? 
 
Vi anser att genom att vi lyckas besvara första delfrågan tillsammans med sin underliggande 
fråga blir den sista delfrågan automatisk besvarad. Vi bedömer att en fungerande och användbar 
metod kommer att bli accepterad.  Vi tror även att den artefakt som vi tar fram är betydelsefull, 
vilket ger en bidragande effekt till dess acceptans.  

1.5 Studiens syfte och förväntade resultat 
Kontinuerliga förbättringar av testprocesser inom systemutveckling leder till en effektivare 
verksamhet som i sin tur har potential att öka vinstmarginalerna. En bättre testprocess leder även 
till ökad kvalitet hos produkten. Syftet med vår studie är att ta fram ett bra stöd för 
förändringsarbete av testprocesser inom systemutveckling. Detta stöd är en form av en 
utvärderingsmetod. 
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Studiens förväntade resultat är att den framtagna utvärderingsmetoden är både bra och 
genomtänkt. För att uppnå detta har vi tagit fram ett antal kriterier som vi skall utgå från under 
framtagningen av utvärderingsmetoden. Kriterierna är: 
 

• Funktionalitet – Utvärderingsmetoden skall ha en god funktionalitet på så sätt att den 
uppnår sitt ändamål. 

• Tillförlitlighet – Både utvärderingsmetodens arbetssätt och resultat som genereras skall 
vara pålitliga för användaren och andra berörda parter.  

• Tillämpbarhet – Utvärderingsmetoden skall vara tillräckligt specificerad men även 
generell för användaren att tillämpa under den givande situationen. 

• Tillgänglighet – Utvärderingsmetoden skall vara tillgänglig för användare som är 
intresserade. 

• Trovärdighet – Berörda parter skall kunna lita på utvärderingsmetoden och dess resultat. 
• Värde/relevans – Utvärderingsmetoden skall vara relevant på så sätt att den tillför ett 

värde och uppfyller ett syfte. 

1.6 Målgrupper 
De målgrupper som vi identifierat som kan tänkas vara intresserade av vår studie är framförallt 
personer som befinner sig eller som kommer att befinna sig i ett förändringsarbete som berör 
testprocesser. Resultatet av vår studie kan då vara ett hjälpmedel för dem. 
 
Vi anser även att vår studie kan väcka ett intresse hos personer som redan har befunnit sig i 
ovanstående situation. Genom resultatet av vår studie kan personerna analysera och reflektera 
över hur de hanterade sina förändringsarbeten och ta ställning till deras resultat.  
 
Utöver de målgrupper som är främst intresserade av studiens resultat finns det även en målgrupp 
som är mer intresserad av själva studien och studiens fortlöpande. I samband med framtagningen 
av utvärderingsmetoden skapar vi även kunskap om metoddesign, metametoder och design 
science. Vi kommer därav att indirekt ge riktlinjer och synpunkter kring processen för 
framtagning av utvärderingsmetoden. 

1.7 Avgränsningar 
I vår studie har vi valt att bortse från CASE–verktyg. Detta beslut beror på två anledningar. Den 
ena är resursbristen. I och med att vår studie har en begränsad mängd av resurser har vi tyvärr 
inte möjligheten att behandla detta område. Den andra anledningen är att vår studie går ut på att 
utveckla den utvärderingsmetod som CASE–verktyget skall stödja. Det blir på så sätt svårt att ta 
fram CASE–verktyg för utvärderingsmetoden när själva utvecklingen av metoden inte är 
avslutad.   

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

3. Teoretisk referensram Under detta kapitel går vi igenom relevanta teorier som berör 
vår studie. 
 

Framtagning av utvärderingsmetod 
Följande kapitlen (4-6) behandlar en av våra frågor: Hur vet vi att vår metod fungerar?. Vi 
arbetar med frågan genom att teori-, empiri och interngrunda vår utvecklingsmetod. 
Kunskapsbidraget blir därav funktionell, tillförlitlig samt trovärdigt. Vi visar även genom vår 
empiri att vår utvärderingsmetod är tillämpbar. 

 
4. Fallstudie 1 –  

Corax Administration 
 

Under detta kapitel tillämpar vi Cronholm och 
Goldkuhls utvärderingsmetod för att utvärdera ett fall. 
Detta leder till att utvärderingsmetoden kommer att 
empirigrundas. Det är även här som vi genomför vår 
initiala situationsanpassning av utvärderingsmetoden. 
Kapitel avslutas med ett avsnitt om förändringar och 
förbättringar av utvärderingsmetoden som identifierades 
under utvärderingens gång. 

5. Fallstudie 2 – MA/SIMM 
 

Under detta kapitel tillämpar vi metametoden 
MA/SIMM för att både utvärdera och dokumentera ner 
vår utvärderingsmetod. Syftet är att teori- och 
interngrunda utvärderingsmetoden och dess 
vidareutveckling. Kapitel avslutas med ett avsnitt om 
förändringar och förbättringar. 

6. Fallstudie 3 –  
Viskan Distanshandel 
System AB 

 

Under detta kapitel utnyttjas resultatet från kapitel 5 för 
att genomföra en utvärdering av ett företags testprocess. 
Huvudsyftet är att empirigrunda utvärderingsmetoden på 
ett riktigt scenario. Under denna fallstudie berör vi även 
intergrundning då vi får feedback från respondenten. 
Utvärderingen avslutas med att vi även ger 
åtgärdsförslag till Viskan Distanshandel System AB (vår 
respondent). Kapitlet resulterar med ett avsnitt om 
förändringar och förbättringar av utvärderingsmetoden.  

 

7. Slutsats och reflektion Under detta kapitel reflekterar vi över vår framtagna 
utvärderingsmetod samt besvarar våra forskningsfrågor som 
vi ställde under kapitel 1. 
 

8. Utvärdering och förslag 
till fortsatt forskning 

Under detta kapitel utvärderar vi vårt arbetssätt som använt 
under vår studie. Vi genomför även en utvärdering av 
studiens resultat utifrån utvärderingskriterier som vi tagit fram 
under metodkapitlet (kapitel 2). Kapitlet avslutas med förslag 
till fortsatt forskning och metodutveckling. 
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2 Metod 
Under detta kapitel redovisar vi det förhållningssätt och tillvägagångssätt som vi utnyttjar under 
vår studie. Detta berör strategi, insamlings- och analysmetod, presentationsmetod samt 
utvärderingsmetod. 

2.1 Studiens fortlöpande och förhållningssätt 
Vår studie är en kvalitativ inriktad designstudie som involverar tre fallstudier där alla bidrar till 
designprocessen av vår utvärderingsmetod. Varje fallstudie har en viss fokus och syfte och 
behandlar på så sätt var för sig ett problemområde. Vi anser att det som utmärker vår typ av 
studie är följande punkter: 
 

• Istället för att erhålla ny kunskap genom undersökning av ett visst fenomen vill vi istället 
fokusera oss på framtagning av en artefakt och därigenom skapa ny kunskap om både 
artefakten och själva framtagningsprocessen. Denna kunskap blir därav i form av 
normativ samt förklarande kunskap. Detta förespråkar i sin tur en hermeneutisk 
förhållningssätt som speglar vår kvalitativ inriktade designstudie. 

• I vår situation har vi enbart en övergripande planering kring framtagningen av vår artefakt 
men vi har däremot tydliga krav på vår utvärderingsmetod. En designstudie är en iterativ 
process där artefakten stegvis förfinas. Vi kommer därför att utgå från identifierade 
problem som förhindrar oss att uppnå våra fastställda mål. 

• Fokusen i vår studie ligger på artefakten om vi tar fram. Målet är att artefakten kommer 
att utnyttjas i framtiden och därmed representera något värdefullt. Därför är 
kvalitetssäkring väldigt viktigt för oss. Vi vill säkra att de problem som vi identifierar 
elimineras och inte ignoreras. 

 
Figur 1 visar en övergripande bild på hur vår studie fortlöper. Varje cirkel representerar en 
aktivitet inom vår studie. Varje aktivitet utgår från en metod, vidareutvecklar den och skickar 
vidare den nya versionen till nästa aktivitet. Vår utvärderingsmetod grundar sig på Cronholm och 
Goldkuhls utvärdering av handlingsbarheten hos IT-system (Cronholm, S. & Goldkuhl, G 2006). 
Metoden utvecklas i tre etapper där alla är av kvalitativ karaktär.  

 

2.
MA/SIMM

3. 
Empiri

(Viskan)

1. 
Empiri
(Corax)

(Alpha)

Vår metod

(Beta)

Vår metod

(Release candidate)

Vår metod

Cronholm & Goldkuhl 
Handlingsbara IT-system 
– design & utvärdering

(Prototype)  
 

Figur 1 Övergripandebeskrivning av studiens process 

Den första etappen (aktivitet 1) är av empirisk karaktär och fokuserar på förbättring och 
situationsanpassning av utgångsmaterialet. Utvärderingsmetoden appliceras på en testprocess 
som har använts under ett systemutvecklingsprojekt. Resultatet av utvärderingen skall främst 
användas för reflektion kring tillämpningen av utvärderingsmetoden och inte på själva 
testprocessens situation. I samband med att detta empirigrundas utvärderingsmetoden. Goldkuhl 
(1993, s. 21) menar att empirigrundning innebär att en metod prövas i praktiskt arbete där 
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empiriska data kring metodens användning samlas in och analyseras. Härefter värderas metoden i 
relation till de resultat som åstadkommits.  
 
I den andra etappen (aktivitet 2) utvärderar vi istället vår utvärderingsmetod. Målet med detta är 
att säkerställa så hög kvalitet på vår utvärderingsmetod som möjligt genom tillämpning av 
metametoder. Fokusen ligger på intern- och teorigrundning för att bl.a. kunna säkerställa 
metodens användbarhet. Intergrundning innebär att metodens interna kongruens värderas och 
kontrolleras. Metodens olika delar och egenskaper måste skapa harmoni och tillsammans bilda en 
kongruens. Teorigrundning omfattar två typer av grundning, nämligen förklaringsgrundning och 
perspektivgrundning. Förklaringsgrundning innebär att man med hjälp av annan allmän teori 
relaterar och prövar den befintliga metoden. Genom perspektivgrundning klargörs och värderas 
metodens perspektiv, dvs. det synsätt som metoden bygger på. Perspektivgrundning innefattar 
även värdegrundning och kategorigrundning. Värdegrundning innebär att en metod motiveras 
genom att ange och styrka de önskvärda resultaten som metodanvändningen skall leda till. 
Kategorigrunda innebär att metodens ingående kategorier prövas och värderas. Vad har metoden 
för kategorier? Är dessa kategorier lämpliga att arbeta med? (Goldkuhl 1993, s. 21-23) 
 
I den tredje, som är den sista etappen (aktivitet 3), tillämpar vi återigen empirisk grundning. 
Syftet med denna etapp är att testa tillämpningen av vår utvärderingsmetod på ett fall som ligger 
så nära den tänkbara användningssituation som möjligt. Här appliceras utvärderingsmetoden på 
ett företags testprocess som utnyttjas i nuläget.   
 
Ett annat sätt att se på vår studie är genom Figur 2 som visar sambanden mellan metametod, 
utvärderingsmetod, testprocess och testmetod. 
 

 
 

Figur 2 Översikt över vår studie 

Figur 2 visar att metametoden MA/SIMM ställer krav och ger riktlinjer på hur 
framtagningsprocessen av metoder bör ser ut. Detta utnyttjas då vi formar och preciserar vår 
utvärderingsmetod som grundar sig på Cronholm och Goldkuhls utvärderingsmetod av 
handlingsbara IT-system (se 3.2 Utvärdering enligt Cronholm och Goldkuhl, s. 20). Vår 
utvärderingsmetod är tänkt att användas vid utvärdering av testprocesser inom systemutveckling 
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för att upptäcka styrkor, brister och områden som bör förbättras alternativ åtgärdas. Förändringar 
här kan bl.a. innebära att testprocessen struktur påverkas och att den testmetod som utnyttjas byts 
ut eller ändras. Testmetoden kan följa en etablerad testmetod såsom RUP, men även vara 
egenutvecklad.   
 
Under hela studiens process studerar vi även relevanta litteraturer och dokumenterar ner delar av 
dem. I slutet av vår studie drar vi slutsatser och diskuterar kring studiens förlopp och resultat 
kopplat till studiens problemställning, forskningsfrågor, syfte och förväntat resultat. 

2.2 Strategi 
Vår studie involverar en iterativ idealtypisk och situationell metoddesign. Dessa två olika 
perspektiv demonstreras i Figur 3.  
 

 
 

Figur 3 Idealtypisk kontra situationell analys av metoder  
(Goldkuhl 1995 se Karlsson 1997, s. 52) 

Med idealtypisk analys menas att vi kommer att studera vår utvärderingsmetod utifrån dess 
dokumentation. (Karlsson 1997, s. 52) Idealtypisk analys delar därav ett likartat perspektiv som 
antas vid inter- samt teorigrundning. En situationell analys menas att vi kommer att studera vår 
utvärderingsmetod utifrån dess tillämpning, dvs. hur den används i en viss situation. (Karlsson 
1997, s. 52) Motsvarigheten här är då empirisk grundning.  
 
Då vi växlar mellan idealtypisk och situationell fokus, samt mellan intern-/teorigrundning & 
empirisk grundning krävs olika arbetssätt. Vi utnyttjar därav både induktion och deduktion, vilket 
gör att vi tillämpar en abduktiv ansats. 
 
Studiens upplägg och dess olika perspektiv som beaktas förespråkar en iterativ process. 
Processen kommer att involvera tre iterationer, en för varje fallstudie, där varje iteration 
innefattar iterationer av den process som råder för design science. Utöver detta kommer vi även 
att tillämpa grounded theory för analysering av de kvalitativa data som vi samlar in under 
studiens fortlöpande. 
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2.2.1 Design Science 
Det förhållningssätt som råder för vår studie kommer att grunda sig på de riktlinjer som finns 
inom design science. Design science är en iterativ process som går ut på att ständigt förbättra en 
produkt genom att hantera ett problem i taget. Formellt sett kan ett problem definieras som 
skillnader mellan en nuvarande situation och den önskade situationen. Att lösa problemet kan då 
definieras som en sökningsprocess som på olika sätt minskar eller eliminerar dessa skillnader. 
(Hevner et al 2004, s. 83) Den övergripande strategin för design science presenteras i Figur 4. 

 

 
 

Figur 4 The General Methodology of Design Research (Järvinen 2005) 

Figur 4 visar att all design som utnyttjar design science börjar med identifiering av ett problem. 
Därefter tas förslag på lämpliga åtgärder fram utifrån de kunskaper och teorier som råder kring 
problemområdet. Utveckling utgör den fas då de lämpliga åtgärderna realiseras. De 
implementeringar som blir helt eller delvis lyckade genomgår en evaluering för att avgöra om vi 
har löst problemet. Evaluering utgår från de funktionella kravspecifikationerna som fastställdes 
under framtagning av åtgärderna. (Järvinen 2005) 
 
Under designprocessen itereras faserna åtgärder, utveckling och evaluering. Begränsning 
(Circumscription) pilen antyder hur de delvis avslutade implementeringarna som genomfördes 
under utvecklingen leder tillbaka till identifiering av problemet. Avslutning/slutsats tyder på 
avslutningen av ett specifikt lösning av ett problem. Projektet är avslutat då inga fler problem kan 
identifieras eller då andra faktorer tvingar projektet att avslutas. (Järvinen 2005) 
 
Det finns ett antal riktlinjer (guidelines) inom design science som skall hjälpa forskare, 
recensenter, redigerare och läsare att förstå de krav som krävs för att uppnå effektiv forskning 
med hjälp av design science. (Hevner et al 2004, s. 83) Dessa presenteras nedan. 
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Guideline 1: Design as an Artifact 
Resultatet av forskning med hjälp av design science är en framtagen IT-artefakt som är både 
avsiktlig och riktad mot ett viktigt organisationsproblem. Forskare inom design science måste 
skapa en användbar artefakt i form av en konstruktion, modell, metod eller exemplifiering. 
(Hevner et al 2004, s. 82-83) 
 
Guideline 2: Problem Relevance 
Målet hos forskning med hjälp av design science är att anskaffa kunskap och förståelse för att i 
sin tur kunna utveckla teknologibaserade lösningar till viktiga och relevanta affärsproblem. Ett 
affärsproblem kan exempelvis även här vara det som utgör skillnaden mellan ett nuvarande 
tillstånd och önskat tillstånd. (Hevner et al 2004, s. 83-84) 
 
Guideline 3: Design Evaluation 
Evaluering är en avgörande fas för en lyckad applicering av design science. Det är den som avgör 
om en designartefakts nytta, kvalitet och effektivitet är uppnådd. Riktlinje 3 säger även att detta 
måste vara noggrant demonstrerat via välutförda evalueringsmetoder. En bra evaluerings fas ger 
även feedback tillbaka till konstruktionsfasen då det är en iterativ process. Evaluering kan 
genomföras med hjälp av fem olika metoder: observation, analytisk, experimentell, testning och 
deskriptiv. (Hevner et al 2004, s. 83 & 85)  
 
Guideline 4: Research Contributions 
Effektiv forskning med hjälp av design science måste tillhandahålla tydliga och verifierbara 
bidrag inom områden av designartefakt, designgrunder och/eller designmetodologier. (Hevner et 
al 2004, s. 83)  
 
Guideline 5: Research Rigor 
Forskning med hjälp av design science förlitar sig på tillämpningen av noggranna metoder inom 
både konstruktionen och evalueringen av designartefakten. (Hevner et al 2004, s. 83) 
 
Guideline 6: Design as a Search Process 
Design science är en sökningsprocess, en strävan för att uppnå ett mål. Detta sker genom dess 
ursprungliga iterativa konstruktion. Med hjälp av design science söker vi efter en artefakt som 
uppnår våra krav. Vi söker även efter lösningar på problem som uppkommer under vår process 
att designa vår artefakt. Vår sökning kan dock inte gå utanför de begränsningar och regler som 
gäller i vår situation. (Hevner et al 2004, s. 88)  
 
Guideline 7: Communication of Research 
Resultatet måste vara begripligt både för de åhörare som är mer teknologisk orienterade och de 
som fokuserar på ledning och styrning. Detta medför ett behov av att vara tillräckligt detaljrikt 
för att kunna realiseras men även förstårligt nog för att kunna användas. Utöver detta behöver 
åhörarna även kunna förstå och tolka den process där artefakten skapades samt hur artefakten 
evaluerades. (Hevner et al 2004, s. 83 & 90) 
 
  

11 
 



 

2.2.2 Vår tillämpning av design science 
Figur 5 visar en bild på hur design science förhåller sig till de olika faserna i vår studie. 

 

 
 

Figur 5 Övergripande bild över applicering av design science i vår studie 

Observera att Figur 5 visar en övergripande illustration. Varje iteration av processen innehåller 
flertal iterationer i sig. Vår design science–process börjar från huvudfrågan i vår studie, nämligen 
Hur kan en utvärderingsmetod vars fokus är att utvärdera en testprocess inom systemutveckling 
tas fram. Detta är vårt första men även huvudsakliga Awareness of Problem. Utifrån detta 
utvecklar vi ett antal artefakter, dvs. de olika versionerna av vår utvärderingsmetod (alpha, beta & 
release candidate). Evaluering av artefakterna sker genom applicering av dem i våra olika 
fallstudier. Resultatet utifrån detta blir en form av indikationer på andra nya Awareness of 
Problem som behandlas i kommande iterationer. Studiens avslut (Conclusion) blir vår slutgiltiga 
utvärderingsmetod. När vi väl hamnar här beror det på att vi har utnyttjat alla tillgivna resurser 
och inte på grund av att vi inte ha kunnat identifiera ytterligare problem.   

2.3 Insamlingsmetod & analys 
Under detta avsnitt redogör vi hur vi samlar in och analyserar data under vår studie. Vi 
beskriver även vad grounded theory innebär och hur vi utnyttjar den tillsammans med design 
science. 

2.3.1 Grounded Theory 
Grounded theory är det vanligaste synsättet för analysering av kvalitativ data och är av iterativ 
eller rekursiv karaktär. En definition för grounded theory ges i Utdrag 2. 
 

”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 2 Definition av grundad teori (Strauss & Corbin 1998 se Bryman 2002, s. 375) 
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Målet med grounded theory är att genom identifiering och definiering av begrepp samt kategorier 
och dess egenskaper bilda hypoteser som efter prövning eventuellt omvandlas till faktiska teorier. 
Slutligen så kan dessa faktiska teorier möjligtvis utvecklas till formella teorier. 
 
Utdrag 3 demonstrerar en övergripande bild
över grounded theory och dess
tillvägagångssätt. Grounded theory kan delas in
i två delar, nämligen redskap och resultat. 
Redskapen omfattar teoretiskt urval (steg 2 & 
8), kodning (steg 4), teoretisk mättnad (steg 6 & 
10) och kontinuerliga jämförelser (steg 5). 
Resultaten inkluderar de inskjutna stegen, dvs.
begrepp (4a), kategorier (5a), hypoteser (7a), 
faktisk teori (11a) och formell teori (12a). 
(Bryman 2002, s. 375-376)        
 
Det teoretiska urvalet som utnyttjas inom
grounded theory innebär att urvalet baseras på
teoretiska kriterier då det är en kvalitativ ansats
som råder. (Bryman 2002, s. 291) 
 
Kodning utgör en central del och innebär att
forskaren med hjälp av den insamlade data
försöker identifiera och definiera begrepp.
Själva kodningen kan ske genom tre former som 
representerar olika kodningsnivåer. Dessa är
öppen kodning, axial kodning och selektiv
kodning. (Bryman 2002, s. 377) 

Utdrag 3 Processer och resultat i
grounded theory (Bryman 2002, s. 379)

 
En annan viktig aspekt inom grounded theory är den s.k. teoretiska mättnaden. Detta innebär att 
forskaren fortsätter med sitt urval fram tills ett av följande villkor uppfylls: 
 

”(a) inga nya eller relevanta data framkommer om en viss kategori, (b) kategorin har 
utvecklats i termer av dess egenskaper och dimensioner och dess variation 
framkommit och (c) relationerna mellan olika kategorier är etablerade och 
validerade på ett bra sätt” 

Utdrag 4 Villkor för teoretisk mättnad (Bryman 2002, s. 292) 

Med andra ord förklara Utdrag 4 att när vi har kommit fram till en punkt då vi inte får ut något 
mer av att fortsätta är det lika bra att stanna. 
 
Kontinuerliga jämförelser innefattar ständiga jämförelser mellan begrepp och kategorier för att 
säkerställa ett nära samband mellan data och konceptualisering i hopp om att korrespondensen 
stärks. (Bryman 2002, s. 376) 
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2.3.2 Design Science & Grounded Theory i harmoni 
Målet med vår studie är att ta fram en god utvärderingsmetod som är funktionell, tillförlitlig, 
tillämpbar, tillgänglig, trovärdig samt levererar ett värde. Vi tror att tanken bakom design science 
passar bra in i det sätt som vi vill ta fram vår utvärderingsmetod. Dock kan design science tolkas 
som en väldigt övergripande ansats. För att strukturera upp arbetssättet ytterligare utnyttjar vi oss 
av grounded theory.  
 
I och med att vi är mer intresserade av den slutgiltiga produkten, dvs. vår utvärderingsmetod, än 
teorier ser vi grounded theory som ett hjälpmedel för oss att gå från fasen Awareness of Problem 
till fasen Suggestion inom design science. Detta genom att grounded theory hjälper oss att ta fram 
en Suggestion utifrån frågeställningen Awareness of Problem. Beroende på om Suggestion är 
baserad på hypoteser eller faktisk teori som tagits fram genom grounded theory påverkas faserna 
Development och Evaluation. Ju grundligare grounded theory genomförs, desto tydligare och 
bättre teorier kan vi uppnå. Dessa leder till bättre Suggestions som i sin tur leder till mindre risk 
för Circumscription. Med andra ord ökar detta sannolikheten till ett lyckat resultat. 
 
Vi anser även att grounded theory kan hjälpa oss att uppnå de guidelines som finns inom design 
science, framförallt de som är inriktade mot forskning (guideline 4 & 5). 

2.3.3 Fallstudie 1 
Under den första etappen av vår metoddesign bedriver vi en utvärdering av testprocessen under 
utvecklingen av systemet Corax Administration som vi varit delaktiga att utveckla. Varför vi 
väljer just Corax Administrations testprocess beror dels på tillgängligheten men också för att vi 
under utvecklingen av system inte använde någon strukturerat testprocess. Tillgängligheten hos 
Corax Administration medför framförallt att vi har tillgång till all tillhörande dokumentation.  
 
En vetenskaplig avrapportering skall vara objektiv därför blir det en intressant fråga om huruvida 
vi, som forskare, uppnår detta vid utvärderingen med tanke på att vi har varit delaktiga i 
utvecklingen av det valda systemet. Vi anser dock att detta inte spelar någon större roll då vi 
egentligen är mer intresserade av processens gång och appliceringen av utvärderingsmetoden än 
hur ”bra” testprocessen var under utvecklingen.   
 
Den insamlingsmetod som tillämpas följer de arbetsstegen som beskrivs i utvärderingsmetoden 
enligt Cronholm och Goldkuhl (se 3.2 Utvärdering enligt Cronholm och Goldkuhl, s. 20). I 
samband med utvärderingen av Corax Administrations testprocess genomför vi löpande analyser 
kring tillvägagångssättet som Cronholm och Goldkuhl rekommenderar. Genom att tillämpa 
design science och grounded theory söker och löser vi kontinuerligt osäkerhet och problem som 
uppstår under utvärderingens gång samt identifierar förbättringspotentiella områden. Det som vi 
främst vill besvara är om vår val av utgångsmaterial till vår utvärderingsmetod är applicerbar. 

2.3.4 Fallstudie 2 
Under den andra etappen av vår metoddesign bedriver vi en utvärdering av vår egen 
utvärderingsmetod. Som vi diskuterade under problemdiskussionen är metametoder för generella 
för att kunna användas som utvärderingsmetod för testprocess inom systemutveckling. Istället 
väljer vi att tillämpa metametoder för utvärdering av den utvärderingsmetod som vi skall ta fram. 
Syftet med detta är att intern- och teorigrunda vår utvärderingsmetod. 
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Vi väljer att använda oss av MA/SIMM. Detta beslut baseras på ett antal anledningar. 
 

• MA/SIMM grundar på samma perspektiv som vår utvärderingsmetod – handlingsbarhet 
• MA/SIMM är mer lättförståelig – Både för oss och för läsaren 

o Dokumentation är på svenska 
• MA/SIMM är komponentbaserad, liksom utvärderingsmetoden 

 
Trots att både utvärderingsmetoden och metametoden är framtagen av VITS–gruppen anser vi att 
detta inte påverkar studien. Detta pga. att metoderna är framtagna individuellt och det finns ingen 
relation mellan dem som indikerar några former av dilemman. MA/SIMM är dessutom en allmän 
metametod som skall vara tillämpbar för alla metoder inom ramen av systemutveckling, vilket 
stämmer överens med vår situation. Därför tror vi inte att vårt val försämrar resultatet i vår studie 
utan möjligtvis tvärtom.   
 
Den insamlingsmetod som tillämpas följer de arbetsstegen som beskrivs i MA/SIMM (se 3.3 
Metodanalys enligt SIMM (MA/SIMM), s. 24). Vi kartlägger utvärderingsmetoden och studerar 
dess uppbyggnad. Genom att genomföra mål-, styrke- och problemanalys av 
utvärderingsmetoden kan vi se vad som kan och bör förbättras hos den. 
 
Under fallstudie 2 ligger fokusen mycket på att hitta områden som kan förbättras genom att 
identifiera problem (Awareness of Problem) som finns i vår nuvarande utvärderingsmetod samt 
tillvägagångssättet (Suggestion) för att lösa dessa.  

2.3.5 Fallstudie 3 
Under den tredje etappen utsätter vi utvärderingsmetoden för ett företag för att på så sätt fullfölja 
den påbörjade design science–processen. Suggestions från fallstudie 2 behandlas i fallstudie 3 
genom att diskutera dem med den valda respondenten som besitter god kunskap inom 
problemsituationen. Genom detta får vi en bra grund hos den artefakt som vi utvecklar. Utöver 
detta evaluerar vi även artefakten för att undersöka om vi har löst de identifierade problemen. 
Denna evaluering sker genom både applicering och diskutering av/kring utvärderingsmetoden. 
Utöver detta söker vi även efter allmänna synpunkter kring utvärderingsmetoden för att sedan 
behandlas dessa på bästa möjliga vis. 
 
Fallstudie 3 berör även den slutgiltiga evalueringen av helheten. Detta innebär att hela 
utvärderingsmetoden appliceras på ett företag i en skarp situation för att testa om målen som vi 
önskas uppnå med utvärderingsmetoden uppfylls. Vi ser detta som det slutgiltiga testet för vår 
studie där vi vill undersöka om utvärderingsmetoden har potential att stå på egna ben. 
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Urval 
För att hitta en lämplig respondent för vår tredje fallstudie har vi ett antal kriterier som 
respondenten skall uppfylla. Respondenten skall: 
 

• Syssla med systemutveckling 
• Ha en testprocess 
• Ge oss tillgång till dokumentation 
• Ställa upp för flertal intervjuer med nyckelpersoner 
• Ha en geografisk närhet gentemot oss 
• Vara tillgängliga under den inplanerade tiden för studien 

 
Våra urvalskriterier är väldigt generella då vi anser att det viktiga i vår tredje fallstudie är att få 
tillgång till företagets material och nyckelpersoner. Då vår utvärderingsmetod syftar till att vara 
en generell metod så ställer vi inga krav på företaget struktur samt testprocess. Detta för att det 
egentligen inte skall spela någon roll då vår utvärderingsmetod skall vara tillämpar oavsett 
situation. När vi identifierat en lämplig respondent som uppfyller urvalskriterierna bokar vi in ett 
personligt möte för att säkerställa att respondenten verkligen är den vi söker. När vi säkerställt 
detta börjar själva fallstudien. 
 
Dokumentinsamling och dokumentstudie 
Vår utgångspunkt för fallstudie 3 är att i största möjliga mån utnyttja och utgå från företagets 
dokumentationer som berör deras testprocess. Anledningen till detta är att vi anser att om vi 
försöker att hitta så många svar som möjligt i dokumentationerna så kan vi istället utnyttja våra 
intervjutillfällen mer effektivt.  
 
Intervjuer 
Fallstudie 3 involverar bl.a. ett antal intervjutillfällen. Syftet med dessa är att besvara de 
frågeställningar som dyker upp under appliceringen av utvärderingsmetoden och som ej kunde 
besvaras genom vår dokumentstudie. Intervjutillfällena är även till för diskussion kring 
utvärderingsmetoden och för uppföljning där vi kontrollerar våra tolkningar. 
 
Intervjutillfällena involverar ett flertal semi–strukturerade kvalitativa intervjuer som har en tydlig 
fokus. Anledningen till att vi väljer denna typ av intervju är att vi inte vill vara allt för 
strukturerade under intervjuerna utan kan istället lägga fokusen på respondenterna och vad de har 
att säga om situationen. Dock förbereder vi ett antal frågeställningar som vi vill få besvarade. 
Alla intervjuer som genomförs spelas in om det godkänns av respondenten, i annat fall sker det 
istället mer noggrannare anteckningar. 
 
Efter varje genomförd intervju transkriberas de delar som vi anser är nödvändiga. Detta kan 
exempelvis gälla djupa diskussioner mellan oss och respondenten eller där det förekommer 
otydligheter under intervjun. En annan punkt som vi anser är viktig att det transkriberas är då det 
uppträder förbättringsförslag från respondenten. De delar av intervjuerna som vi väljer att inte 
transkribera är då vi stämmer av våra tolkningar från en tidigare diskussion och där dessa 
tolkningar stämmer överens med situationen och hur respondenter ser på det hela. 
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2.3.6 Dokumentens kvalitet 
Under våra fallstudier samlar vi kontinuerligt in olika typer av dokument. För att säkerställa 
studiens kvalitet är det viktigt att även beakta kvaliteten hos de dokument som utnyttjas. Scott 
föreslår fyra kriterier som vi bör tänka på:  
 

” – Autenticitet. Är materialet äkta och av ett otvetydigt ursprung? 
– Trovärdighet. Är materialet utan felaktigheter och förvrängningar? 
– Representativitet. Är materialet typiskt när det gäller den kategori det tillhör?  

   så inte är fallet, känner man till i vilken grad det inte är typiskt? 
– Meningsfullhet. Är materialet tydligt och begripligt?” 

 
Utdrag 5 Kriterier för bedömning av kvaliteten hos dokument  

(Scott 1990, se Bryman 2002, s. 357) 

Kriterierna i Utdrag 5 är ett sätt för oss att behandla trovärdigheten och äktheten (se 2.5 
Utvärderingsmetod) hos dokumenten som berör vår studie. Detta medför att kvaliteten hos de 
dokument som studeras och analyseras säkerställs. 

2.4 Presentationsmetod 
Under studiens gång försöker vi att förenkla läsbarheten genom att tillämpa oss av vedertagna 
metoder såsom grafer och figurer av olika slag samt textuella beskrivningar av dem. Vi använder 
även oss av tabeller för att presentera data på ett strukturerat och lättläst sätt. Utöver detta 
utnyttjar vi även citationer för att stärka studiens trovärdighet. Med tanke på omfattningen hos 
kriterielistorna och kriterievärderingstabellerna har vi valt att dra nytta av bilagor som vi hänvisar 
till under rapportens gång.  
 
För att stärka den röda tråden utnyttjar vi även oss av figur-/tabell-/utdragsförteckning 
(beskrivning) och korsreferenser. Vi har även valt att utöka innehållsförteckningen med de 
nämnda förteckningarna. 

2.5 Utvärderingsmetod 
När vi har slutfört vår studie är det viktigt att studiens fortlöpande bedöms och värderas. Detta för 
att visa studiens reliabilitet och validitet. Två grundläggande kriterier för detta ändamål är 
trovärdighet och äkthet. (Bryman 2002, s. 257-258) 
 
Trovärdighet 
Detta kriterium byggs upp av fyra delkriterier. 
 

• Tillförlitlighet 
Att skapa tillförlitlighet hos studiens resultat innebär en säkerställning av två saker. Den 
ena är att forskningen genomförts enligt de regler som råder. Den andra är att visa att 
forskaren har fått sina uppfattningar om verkligheten bekräftade av respondenten. 
(Bryman 2002, s. 258) 
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• Överförbarhet 
Inom kvalitativ forskning ligger fokusen på djup och inte bredd angående resultatet. 
Genom att ta fram fylliga beskrivningar (thick descriptions) kring situationen som 
studeras och förse andra med dessa kan man bedöma hur pass överförbara resultaten är till 
en annan situation. (Bryman 2002, s. 260) 
 

• Pålitlighet 
För att uppnå pålitlighet kring studien krävs det att forskaren skapar en fullständig och 
tillgänglig redogörelse av alla faser inom forskningsprocessen. Denna redogörelse skall 
granskas av andra under forskningens gång där kvaliteten hos procedurerna skall 
bedömas. (Bryman 2002, s. 260-261) 

 
• Möjlighet att styrka och konfirmera 

Detta delkriterium behandlar objektiviteten kring studien. När forskaren inser att det inte 
går att uppnå någon fullständig objektivitet i studien skall forskaren försöka säkerställa att 
inga personliga värderingar eller egna teoretiska inriktningar har påverkar utförandet av 
och resultatet från en undersökning. (Bryman 2002, s. 261) 

 
Äkthet 
Detta kriterium berör mer generella frågor som rör forskning i allmänhet. (Bryman 2002, s. 261) 
 

• Rättvis bild 
Ger studien en tillfredsställande rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som 
råden hos respondenterna? 
 

• Ontologisk autenticitet 
Hjälper studien respondenterna att få en bättre förståelse över sin situation och de 
förhållanden som de vistas i? 
 

• Pedagogisk autenticitet 
Hjälper studien respondenterna att få en bättre bild av hur andra personer i liknande 
situationer upplever? 
 

• Katalytisk autenticitet 
Hjälper studien respondenterna att förändra sin situation? 

 
• Taktisk autenticitet 

Hjälper studien respondenterna att få bättre möjligheter att realisera de åtgärder som 
krävs?   

 
För att säkerställa kvaliteten i vår studie kommer vi att ha dessa kriterier i åtanke och i bästa 
möjliga mån försöka uppfylla dessa under bedrivandet av vår studie. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Vad är en metod? 
Goldkuhl delar in en metod i tre delar: arbetssätt, notation och begrepp. Arbetssätt syftar på 
tillvägagångssättet för arbetet. Notation omfattar de beskrivningar som skall tas fram samt hur 
dessa skall tolkas. Notation kan i sig delas in semantik, symbolform och syntax. Den sista 
beståndsdelen av en metod, begrepp, syftar till att binda samman de tidigare beståndsdelarna 
genom att medverka i båda delarna. (Röstlinger & Goldkuhl 1994, s. 3) 
 
Goldkuhl nämner även datorstödda verktyg som kallas för CASE–verktyg och som är till för att 
underlätta metodutnyttjandet, exempelvis genom framställning, användning och hantering av 
dokumentation enligt metoden. (Röstlinger & Goldkuhl 1994, s. 3) 
 
Figur 6 illustrerar de delar och sammanhang som råder enligt Goldkuhls definition av begreppet 
metod. 
 

ARBETSSÄTT BEGREPP

CASE-VERKTYG

Semantik

Symbolform

Syntax

NOTATION

METOD

 
 

Figur 6 Metod – Delar och sammanhang (Röstlinger & Goldkuhl 1994, s. 4) 

 
  

19 
 



 

3.2 Utvärdering enligt Cronholm och Goldkuhl 
Detta kapitel sammanfattar det angreppssätt som Cronholm och Goldkuhl beskriver för 
utvärdering i deras rapport Handlingsbara IT-system – design och utvärdering, under kapitel 6. I 
rapporten framstår det inte om författarna ser angreppssättet som en modell, metod eller någon 
annan benämning. Vi tolkar angreppssättet som en metod, därför kommer vi att använda oss av 
begreppet utvärderingsmetod när vi hänvisar till Cronholm och Goldkuhls angreppssätt för 
utvärdering. Kapitlet syftar till att ger läsaren en överblick över utvärderingsmetoden. För mer 
utförlig och detaljerad beskrivning hänvisar vi oss till författarnas dokumentation (Cronholm & 
Goldkuhl 2006). 

3.2.1 Cronholm och Goldkuhls utvärderingsmetod 
Cronholm och Goldkuhl menar att det finns flera förslag på hur en utvärdering kan genomföras 
med tanke på dess komplexitet. Men för alla utvärderingsansatser finns det ett antal 
grundläggande utvärderingsfrågor. Tanken bakom Cronholm och Goldkuhls metod är att den 
skall täcka dessa utvärderingsfrågor. Dessa frågor är: om vad? (objekt), av vad? (data), med vad? 
(kriterier), för vad? (syfte), av vem? (utvärderare, informanter) och för vem? (målgrupper). 
(Cronholm & Goldkuhl 2006, s. 95) Sambanden mellan utvärderingsfrågorna demonstreras i 
Figur 7. 

Utvärdera [Utvärderare]

Utvärderings-
resultat

Använda [Mottagare]

Objekt Data Kriterier Syfte

Om vad Av vad Med vad För vad

Hur
Vem

Hur
Vem

Av vem

För vem

 
 

Figur 7 Grundläggande utvärderingsfrågor (Cronholm & Goldkuhl 2006, s. 95) 

Figur 7 demonstrerar den övergripande utvärderingsprocessen i form utav en handlingsgraf. 
Grafen visar att när utvärderaren har fått svar på de utvärderingsfrågor som nämndes kan 
utvärderingen genomföras. Resultatet av utvärderingen dokumenteras i form utav ett 
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utvärderingsresultat som lämnas över till mottagaren där utvärderingsresultatet kommer i 
användning. 

3.2.2 Cronholm och Goldkuhls utvärderingstyper 
Cronholm och Goldkuhl skiljer på tre typer av strategier som kan tillämpas vid en utvärdering där 
dessa strategier visar hur utvärderingen kan gå till. Indelningen av utvärderingsstrategierna har 
gjorts med hänsyn på vad som driver utvärderingen. Dessa är målbaserad utvärdering, målfri 
utvärdering och kriteriebaserad utvärdering (Cronholm & Goldkuhl 2006, s. 96).  
 
Den första typen, målbaserad utvärdering, innebär att själva utvärderingen drivs av explicita och 
mätbara mål som härleds från den studerande verksamheten. Enligt Cronholm och Goldkuhls 
teorin kan målen inom en målbaserad utvärdering utgå från kravspecifikationen. Oftast används 
målbaserade utvärderingar för att utvärdera nyttan som IT-systemet bidrar till verksamheten 
(Cronholm & Goldkuhl 2006, s. 96-97). 
 
Till skillnad från den målbaserade utvärderingen använder målfri utvärdering inga explicita mål 
därav är denna strategi mer fri och öppen. Målfri utvärdering är av tolkande natur där IT-system 
ses som sociala system. Syftet med denna strategi är att skapa en djupare förståelse av IT-
systemets roll inom verksamheten (Cronholm & Goldkuhl 2006, s. 96 & 98). 
 
Den tredje strategin, kriteriebaserad utvärdering, använder förvalda kriterier som måttstock. 
Denna typ av strategi skiljer från målbaserad utvärdering då kriterierna som väljs, ej behöver 

ärledas från en specifik organisatoriskt kontext (Cronholm & Goldkuhl 2006, s. 96 & 99). h 
Tabell 1 visar en jämförelse mellan de tre typerna av utvärderingskriterier. 
 

 Bedömningsgrund Varifrån 
Målbaserad utvärdering Verksamhetsmål (officiella) Verksamheten (ledningen) 
Målfri utvärdering Bruksvärden Användare 
Kriteriebaserad 
utvärdering 

Externa kriterier 
(professionskunskap, teorier) 

Externa (sakkunniga) 

 
Tabell 1 Jämförelse mellan tre utvärderingskriterier 

(Cronholm & Goldkuhl 2006, s. 96) 

Utöver de tre utvärderingstyper som vi nämnt, finns det även två typer av strategier som avser 
vad som utvärderas. Dessa är IT-system som sådana och IT-system i användning (Cronholm & 
Goldkuhl 2006, s. 96).  
 
Vid utvärdering av IT-system som sådana innebär att utvärderaren fokuserar på IT-systemet utan 
hänsyn till användarinteraktionen. Vid behov grundar istället utvärderingsresultatet på 
utvärderarens egen uppfattning om användarsituationen. Datakällorna som används vid denna typ 
av strategi är IT-systemet och dokumentation om IT-systemet (Cronholm & Goldkuhl 2006, s. 
100). 
 
Utvärdering av IT-system i användning ses som en utökning av utvärdering av IT-system som 
sådana där fokusen även omfattar användningen av systemet. Den stora skillnaden mellan denna 
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strategi och den tidigare är att utvärderaren nu använder sig av ”riktiga” situationer där användare 
interagerar med IT-systemet. En utökning av möjliga datakällor blir därav användarens 
uppfattningar av IT-systemet och studier av interaktion (Cronholm & Goldkuhl 2006, s. 100). 
 
Efter att ha identifierat de tre ”hur–strategierna” (målbaserad, målfri och kriteriebaserad 
utvärdering) och de två ”vad–strategierna” (IT-system som sådana och IT-system i användning) 
kombinerar Cronholm och Goldkuhl ihop dessa olika strategier där varje kombination 
representerar var sin utvärderingstyp (Cronholm & Goldkuhl 2006, s. 101). Dessa 
utvärderingstyper presenteras i Tabell 2. 
 

 IT-system som sådana IT-system i användning 
Målfri utvärdering Typ 1 Typ 2 
Målbaserad utvärdering Typ 3 Typ 4 
Kriteriebaserad utvärdering Typ 5 Typ 6 

 
Tabell 2 Matris över sex generiska utvärderingstyper 

 (Cronholm & Goldkuhl 2006, s. 101) 

Syftet med utvärderingstyperna från Tabell 2 är att de skall täcka de situationer som kan tänkas 
råda under en utvärdering. 
 
För utvärderingstyperna identifierar Cronholm och Goldkuhl ett tillvägagångssätt för 
utvärderingsprocessen som presenteras i Figur 8. Siffrorna som visas i Figur 8 hänvisar till de 
utvärderingstyper (Tabell 2) som aktiviteten berör. 
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Figur 8 Översiktlig processbeskrivning (Cronholm & Goldkuhl 2006, s. 109) 

Figur 8 visar att utvärderingsprocessen för samtliga utvärderingstyper består av tre faser: 
inledningsfas, värderingsfas och avslutningsfas. Figur 8 visar även att det som karaktäriserar 
varje utvärderingstyp är värderingsfasen då inledningsfasen och avslutningsfasen är densamma 
för alla utvärderingstyper. 
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3.3 Metodanalys enligt SIMM (MA/SIMM) 
Detta kapitel syftar till att ger läsaren en överblick över metametoden MA/SIMM. För mer 
utförlig och detaljerad beskrivning hänvisar vi oss till författarnas dokumentation (Röstlinger & 
Goldkuhl 1994). För att se en applicering av MA/SIMM hänvisar vi läsaren till kapitel 5 
Fallstudie 2 – MA/SIMM, (s. 54) som presenterar vår tillämpning av metametoden. 

3.3.1 Introduktion 
MA i metametoden MA/SIMM står för Metod 
Analys. Som namnet MA/SIMM antyder ingår 
den i SIMM metodfamilj som fokuserar mycket 
på ett kontextuellt och verksamhetsinriktat 
tänkande. SIMM står för Samverkan & 
Situationsanpassning, Ifrågasättande & 
Idéutveckling, Meningsskapande & Målstyrning 
och Metodisk & Metod. (Röstlinger & Goldkuhl 
1994, s. 1-2) Faktarutan till höger sammanfattar 
metametodens användningsområden och 
ambitionsnivåer. 
 
Röstlinger och Goldkuhl menar att syftet med 
metoder är att uppnå olika mål med och i systemutveckling. En metametod är en metod för 
metodanalys. Genom tillämpning av metametod beskriver man inte bara metoden utan man 
genomför även en kritisk analys av den. (Röstlinger & Goldkuhl 1994, s. 1-2) 

Användningsområde: 
• Analys/värdering av metod(er) 
• Analys av olika metoder som 

eventuellt skall kombineras 
• Vidareutveckling av metod(er) 
• Del i CASE-utveckling 

 
Ambitionsnivå: 

• Enbart beskrivning 
• Metodutveckling 

 
Resultatet av detta kan då utgöras som underlag för vidareutveckling av metoden. En metametod 
skall därför kunna tillämpas i olika kontexter och med olika mål. En fördel med MA/SIMM vad 
gäller situationsanpassning är att det går utmärkt att kombinera metametoden med andra metoder. 
Detta på grund av dess modulära konstruktion som gör det möjligt att ersätta delar av metoden 
eller kombinera den med andra metoder.  (Röstlinger & Goldkuhl 1994, s. 1-2) 
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3.3.2 Metodstruktur 
MA/SIMM stödjer tre områden: metoddiagnos, åtgärdsformulering och åtgärdsutveckling 
 

 
 

Figur 9 Övergripande metodstruktur (Röstlinger & Goldkuhl 1994, s. 7) 

3.3.3 Arbetssätt 
Under detta avsnitt beskriver vi det arbetssätt som råder inom MA/SIMM. 

3.3.3.1 Metoddiagnos 
Metoddiagnosen är uppdelad i tre delar: fastställa förutsättningar, analys & kartläggning samt 
sammanfattande värdering.  
 
Fastställa förutsättningar 
Metoddiagnosen börjar med att fastställa förutsättningar för metodanalysen. Det som skall göras 
är att fastställa val av metodobjekt, formulera syftet med analysen och bestämma ambitionsnivån. 
(Röstlinger & Goldkuhl 1994, s. 10) 
 
Analys & kartläggning 
Analys och kartläggning motsvarar det centrala området i MA/SIMM. Beroende på 
metoddiagnosens syfte och avgränsning utförs olika moment med viss ordning och omfattning. 
De främsta delområden presenteras i Figur 10.  
 

 
 

Figur 10 Delmoment inom analys och kartläggning (Röstlinger & Goldkuhl 1994, s. 9) 
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Kärnan i MA/SIMM utgörs av mål- och perspektivanalys, analys av arbetssätt, dokumentanalys 
och begreppsanalys. Dessa fyra delområden visas i Figur 10 och går under namnet 
metodmodellering då det är genom dem som metodobjektet beskrivs och analyseras. (Röstlinger 
& Goldkuhl 1994, s. 7-8) 
 
Sammanfattande värdering 
Metoddiagnosen avslutas genom en sammanfattande värdering där positiva och negativa aspekter 
av metodobjektet summeras samt vad som anses bör förändras, dvs. vilka förändringsbehov som 
har identifierats. En sammanfattande värdering är viktig för att kunna ta ställning till eventuella 
förändringar. (Röstlinger & Goldkuhl 1994, s. 13) 

3.3.3.2 Åtgärdsformulering 
Efter att ha genomför en metoddiagnos bör en åtgärdsformulering genomföras för att fastställa de 
förändringar som skall utföras. Dessa åtgärder behöver inte nödvändigtvis enbart beröra 
metodobjektet i sig utan de kan även involvera frågor som rör tillämpning av metodobjektet. 
(Röstlinger & Goldkuhl 1994, s. 14)  
 
Åtgärdsformulering kan gälla förslag till vidareutveckling/förändringar av exempelvis 
(Röstlinger & Goldkuhl 1994, s. 14): 

• Metod 
• Kombinering av metoder 
• Metodstruktur 
• Metodanvändning 
• Metod som del av projektstyrning/samarbetsmodell 
• Metodinlärning/utbildning 
• Metodspridning/försäljning 
• Organisation avseende metodstöd/metodförvaltning 
• Verktyg för stöd åt metod 

3.3.3.3 Åtgärdsutveckling 
Det tredje och sista området inom MA/SIMM är åtgärdsutveckling. Den involverar främst 
metodutformning och verktygsutformning men kan dock utökas med andra delområden.  
 
Metodutformning tas vid då man har fattat beslutet att utveckla eller vidareutveckla en metod. 
Det som skall göras är då att åter genomföra en analys och kartläggning av den nya metoden (se 
Analys och kartläggning under 3.3.3.1 Metoddiagnos).  
 
Verktygsutformning utförs då man har fattat beslutet att utveckla eller vidareutveckla verktyg för 
metodobjektet. Metodmodelleringen (mål- och perspektivanalys, analys av arbetssätt, 
dokumentanalys och begreppsanalys) av metodobjektet kan då användas som underlag för 
kravspecifikationen till utformning av verktyget.  
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4 Fallstudie 1 – Corax Administration 
Under detta kapitel redogör vi hur vi genomfört vår utvärdering av testprocessen som utnyttjades 
under utvecklingen av Corax Administration. I och med att testprocessen inte existerar längre 
blir det en form av efterutvärdering där utvärderingen är mer tillbakablickande. 
 
Utgångsmaterialet för denna fallstudie är 3.2 Utvärdering enligt Cronholm och Goldkuhl, s. 20. 

4.1 Val av utvärderingstyp 
Då vår fokus ligger på testprocessen inom systemutveckling inriktar utvärderingen sig mot IT-
system som sådana med tanke på att systemet då inte kommit till användning än. Därav är det 
naturligt för oss att utesluta de utvärderingstyper (se 3.2.2 Cronholm och Goldkuhls 
utvärderingstyper, s. 21) som inriktar sig på IT-system i användning (utvärderingstyp 2, 4 och 6).  
 
De utvärderingstyper som inriktar sig mot IT-system som sådana och därav aktuella för vårt val 
är utvärderingstyp 1, 3 och 5. Som vi tidigare nämnde baseras vår utvärdering på testprocessen av 
ett system. Då det kan vara svårt att hitta fördefinierade mål angående testprocessen finner vi att 
en tillämpning av utvärderingstyp 3 (målbaserad utvärdering av IT-system som sådana) ej är 
passande.  
 
Då vårt mål med utvärderingen är att identifiera de styrkor och problem som förekommer hos 
testprocessen under utvecklingen av ett system är både utvärderingstyp 1 (målfri utvärdering av 
IT-system som sådana) och 5 (kriteriebaserad utvärdering av IT-system som sådana) möjliga och 
intressanta utvecklingsstrategier för utvärderingsprocessen. Kunskapsgenereringen hos dessa två 
typer är dock inte densamma då utvärderingstyp 1 är av induktiv karaktär medan utvärderingstyp 
5 är av deduktiv karaktär. En annan skillnad mellan dessa två utvärderingstyper är 
huvudperspektivet; utvärderingstyp 1 är explorativt med ett öppet förhållande medan 
utvärderingstyp 5 är mer strukturerat och styrs av de kriterier som utvärderaren använder sig av 
(Cronholm & Goldkuhl 2006, s. 102, 104).  
 
Dessa skillnader resulterar i att vi väljer utvärderingstyp 5 då vi anser att denna utvärderingstyp 
har följande fördelar gentemot utvärderingstyp 1: mindre tidskrävande, mer strukturerat och kan 
utgå från teori.  Utöver dessa fördelar finner vi heller inga negativa konsekvenser i samband med 
vårt val av utvärderingstyp 5.  
 
Den väg som vår utvärderingsprocess följer demonstreras i Figur 11 som utökar Figur 8 
Översiktlig processbeskrivning (s. 23) med hjälp av markering de aktiviteter som skall 
genomföras. 
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Inledningsfas

Värderingsfas

Avslutningsfas

Fastställ förutsättningar

Beskriv IT-systemets funktionalitet samt användarroller

Beskriv användare

Identifiera verksamhetsmål

1-6

1-6

1-6

3,4

Värdera 
problem 
och 
styrkor 
för IT-
system 
som 
sådana

Värdera 
problem 
och 
styrkor 
för IT-
system i 
använd-
ning

Mål-
baserad 
värdering 
av IT-
system 
som 
sådana

Mål-
baserad 
värdering 
av IT-
system i 
använd-
ning

Kriterie-
baserad 
värdering 
av IT-
system 
som 
sådan

Kriterie-
baserad 
värdering 
av IT-
system i 
använd-
ning

Välj kriterier1 2

3 4 5 6

5,6

Dra slutsatser

1 2 3 4 5 6

1. Målfri, IT-system som sådana
2. Målfri, IT-system i användning
3. Målbaserad, IT-system som sådana
4. Målbaserad, IT-system i användning
5. Kriteriebaserad, IT-system som sådana
6. Kriteriebaserad, IT-system i användning  

 
Figur 11 Översiktlig processbeskrivning med markering av vårt val av utvärderingstyp 

 (Cronholm & Goldkuhl 2006, s. 109) 

Figur 11 visar arbetsflödet för vår utvärdering. Utvärderingen inleds med inledningsfasen där vi 
först fastställer förutsättningar för utvärderingen. Härefter beskriver vi IT-systemets 
funktionalitet, användarroller samt användare och när beskrivningarna är avklarade är även så 
inledningsfasen och värderingsfasen kan påbörjas. I och med vårt val av utvärderingstyp 5 
initieras värderingsfasen med att välja kriterier som är förutsättningarna för att gå vidare till nästa 
steg som är det sista momentet under värderingsfasen. Här genomförs den kriteriebaserade 
värderingen av testprocessen. När värderingsfasen anses avslutad så påbörjas avslutningsfasen 
och det är här utvärderaren drar slutsatser av hela utvärderingen. 
  
I Tabell 3 presenterar vi en utökad karaktärisering av utvärderingstyp 5 som är baserad på 
Cronholm och Goldkuhls karaktärisering av kriteriebaserad utvärdering av IT-system som sådana 
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(Cronholm & Goldkuhl 2006, s. 104). Genom Tabell 3 ger vi en övergripande bild på vad vår 
utvärdering involverar och fokuserar på. 
 

Huvudperspektiv Testprocessen i systemutveckling 
Kunskapsmål Kunskap om testprocessens egenskaper som utgår från de valda 

kriterierna 
Datakällor IT-systemet, dokumentation om IT-systemet, kriteriebeskrivningar, 

systemutvecklarnas uppfattningar, teorier 
Kunskapsgenerering Deduktiv 
Vilka medverkar Utvärderingsexpert (författarna), systemutvecklare/testare 
Användning När en kriteriefokuserad utvärdering önskas. 

 
Tabell 3 Utökad karaktärisering av kriteriebaserad utvärdering av IT-system som sådana 

4.2 Genomförande 

4.2.1 Inledningsfas 
Utvärderingsprocessen inleds med att fastställa förutsättningar och att planera 
utvärderingsarbetet. Vi beskriver även utvärderingssituationen och utvärderingsobjektet. 

4.2.1.1 Fastställda förutsättningar 
Fastställning av våra förutsättningar för vår utvärdering började med att besvara de 
utvärderingsfrågor som Cronholm och Goldkuhl identifierar. Dessa frågor är: om vad? (objekt), 
av vad? (data), med vad? (kriterier), för vad? (syfte), av vem? (utvärderare, informanter) och för 
vem? (målgrupper). (Cronholm & Goldkuhl 2006, s. 95). 
 
Svaren på de grundläggande utvärderingsfrågorna finns sammanställda i Tabell 4. 
 

Utvärderingsansats Beskrivning 
Objekt Testprocessen under systemutvecklingen av Corax Administration. 
Data Corax Administration, framtagna dokumentationer under 

systemutvecklingen av Corax Administration och eventuellt 
projektgruppen. 

Kriterier Se 4.2.2.1 Val av kriterier, s. 33 
Syfte Utvärdera testprocessen för att klargöra hur testprocessens 

utformning har påverkat det slutgiltiga resultatet av Corax 
Administration. 

  
Utvärderare Carrie Huynh & Martin Segelfeldt 
  
Utvärderingsresultat Dokumentation över hur testprocessen under systemutvecklingen av 

Corax Administration har gått till och dess för- och nackdelar. Detta 
kopplas även till systemets korrekthet och pålitlighet som resultat av 
användning av just den specifika testprocessen.  

  
Använda Då testprocessen som skall utvärderas inte existerar längre så har 
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inte utvärderingsresultatet en så stor nytta gentemot testgruppen. 
Det som fokuseras under utvärderingen är istället själva 
utvärderingsprocessen.  

Mottagare Carrie Huynh & Martin Segelfeldt 
 

Tabell 4 Svar på grundläggande utvärderingsfrågor för fallstudie 1 

Utöver utvärderingsfrågorna identifierade vi även ett antal andra förutsättningar som var aktuella 
för utvärderingen. Dessa sammanfattas i Tabell 5. 
 

Förutsättning Beskrivning 
Omfattning Utvärderingen kommer att fokusera sig på testprocessen under 

utvecklingen av systemet Corax Administration 
Avgränsning I och med att utvärderingsobjektet är en testprocess som bedrevs enbart 

under utvecklingen av Corax Administration väljer vi att enbart att 
analysera situationen och inte fokusera på några förändrings- eller 
åtgärdsförslag. Vi utesluter därav även prioriteringslista av problem som 
identifieras. 

Ambitionsnivå Utvärderingen motsvarar en viktig del av vår studie då resterande delar 
av studien utgår från de tankar, idéer och resultat vi generar i denna fas. 
Det är därför viktigt att vi har en hög ambitionsnivå för att kunna 
generera ett gott resultat. 

Tid 2 veckor 
 

Tabell 5 Fastställda förutsättningar för fallstudie 1 

Våra fastställda förutsättningar är nu sammanställda i Tabell 4 och Tabell 5. Dessa två tabeller 
har tillsammans specificerat förhållandet som rådde för utvärderingen.  

4.2.1.2 Beskrivning av utvärderingssituationen 
Under detta avsnitt kartlägger vi Corax Administration samt testprocessen som utnyttjades under 
utvecklingen av den. Under insamling av denna information tillämpar vi öppen kodning som 
förespråkas inom grounded theory. 
 
IT-systemets funktionalitet 
Det system som utvärderades är Corax Administration som är byggt av Tenwise som var en 
projektgrupp skapat för att simulera skarp programutveckling i kursen Systemutveckling med 
realisering 2008 vid Högskolan i Borås. Corax Administration är ett skräddarsytt administrativt 
system speciellt framtagen för Korpen Borås. Corax Administration används för administrering 
av registrerade person och medlemmar samt de olika verksamheterna inom Korpen Borås. Utöver 
detta behandlar Corax Administration även faktura- och aviseringsframtagning för att fakturera 
deltagare i olika verksamhetsaktiviteter. En annan funktionalitet hos Corax Administration är 
statistikframtagning som tas fram med hjälp av information lagrad i databasen. 
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Testmiljö under utveckling 
Testmiljön för testarbetet motsvarade samma miljö som systemutvecklingen bedrevs i. Detta 
medförde att omställningen från utveckling till test blev resurssnålt och odramatiskt. 
Utvecklingsmiljön bestod av tio datorer, en skrivare och tre servrar (filserver, databasserver samt 
backup för dessa). 
 
Testprocessen under utveckling 
Både komponent- och integrationstester genomfördes kontinuerligt under systemutvecklingen där 
dessa tester till mestadels bestod av ad hoc–btester. Utöver detta utfördes även regelbundna 
formella användartester under hela systemutvecklingsprocessen.  
 
Av de totalt åtta veckorna av systemutvecklingen användes den sista veckan till att planera och 
genomföra de strukturerade och formella systemtesterna i testprocessen. Under planeringsfasen 
fastställdes följande: 
 

• Målet och syfte med testerna 
• Vilka testområden som skall testas 
• Tillvägagångssätt för genomförandet av testerna 
• Testfall 

 
Under planeringsfasen skapades testfall som berör både de funktionella och icke-funktionella 
kraven som systemet skulle uppfylla. De testfall som utformades från de icke-funktionella kraven 
behandlade stabilitet, kompabilitet och prestanda. De andra testfallen berörde alla funktionella 
krav, d.v.s. krav på systemets beteende och de händelser som systemet skall hantera.  
 
Varje testområde innehöll ett eller flera testfall där varje testfall innehöll en tabell med 
identifikationsnummer, vilket område det berör, beskrivning av vad som skulle testas samt en 
åtgärdsprioritet (1-5, där 1 är låg och 5 är ett krav) om testet inte blev godkänt. För de mer 
komplicerade testfall fanns det även en beskrivande text som beskrev testfallen med tillhörande 
testdata. Utdrag 6 visar ett exempel på hur ett testfall såg ut. 
 

Personhantering 
Korpen Borås har fått anmälningar från personer som kan tänka sig vara funktionär 
på aktiviteter. Dessa personer söks upp i systemet och läggs sedan till i 
funktionärsgruppen. Även nya personer har anmält sig. I och med att de inte finns i 
systemet så måste de först registreras innan de kan läggas till i grupper. 

 
Testplan 

ID Område Beskrivning Åtgärds-
prioritet 

6.1 Registrera ny 
person. 

Användaren av systemet registrerar en 
ny person. Skrivs det in inkorrekta 
uppgifter i textboxarna, ska ett 
felmeddelande dyka upp. Har korrekta 
uppgifter matats in så ska en INSERT 
utföras i Person–tabellen och en 

5 
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informationsruta skall visas för 
användaren att personen är sparad. 

6.2 Sök person. Användaren av systemet anger kriterier 
för utsökning på person. När sökning 
sker utförs valda kriterier i SELECT–
satser i Person–tabellen och presenteras 
direkt i en lista i gränssnittet.  

4 

 
Utdrag 6 Exempel på testfall (Tenwise 2008, Testplan, s. 7). 

För varje utfört testfall dokumenterades resultatet ned i ett specifikt dokument. Varje 
testfallsresultat dokumenterades i form utav en tabell med identifikationsnummer, datum som 
testfallet genomfördes, testarens namn, beskrivning av testfallsresultatet och ett godkännande. 
Det var testaren som genomförde testfallet som bedömde om resultatet var godkänt. Utdrag 7 
visar ett exempel på hur ett testresultat såg ut. 
 

Personhantering 
 

Testresultat 
ID Datum Testare Resultat Godkänt 
6.1 2008-01-12 Fredrik Felmeddelanden vid fel input 

visas korrekt. Person går inte att 
spara om inte alla fält som är 
nödvändiga är ifyllda. Personen 
sparas korrekt i Person–tabellen i 
databasen när de nödvändiga 
uppgifterna är ifyllda. Ett 
meddelande visas i gränssnittet 
korrekt när en person sparades. 

Ja 

6.2 2008-01-13 Fredrik NullReferenceExeption i 
SearchHandler, 
GetTeamSportList, när sökning 
efter personer i aktiviteter utförs. 
 
Förutom det så fungerar alla 
andra möjliga filter klockrent. 

Nej 

 
Utdrag 7 Exempel på testresultat (Tenwise 2008, Testresultat, s. 7) 

Bedömdes testfallsresultatet som godkänt gjordes ingen uppföljning eller ändring på den 
specifika delen som blev testad. Bedömdes testet som inte godkänt, dokumenterades vad som inte 
var korrekt för att sedan göra en uppföljning. Det inte godkända testet skulle sedan göras om tills 
dess att det blev godkänt. Utdrag 8 visar ett exempel på en uppföljning. 
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Testresultat för uppföljning 
ID Datum Testare Resultat Godkänt 
6.2 2008-01-13 Fredrik Ändrat i Stored Procedure: 

sp_TeamSport_SelectTeamSport
ActivitiesBySportName. Sökning 
efter personer i aktiviteter 
fungerar nu som den skall. 

Ja 

 
Utdrag 8 Exempel på uppföljning (Tenwise 2008, Testresultat, s. 8) 

Utöver komponent-, integrations- och systemtest genomförde kunden ett eget acceptanstest i den 
tänkta arbetsmiljön som systemet var designat för.  

4.2.2 Värderingsfas 
Under värderingsfasen genomförs utvärderingen och det är här skillnaden är på de 
tillvägagångssätten för de olika utvärderingstyperna. Som tidigare nämnts genomför vi en 
kriteriebaserad utvärdering utav IT-system som sådana. Under genomförandet av utvärderingen 
använde vi oss av selektiv kodning för att analysera data som vi samlat in. Detta beror på att vi 
fokuserar på ett kriterium i taget. Men i vissa fall går vi över till axial kodning då vissa kriterier 
har starka samband mellan varandra. 

4.2.2.1 Val av kriterier 
För att kunna genomföra en kriteriebaserad utvärdering krävs det att vi som utvärderare väljer bra 
och lämpliga kriterier för att utvärderingen skall generera ett användbart resultat. Därför intog vi 
under framtagningen av kriterierna ett öppet förhållningssätt. Med detta menas att vår kriterielista 
utvecklades under utvärderingen där kriterier togs bort, lades till och förändrades. 
 
Med tanke på att vi varit delaktiga i utvecklingen av systemet som skall utvärderas följde vi våra 
rekommendationer som beskrivs under 4.3.3 Val av kriterier (s. 52) som säger att det är viktigt 
att när vi intar rollen som utvärderare inte medvetet eller omedvetet tar fram kriterier som kan ge 
en missvisande bild av hur testprocessen (utvärderingsobjektet) såg ut. Därför använde vi oss av 
ett teoretiskt perspektiv under framtagningen av kriterierna. Detta för att vi skulle få så objektiva 
kriterier som möjligt i tron om att vi skulle få en så objektiv utvärdering som möjligt. 
 
Kriterielista 
Vi valde att dela upp kriterielistan för utvärderingen i tre delar för att förenkla utvärderingen. 
Dessa delar är förberedelser inför testarbetet, genomförande av testarbetet och uppföljning av 
testarbetet. Kriterielistan består av en unik identifieringsnummer på varje kriterium, en 
beskrivning av kriteriet, en prioritet på hur vi värdesätter kriteriets relevans i testprocessen och ett 
identifierat område som kriteriet berör. 
 
Den prioriteringsintervall som vi använder är låg, mellan och hög där prioriteten speglar kriteriets 
viktighet. Ju högre viktigheten är hos kriteriet, desto högre prioritet erhåller det. För att ett 
kriterium skall anses vara högprioriterat måste det inneha en central roll inom sitt område 
alternativ testprocessen. Högprioriterade kriterier kan ses som krav där dessa skall vara 
uppfyllda. Medelprioriterade kriterier har inte en lika central roll som de högprioriterade men 
fortfarande viktig för att kunna erhålla en bra testprocess. Dessa kriterier spelar en större roll vid 
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förekommande av stora testprocesser och kan då ses som högprioriterade. Stora testprocesser 
inträffas vanligtvis i samband med större systemutvecklingsprojekt eller då en ovanlig hög 
kvalitet ställs på systemet som skall testas. 
  
Kriterielista över förberedelser inför testarbete finns i Bilaga 1 - Kriterielista över förberedelser 
inför testarbete (studie 1), s. 96. De kriterier som listas upp är de kriterier som berör de aspekter 
som är aktuella under förberedelserna inför ett testarbete. 
 
Kriterielista över genomförande av testarbete finns i Bilaga 2 - Kriterielista över genomförandet 
av testarbete (studie 1), s. 98. De kriterier som listas upp är de kriterier som berör de aspekter 
som är aktuella under genomförandet av ett testarbete. 
 
Kriterielista över uppföljning av testarbete finns i Bilaga 3 - Kriterielista över uppföljning av 
testarbete (studie 1), s. 99. De kriterier som listas upp är de kriterier som berör de aspekter som 
är aktuella under uppföljning av ett testarbete. 
 
De kriterier som vi ansåg inte var intressants för denna utvärdering finns i Bilaga 4 - Ej 
intressanta kriterier (studie 1), s. 99. 
 
Fördelning av kriterierna 
Genom Figur 12 vill vi visa hur fördelningen av kriterierna från kriterielistorna är uppdelad inom 
respektive område. De kriterier som var ej intressanta är inte inräknade. 

 

 
 

Figur 12 Cirkeldiagram över fördelningen av kriterier1 

                                                 
1 Procentenheterna i figuren är avrundade till heltal. 
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4.2.2.2 Genomförande av utvärdering 
Utvärderingen genomfördes med kriterierna som presenterades under föregående kapitel. 
Resultaten av utvärderingen dokumenterades i kriterieutvärderingstabeller som kan hittas i: 
 

• Bilaga 5 - Kriterievärderingstabell över förberedelser inför testarbete (studie 1), s. 100 
• Bilaga 6 - Kriterievärderingstabell över genomförande av testarbete (studie 1), s. 104 
• Bilaga 7 - Kriterievärderingstabell över uppföljning av testarbete (studie 1), s. 106 

 
Kriterieutvärderingstabellerna utgår från kriterielistorna och är uppbyggda på samma sätt men 
behandlar olika områden. Tabellerna består av en unik identifieringsnummer (ID), en beskrivning 
av kriteriet (kriterium), en värdering av hur kriteriet uppfyllande (värdering) samt eventuell effekt 
över hur kriteriet har påverkat verksamheten och/eller systemutvecklingen (effekt).  
 
Värderingen görs med hjälp av en gradering som visar hur mycket vi bedömer att kriteriet har 
uppfyllts. Graderingen visar med en skala enligt nedanstående. 
 
Ej uppfylld 
Ett kriterium vars innehåll varken har beaktats eller behandlats anses vara ej uppfylld. 
 
Beaktat 
Ett kriterium vars innehåll har diskuterats under testprocessen men som inte/knappats 
vidareutvecklats anses vara beaktat. 
 
Delvis uppfylld 
Ett kriterium där delar av kriteriets innehåll har helt uppfyllts anses vara delvis uppfylld.   
 
Helt uppfylld 
Ett kriterium vars innehåll har fullständigt behandlats anses vara helt uppfylld.  
 
Utöver ovanstående gradering definierar vi även en gradering, ej intressant, som vi använder då 
ett kriterium ej var intressant för de som utförde testarbetet. Ej intressant betecknas som ” –” i 
bilagorna. 
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4.2.3 Avslutningsfas 
Detta avsnitt motsvarar avslutningsfasen för vår utvärdering och den grundar sig på 
kriterievärderingstabellerna. Här diskuterar vi resultatet från värderingsfasen och analyserar 
problem och styrkor som identifierats. Vi tillämpar oss främst av axial kodning för att finna 
samband, konsekvenser och orsaker. Avslutningsfasen är den slutgiltiga fasen i utvärderingen 
 
Vi har sammanställt vår värdering utifrån kriterievärderingstabellerna och tagit fram ett 
utvärderingsresultat som presenteras i Tabell 6. 
  

 Ej 
intressant 

Ej 
uppfylld 

Beaktats Delvis 
uppfylld 

Helt 
uppfylld 

Totalt 

Hög 1 13 5 15 17 51 
Medel 6 5 2 2 3 18 
Låg 0 2 2 2 0 6 
Totalt 7 20 9 19 20 75 

 
Tabell 6 Sammanställning av utvärderingsresultat (fallstudie 1) 

Utifrån Tabell 6 tas Figur 13 fram för att ge en bättre överblick över utvärderingsresultatet. 
Härifrån väljer vi att utesluta ej intresserade kriterier helt från avslutningsfasen av utvärderingen. 
 
Genom Figur 13 representerar vi fördelningen av de olika prioriterade kriterierna och 
utvärderingsresultatets uppfyllningsgrad. Siffrorna i y-axeln representerar antalet kriterier. 
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Figur 13 Stapeldiagram över utvärderingsresultat inom respektive prioritet (fallstudie 1) 

Figur 13 visar att de flesta kriterier är högprioriterade, sen medel och sen låg. Det förekommer 
kriterier som inte är uppfyllda oavsett prioritering, men inom högprioriterade och 
medelprioriterade sticker de ut rätt mycket. Sammanfattningsvis visar att Figur 13 att drygt 70 % 
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av alla kriterier har berörts. Detta innebär i sin tur att drygt 30 % av kriterierna inte har beaktats 
överhuvudtaget. Konsekvenserna av detta diskuteras längre fram. 

4.2.3.1 Problemanalys 
Utifrån utvärderingsmetoden beslutade vi att genomföra en problemanalys med hjälp av 
problemgrafer vars syfte är att presentera problemen som identifierades under utvärderingen samt 
relationerna mellan dem. Relationerna beskrivs i termer av orsak och verkan. (Cronholm & 
Goldkuhl 2006, s. 129) 
 
Genomförandet av problemanalysen påbörjades genom att vi med hjälp av 
kriterieutvärderingstabellerna exkluderar de kriterierna som är helt uppfyllda. Efter detta valde vi 
att även utelämna de kriterier som är delvis uppfylld. Syftet med detta var att vi antog att dessa 
kriterier inte bidrar till några allvarliga problem. 
 
De kriterier som kvarstår är de kriterier som ej uppfylldes eller som har enbart beaktas. Dessa 
kriterier utgör utgångspunkten för problemgraferna. Vi valde att behandla dessa kriterier då vi, 
utifrån teorin, vet att dessa är viktiga delar av en lyckad testprocess. Under problemanalysen 
identifierade vi nya problem (markeras med fet stil) som blev en verkan ur de orsaker som skapas 
utifrån de ej eller knappt uppfyllda kriterierna. Vi noterade att dessa nyidentifierade problem 
även orsakar ytterligare nya problem. Detta ger en form av ”dominoeffekt”, dvs. en typ av 
kedjereaktion. 



 

Problemgraf – Testmodell 
I Figur 14 visas de problem som identifierades under utvärderingen där även sambanden mellan problemen framträdes. 
 

 
Figur 14 Problemgraf (PG_Testmodell) 
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Figur 15 Problemgraf (PG_Testprocess)

Problemgraf – Testprocess 
I Figur 15 visas de problem som identifierades under utvärderingen där även sambanden mellan problemen framträdes. 
 



 

Beskrivning av problemgrafer 
 
Figur 14 Problemgraf (PG_Testmodell) slutar i problemen Bristande testplan och Bristande 
riskhantering. Båda är väldigt allvarliga problem där deras konsekvenser demonstreras i Figur 15 
Problemgraf (PG_Testprocess). Bristande testplan framstår som en verkan av en rad mindre 
allvarliga problem (12-17, 20-24, 27) men som tillsammans skapar detta stora problem. Men 
grafen visar även att dessa problem i sin tur är en form av verkan av ett enda problem, vilket är 1. 
Testarbetet följer inte en lämplig testmodell. Detta problem är det problem som vi identifierar 
som huvudproblemet i problemanalysen. Med detta menar vi att huvudproblemet är roten av alla 
identifierade problem med testarbetet. Metaforiskt sett är huvudproblemet den första brickan i en 
”dominokedja”. Då huvudproblemet ej uppfylls kan detta ses som att den första brickan välts och 
en ”dominoeffekt” skapas.  
 
Utöver de problem som resulterar i problemet Bristande testplan visar Figur 14 Problemgraf 
(PG_Testmodell) även ett annat sidospår som orsakas av huvudproblemet. Detta sidospår berör 
bristen av riskmedvetande och riskhantering, som resulterar i ett utav de slutproblemen i Figur 
14 Problemgraf (PG_Testmodell) som nämns, nämligen Bristande riskhantering. 
 
Slutproblemen i Figur 14 Problemgraf (PG_Testmodell) fortsätter in i Figur 15 Problemgraf 
(PG_Testprocess) som visar de konsekvenser som orsakas av dessa slutproblem. De problem 
som uppstår från problemet Bristande testplan grenar ut sig i fyra områden som resulterar i fem 
summerande problem. Ett utav dessa är Bristfällig felhanteringsprocess (verkan av 53-54) som i 
sig är en delorsakan till två nästkommande problem som också är en del av de summerande 
problemen. Det första av de två problem är Oidentifierade buggar kvarstår i systemet (verkan av 
39, 61, 64-66, Bristfällig felhanteringsprocess), det andra är Ostrukturerad testprocess (verkan av 
46, 48, Bristfällig felhanteringsprocess, Bristande riskhantering). De två sista av de fem 
summerade problemen är Risk att samma misstag upprepas (verkan av 74) och Svårt för 
utomstående att förstå testarbetet och resultatet (verkan av 72-73).  
 
Ostrukturerad testprocess och Oidentifierade buggar kvarstår i systemet leder så småningom till 
Dålig utnyttjande av resurser samt Lägre kvalitet på systemet, som metaforisk sett kan ses som 
de slutgiltiga brickorna i ”dominokedjan”. 
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4.2.3.2 Styrkeanalys 
Liksom problemanalysen är styrkeanalysen en rekommendation inom utvärderingsmetoden som 
vi följde. Tillvägagångssättet som rekommenderas är att genomföra styrkeanalysen med 
styrkegrafer. 
 
Styrkeanalysen är en likartat angreppssätt som problemanalysen där istället för att problemen 
beaktas, läggs fokusen på styrkorna. Styrkegrafen har målet att reflektera relationerna mellan 
identifierade styrkor. Detta är väldigt snarlik problemgrafens handlingssätt. Genomförandet av 
styrkeanalysen liknar därav genomförandet av problemanalysen. Dock arbetar vi med de kriterier 
som var delvis eller helt uppfyllda.  
 
Vid tolkningen av styrkegraferna kan det förekomma motsägande situationer hos läsaren, där 
styrkegrafen beskriver sammanfattande styrkor som motsäger problemgrafernas sammanfattande 
problem. Detta blir dock en misstolkning då styrkegrafen och problemgrafen egentligen 
behandlar olika delar inom samma område. En genomgående diskussion mellan dessa 
motsägande företeelser diskuteras under kapitlet 4.2.3.3 Slutsats, s. 46. 
  



 

Styrkegraf – Planering 
I Figur 16 visas de styrkor som identifierades under utvärderingen där även sambanden mellan styrkorna framträdes. 
 

 
 

Figur 16 Styrkegraf (SG_Planering)  
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Styrkegraf – Testfall 
I Figur 17 visas de styrkor som identifierades under utvärderingen där även sambanden mellan 
styrkorna framträdes. 
 

 
 

Figur 17 Styrkegraf (SG_Testfall)
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Styrkegraf – Bra produkt 
I Figur 18 visas de styrkor som identifierades under utvärderingen där även sambanden mellan 
styrkorna framträdes. 
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Figur 18 Styrkegraf (SG_Bra_produkt)
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Beskrivning av styrkegrafer 
 
I styrkeanalysen kommer vi fram till att alla identifierade styrkor resulterar i styrkan Högre 
kvalitet på systemet efter systemtest (Figur 18 Styrkegraf (SG_Bra_produkt)). Detta är en direkt 
effekt av styrkorna Hög kvalitet på systemet innan systemtest och Bra testfallsresultat.  
 
Styrkan Hög kvalitet på systemet innan systemtest identifieras från styrkor som uppstår från att 
det var Kunniga utvecklare under systemutvecklingen.  
 
Bra testfallsresultat uppstår från fyra styrkor: 
 

• Tydlig dokumentation och spårbarhet 
• Bra testfall 
• Varierande testfall 
• Bra planering 

 
De två första styrkorna har sina ursprung i Figur 17 Styrkegraf (SG_Testfall), som presenterar 
styrkor som i grunden härstammar från Figur 16 Styrkegraf (SG_Planering). Den tredje styrkan, 
Varierande testfall, anspelar på styrkan Användning av olika testtekniker som kommer från Figur 
16 Styrkegraf (SG_Planering), specifikt genom 36. Framtagna testfall skall täcka alla 
väsentliga områden av systemet.  
 
Mycket av de styrkor som är kopplade till Bra testfallsresultat kommer direkt eller indirekt från 
styrkan Bra planering (Figur 16 Styrkegraf (SG_Planering)). Därmed är den även med i Figur 
18 Styrkegraf (SG_Bra_produkt) som en av de styrkor som bidrar till Bra testfallsresultat.  
 
Styrkan Bra planering identifieras genom styrkorna: 
 

• 2. Planering av testarbetet inleds tidigt i systemutvecklingsprocessen 
• 6. Bra planering av tid som även täcker oförutsedda händelser 
• 25. När planering, genomförande och uppföljning av tester skall göras och vara 

avslutade finns dokumenterade 
• 37. Förutbestämda och definierade roller finns för testarbetet 

 
Dessa fyra styrkor skapas genom 40. Lämplig testledare över testarbetet finns, därav utgör denna 
styrka samt styrkan Kunniga utvecklare (Figur 18 Styrkegraf (SG_Bra_produkt)) 
huvudstyrkorna som ger en bidragande effekt till övriga styrkor i styrkeanalysen. 
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4.2.3.3 Slutsats 
I problem- och styrkeanalysen visas alla problem och styrkor som identifieras i samband med 
utvärderingen. Genom vår problemanalys kom vi fram till att testprocessen var bristfällig som 
resulterade i en lägre kvalitet på systemet och dålig användning av resurser. Detta främst pga. att 
ingen testmodell användes som medförde att en bristande testplan togs fram och utnyttjades. Men 
i samband med vår styrkeanalys fann vi dock att det förekom en bra planering av testprocessen. 
Detta kan tänkas strida mot vårt föregående påstående om den bristande testplanen, men i själva 
verket behandlar denna styrka och föregående problem olika delar inom planeringsområdet. Som 
tidigare nämnts är den bristande testplanen en negativ verkan av att ingen testmodell följdes, men 
den goda planeringen på testarbetet riktar sig mot att testarbetet hade en lämplig testledare som 
planerade testarbetet tidigt i systemutvecklingsprocessen, genomförde en bra tidestimering för 
testning samt bestämde lämpliga roller för testarbetet.  
 
En annan aspekt som är viktig att klargöra är tvisten mellan problemet Lägre kvalitet på systemet 
och styrkan Högre kvalitet på systemet efter systemtest. Liksom tidigare diskussion om planering 
av testarbetet, är även detta en företeelse som innehar ett problem och en styrka som avser olika 
delar inom samma område. Lägre kvalitet på systemet är en verkan från Oidentifierade buggar 
kvarstår i systemet som i sig är en verkan från Tidsbrist vid testning då en Tidskrävande 
testprocess användes. Här är kvalitetsnivån en följ av hur hanteringen av testprocessen var. 
Styrkan Högre kvalitet på systemet efter systemtest däremot är en framgång som vi identifierat i 
samband med Kunnig utvecklare som arbetade med systemutvecklingen. Trots avsaknaden av 
många moment då ingen testmodell tillämpades, lyckades ändå kvaliteten på systemet hållas uppe 
tack vare utvecklarnas kunskap av systemutveckling. Ett bra stöd för detta påstående är rapporten 
över de fel som upptäcktes efter acceptanstestet hos Korpen Borås då Corax Administration 
kördes under den ”rätta” miljön. Totalt var det tio fel som upptäcktes där enbart fem utav dem var 
oidentifierade buggar. Utav de fem resterande felen var det tre installationsfel som uppstod i 
samband med konfigurationen av systemet vid installationstillfället hos Korpen Borås, och två 
missuppfattningar kring kraven på systemet. Utöver dessa tio fel innehåller rapporten även ett 
antal önskemål på utökning eller ändringar på systemet. 
 
En sammanställning av kriteriernas uppfyllande visas i Figur 19 där kriterierna är indelade i de 
områden som kriterierna berör. Siffrorna i y-axeln representerar antalet kriterier. 
  



 

 
 

Figur 19 Stapeldiagram över utvärderingsresultat inom respektive område (fallstudie 1) 
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Figur 19 visar att det råder rätt stora skillnader mellan de olika områden som kriterierna berör. Områden som är svaga gäller planering 
och riskhantering då de har fler kriterier som är ej uppfyllda än helt uppfyllda. De områden som gör bra ifrån sig är testfall och 
testtekniker där den första inte har ett enda kriterium som inte är uppfylld. Övriga områden (granskning, beställare och övrigt) är 
ganska snarlika och har en rätt jämn fördelning av sina kriterier. 
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Användning av poängsystem 
Att enbart gå igenom identifierade styrkor och problem ger ingen tillräcklig bra bild över 
resultatet av vår utvärdering. I Figur 19 framgicks bara hur många kriterier som är uppfyllda men 
det anger inte vilken prioritering kriterierna har. Detta kan ge en missvisande bild över 
utvärderingsresultatet. Därför valde vi att räkna ut hur mycket kriterierna har uppfyllts med hjälp 
av ett poängsystem. Vi vill genom uträkningen visa skillnaden och betydelsen mellan 
uppfyllanden av låg-, mellan- respektive högprioriterade kriterier.  
 
Tabell 7 ger varje prioritering ett prioriteringspoäng där ju högre prioriteringen är desto högre 
prioriteringspoäng. Genom användning av prioriteringspoäng visar vi att ett lågprioriterat 
kriterium inte har en lika stor betydelse som ett högprioriterat kriterium. 
 
 

Prioritering Prioriteringspoäng 
Låg 1 
Medel 2 
Hög 3 

 
Tabell 7 Poängsystem: Prioriteringspoäng 

Tabell 8 ger varje värdering ett värderingspoäng där ju mer uppfylld värderingen är desto högre 
värderingspoäng. Genom användning av värderingspoäng visar vi att ett ej uppfylld kriterium inte 
har en lika stor inverkan som ett helt uppfyllt kriterium. Varje kriterium tilldelas ett poäng 
beroende på sin värdering.  
 
 

Värdering Värderingspoäng 
Ej uppfylld 0 
Beaktats 1 
Delvis uppfylld 2 
Helt uppfylld 3 

 
Tabell 8 Poängsystem: Värderingspoäng 

Kriteriets prioriteringspoäng som tas från Tabell 7 multipliceras med kriteriets värderingspoäng 
som hämtas från Tabell 8. Produkten av multiplikationen utgör kriteriets totala poäng. Tabell 9 
visar de möjliga kombinationerna av prioriterings- och värderingspoängerna. 
 

 LÅG MEDEL HÖG 
Ej uppfylld 0 (1*0) 0 (2*0) 0 (3*0) 
Beaktats 1 (1*1) 2 (2*1) 3 (3*1) 
Delvis uppfylld 2 (1*2) 4 (2*2) 6 (3*2) 
Helt uppfylld 3 (1*3) 6 (2*3) 9 (3*3) 

 
Tabell 9 Poängsystem: möjliga kombinationer av prioriterings- och värderingspoäng 
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Exempelvis kriteriet nr. 10 Hålla granskningstillfällen (formell granskning) som är ett 
lågprioriterat kriterium som är delvis uppfylld. Kriteriet får därav 2 poäng. 
 
Figur 20 visar resultatet av utvärderingen baserad på vårt poängsystem (Tabell 9). Resultatet är 
uppdelade inom respektive område och omvandlat i procentform för att lättare kunna se andelen 
uppfyllda kriterier inom varje område. För att uppnå 100 % måste alla kriterier inom ett område 
vara helt uppfyllda. 
 

 
 

Figur 20 Stapeldiagram över andelen uppfyllda kriterier (fallstudie 1) 

Planering 
Planering är en av de viktigaste delarna inom testprocessen (Eriksson 2008, s. 19). Därför ser vi 
resultatet inom detta område som bristfällig och ej acceptabelt. Trots de bra styrkor som förekom 
så uppnår resultatet bara ca 49 % vilket indikerar att planeringen inte var bra nog. 
 
Riskhantering 
Trots att det förekom en övergripande riskhantering för systemutvecklingen fanns det inga 
aspekter som berörde själva testprocessen. Men i och med att systemutvecklingsgruppen och 
testgruppen var densamma liksom utvecklingsmiljön och testmiljön, eliminerades ett antal 
potentiella risker som kunde tänkas förekomma om detta inte var fallet. Därför anser vi att bristen 
av riskhantering inte var allt för förödande.   
 
Granskning 
Detta område faller lite i gråzonen då den kan tänkas vara en parallell process till testprocessen 
istället för en del av den. Hur vi än ser på saken så anser vi dock att granskningsprocessen var 
godkänt genomförd. Detta återspeglar sig i väldokumenterade dokument för testprocessen. 
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Testfall 
Framtagningen, genomförandet och uppföljningen av testfallen är en annan viktig del inom 
testprocessen. Vi anser att resultatet på uppfyllande hos dessa kriterier är det primära orsaken till 
att testprocessen mer eller mindre blev lyckad trots att ingen testmodell följdes.  
 
Testtekniker 
Detta område skall ses som en verktygslåda där lämpliga testtekniker används vid behov. Därför 
anser vi att det inte är tvunget att alla kriterier inom detta område måste uppfyllas då alla 
testtekniker inte nödvändigtvis kan tillämpas inom testfallen. Dock anser vi att gränsvärdesanalys 
är en testteknik som skall användas oavsett vad, vilket inte gjordes i detta fall. 
 
Beställare 
Uppföljningsarbetet och dess rapporter är betydelsefulla framförallt vid överlämning av 
testobjektet. Då är de ett underlag för beställaren att fatta vissa beslut och vi anser att detta 
område fick för lite fokus.  
 
Övrigt 
De kriterier som hamnar inom detta område är väldigt specifika och spridda därför är det svårt att 
dra en gemensam slutsats om dem. 
 
Sammanfattningsvis 
På grund av brist på både kunskap och erfarenheter av testning hos testgruppen under 
systemutvecklingen av Corax Administration, blev testprocessen ostrukturerad och saknade även 
viktiga delmoment. Dock om vi tar hänsyn till testgruppens bristande kunskap angående testning 
kan testprocessen ändå ses som lyckad och som gav bra resultat. En bidragande effekt till 
resultatet kan tänkas vara testgruppens kännedom om systemet då gruppen även utgjorde 
utvecklingsgruppen. I och med att testgruppen var väldigt bekant med systemets struktur och 
uppbyggnad visste gruppen vad och hur systemet skall testas. Detta gav en positiv verkan och 
effektiviserade testprocessen. Men som statistiken visar var planeringen av testprocessen inte 
tillräcklig bra och detta påverkade uppskattningen av den tid som behövdes lägga på testarbetet. 
Trots att framtagna testfall täckte alla väsentliga områden var testgenomförandet en ostrukturerad 
och stressig fas. Enligt testgruppen skulle fler oidentifierade buggar upptäckas om det fanns mer 
tid för testning. Statiken visar även att det inte förekom någon form av riskhantering under 
testprocessen, men detta förklarar testgruppen med att de aldrig ansåg testprocessen som en egen 
process utan snarare en fas inom systemutvecklingsprocessen. Därför fanns det inga tankar om att 
genomföra nya riskidentifieringar då det redan fanns en övergripande riskhantering. 
 
Trots de brister som vi identifierat anser vi att Corax Administration uppnådde utan problem 
kravet för good enough quality. Detta påvisar att det går att uppnå good enough quality utan 
tillämpning av metoder/modeller. Dock blir det svårt att förutsäga hur resultatet skulle bli om 
testgruppen hade följt någon metod/modell. Det går inte heller att säga att resultatet skulle blivit 
bättre och krävt mindre resurser om metoder/modeller hade tillämpats för vi antar att det då 
skulle kräva mer resurser för testgruppen då bl.a. mer dokumentation, planering, möten samt 
utbildning hade krävts.  
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4.3 Förändring och förbättring av utvärderingsmetod 
Detta kapitel diskuterar och bygger vidare på 3.2 Utvärdering enligt Cronholm och Goldkuhl, s. 
20. Kapitlet inleds med ett avsnitt som går igenom de brister som vi identifierar hos 
utvärderingsmetoden. Därefter diskuterar vi vidare de lösningar som vi använde för att utveckla 
metoden. 

4.3.1 Kritisering kring Cronholm & Goldkuhls utvärderingsmetod 
Under genomförandet av vår utvärdering upptäckte vi en del brister hos Cronholm och Goldkuhls 
utvärderingsmetod. Ett utav dessa brister är att aktiviteten för framtagning av kriterier inte 
beaktar kriteriernas roll hos utvärderingsobjektet. Cronholm och Goldkuhl beskriver processen 
enligt Utdrag 9:  
 

“För att genomföra utvärderingen väljs först lämpliga kriterier. Vilka kriterier som 
väljs och antalet kriterier som väljs beror på resultat från utvärderingsplaneringen 
[...]. Valet beror också vilket utvärderingsperspektiv som vill anläggas (Cronholm & 
Goldkuhl, 2003). Eftersom kriterier riktar uppmärksamheten mot vissa aspekter 
verksamhet och IT-system är det viktigt att valet är reflekterat.”  
 

Utdrag 9 Beskrivning av val av kriterier (Cronholm & Goldkuhl 2006, s. 117) 

Vi finner beskrivningen i Utdrag 9 som väldigt övergripande och vag där Cronholm och 
Goldkuhl använder för generella benämningar, exempelvis ”lämpliga kriterier” och ”valet är 
reflekterat”. Cronholm och Goldkuhl förklarar inte vad som anses vara lämplig samt hur 
utvärderaren skall reflektera sina val av kriterier. Vidare redogör de att valet av kriterier beror på 
resultat från utvärderingsplaneringen och utvärderingsperspektivet, dock berörs detta inte mer, 
vilket får oss att ifrågasätta dess relevans. 
 
Cronholm och Goldkuhls bristfälliga beskrivning av val av kriterier medför att hanteringen av 
kriterier blir bekymmersam då utvärderaren kan ställas mot problem som utvärderaren inte vet 
hur de skall hanteras. En sådan situation uppstod för oss. Det problem som vi stötte på är 
hanteringen av kriteriernas grad av betydelse gentemot varandra under den rådande 
utvärderingssituationen.  
 
Ett ytterligare bekymmer som uppstod för oss är kriteriernas omfång som skiljer sig mycket 
emellan. En del kriterier är mer övergripande medan andra kriterier har en djupare detaljnivå. Det 
händer även att generella kriterier och detaljerade kriterier berör samma område. Vi vet inte om 
detta orsakar ett problem eller hur det skall hanteras, men vi vet att Cronholm och Goldkuhl inte 
berör situationen i deras rapport. I vår situation ansåg vi att det var okej och lät kriterierna vara 
olika detaljerade. 

4.3.2 Beskrivning av utvärderingssituationen 
I Cronholm och Goldkuhls utvärderingsmetod finns det två arbetsmoment under inledningsfasen 
där utvärderaren skall beskriva IT-systemets funktionalitet och användarroller samt användare. 
Då vår utvärderingsmetod fokuserar på testprocessen anser vi att varken IT-systemets 
funktionalitet eller användare/användarroller är relevanta för oss valde vi att modifiera dessa 
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moment. Istället slogs de ihop till ett enda moment där innehållet istället skall beskriva 
testprocessen i stora drag. 

4.3.3 Val av kriterier 
Det är inte alltid möjligt eller önskvärt att anlita utomstående utvärderare. Vid sådana situationer 
riskeras utvärderingen att bli subjektiv kring valet av kriterierna då utvärderaren/-na kan 
medveten/omedveten ta fram kriterier som favoriserar utvärderingsobjektet vilken kan ge en 
missvisande bild av utvärderingsobjektet. Därför rekommenderar vi att framtagningen av kriterier 
skall utnyttja ett teoretiskt perspektiv för att utvärderaren/-na skall inta en objektiv framställning. 
 
Under denna fallstudie tog vi fram 75 kriterier som skall täcka alla väsentliga delar av 
testprocessen. Dessa kriterier utgår från relevanta teorier och har fått en kort beskrivning, 
prioritering samt områdesfördelning. 

4.3.4 Prioritering 
För att lösa det problem som beskrevs i 4.3.1 Kritisering kring Cronholm & Goldkuhls 
utvärderingsmetod, s. 51, som berör hanteringen av kriteriernas grad av betydelse gentemot 
varandra, valde vi att införa en prioriteringsklassificering. Syftet med denna klassificering är att 
specificera varje kriteriums prioritet, dvs. kriteriums betydelse gentemot resterande kriterier. 
Skalan på prioriteringen och prioritering av ett kriterium är beroende av utvärderingsperspektivet 
och önskade utvärderingsresultat. Det är svårt att ge en tydlig generell beskrivning av hanteringen 
av prioritering hos kriterier då ett kriterium kan ha olika betydelser och roller beroende på 
situation.  
 
Införande av prioritering kan förenkla värderingsfasen då utvärderaren får klarare för sig om 
kriteriernas betydelse och därigenom hitta ett lämpligt tillvägagångssätt för utvärderingen. Utöver 
detta kan införande av prioritering även underlätta avslutningsfasen då det blir lättare att se 
effekterna från värderingsfasen och på så sätt underlätta problem- och styrkeanalysen. Prioritet 
leder även indirekt till att statistiker kan utnyttja en ytterligare dimension. 
 
Ett exempel på hur prioritering kan appliceras finns i 4.2.2.1 Val av kriterier, s. 33. Ett annat 
exempel på hur prioritering kan utnyttjas är vid framtagning av statistik för att få den ytterligare 
dimensionen. Detta appliceras på Figur 13 Stapeldiagram över utvärderingsresultat inom 
respektive prioritet, s. 36. Observera att dessa exempel visar ett av flera sätt att tillämpa 
prioritering på kriterier. 

4.3.5 Områdesfördelning 
När antalet kriterier successivt ökar minskar överblicksförmågan. Därav såg vi ett behov av att 
strukturera upp kriterierna. Detta gjorde vi genom att tilldela varje kriterium en beskrivning som 
beskriver det område som kriteriet berör. Genom områdesfördelning blir det lättare att avgöra 
situationen för varje område.  
 
Exempel på hur områdesfördelningen används finns i 4.2.2.1 Val av kriterier, s. 33 samt Figur 
19 Stapeldiagram över utvärderingsresultat inom respektive område, s. 47. 
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4.3.6 Poängsystem 
Poängsystemet är tänkt att användas för att förenkla statistikframtagningen. Syftet med detta är 
att slå ihop två dimensioner där prioritering och värdering blir ett gemensamt värde. 
Förutsättningen för att poängsystemet skall kunna tillämpas är att prioriteringen och värderingen 
är mätbara, därav måste prioriteringen omvandlas till prioriteringspoäng och värderingen till 
värderingspoäng. Dock vill vi markera att det inte är just de värden som vi har tagit fram som 
måste utnyttjas, utan det går utmärkt att välja andra värden som skall representera prioriterings- 
och värderingspoängen. Ett exempel på hur poängsystemet appliceras finns under avsnittet 
Användning av poängsystem (4.2.3.3 Slutsats, s. 46). Observera att exemplet visar ett av flera sätt 
att tillämpa poängsystemet.                                                                                                                                        

4.3.7 Sammanfattning 
Genom vår första fallstudie har vi situationsanpassat Cronholm och Goldkuhls utvärderingsmetod 
(Cronholm & Goldkuhl 2006) och den har nu kommit ett steg närmare vårt förväntade resultat, 
vilket är en utvärderingsmetod för en testprocess inom systemutveckling. Det finns fem sätt att 
situationsanpassa en metod. (Röstlinger & Goldkuhl 1994, s. 13-14) Genom vår första fallstudie 
har vi berört tre av dessa. 
 

1. Välja bort i metoden fördefinierade arbetsmoment 
Då vi finner utvärderingstyp 5, dvs. kriteriebaserad värdering av IT-system som sådan, 
som bäst lämpad för vårt utvärderingsobjekt har vi valt att enbart fokusera på den. Detta 
medförde att vi tog bort steget där användaren skall välja vilken typ av värdering som 
skall tillämpas. Denna abstraktion har vi valt att genomföra då vi anser att användaren inte 
behöver känna till de övriga utvärderingstyperna vid tillämpning av vår 
utvärderingsmetod. 

 
2. Modifiera i metoden fördefinierade arbetsmoment 

a. Vi har förändrat aktiviteten ”Välj kriterier”. Istället för att framtida användaren 
själv skall ta fram kriterier har vi under detta fallstudie framtagit lämpliga 
kriterier. Användaren skall istället sålla bort och eventuellt lägga till nya kriterier 

b. Vi har tydliggjort arbetsmomenten efter våra erfarenheter och tolkning av 
Cronholm och Goldkuhls dokumentation. 

c. Vi har flyttat metodens fokus från ”Kriteriebaserad värdering av IT-system som 
sådana” till ”Kriteriebaserad värdering av testprocesser inom systemutveckling”. 

 
3. Utföra arbetsmoment i en annan ordning än metoden föreskriver – (Ej berört) 

 
4. Komplettera metoden med helt nya/egna arbetsmoment 

a. Tillägg av värderingsgrad (fastställande av fem olika värderingar: ej intressant, ej 
uppfyllt, beaktat, delvis uppfyllt och helt uppfyllt) 

b. Tillägg av prioritering (av kriterier) i kriterielistan 
c. Tillägg av poängsystem (prioritering * uppfyllande) 
d. Tillägg av områdesfördelning (av kriterier) 

 
5. Komplettera metoden med arbetsmoment som ingår i en annan metod – (Ej berört) 
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5 Fallstudie 2 – MA/SIMM 
Under detta kapitel redogör vi hur vi applicerar metametoden MA/SIMM på vår 
utvärderingsmetod. Under appliceringen så kartlägger vi vår utvärderingsmetod för att 
analysera både dess helhet och interna delar samt kongruensen mellan delarna. Här tillämpar vi 
oss av alla tre typer (öppen, axial och selektiv) av kodning som förespråkas inom grounded 
theory. Vi vill genom fallstudie 2 intern- och teorigrunda utvärderingsmetoden för att på så sätt 
förbättra och öka användarvändligheten hos den. 

5.1 Metoddiagnos 
Första fasen i MA/SIMM är metoddiagnos som består av 3 delar; fastställa förutsättningar, 
analys och kartläggning och sammanfattande värdering. 

5.1.1 Förutsättningar 
De förutsättningar som vi fastställt för vår utvärdering är sammanfattade i Tabell 10. Vi har 
utökat detta delmoment med att även presentera de moment som ingår och utesluts (med 
motivering) i vår utvärdering. 
 

Metod Vår metod (Alpha) 
Ambitionsnivå Metodutveckling: Analys/värdering av metoden & vidareutveckling 

av metoden 
Syfte Syfte med utvärderingen är att intern- och teorigrunda vår 

utvärderingsmetod samt att vidareutveckla den. 
  
Involverande 
moment i analys & 
kartläggning 

• Metodmodellering 
o Mål- och perspektivanalys 
o Analys av arbetssätt 
o Dokumentanalys 
o Begreppsanalys 

• Problemanalys 
• Styrkeanalys 

Uteslutande 
moment i analys & 
kartläggning 

• Verktygsanalys 
Då vår studie har avgränsat sig från CASE–verktyg (se 1.7 
Avgränsningar, s. 5) utesluter vi automatiskt 
verktygsanalysmomentet. Vi utesluter även verktygsutformning 
som behandlas i åtgärdsutvecklingen. 

 
Tabell 10 Förutsättningar för fallstudie 2 
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5.1.2 Analys och kartläggning 
Detta avsnitt är den andra fasen av metoddesign och det är här det mesta arbetet genomförs. Vi 
börjar med att kartlägga metoden som vi senare analyserar. 

5.1.2.1 Mål- och perspektivanalys 
Under detta avsnitt börjar vi med att tillämpa oss av öppen kodning för att identifiera begrepp 
till fenomenbilden. När vi går vidare till målanalysen går vi över till axial kodning för att 
identifiera samband, orsak och konsekvens. 
 
Analys av metodidé (fenomenbild) 
Syftet med detta moment är att illustrera aktuella företeelser som råder för vår nuvarande 
situation. Vi belyser detta genom en detaljerad fenomenbild som presenteras i Figur 21.  

 
 

Figur 21 Fenomenbild över vår utvärderingsmetod 

Figur 21 visar en bild över en testprocess vilket är huvudobjektet för vår utvärderingsmetod. En 
utvärderare utvärderar en testprocess genom tillämpning av vår metod. En testprocess styrs av en 
testledare som styr testarbetet efter en viss testmodell och genom framtagen testplan. Testningen 
involverar olika aktörer såsom testfallsdesigner som genom kravspecifikation och andra 
dokumentationer om informationssystemet tar fram olika testfall som skall utföras av flera 
testare. Efter varje genomförd testfall rapporterar testaren testfallsresultatet som bl.a. testledaren 
tar del av. 
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Intressentanalys 
Intressentanalysen utgår från de identifierade målgrupperna som råder för vår utvärderingsmetod. 
Dessa listas upp i Tabell 11.  
 

Intressenter Roll/Uppgift/Ansvar 
Användare 

• Testledare 
• Utomstående utvärderare 

Användaren tillämpar utvärderingsmetoden för 
att analysera den givna testprocessen. 

Interna roller inom testprocessen 
(testledare, testfallsdesigner, testare etc.) 

Interna roller ansvarar för olika uppgifter inom 
testprocessen beroende på deras roll. Den 
gemensamma uppgiften som de alla har är att 
tillgodose utvärderaren med information och 
kunskap om deras roll, uppgift och ansvar i den 
aktuella testprocessen. 

Utomstående intressenter 
• Kunder (bl.a. systemanvändare) 
• Verksamhetsansvarig 
• Verksamhetsägare 

Dessa intressenter är inte delaktiga i själva 
utvärderingsprocessen, utan de är mer 
intresserade av utvärderingsresultatet. 

 
Tabell 11 Intressentlista över vår utvärderingsmetod 

Målanalys 
Detta moment är egentligen en hopsättning av tre moment: identifiering och formulering av mål, 
analys av målsamband och målvärdering. Utgångspunkten för målanalysen är studiens 
forskningsfrågor (1.4 Studiens forskningsfrågor, s. 4), syfte och förväntade resultat (1.5 
Studiens syfte och förväntade resultat, s. 4) samt utvärderingsmetod (2.5 Utvärderingsmetod, s. 
17). 
 
I och med att de identifierade målen är väldigt få har vi valt att utesluta mållistan. Vi presenterar 
istället målen enbart genom en målgraf (Figur 22) som även visar sambanden som råder mellan 
dem. 

 
 

Figur 22 Målgraf över vår utvärderingsmetod 
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Figur 22 visar att den främsta visionen hos utvärderingsmetoden är målet Allmän accepterad, 
som förverkligas genom att resterande mål uppnås. Vi anser dock att det viktigaste målet hos vår 
utvärderingsmetod är att den stödjer förändringsarbete med testprocessen inom systemutveckling. 

5.1.2.2 Analys av arbetssätt 
Under detta avsnitt tillämpar vi oss av selektiv kodning för att analysera arbetssättet som 
utnyttjas i vår utvärderingsmetod. Vi fokusera på de olika arbetsmomenten en i taget för att 
tydlig kunna fastställa vilka input som används, vad som egentligen sker samt vilka output som 
skapas. 
 
Under detta moment analyserar vi det arbetssätt som föreligger hos vår utvärderingsmetod. Då vi 
anser att det redan förekommer mycket dokumentation kring vår utvärderingsmetod och att 
läsaren inte skall behöva drunkna i ytterligare milvis långa texter väljer vi att inte använda oss av 
textuella beskrivningar som innehåller mycket upprepningar. Vi väljer istället att demonstrera 
arbetssättet med hjälp av handlingsgrafer. Genom handlingsgrafer kan vi lägga fokus på att 
beskriva de momenten som tidigare kan ha ansetts vara osäkra. Vi tänker framförallt på 
avslutningsfasen men även värderingsfasen. 
 
Till att börja med visar vi en aktivitetsöversikt över vår utvärderingsmetod som presenteras i 
Figur 23. Denna översikt utgår från Figur 11 (s. 28) som är en översiktlig processbeskrivning 
över utvärderingstyp 5.  
 

 
Inledningsfas

Värderingsfas

Avslutningsfas

Fastställ förutsättningar

Beskriv utvärderingssituationen

Kriteriebaserad värdering 
av testprocess

Välj kriterier

Dra slutsatser  
 
 

Figur 23 Aktivitetsöversikt över vår utvärderingsmetod 
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Utvärderingen består av tre faser. Den första är inledningsfasen där man fastställer förutsättningar 
för utvärderingen samt beskriver själva utvärderingssituationen. Figur 24 visar en handlingsgraf 
över den första processen som förekommer under inledningsfasen. 
 

 
 

Figur 24 Handlingsgraf över inledningsfasen 

Figur 24 visar att de förutsättningar som skall fastställas är specificering av vilka verktyg som 
kommer att tillämpas, utvärderingsobjektet, data som kommer att utnyttjas, vem som är 
utvärderare, syftet med utvärderingen samt vem/vilka som är mottagare. Utöver detta specificeras 
även utvärderingens omfattning, ambitionsnivå, tidsplanering samt avgränsning. 
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Under den andra fasen av utvärderingen, värderingsfasen, väljs vilka kriterier som utvärderingen 
skall använda samt själva genomförandet av utvärderingen. Figur 25 visar en handlingsgraf över 
värderingsfasen. 
 

Välj ett kriterium

Kriterielista

Värdera kriteriets uppfyllande

Kriterium Testprocessen

Värdering 
av kriterium

Dokumentera och sammanställa

ELLER

Hgraf-
avslut

Dokumentation 
om 

testprocessen

Kriterievärd-
eringstabell

Hgraf-
avslut

Hgraf-
avslut

 
 

Figur 25 Handlingsgraf över värderingsfasen 

Figur 25 visar inte hur processen för val av kriterier genomförs utan det är tänkt att utvärderaren 
kan utgår från de kriterielistor som redan finns. För varje kriterium som finns i listorna skall 
utvärderaren med hjälp av dokumentation och kunskap om testprocessen värdera om huruvida 
kriteriet uppfylls. Värderingen dokumenteras och sammanställs i en kriterievärderingstabell. 
Detta blir en form av iterativ process som upprepas tills alla kriterier har värderats. 
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Utvärderingen avslutas slutligen i avslutningsfasen där utvärderaren försöker dra slutsatser om 
utvärderingen. Figur 26 visar en handlingsgraf över avslutningsfasen. 
 

 
 

Figur 26 Handlingsgraf över avslutningsfasen 
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Figur 26 visar att avslutningsfasen börjar med problem- och styrkeanalys. Här genomförs 
identifiering av testprocessen problem och styrkor. Detta sker med hjälp av dokumentation och 
kunskap om testprocessen samt resultaten från värderingsfasen, dvs. kriterievärderingstabellerna. 
 
Efter genomförandet av analyserna införs poängsystemet där kriterierna tilldelas en poäng som 
beräknas fram genom deras prioritering och värdering. Statistik kan då tas fram med hjälp av 
kriteriernas poäng.  
 
I den slutgiltiga aktiviteten dras slutsatser utifrån den sammanställda statistiken samt problem- 
och styrkeanalysen. I och med att utvärderingen syftar till att stödja förändringsarbete är det även 
lämpligt att här sammanfatta alla centrala problem där de även prioriteras efter behovet av 
åtgärdning. I samband med detta bör även förändrings- och åtgärdsförslag tas fram om möjligt. 

5.1.2.3 Dokumentanalys 
Dokumentanalysen initieras med öppen kodning där vi identifierar dokument som utnyttjas i vår 
utvärderingsmetod. Härefter övergår vi till selektiv kodning för att hitta samband mellan dessa. 
 
Dokumentanalysen går ut på att identifiera de dokument som tas fram i vår utvärderingsmetod 
samt vilka samband som råder mellan dem. Figur 27 visar detta i form av en dokumentgraf. 
 

 
 

Figur 27 Dokumentgraf över vår utvärderingsmetod 

 
Figur 27 visar hur dokumentet Sammanställda förutsättningar avgränsar utvärderingens 
dokument och arbetsmoment. Dokumentgrafen visar att de dokument som behandlar problem och 
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styrkor delar egentligen samma notation men behandlar olika områden. Notationerna är numrerad 
lista (Styrke- och Problemlista), grafer (Styrke- och Problemgraf) och textuell form (Textuell 
beskrivning av styrke- och problemgraf). Dokumentgrafen visar även hur dokumentet 
Kriterielista utgör grunden för Kriterievärderingstabell som i sin tur är utgångsmaterialet för 
Problem- och Styrkelista samt Statistik som utnyttjas i avslutningsfasen.  

5.1.2.4 Begreppsanalys 
Begreppsanalysen initieras med öppen kodning där vi identifierar centrala begrepp som utnyttjas 
i vår utvärderingsmetod. Härefter övergår vi till selektiv kodning för att hitta samband mellan 
begreppen. 
 
Tabell 12 listar upp och beskriver de centrala begrepp som finns i vår utvärderingsmetod. 
 

Begrepp Beskrivning 
Avslutningsfas Tredje och sista fasen i utvärderingsmetoden. Tar fram slutsatsen 

kring utvärderingsresultatet med bl.a. hjälp av problem– och 
styrkeanalys. 

Beaktats Värderingsgrad. Ett kriterium vars innehåll har diskuterats under 
testprocessen men som inte/knappats vidareutvecklats anses ha 
beaktats. 

Data Ett utav de grundläggande utvärderingsfrågorna som besvarar 
frågan ”av vad?”. 

Delvis uppfylld Värderingsgrad. Ett kriterium där delar av kriteriets innehåll har 
helt uppfyllts anses vara delvis uppfylld.   

Ej intressant Värderingsgrad. Ett kriterium som inte är intressant för de som 
utförde testarbetet anses vara ej intressant. 

Ej uppfylld Värderingsgrad. Ett kriterium vars innehåll varken har beaktats 
eller behandlats anses vara ej uppfylld. 

Helt uppfylld Värderingsgrad. Ett kriterium vars innehåll har fullständigt 
behandlats anses vara helt uppfylld. 

Inledningsfas Första fasen i utvärderingsmetoden. Behandlar förutsättningar för 
utvärderingen samt beskrivning av situationen. 

Kriteriebaserad Utvärderingens förhållningssätt. Innebär att utvärderingen är 
baserad på kriterier, i vårt fall från teorin. 

Kriterielista Numrerad lista över framtagna kriterier som utnyttjas under 
värdering. Listan innehåller även varje kriteriums prioritering 
samt område. 

Kriterier Flera kriterier. Även ett utav de grundläggande 
utvärderingsfrågorna som besvarar frågan ”med vad?”. 

Kriterievärderingstabell Utökad kriterielista. Innehåller den bedömning av varje 
kriteriums bedömning av uppfyllande samt effekt. 

Kriterium En bedömningsgrund. 
Mottagare Ett utav de grundläggande utvärderingsfrågorna som besvarar 

frågan ”för vem?”. 
Objekt Ett utav de grundläggande utvärderingsfrågorna som besvarar 

frågan ”om vad?”. 
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Områdesfördelning Kategorisera kriterier efter det område som de berör. 
Poängsystem Hjälpmedel för statistikframtagning. Underlätta jämförelse 

mellan kriterier med olika prioritering och värdering. 
Prioritering Kriteriernas grad av betydelse gentemot varandra (låg, medel & 

hög). 
Prioriteringspoäng Prioritering som konverteras till ett mätbart värde. 
Problemanalys Identifiering och analysering av förekommande problem inom 

testprocessen. Genomförs med hjälp av problemlista och 
problemgrafer.  

Problemgraf Graf som demonstrerar samband mellan identifierade problem. 
Problemlista Numrerad lista över identifierade problem. 
Styrkeanalys Identifiering och analysering av förekommande styrkor inom 

testprocessen. Genomförs med hjälp av styrkelista och 
styrkegrafer. 

Styrkegraf Graf som demonstrerar samband mellan identifierade styrkor. 
Styrkelista Numrerad lista över identifierade styrkor. 
Syfte Ett utav de grundläggande utvärderingsfrågorna som besvarar 

frågan ”för vad?”. 
Testmetod Tillvägagångssätt för testning av informationssystem. 
Testprocess Processen som berör testning av ett informationssystem. 
Utvärderare Ett utav de grundläggande utvärderingsfrågorna som besvarar 

frågan ”av vem?”. 
Utvärdering Granskning, analysering och evaluering av en situation. 
Utvärderingsmetod Tillvägagångssätt för utvärdering. 
Utvärderingsresultat Det slutgiltiga resultatet av en utvärdering. Oftast i form av en 

rapport. 
Värdering Bedömning av ett kriteriums uppfyllande. 
Värderingsfas Andra fasen i utvärderingsmetoden. Behandlar val av kriterier 

samt värdering av dessa. 
Värderingspoäng Värdering som konverteras till ett mätbart värde. 

 
Tabell 12 Begreppslista över vår utvärderingsmetod 

Figur 28 presenterar en begreppsgraf som visar sambanden mellan de centrala begreppen. 
Begreppsgrafen är en aning förenklad och utgår från begreppslistan som finns i Tabell 12. 
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Figur 28 Begreppsgraf över vår utvärderingsmetod 

Begreppsgrafen i Figur 28 delar en del likheter med dokumentgrafen (Figur 27, s. 61) då 
begreppen i begreppsgrafen återspeglar de dokumentnamn som används i dokumentgrafen, 
exempelvis Kriterielista, Styrkelista och Problemgraf. Ett exempel på hur man läser en del av 
begreppsgrafen kan vara: Prioritering är antingen låg, medel eller hög. Prioriteringen är en del av 
kriterielista och utnyttjas då man räknar fram dess prioriteringspoäng som tillsammans med 
värderingspoängen utgör poängsystemet.  

5.1.2.5 Problemanalys 
Problemanalysen initieras med öppen kodning där vi identifierar centrala problem hos vår 
utvärderingsmetod. Härefter övergår vi till selektiv kodning för att hitta samband mellan dessa. 
 
Tabell 13 visar de problem som vi identifierat hos vår utvärderingsmetod. 
 

ID Identifierat problem Beskrivning 
1. Osäkerhet kring 

avslutningsfas 
Hur skall framtagning av slutsats ske? Cronholm och 
Goldkuhl bidrar med information kring detta moment, 
men vi är osäkra ifall vi har missat någon viktig 
moment med tanke på att vi har flyttat fokusen på  
utvärderingsobjektet från IT-system till testprocess. 

2. Osäkerhet kring värdet hos 
statistik 

Bidrar statistikframtagningen med något värde eller är 
de egentligen bara staplar och siffror som inte säger 
något? 

3. Osäkerhet kring 
kriterielistan 

Kriterierna i kriterielistan är inte tillräckligt grundade då 
de är framtagna enbart på basis av teorier och vår egen 
bedömning. Har vi missat några kriterier? Är alla 
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kriterier lika relevanta? Är de förståeliga? 
4. Brist på CASE–verktyg Ett CASE–verktyg skulle underlätta 

utvärderingsprocessen enormt mycket då det kan hjälpa 
utvärderaren med exempelvis hantering av kriterielista 
och kriterievärderingstabell, statistikframtagning och 
stöd för problem- och styrkegrafer. 

5. Begränsad beskrivning av 
notationer 

Det förekommer inte mycket beskrivning kring 
notationer som skall tillämpas under 
utvärderingsprocessen, exempelvis problem- och 
styrkegrafer. Vi hänvisar mycket till andra 
dokumentationer och våra empiriska studier. 

6. Utgångsmaterialet har sina 
brister 

Vi studerade inte Cronholm och Goldkuhls 
utvärderingsmetod så noggrant innan vi valde att utgå 
från den. När vi väl gav oss in på vår första fallstudie 
märkte vi att dokumentationen var en aning bristfällig. 

7. Subjektiva 
prioriteringsbedömningar 

Våra bedömningar av kriteriernas prioritet är väldigt 
subjektiva då de är baserade på våra egna erfarenheter 
och bedömningar. 

 
Tabell 13 Problemlista över vår utvärderingsmetod 

Figur 29 visar de samband som råder mellan de identifierade problemen. 
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Figur 29 Problemgraf över vår utvärderingsmetod 

Figur 29 visar att det råder en osäkerhet kring avslutningsfasen inom utvärderingsmetoden. Detta 
beror främst på att själva utvärderingsmetoden ännu är under utveckling och vi ännu inte 
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empirigrundat ordentligt. En annan osäkerhet är de självframtagna kriterielistorna som ingen 
tredje part har granskat ännu. 

5.1.2.6 Styrkeanalys 
Styrkeanalysen initieras med öppen kodning där vi identifierar styrkor hos vår 
utvärderingsmetod. Härefter övergår vi till selektiv kodning för att hitta samband mellan dessa. 
 
Tabell 14 visar de styrkor som vi identifierat hos vår utvärderingsmetod. 
 

ID Identifierat styrka Beskrivning 
1.  Situationsanpassat Vår utvärderingsmetod är situationsanpassat för 

utvärdering av testprocesser inom systemutveckling. 
2.  Redan valda kriterier Vi har redan identifierat ett antal kriterier som 

utvärderaren kan fritt använda sig av. 
3.  Effekt hos kriterier redan 

beskrivna 
Det är viktigt att veta vilka konsekvenser som kan 
uppstå när ett kriterium ej uppfylls. Dessa har vi 
redan beskrivit för de kriterier som vi tidigare 
identifierat.  

4.  Kriterierna redan prioriterade De kriterier som vi har identifierat är redan 
prioriterade vilket sparar tid för utvärderaren. 

5.  Kriterierna redan fördelade i 
områden 

De kriterier som vi har identifierat har redan delats 
in i de områden som de berör. 

6.  Värderingsprocessen hanterad Vi har förtydligat värderingen genom att definiera 
de olika värderingsgraderna för kriterierna. Vi 
beskriver även när och hur ett kriterium uppfyller en 
viss värderingsgrad. 

7.  Tillägg av poängsystem Vi har själv infört ett poängsystem som skall 
underlätta och förenkla avslutningsfasen av 
utvärderingen. 

8.  Empirigrundad Vår metod är empirigrundad då vi har tillämpat den 
på ett verkligt fall. 

9.  Förtydligat utgångsmaterial Vi har tydliggjort arbetsmoment och dokumentation 
efter våra erfarenheter och tolkning av Cronholm 
och Goldkuhls dokumentation av deras 
utvärderingsmetod. 

 
Tabell 14 Styrkelista över vår utvärderingsmetod 

Figur 30 visar de samband som råder mellan de identifierade styrkorna. 
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Figur 30 Styrkegraf över vår utvärderingsmetod 

Figur 30 visar hur de identifierade styrkorna skapar utvärderingsmetodens tre stora områden.  
 
Den ena är att metoden är välgrundad. Detta stärks genom att vi just nu intern- och teorigrundar 
utvärderingsmetoden. Vi har även tidigare empirigrundat utvärderingsmetoden och kommer även 
att genomföra det ytterligare en gång. 
 
Det andra området är situationsanpassning som stärks mycket med hjälp av hur vi förtydligat de 
tre olika faserna i utvärderingsmetoden samt hur vi underlättat för användaren genom redan 
genomförda moment. Dessa moment berör val av utvärderingstyp och framtagning av kriterier 
som vi även beskriver. 
 
Det sista området berör användarvänligheten som vi har ökat genom att vi både utvecklat och 
tydliggjort utgångsmaterialet. 
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5.1.3 Sammanfattande värdering 
Här sammanfattar vi alla positiva och negativa aspekter som vi funnit under vår analys och 
kartläggning av vår utvärderingsmetod. 
 
Positiva aspekter 

+ Situationsanpassad metod 
+ Tydligt syfte med metoden 
+ Tydliga samband mellan dokumentation vilket förtydligar dokumentens relevans 
+ Tydliga beskrivningar av begreppen och deras relationer till varandra 
+ Förtydligat utgångsmaterialet 
+ Framtagna kriterielistor som kan underlätta värderingsfasen 

 
Negativa aspekter 

− Osäkerhet kring kriterielistorna 
− Alla kriterier har inte en beskrivande effekt som motsvarar den konsekvens som kan 

uppstå då kriteriet inte uppfylls 
− Osäkerhet kring avslutningsfasen 

 
Förändringsbehov 

• Empirigrunda kriterielistorna 
• Lägga till effekt hos alla kriterier i kriterielistorna 
• Tydliggöra avslutningsfasen 

5.2 Åtgärdsformulering 
Här listar vi upp de åtgärder som vi anser bör vidtas för att förbättra vår utvärderingsmetod. 
 

• Empirigrunda kriterielistorna 
Genom diskussion med testledare och andra relevanta personer kan vi konstatera ifall våra 
kriterier innefattar det vi söker, dvs. en bra och relevant kriterielista som täcker 
testprocessen och som på så sätt stödjer förändringsarbeten. 
 

• Tydliggöra avslutningsfasen i form av empirigrundning 
Som vi tidigare nämnt råder det en osäkerhet kring avslutningsfasen. Vi är osäkra kring 
vad som behöver behandlas under denna fas. Genom vår framtagna handlingsgraf över 
avslutningsfasen har vi målat upp hur vi tolkar avslutningsfasen, men det som vi är osäkra 
över är relevansen hos de olika arbetsmomenten och ifall vi har missat något. Genom att 
genomföra en empirisk fallstudie kan vi förhoppningsvis få svar på ovanstående nämnda 
osäkerheter. Dessutom hoppas vi även på att få en bekräftelse om det poängsystem och 
statistik som vi tagit fram ger något mervärde. 
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6 Fallstudie 3 – Viskan Distanshandel System AB 
Vår tredje fallstudie har som syfte att ytterligare empirigrunda vår utvärderingsmetod. Vårt 
primära mål här är att försöka vidta de åtgärdsformuleringar som vi beskrivit i föregående 
kapitel (fallstudie 2). I denna fallstudie är det första gången som en utomstående får tillgång till 
vårt material kring vår utvärderingsmetod samt möjligheten till att ge synpunkter. Vi får även 
möjligheten att ställa frågor till en typanvändare av vår utvärderingsmetod. 
 
Vår respondent under fallstudie 3 är Viskan Distanshandel System AB och vi valde dem för att de 
uppfyller våra urvalskrav (se 2.3.5 Fallstudie 3, s. 15). Information om Viskan som utnyttjas i 
detta kapitel är inhämtad från de intervjutillfällen som vi haft med Kristian Söderqvist. 
Intervjuerna genomfördes hos Viskan den 16 april 2009, den 23 april 2009 och den 6 maj 2009. 

6.1 Beskrivning av Viskan 
Under detta avsnitt kartlägger vi Viskans arbetssätt samt beskriver respondenten. Under 
insamling av denna information tillämpade vi alla tre typer av kodning som förespråkas inom 
grounded theory. Öppen och axial kodning användes främst vid den initiala beskrivningen av 
företaget och respondenten. Under beskrivning av företagets testprocess gick vi mer eller mindre 
över till axial och selektiv kodning där vi istället lade fokus på de olika kategorier som vi bildat. 

6.1.1 Beskrivning av företaget 
Viskan Distanshandel System AB är ett relativt litet företag som är bosatt i Borås. Företaget 
startades upp 1996 och har idag drygt 30 anställda där samtliga har en bakgrund som 
systemutvecklare. Den huvudsakliga produkten som Viskan erbjuder är det egenutvecklade 
affärssystemet RAMOS. Viskan marknadsför RAMOS enligt Utdrag 10. 
 

”RAMOS är ett affärssystem som är skräddarsytt för distanshandlare. Det är 
förmodligen det bästa alternativ som finns för en distanshandlare som tänker byta 
system. I mer än ett decennium har Viskan byggt in sin samlade erfarenhet av  
distanshandel i RAMOS. Resultatet är ett system med kraftfulla 
lösningar för att effektivt bearbeta stora volymer. Och det är just i bearbetningen av 
stora volymer i de viktigaste flödena som kunder, order och betalningar,  
som RAMOS fördelar märks allra tydligast.” 

 
Utdrag 10 Beskrivning av RAMOS (Viskan Distanshandel 2009) 

En typisk kund för Viskan är ett företag som säljer produkter, framförallt hälsokost, antingen via 
Internet eller via abonnemang till slutkonsument. Företaget har då oftast flera marknader och 
finns förmodligen i de nordiska länderna. Ett typiskt projekt blir då att anpassa RAMOS till 
kundens verksamhet. Dock bedrivs mer än 50 % av all utveckling på Viskan inte i projektform. 
Uppdragen formaliseras istället till aktiviteter där varje aktivitet behandlar en viss förbättring av 
kundens system, som i sig är byggd på RAMOS. 
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6.1.2 Beskrivning av respondenten 
Vår respondent heter Kristian Söderqvist och är utvecklingschef på Viskan. Kristian tog sin 
magisterexamen 2003 och började arbeta på Viskan året efter. Kristians uppgifter inom företaget 
är att fördela resurser, dels när saker som ska göras och dels vem som ska göra vad. Mycket 
handlar om koordination. Kristian deltar också i diskussioner och utformning om hur Viskans 
utvecklingsmodell skall se ut och användas (däribland testprocessen). 

6.1.3 Företagets testprocess 
Testprocessen hos Viskan är inte byggd på någon känd testmetod utan den har sakta byggts upp 
utifrån erfarenheter som Viskan samlat på sig under åren. Testprocessen är väldigt individuell 
och separerad med tanke på hur Viskan utvecklar sina produkter. Viskan är väldigt 
aktivitetsfokuserad och en aktivitet i deras mening innebär en avgränsad uppgift där en utvecklare 
ansvarar om att utveckla det som specificeras. För varje aktivitet finns det ytterligare en 
utvecklare som innehaver rollen som testare och ansvarar för testning av det som har utvecklats. 
Det finns därav ingen testorganisation eller testavdelning inom Viskan då alla kan i princip 
innehava rollen som testare. 
 
Viskans syn på testning är väldigt kundfokuserad. Det är viktigt att produkten som levereras har 
hög kvalitet så att kunden kan förlita sig på den. Detta gäller framförallt då produkten behandlar 
mycket ekonomiska rutiner. En funktion testas i minst tre iterationer. Först är det utvecklaren 
som själv testar det som har utvecklats. Härefter lämnas testningen över till en utpekad testare. 
Den tredje iterationen är när funktioner flyttas från utvecklingsversion till produktionsversion. I 
vissa fall kommer även kunden in i bilden då det är nödvändigt med kundtest. När det gäller 
funktioner som involverar kritiska operationer finns det även en möjlighet att en mer erfaren 
testare som granskar och kontrollerar koden ytterligare.   
 
Dokument 
Det finns två huvuddokument som utnyttjas i Viskan. Det ena är dokumentet ”Development 
process” som beskriver vilka riktlinjer och steg som skall följas under utvecklingsprocessen. 
Dokumentet redogör även hur utvecklaren skall behandla testning av sitt eget arbete och hur 
personen kan underlätta senare arbete för den angivna testaren. 
 
Det andra dokumentet är “Recommended Test Routine” som beskriver hur testaren skall behandla 
granskning samt testning av aktiviteten. Granskning involverar kontrollering av både 
dokumentation och kod. Testningen har ett antal obligatoriska moment som testaren måste 
genomföra. Detta involverar bl.a. olika testtekniker som testaren skall genomföra. Dokumentet 
presenterar detta i form av checklistor. Utöver detta presenterar dokumentet även allmänna råd 
och riktlinjer kring hur testarbetet skall genomföras. 
 
Aktivitetssystemet 
Viskan använder sig flitigt av det egenutvecklade aktivitetssystemet som är skräddarsydd och 
formad efter företagets egna behov. Aktivitetssystemet stödjer företagets dagliga arbeten i form 
av planering av aktiviteter, dokumenteringar, tidsrapportering, testarbetet etc. Inom 
aktivitetssystemet har en aktiviteten olika information såsom: 
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Attribut Inblandade roller Tidsaspekter 
• Titel 
• Beskrivning 
• Prioritet 
• Svårighetsgrad 
• Status 

• Specificerare 
• Ansvarig 
• Utvecklare 
• Testare 
 

• Estimerad tid för hela aktiviteten 
• Planerad tid för nuvarande vecka 
• Nedlagd tid 
 

 
Utöver ovanstående nämnda punkter innehåller en aktivitet även ett antal testkommentarer 
(issue). Dessa skapas av testaren då denne upptäcker fel eller andra problem i samband med 
testningen. Varje issue har information om datum, allvarlighetsgrad, status samt beskrivning. 
Detta motsvarar Viskans felrapporteringsprocess där varje issue är en felrapport. 
 
Roller 
Det förekommer inte många föredefinierade roller inom testningen. Viskan arbetar i största mån 
mot en roll, nämligen testaren. Här är definitionen av testaren mer allmän, dvs. testaren kan under 
arbetet ansvara för uppgifter som vanligtvis andra roller inom testning har hand om. Detta kan 
exempelvis gälla planering (testledare), val av testdata (testdataadministratör), testning av 
prestanda (prestandatestare) och automatisering av test (automatiseringstestare). Utöver rollen 
testare har Viskan även en utpekad testmiljöansvarig. Personen skall se till att testmiljöerna håller 
måttet.  
 
Det finns dessvärre ingen testledare inom Viskan. Det närmsta de kan komma är 
utvecklingschefen som även är resursansvarig. Som resursansvarig fördelar personen ut resurser 
till de olika aktiviteterna som bedrivs inom verksamheten, exempelvis vilken testare som skall 
ansvara för testningen av en viss aktivitet. 
 
Kommunikation 
Kommunikationen mellan utvecklarna och testarna kan ske på olika sätt beroende på situation. 
Om båda två befinner sig på samma kontor så kan de kommunicera direkt i form av att den ena 
går till den andres arbetsplats för att diskutera. I annat fall så kan de kommunicera via e-post eller 
Skype. Det är även fullt möjligt att använda Viskans egenutvecklade aktivitetssystem för att 
kommunicera om detta skulle vara lämpligare. I vissa fall är det senaste alternativet ett måste, 
exempelvis vid felrapportering.  
 
Testverktyg 
Verktyg som används som testverktyg behöver inte nödvändigtvis vara ett verktyg som enbart 
utnyttjas inom testning. Inom Viskan så kan aktivitetssystemet ses som ett testverktyg. 
Aktivitetssystemet hanterar delegering av aktiviteter som är redo för test samt 
felrapporteringsprocessen. Utöver detta så använder Viskan även deras utvecklingsverktyg som 
testverktyg i syfte att ta fram automatiserade tester.  
 
Testfall 
Viskan använder inte den traditionella synen på testfall utan tillämpar till mestadels ad hoc–tester 
som involverar både white box och black box–tester. De har dock tagit fram en checklista som 
används under testsarbetet. Trots att de inte tillämpar testfall är de väldigt noggranna med 
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rapportering av alla test som genomförs. Rapporteringen omfattar en beskrivning kring testets 
genomförande samt testresultatet. Detta är det närmaste de kommer till testfall.  
 
Testmiljö 
Viskan använder sig av fyra olika databaser som skall simulera deras fyra huvudsakliga 
kundgrupper. Dessa fyra är vanlig postorder, klubbverksamhet, skräddarsydda abonnemang och 
WMS (Warehouse Management System). 
 
Riskhantering 
På Viskan förekommer det inga former av riskhantering inom testaktiviteterna. Anledningen till 
detta beror mycket på aktiviteternas omfattning samt deras sätt att arbeta.  
 
Granskning 
Det förekommer granskning inom Viskan men den sker inte på det sätt som beskrivs i teorin. 
Inga granskningstillfällen ägs rum, istället ligger ansvaret hos testaren att granska utvecklarens 
dokumentation samt kod. Denna form av granskning kan ses som en kombination av informell 
och formell granskning. Den är informell på det sättet att det inte sker några bestämda 
granskningstillfällen, och formell på det sättet att granskningen inte sker på frivillig basis. Viskan 
har fastställda testrutiner där granskning av dokumentation samt kod är det första steget som skall 
göras under testningen. 

6.2 Diskussioner 
Under detta avsnitt redovisar vi de diskussioner som vi haft med Kristian angående vår 
utvärderingsmetod. Diskussionsämnena är relaterade till de åtgärdsbehov som vi identifierade i 
slutet av fallstudie 2.  

6.2.1 Synpunkter på våra framtagna kriterielistor 
Innan vi påbörjade vår utvärdering av Viskans testprocess diskuterade vi tillsammans med 
Kristian Söderqvist om våra framtagna kriterier. Genom diskussionen vill vi undersöka 
kriteriernas funktionalitet och användarvänlighet utifrån en användares perspektiv. I vår situation 
skulle det tänkas vara Kristian som mer eller mindre innehaver den rollen. 
 
Kristians synpunkter fick oss att tänka på kriteriernas generalitet. Det visade sig att vi hade 
kriterier som var för breda och täcktes egentligen redan av andra kriterier.  
 
En annan kommentar från Kristian var att många av våra kriterier var väldigt luddigt 
formulerade. Detta fick oss att tänka om angående våra ordval och beskrivningar. Ett exempel på 
detta var begreppet lämplig som är väldig tvetydig då det kan har flera olika innebörder. 
Exempelvis kan en person vara lämplig kunskapsmässigt, men även tidsmässigt. Vad gäller 
beskrivning gällde det mycket kring våra kriterier som berör olika typer av dokument. Vi 
upptäckte att dessa kriterier gav en missvisande bild för Kristian. Det vi ville få fram genom 
dessa kriterier är betydelsen hos själva innehållet i dokumentet, och inte dokumentet i sig. Men 
Kristian tolkade istället att det var ett krav att de dokumenten skulle finnas.  Ett exempel på detta 
var dokumentet testplan som innehåller information om bl.a. teststrategin, testobjekt och 
omfattning. Kriterierna menar inte att dessa skall finnas i ett dokument som heter testplan, utan 
fokusen är att de skall vara beskrivna och dokumenterade på något sätt. 
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En punkt som Kristian poängterade angående våra kriterielistor är att han gärna velat se 
kriteriernas betydelse. Många kriterier i våra kriterielistor verkar självklara för honom, men han 
vill även se en motivering kring varför ett visst kriterium skall uppfyllas. På så sätt kan kriterierna 
relevans samt egenvärde lyftas fram.    

6.2.2 Om avslutningsfasen och allmänna synpunkter 
Generellt så anser Kristian att avslutningsfasen i utvärderingsmetoden ser givande ut. Han menar 
att en framlyftning av testprocessens styrkor och problem är ett lämpligt sätt att kartlägga 
testprocessen. Han anser att i och med att en verksamhet alltid har begränsade resurser är det 
betydande att verksamheten fokuserar på de punkter som är viktigast. Med detta syftar Kristian 
att genom värdering av de problem som råder så kan en form av prioritetslista tas fram som listar 
upp alla problem efter deras värdering. På så sätt vet verksamheten vilka problem som bör 
åtgärdas först. 
 
Under vår andra fallstudie kom vi fram till att det råder en osäkerhet kring värdet av vår 
statistikframtagning samt poängsystemet. Detta diskuterades med Kristian för att få höra hans 
synpunkter. Kristian ser enbart positiva effekter kring detta. Han menar att det genast blir mycket 
tydligare då man tar hjälp av grafer och diagram istället för att presentera enbart rådata. Vad 
gäller poängsystemet anser han att det är väldigt bra att kriterierna viktas efter deras prioritet då 
alla kriterier inte har en lika stor inverkan och relevans inom testprocessen. 
 
En punkt som Kristian poängterar om vår utvärderingsmetod är åtgärdsförslag. Han menar att det 
vore användbart om man inte enbart listar upp vilka kriterier som verksamheten inte uppfyller, 
utan även hur verksamheten kan gå tillväga för att uppfylla dessa.  
 
Avslutningsvis diskuterade vi kring paketering av vår utvärderingsmetod. Kristian tycker att det 
lät väldigt intressant och han tror även att utvärderingsmetoden blir mer användbart då. Målet 
med paketering är att skapa en form av mall för att på så sätt underlätta för utvärderingsmetodens 
framtida användare då de enbart behöver använda sig av detta avsnitt. Detta resulterar i att det 
blir en tydlig avgränsning mellan utvecklingen av utvärderingsmetoden och själva resultatet. 
Kristian samtycker detta och anser att vi borde paketera utvärderingsmetoden för att tydliggöra 
vårt framtagna bidrag. Han anser även att paketeringen gör att vår utvärderingsmetod blir mer 
publiceringsvänligt då själva paketeringen kan stå för sig självt. 

6.3 Genomförande 
Under detta avsnitt redogör vi vårt genomförande av utvärdering av Viskans testprocess. 

6.3.1 Inledningsfas (fastställda förutsättningar) 
Svaren på de grundläggande utvärderingsfrågorna för vår tredje fallstudie finns sammanställda i 
Tabell 15. 
 

Utvärderingsansats Beskrivning 
Objekt Testprocessen hos Viskan Distanshandel System AB 
Data Intervjuer med Kristian Söderqvist (utvecklingschef) samt 

dokumentationer från verksamheten. 
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Kriterier Se 6.3.2.1 Val av kriterier, s. 75 
Syfte Utifrån utvärderingens perspektiv är syftet att kartlägga Viskans 

testprocess. Genom att lyfta fram testprocessen styrkor och problem 
tar vi fram åtgärdsförslag som Viskan kan ta sig an för att förbättra 
sin testprocess. Från vår studies perspektiv har utvärderingen som 
syfte att undersöka utvärderingsmetodens applicerbarhet.  

  
Utvärderare Carrie Huynh & Martin Segelfeldt 
  
Utvärderingsresultat Dokumentation över hur testprocessen hos Viskan Distanshandel 

System AB ser ut och dess styrkor och svagheter. Dokumentationen 
innehåller även förslag på förbättringsmöjligheter.  

  
Använda Utvärderingsresultatet skall användas av Viskan för att förbättra sin 

testprocess.  
Mottagare Viskan Distanshandel System AB 

 
Tabell 15 Svar på grundläggande utvärderingsfrågor för fallstudie 3 

Utöver utvärderingsfrågorna identifierar vi även ett antal andra förutsättningar som är aktuella för 
utvärderingen. Dessa sammanfattas i  Tabell 16. 
 

Förutsättning Beskrivning 
Omfattning Utvärderingen fokuserar sig på testprocessen som råder inom Viskan 

Distanshandel System AB. 
Avgränsning Intervjuer sker enbart med utvecklingschefen och inte specifika testare. 

Konsekvensen av detta är att det finns en risk att vi inte får en helt 
korrekt bild över Viskans testprocess, utan snarare hur utvecklingschefen 
ser på det hela.  

Ambitionsnivå Utvärderingen motsvarar en viktig del av vår studie då denna del syftar 
till att empirigrunda vår utvärderingsmetod. Det är därför viktigt att vi 
har en hög ambitionsnivå för att kunna generera ett gott resultat. Utöver 
detta så vill vi även att resultatet skall vara användbart för Viskan 
Distanshandel System AB, vilket motiverar vår ambitionsnivå 
ytterligare. 

Tid 4 veckor 
 

Tabell 16 Fastställda förutsättningar för fallstudie 3 

Våra fastställda förutsättningar är nu sammanställda i Tabell 15 och Tabell 16. Dessa två tabeller 
har tillsammans specificerat förhållandet som råder för utvärderingen.  
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6.3.2 Värderingsfas 
Under genomförandet av utvärderingen av Viskans testprocess använder vi oss av selektiv 
kodning för att analysera data som vi samlat in. Detta beror på att vi fokuserar på ett kriterium i 
taget. Men i vissa fall går vi över till axial kodning då vissa kriterier har starka samband mellan 
varandra. 

6.3.2.1 Val av kriterier 
Kriterielista över förberedelser inför testarbete finns i Bilaga 8 - Kriterielista över förberedelser 
inför testarbete (studie 3) s. 107. De kriterier som listas upp är de kriterier som berör de aspekter 
som är aktuella under förberedelserna inför ett testarbete. 
 
Kriterielista över genomförande av testarbete finns i Bilaga 9 - Kriterielista över genomförandet 
av testarbete (studie 3) s. 114. De kriterier som listas upp är de kriterier som berör de aspekter 
som är aktuella under genomförandet av ett testarbete. 
 
Kriterielista över uppföljning av testarbete finns i Bilaga 10 - Kriterielista över uppföljning av 
testarbete (studie 3) s. 117. De kriterier som listas upp är de kriterier som berör de aspekter som 
är aktuella under uppföljning av ett testarbete. 
 
De kriterier som vi anser inte är intressant under denna värdering finns i Bilaga 11 - Ej 
intressanta kriterier (studie 3), s. 118. 
 
Genom Figur 31 vill vi visa hur fördelningen av kriterierna från kriterielistorna är uppdelad inom 
respektive område. De kriterier som är ej intressanta är inte inräknade. 

 

 
 

Figur 31 Cirkeldiagram över fördelningen av kriterier1 (fallstudie 3) 

                                                 
1 Procentenheterna i figuren är avrundade till heltal. 
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6.3.2.2 Genomförande av utvärdering 
Utvärderingen genomförs med kriterierna som presenterades under föregående kapitel. 
Resultaten av utvärderingen dokumenteras i kriterieutvärderingstabeller som kan hittas i: 
 

• Bilaga 12 - Kriterievärderingstabell över förberedelser inför testarbete (studie 3), s. 118 
• Bilaga 13 - Kriterievärderingstabell över genomförandet av testarbete (studie 3), s. 122 
• Bilaga 14 - Kriterievärderingstabell över uppföljning av testarbete (studie 3), s. 124 

 
Kriterieutvärderingstabellerna utgår från kriterierna från kriterielistorna. Till skillnad från 
kriterielistorna så består kriterievärderingstabellerna istället av en identifierare (ID), en 
beskrivning av kriteriet (kriterium), en värdering av hur kriteriet uppfylls (värdering) samt en 
motivering på den värdering som fastställts (motivation).  
 
Värderingen görs främst med hjälp av en gradering som visar hur mycket vi bedömer att kriteriet 
har uppfyllts. Graderingen visar med en skala enligt nedanstående. 
 
Ej uppfylld 
Ett kriterium vars innehåll varken har beaktats eller behandlats anses vara ej uppfylld. 
 
Beaktats 
Ett kriterium vars innehåll har diskuterats under testprocessen men som inte/knappats 
vidareutvecklats anses vara beaktat. 
 
Delvis uppfylld 
Ett kriterium där delar av kriteriets innehåll har helt uppfyllts anses vara delvis uppfylld.   
 
Helt uppfylld 
Ett kriterium vars innehåll har fullständigt behandlats anses vara helt uppfylld.  
 
Utöver ovanstående gradering definierar vi även en gradering, ej intressant, som vi använder då 
ett kriterium ej var intressant för utvärderingen. Ej intressant betecknas som ”–” i bilagorna. 

6.3.3 Avslutningsfas 
Detta avsnitt motsvarar avslutningsfasen för vår utvärdering och den grundar sig på 
kriterielistorna och kriterievärderingstabellerna som vi tagit fram under 6.3.2 Värderingsfas. 
Under analysen av problem och styrkor som identifierats tillämpar vi oss främst av axial kodning 
för att finna samband, konsekvenser och orsaker.  
 
Vi har sammanställt vår värdering utifrån kriterievärderingstabellerna och presenterar detta i 
Tabell 17. 
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 Ej 
intressant 

Ej 
uppfylld 

Beaktats Delvis 
uppfylld 

Helt 
uppfylld 

Totalt 

Hög 5 11 3 7 19 45
Medel 2 3 3 4 4 16
Låg 0 2 1 4 1 8
Totalt 7 16 7 15 24 69 

 
Tabell 17 Sammanställning av utvärderingsresultat (fallstudie 3) 

Utifrån Tabell 17 tas Figur 32 fram för att ge en bättre överblick över utvärderingsresultatet. 
Genom Figur 32 representerar vi fördelningen av de olika prioriterade kriterierna och 
utvärderingsresultatets uppfyllningsgrad.  
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Figur 32 Stapeldiagram över utvärderingsresultat inom respektive prioritet (fallstudie 3) 

Figur 32 visar att drygt 28 % av de högprioriterade kriterierna inte är berörda, men hos andelen 
som är berörda så är de flesta helt uppfyllda. Vad gäller de låg- och medelprioriterade kriterierna 
så är de rätt jämt fördelade. Konsekvenserna av detta diskuteras längre fram. 

6.3.3.1 Problemanalys 
Problemanalysen genomförs med hjälp av problemgrafer vars syfte är att presentera problemen 
som identifierades under utvärderingen samt relationerna mellan dem. Relationerna beskrivs i 
termer av orsak och verkan. (Cronholm & Goldkuhl 2006, s. 129) 
 
Problemgraf 
I Figur 33 visas de problem som identifierades under utvärderingen där även sambanden mellan 
problemen framträdes. 
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35. Avsaknad testledare 
över testarbetet

25. Avsaknad 
testspecifikation

26. Avsaknad mall för 
testfall

29. Avsaknad teststeg i 
testfallen

30. Avsaknad beskrivning av 
testfalls förväntade resultat 

33. Avsaknad testschema

Testfall utnyttjas inte

Avsaknad spårbarhet

Avsaknad 
återanvändnings-

barhet

34. Avsaknad 
regressionstester

Mental bild över att det är 
för mycket arbete

Liten förståelse över 
fördelar med testfall

68. Avsaknad utnyttjande av 
erfarenhetsåtervinning

Svår och tidkrävande 
testning av hela 

systemet
 

 
Figur 33 Problemgraf (fallstudie 3) 

Beskrivning av problemgraf 
I Figur 33 presenterar vi de problem vi identifierat samt relationerna mellan dem. Det mest 
centrala problemet enligt oss är att Viskan inte utnyttjar testfall därav finns det inte heller någon 
gemensam struktur för detta. Konsekvenserna av detta är att spårbarheten minskas, liksom 
återanvändningsbarheten.  
 
Testfall är till för att förenkla och strukturera testarbetet. Att Viskan inte tillämpar testfall 
resulterar i att de inte får dessa goda effekter. Detta kan då leda till att det blir svårt och 
tidkrävande vid testning av systemet.  
 
Vi tror att orsaken till varför testfall inte utnyttjas är att Viskan har en avsaknad testledare över 
testarbetet. Detta har då resulterat i en brist på förståelsen över fördelarna som fås från testfalls. 
Det händer även väldigt lätt att man enbart förknippar testfall med mycket arbete. Dessa 
vanföreställningar leder synnerligen till att testfall ignoreras. 

6.3.3.2 Styrkeanalys 
Styrkeanalysen är en likartat angreppssätt som problemanalysen, men istället för att problemen 
beaktas så läggs fokusen på styrkorna. Styrkegrafen har målet att reflektera relationerna mellan 
identifierade styrkor. Detta är väldigt snarlik problemgrafens handlingssätt. 



 

Styrkegraf – Aktivitetssystemet 
I Figur 34 visas de styrkor som identifierades under utvärderingen där även sambanden mellan styrkorna framträdes. 
 

 
 

Figur 34 Styrkegraf (SG_Aktivitet)
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Styrkegraf – Testtekniker 
I Figur 35 visas de styrkor som identifierades under utvärderingen där även sambanden mellan 
styrkorna framträdes. 
 

49. 
Ad hoc-tester 

genomförs

52. Positiva tester 
genomförs

53. Negativa tester 
genomförs

51. Black box-tester 
genomförs

59. Kodgrenstestning 
genomförs

57. White box-tester 
genomförs

58. Kodsatstestning 
genomförs

60. Looptestning 
genomförs

36. Kunnig och/eller 
erfaren testare för 
testarbetet finns

Testare utgörs av 
utvecklare

SG_
Dokument

Bra variation av 
testtekniker

SG_
Dokument

”Recommended 
Test Routine”

 
 

Figur 35 Styrkegraf (SG_Testtek) 
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Styrkegraf – Dokumentation 
I Figur 36 visas de styrkor som identifierades under utvärderingen där även sambanden mellan styrkorna framträdes. 
 

27. Veta hur test 
skall genomföras 

8. Individuell 
granskning 

7. Kommentera 
andras dokument 
på frivillig basis 

15. Riktlinjer för hur 
systemet vanligen 
skall testas finns 
dokumenterad 

18. Beskrivning av testarbetets 
avgränsning finns dokumenterad 

62. Fullständig 
testgenomförande

61. Manuell 
kod-

granskning 
genomförs

9. Finns kunniga 
och/eller erfarna 

granskare 
28. Veta 
vilken 

testdata 
som behövs 

för test 

41. Kunnig och/eller erfaren 
testmiljöansvarig för testarbetet finns

47. Riktlinjer 
för fel-

rapporterings-
processen 

finns 
dokumenterad

32. Framtagna testfall 
täcker alla väsentliga 
områden av systemet

SG_
Testtek

36. Kunnig och/eller erfaren 
testare för testarbetet finns

Bra variation av testtekniker

13. Dokumentation om när 
testerna kan inledas finns

16. Beskrivning av vad som skall 
testas finns dokumenterad 

21. Vem som ansvarar för 
testaktiviteter finns dokumenterad 

SG_
Aktivitet

Bra dokument

Genomtestade 
funktioner

11. Fastställda startkriterier för 
granskningsarbetet finns

12. Fastställda 
slutkriterier för 
gransknings-
arbetet finns

14. Fastställda slutkriterier 
för testarbetet finns

Fyra testdatabaser

 
 

Figur 36 Styrkegraf (SG_Dokument)
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Beskrivning av styrkegrafer 
 
De styrkor och samband mellan dem som vi identifierat hos Viskans testprocess presenteras i 
Figur 34 Styrkegraf (SG_Aktivitet), Figur 35 Styrkegraf (SG_Testtek) och Figur 36 Styrkegraf 
(SG_Dokument). Varje graf i respektive Figur representerar en central styrka. 
 
I Figur 34 Styrkegraf (SG_Aktivitet) behandlas de styrkor som är förknippade med det 
egenutvecklade aktivitetssystemet. I och med att aktivitetssystemet sköter felrapportering, 
beskrivning av testobjekt, resursfördelning och planering av test så skapar det en väldigt stark 
grund för en strukturerad testprocess med hög spårbarhet. Aktivitetssystemet realiserar även 
mycket kring det som behandlas i Figur 36 Styrkegraf (SG_Dokument). I Figur 36 presenteras 
de styrkor som berör testgenomförandet. Viskan har fastställt många riktlinjer kring hur testning 
skall genomföras och dessa riktlinjer finns helt/delvis dokumenterade. Följdeffekten av detta blir 
att testarna har klart för sig när, hur och vad som skall testas och inte behöver springa runt som 
yra höns.  
 
Figur 35 Styrkegraf (SG_Testtek) fokuserar i korta lag på de testtekniker som används inom 
Viskan. Tack vare att det finns riktlinjer för testningen och att testarna utgörs av utvecklare blir 
det en bra spridning av olika testtekniker som utnyttjas. 
 
De tre centrala styrkorna som vi har beskrivit leder till en god och fungerande testprocess där 
testarna strävar efter att inga fel skall slinkas igenom till kunden. 

6.3.3.3 Slutsats 
En sammanställning av kriteriernas uppfyllande visas i Figur 37 där kriterierna är indelade i de 
områden som kriterierna berör.  
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Figur 37 Stapeldiagram över utvärderingsresultat inom respektive område (fallstudie 3) 
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Figur 37 visar att det råder rätt stora skillnader mellan de olika områden som kriterierna berör. Områden som är svaga gäller testfall 
och riskhantering där de finns fler kriterier som är ej uppfyllda än helt uppfyllda. De områden som gör bra ifrån sig är planering, 
granskning och testtekniker. Inom planering är andelen berörda kriterier (87 %) mycket större än ej uppfyllda kriterier (13 %). Inom 
granskning finns det inte ett enda kriterium som inte berörs. Området övrigt har en rätt jämn fördelning av sina kriterier och med tanke 
på att kriterierna är rätt spridda så är det svårt att säga om området är starkt eller svagt. 
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Figur 38 visar resultatet av utvärderingen baserad på vårt poängsystem (4.3.6 Poängsystem, s. 
53). Resultaten är uppdelade inom respektive område och omvandlade till procentform för att 
lättare kunna se andelen uppfyllda kriterier inom varje område. För att uppnå 100 % måste alla 
kriterier inom ett område vara helt uppfyllda. 
 

 

 
 

Figur 38 Stapeldiagram över andelen uppfyllda kriterier (fallstudie 3) 

Planering 
På grund av Viskans sätt att arbeta så behövs det inte så mycket planering. Utvecklaren och 
testaren arbetar väldigt individuellt men de påverkar varandra genom att de triggar varandras 
arbeten. Vad gäller dokumentation så uppfyller Viskan rätt bra med tanke på att mycket finns 
inom aktivitetssystemet och att Viskan även tagit fram riktlinjer för utvecklarna och testarnas 
genomförande. Det som drar ner planeringen är Viskans hantering av roller då de är så informella 
samt brist på regressionstest. 
 
Riskhantering 
Det förekommer ingen specifik riskhantering inom testprocessen. Dock tror vi inte att detta ger 
några allvarliga konsekvenser då vi inte anser att det är något stort problem. Anledningen till 
detta beror mycket på det sättet Viskan utvecklar sina produkter samt att det mesta som bedrivs 
inom företaget är förvaltning av systemet. 
 
Granskning 
Det finns framtagna granskningsrutiner inom Viskan som berör enskilda granskare. Inga 
granskningstillfällen hålls utan det är upp till varje granskare att göra ett bra jobb. Målet är att allt 
skall granska i möjligaste mån. Detta är väldigt snarlik den syn som de har på test. 
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Testfall 
Inom området testfall berörs både testfall och testning i allmänhet och det är framförallt det 
senare som Viskan uppfyller. Det medför att kriterier som berör testfall hamnar lite i skymundan 
vilket är deras främsta problem. Det finns tydliga riktlinjer och information om 
testgenomförandet men det är testernas struktur som svajar.  
 
Testtekniker 
Testtekniker kan ses som en verktygslåda och i Viskans fall har de lärt sig att utnyttja många av 
dessa verktyg. Detta medför att testningen sker från olika perspektiv för att identifiera så många 
fel som möjligt. Roten till detta är att testarna utgörs av utvecklare som då kan applicera sin 
tekniska kunskap i framförallt white box–tester.  
 
Centrala problem med prioritering 
I nedanstående prioriteringslista listar vi upp de mest centrala problemen som vi identifierat inom 
Viskan. 
 

1. Avsaknad testledare 
2. Inget utnyttjande av testfall 
3. Brist på regressionstester 
 

Förändrings- och åtgärdsförslag 
Under detta avsnitt presenterar vi förslag på åtgärder till de två första centrala problemen som 
presenterades under föregående avsnitt. 
 
Avsaknad testledare 
Vi har identifierat ett behov av en ansvarig för de testarbeten som genomförs i Viskan. Det är 
dock relativt lätt att åtgärda detta problem. Antingen så anställer Viskan en utpekade testansvarig 
eller så tilldelas denna roll till en lämplig anställd. Om det senare alternativet väljs är det viktigt 
att Viskan tar beslutet på allvar och inte enbart väljer en person för att vara en form av fiktiv 
testledare. I Viskans situation anser vi att en heltidsanställd kan vara lite overkill då Viskan 
utgörs av 30 anställda och har ingen direkt testavdelning.  
 
Inget utnyttjande av testfall 
Det finns många fördelar med testfall som vi anser är så självklara att testfall borde utnyttjas. I 
nedanstående nämner vi ett antal av dem.  
 

•  Testfall medför att testningen blir mer strukturerat  
•  Testfall är ett bra stöd för automatiserade tester då testfall ger tydliga instruktioner 
•  Testfall skapar bra underlag för statistik samt andra form av uppföljning (se nedan) 
•  Testfall är ett bra utgångsmaterial för regressionstester 
•  Testfall medför en högre återanvändingsbarhet 

 
Förlag på en successiv övergång 
Ett lämpligt sätt att börjar med utnyttjade av testfall är att ignorera inaktuella aktiviteter och lägga 
krutet på kommande aktiviteter. På så sätt tolkar inte testarna att testfall bara innebär mer arbete 
samt att man inte behöver behandla hela systemet på en gång. Men vid behov så är det 
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naturligtvis tillåtet att skriva testfall för aktiviteter som redan är hanterade, men detta skall då 
tolkas mer som ett undantag än regel. Sådana situationer kan exempelvis vara testning efter 
uppgradering och installation av RAMOS hos kunden samt regressionstester. 
 
När en ny aktivitet skall testas så skall testaren/utvecklaren ställa sig frågan ifall ett testfall skulle 
uppnå sitt syfte i den här situationen. Frågan är ifall det som skall testas kommer att testas igen 
vid senare tillfälle och hur många gånger detta kommer att ske. Om detta är en engångstest så kan 
man använda sig av nuvarande testmetoder. Om testet kommer att genomföras igen bör man 
fundera på ifall man borde skriva ett testfall för detta. Det är viktigt att ha i åtanke att det krävs en 
del tid att skriva bra testfall, men denna tid kommer att sparas in senare ju fler gånger testfallet 
återanvänds.  
 
Utveckla aktivitetssystemet så det även stödjer testfall 
Med tanke på den omfattning som Viskan använder sig av aktivitetssystemet som stöd under 
testgenomförandet anser vi att en lämplig åtgärd för införande av testfall vore en vidareutveckling 
av aktivitetssystemet så att det även stödjer testfall.  
 

• Mall 
o Det är viktigt att det finns en genomtänkt mall och struktur för alla testfall så att de 

täcker alla viktiga aspekter hos testfallen samt att det skall vara lätt att använda 
och förstå dem. 

o Ett testfall kan ha flera issues (så som en aktivitet ser ut i nuläget). Fördelaktigt 
skall dessa issues vara kopplat till ett viss teststeg så att man vet när felet uppstod. 

o Möjlighet för utskrivning är alltid en bra funktion med inte nödvändigt. 
Exempelvis vid möte eller test hos kund. 

 
• Implementation 

o Kopplingar 
Vad gäller implementation så kan en aktivitet vara kopplad till flera testfall 
(eventuellt kan även ett testfall vara kopplat till flera aktiviteter). För att simulera 
flöden så kan även testschema utnyttjas.  
 

o Klassificering (Kategorisering) 
Ett lämpligt sett att automatisk återanvända testfall är att klassificera dem och 
ange när de skall utnyttjas. Exempel på klassificering kan vara logik, UI och 
regressionstest. När logik skall testas så finns det exempelvis testfall som berör 
ekonomiska rutiner och databasrutiner. 
 

o Statistikframtagning (uppföljning) 
När stöd för testfall har implementerats i aktivitetssystemet så finns det en bra 
grund för automatisk statistikframtagning. För att följa upp testarbetet kring 
testfall så kan man få fram data såsom: 

 Hur många testområden är identifierade? 
 Hur många testfall finns? 
 Hur många testfall är genomförda? 
 Hur många issues finns per testfall? 
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 Vilket testområde genererar flest issues? (eventuellt ett område som då 
kräver mest testning) 

 Personliga återkopplingar (relationer mellan testare, utvecklare & 
testobjekt) 

• Vilken testare skapar flest issues? 
• Vilken utvecklare får flest issues? 
 

o Checklistor 
Viskan har tagit fram checklistor som skall utnyttjas under testarbetet. Ett steg för 
att strukturera arbetssättet ytterligare är att implementera stöd för detta i 
aktivitetssystemet. Checklistorna finns då i aktivitetssystemet istället för i en 
separat dokument. Aktiviteter kan då vara kopplade till de checklistor som skall 
utnyttjas vid testning. 

6.4 Förändring och förbättring av utvärderingsmetod 
I detta avsnitt presenterar vi vilka förändringar samt förbättringar som vi genomfört under 
fallstudie 3. Dessa förändringar och förbättringar berör huvudsakligen användbarheten och 
förståelsen över vår utvärderingsmetod.  

6.4.1 Borttagning av kriterier 
Efter diskussionen med Kristian angående kriterielistorna (se 6.2.1 Synpunkter på våra 
framtagna kriterielistor, s. 72) insåg vi att vi hade ett antal olämpliga kriterier på det sättet att de 
faktiskt täcks av andra kriterier. Då vi inte ser något syfte med att ha kvar dessa väljer vi att ta 
bort dem från kriterielistorna. Tabell 18 presenterar de kriterier som vi valt att ta bort samt med 
motivering kring vårt val. 
 

Id Kriterium Motivering 
1. Testarbetet följer ett val av lämplig 

testmodell 
Detta kriterium är för brett och otydlig. 
Resultatet blir att det blir svårt att 
besvara den. Det är snarare resultatet 
från vår utvärdering som skall besvara 
detta kriterium. 

8. Erhålla bra och täckande dokument 
(dokumentgranskning) 

Vi anser att detta kriterium är för 
övergripande. Dessutom täcks den av 
andra kriterier som berör 
dokument/dokumentationer. 

21. En övergripande beskrivning om hur 
testarbetet kommer att genomföras finns 
dokumenterad (beskrivet tillvägagångssätt 
i testplan) 

Detta kriterium är för snarlik kriteriet 
som berör teststrategi. Därför har vi valt 
att utesluta denna. 

28. Dokumentation om när, hur och varför test 
genomförs finns (framtagen testplan) 

Detta kriterium täcks av andra kriterier 
som berör testplanen. 

37. Förutbestämda och definierade roller finns 
för testarbetet 

Detta kriterium täcks av andra kriterier 
som berör specifika roller inom 
testarbetet. 

50. Resultat av varje genomförd testfall Detta kriterium täcks av kriteriet som 
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dokumenteras (avvikelselogg/testlogg) berör testlogg för alla genomförda tester. 
 

Tabell 18 Borttagna kriterier 

6.4.2 Omformulering av kriterier 
Vi har under fallstudie 3 identifierat ett antal kriterier som kan vara tvetydiga för användaren (se 
6.2.1 Synpunkter på våra framtagna kriterielistor, s. 72). Vi har därför valt att formulera om 
dessa och använda oss av bättre ordval för att lyfta fram kriterierna innebörder. 

6.4.3 Tillägg i kriterielistor 
Vid genomförandet av fallstudie 3 har Kristian påpekat att han gärna velat se en form av 
motivering kring varför specifika kriterier finns med i våra kriterielistor. Detta har fått oss att 
förstå att våra kriterier inte är lika självklara för andra personer så som de är för oss. Vi har därför 
valt att utöka våra kriterielistor med en form av effekt. Syftet med denna kolumn är att beskriva 
mer djupgående kring kriteriets innebörd samt vilka effekter den kan medföra. På så sätt ökas 
både förståelsen över kriterierna och användbarheten hos utvärderingsmetoden.  

6.4.4 Ändring av kriterievärderingstabell 
I samband med genomförandet av fallstudie 3 insåg både vi och Kristian att det saknade 
spårbarhet i kriterievärderingstabellerna. Man kan tydligt se vår värdering av kriterierna men vi 
beskriver aldrig vad denna värdering baseras på. I samband med tillägget i kriterielistorna såg vi 
inte längre ett lika stort behov av att i kriterievärderingstabellerna beskriva den givna effekten för 
den givna situationen hos ett kriterium. Kriterielistorna behandlar nämligen delvis detta och detta 
kommer framförallt att behandlas under avslutningsfasen. Vi valde därför att ändra denna kolumn 
till en form av motivering kring vårt beslut av värderingen. 
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7 Slutsats och reflektion 
Under detta avsnitt reflekterar vi över vår framtagna utvärderingsmetod genom att ställa 
resultatet mot våra forskningsfrågor och studiens syfte. 
 
Under vår studie försöker vi att besvara vår huvudfråga som lyder ”Hur kan en 
utvärderingsmetod vars fokus är att utvärdera en testprocess inom systemutveckling tas fram?”. 
Vi anser att vi har lyckats besvara huvudfrågan genom vårt resultat som är vår utvärderingsmetod 
och dess designprocess. 
 
Vår studie har genomgått tre fallstudier där alla har bidragit till både förändringar och 
förbättringar av vår utvärderingsmetod. Då vår utvärderingsmetod baserades på Cronholm och 
Goldkuhls verk Handlingsbara IT-system – design och utvärdering så krävdes det en hel del 
situationsanpassning från vår sida. Fallstudie 1 berörde detta och syftade till att flytta fokusen till 
det nya problemområdet. Det som vi förändrade och förbättrade var arbetsmomenten 
(beskrivning av utvärderingssituationen och val av kriterier), egen framtagning av kriterier, 
införande av prioritering och områdesfördelning samt framtagning av ett poängsystem. Dessa 
finns mer utförligt beskrivna under 4.3 Förändring och förbättring av utvärderingsmetod (s. 
51). 
 
Fallstudie 2 kan delas in i tre etapper. Den första delen går ut på att dokumentera ner 
utvärderingsmetoden för att tydliggöra utvärderingsmetoden interna delar samt öka 
användbarheten genom ökning av förståelsen över den. Detta genomfördes med hjälp av bl.a. 
fenomenbild, handlingsgrafer, begreppsgraf och dokumentgrafer. Den andra delen var att 
identifiera utvärderingsmetodens problem och styrkor. Genom problem- och styrkeanalysen fick 
vi klart för oss angående vad som behövdes förändras/förbättras hos utvärderingsmetoden kunde 
vi ta fram lämpliga åtgärdsförslag. Detta motsvarade den tredje delen i fallstudien. 
 
Den sista fallstudien involverade en tredje part (Viskan Distanshandel System AB). Identifiering 
av frändringar/förbättringar genomfördes både genom diskussion med vår respondent samt vår 
applicering av utvärderingsmetoden på deras testprocess. De förändringar/förbättringar som 
gjordes var borttagning av vissa kriterier, omformulering av kriterier samt tillägg och 
förändringar i kriterielistor och kriterievärderingstabellerna. Dessa finns mer utförligt beskrivna 
under 6.4 Förändring och förbättring av utvärderingsmetod (s. 87). 
 
I denna rapport som avspelar vår studie, har kommit fram till en utvärderingsmetod som har 
mycket god potential för att uppnå sitt syfte. Detta konstaterar vi genom vårt intern-, teori- och 
empirigrundning. Vi har utan stora bekymmer lyckats applicera vår utvärderingsmetod på två helt 
olika testprocesser där utvärderingsresultatet reflekterade situationen. Som ansvarig över en 
testprocess har man som vision att kontinuerligt arbeta mot en effektivare testprocess. Denna 
uppgift är lättare sagt än gjort. Det är inte alltid självklart att den ansvarige har klart för sig vart 
man skall utgå från samt hur man skall gå tillväga för att genomföra denna uppgift. Utan den rätta 
kunskapen riskeras den ansvarige att inte gör någonting alls utan snarare väntar på en snilleblixt. 
Vi anser att vår utvärderingsmetod är det som eftersöks då den för personen steget närmare till 
den önskade testprocessen. Vår utvärderingsmetod hjälper verksamheten att på ett enkelt och 
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strukturerat sätt gå från den nuvarande situationen till en bättre genom identifierade 
förbättringsåtgärder. 
 
Utifrån vår huvudfråga definierade vi två delfrågor. Den första delfrågan är ”Vad behöver göras 
för att metoden skall vara användbar?” som i sig har en underliggande fråga som lyder ”Hur 
säkerställer vi att metoden fungerar?”. Vi anser att vi besvarar den sistnämnda frågan genom de 
tre olika fallstudier där vi både applicerar, analyserar och värderar vår utvärderingsmetod. Under 
analyseringen och värderingen tar vi hjälp av metametoder som på ett genomtänkt och 
strukturerat sätt kartlägger vår utvärderingsmetod för att identifiera styrkor och brister från flera 
olika perspektiv. Vad gäller första delfrågan ”Vad behöver göras för att metoden skall vara 
användbar?” kan det vara delade meningar om. Många förknippar användbarhet med 
användarvänlighet. I vårt fall så anser vi att vi uppnår användbarheten genom god beskrivning av 
metoden (fallstudie 2) och exempel på appliceringar (fallstudie 1 och 3). Däremot sviktar vi en 
aning vad gäller användarvänligheten. Vårt största problem är att informationen och 
beskrivningarna är väldigt utspridda. Ett separat kapitel, en form av paketering, som är dedikerat 
att beskriva enbart om vår utvärderingsmetod och utesluta allt annat som berör själva 
framtagning, utveckling och applicering av den skulle stärka användarvänligheten. Men då 
uppsatsen är en vetenskaplig avrapportering med begränsade resurser så måste detta tyvärr hamna 
utanför vår studie. 
 
Under kapitel 1.4 Studiens forskningsfrågor (s. 4) skrev vi följande (Utdrag 11) angående vår 
andra delfråga ”Vad behöver göras för att metoden skall bli allmän accepterad?”: 

 
”Vi anser att genom att vi lyckas besvara första delfrågan tillsammans med sin 
underliggande fråga blir den sista delfrågan automatisk besvarad. Vi bedömer att en 
fungerande och användbar metod kommer att bli accepterad.” 

 
Utdrag 11 Antagande angående uppfyllande av delfråga 

Vi inser nu att vi var en aning järv när vi kom med detta påstående. Nu i slutet av vår studie inser 
vi att det krävs mer än funktionalitet och användbarhet för att en metod skall bli allmän 
accepterad. Dock tror vi att vi befinner oss en bra bit på vägen. Vi tycker att det finns mycket 
kvar att göra med utvärderingsmetoden och mycket berör metodutveckling. Vi diskuterar om 
detta under 8.3 Förslag till fortsatt forskning och metodutveckling, s. 93. 
 
Avslutningsvis vill vi lyfta fram att vi inte tog fram vår utvärderingsmetod från scratch utan vi 
utgick från Stefan Cronholm och Göran Goldkuhls verk Handlingsbara IT-system – design och 
utvärdering som skapade en bra grund för vår studie. 
 
  

90 
 



 

8 Utvärdering och förslag till fortsatt forskning 

8.1 Utvärdering av arbetssättet 
Under kapitel 2.5 Utvärderingsmetod (s. 17) diskuterade vi kring trovärdighet och äkthet som 
skulle vara vår utgångspunkt i vår vetenskapliga studie. Under detta avsnitt redogör vi huruvida 
vi uppnår dessa. 
 
Första steget mot att uppnå en hög trovärdighet i vår studie är att säkerställa vårt genomförande. 
Genom att vi valde att tillämpa design science och grounded theory följde vi ett vetenskapligt 
arbetssätt som medför en strukturerad process för framtagning av vår artefakt. Vår iterativa 
process som bestod av tre fallstudier gav oss möjligheten att se och vidareutveckla vår 
utvärderingsmetod från olika infallsvinklar. Figur 39 visar den övergripande bilden på hur vår 
studie fortlöpte. 
 

2.
MA/SIMM

3. 
Empiri

(Viskan)

1. 
Empiri
(Corax)

(Alpha)

Vår metod

(Beta)

Vår metod

(Release candidate)

Vår metod

Cronholm & Goldkuhl 
Handlingsbara IT-system 
– design & utvärdering

(Prototype)  
 

Figur 39 Övergripandebeskrivning av studiens process 

För att säkerställa att prototypen som vi använde för vår utvärderingsmetod har potential att klara 
av vår situation applicerade vi den på ett verkligt fall. Vi valde att göra detta innan vi genomförde 
en intern- och teoretisk grundning. Vi anser att fördelen med detta är att empirisk data ger 
tydligare och bättre indikationer. Dessutom kunde vi direkt stoppa vidareutvecklingen av 
utvärderingsmetoden om prototypen visade sig vara icke applicerbar för vårt fall. I slutet av vår 
studie applicerade vi utvärderingsmetoden på en testprocess inom ett företag som sysslar med 
systemutveckling. 
 
Upplägget av vår studie medförde att vi analyserade vår utvärderingsmetod från både en 
idealtypisk och situationell syn, i stil med Figur 40. 
 

 
 

Figur 40 Idealtypisk kontra situationell analys av metoder  
(Goldkuhl 1995 se Karlsson 1997, s. 52) 
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Genom att vi inom varje fallstudie arbetade med ett avgränsat område med en tydlig fokus 
underlättade vi utvecklingsprocessen av vår utvärderingsmetod.  
 
En annan faktor som påverkar både trovärdigheten och äktheten i vår studie är hur vi hanterade 
vår respondent. Vi anser att vi stärker dessa genom att vi arbetade kontinuerligt med att 
underlätta respondenten att förstå situationen samt att skapa en så tydlig och rättvis bild av 
respondentens åsikter som möjligt. Därför tog vi hjälp av mycket återkopplingar och 
konfirmationer för att säkerställa att både våra och respondentens uppfattningar stämmer överens 
med varandra. 
 
I vår studie har vi som syfte att ta fram en utvärderingsmetod som är funktionell, tillförlitlig, 
tillämpbar, tillgänglig, trovärdig samt relevant på det sätt att metoden bidrar ett värde. Vi har 
därför på så sätt indirekt arbetat mot trovärdighet och äktheten som vi diskuterat om. Studiens 
resultat är vår utvärderingsmetod och kärnan hos metoden är att den skall utvärdera olika 
testprocesser. Detta kräver därav en överförbarhet då ingen testprocess är den andra lik. Detta 
demonstreras genom våra två lyckade appliceringar av utvärderingsmetoden. 

8.2 Utvärdering av resultatet 
Vår studie började med att vi tog fram ett antal kriterier som vi skulle sträva efter under 
framtagningen av vår utvärderingsmetod. Dessa är:  
 

• Funktionalitet – Utvärderingsmetoden skall ha en god funktionalitet på så sätt att den 
uppnår sitt ändamål. 

• Tillförlitlighet – Både utvärderingsmetodens arbetssätt och resultat som genereras skall 
vara pålitliga för användaren och andra berörda parter.  

• Tillämpbarhet – Utvärderingsmetoden skall vara tillräckligt specificerad men även 
generell för användaren att tillämpa under den givande situationen. 

• Tillgänglighet – Utvärderingsmetoden skall vara tillgänglig för användare som är 
intresserade. 

• Trovärdighet – Berörda parter skall kunna lita på utvärderingsmetoden och dess resultat. 
• Värde/relevans – Utvärderingsmetoden skall vara relevant på så sätt att den tillför ett 

värde och uppfyller ett syfte 
 
Vi anser att de främsta styrkorna i vår utvärderingsmetod är dess funktionalitet och tillförlitlighet 
då vi har lyckats uppnå dessa under vår empiriska studie. Vad gäller tillämpbarhet och värde 
tappar vi en del då vi inte kan genomföra paketeringen av vår utvärderingsmetod. Vi anser att 
värdet finns, men det blir kanske inte så lätt att se det när man har svårt för att förstå och tillämpa 
utvärderingsmetoden.  
 
Angående trovärdigheten så anser vi att vi lyckats uppnå en hög trovärdighet i vår studie. Detta 
stöds av föregående diskussion som behandlar funktionalitet och tillförlitlighet. Det som vi dock 
tror kan påverka trovärdigheten negativt är läsbarheten. I vissa fall kan det vara rätt tungt för 
läsaren då uppsatsen är väldigt omfattande.    
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Tillgängligheten är vårt minsta bekymmer då vi vet att uppsatsen kommer att publiceras 
elektroniskt. 

8.3 Förslag till fortsatt forskning och metodutveckling 
Bara för att vår studie är avslutad betyder det inte att design science–processen kring vår 
utvärderingsmetod är fulländad. Vår studie har begränsade resurser vilket medför att vi inte kan 
behandla alla problem som vi identifierat. Detta kapitel är därför ett ypperligt tillfälle för oss att 
förmedla dessa till våra läsare som kan tänka sig att forska vidare kring vår utvärderingsmetod. 
 

• Metodutveckling med paketering 
Då vår vetenskapliga uppsats ej är en metodhandbok (även om vi så ville) ligger fokusen 
på själva framtagningen av metoden. Det förekommer därför ingen kommersiell 
paketering av metoden. Vi ser dock paketering som nästa steg i vår metodutveckling då 
det ger många fördelar men framförallt bättre användbarhet och smidigare tillämpning av 
metoden. 

 
• Låt ett företag applicera utvärderingsmetoden på egen hand 

En kopia av uppsatsen lämnas till ett företag som senare får applicera det som står i den 
(utvärderingsmetoden) utan hjälp från forskarna utan det sker istället enbart observationer 
kring deras applicering. Detta kan ge en fingervisning kring hur användbar 
utvärderingsmetoden är och vad som kan tänkas förbättras. 

• CASE–verktyg 
Under studiens gång har vi insett ett behov av CASE–verktyg, framförallt vid hantering 
av kriterielistorna, kriterievärderingstabellerna och statistik. Ett CASE–verktyg ökar 
användarvänligheten och effektiviserar utvärderingsprocessen, men drar även ner 
riskfaktorn kring fel som orsakas av den mänskliga faktorn. Därför ser vi ett behov av att 
utveckla ett CASE–verktyg för att stödja vår utvärderingsmetod. 
 

• Utveckling samt bearbetning av kriterielistor 
Kriterielistorna i vår utvärderingsmetod kan ses som metodens kärna. 
Utvärderingsmetodens resultat står eller faller beroende på valet av kriterier. Därför ser vi 
ett behov av att förbättra och behandla detta område djupare. Detta sker typiskt genom att 
göra om kriterierna till SMARTa1 kriterier. 

                                                 
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. 
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10 Bilagor 

Bilaga 1 - Kriterielista över förberedelser inför testarbete (fallstudie 1) 
 
Nr Kriterium Prioritet Område 
1.  Testarbetet följer ett val av lämplig testmodell HÖG Planering 
2.  Planering av testarbetet inleds tidigt i 

systemutvecklingsprocessen 
HÖG Planering 

3.  Bra riskmedvetenhet hos testgruppen innan testarbetet börjar 
(riskidentifiering innan testarbetet) 

HÖG Riskhantering

4.  Bra riskmedvetenhet hos testgruppen under testarbetet 
(kontinuerlig riskidentifiering under testarbetet) 

MEDEL Riskhantering

5.  Planering av vad som skall göras då riskincidenter inträffar 
finns dokumenterad (framtagen handlingsplan för risker) 

HÖG Riskhantering

6.  Bra planering av tid som även täcker oförutsedda händelser 
(strukturerad estimering av tid för testarbetet) 

HÖG Planering 

7.  Ha bra och mätbara krav (granskning av kravdokument) HÖG Övrigt 
8.  Erhålla bra och täckande dokument (dokumentgranskning) HÖG Granskning 
9.  Kommentera andras dokument på frivillig basis (informell 

granskning) 
LÅG Granskning 

10.  Hålla granskningstillfällen (formell granskning) LÅG Granskning 
11.  Finns lämpliga granskare (framtagning av formella roller i 

granskningsarbetet) 
LÅG Granskning 

12.  Veta när dokument skall granskas (framtagen granskningsplan) LÅG Granskning 
13.  Dokumentation om när granskning kan påbörjas finns 

(fastställda startkriterier för granskningsarbetet) 
LÅG Granskning 

14.  Dokumentation om avgörandet om granskning kan avslutas 
finns (fastställa slutkriterier för granskningsarbetet) 

LÅG Granskning 

15.  Dokumentation om när testerna kan inledas finns (testplan med 
fastställda startkriterier för testarbetet) 

HÖG Planering 

16.  Dokumentation om avgörandet om testerna kan avslutas finns 
(testplan med fastställda slutkriterier för testarbetet) 

HÖG Planering 

17.  Riktlinjer för hur systemet vanligen skall testas finns 
dokumenterad (beskriven teststrategi) 

HÖG Planering 

18.  Beskrivning av vad som skall testas finns dokumenterad 
(beskrivet testobjekt i testplan) 

HÖG Planering 

19.  Beskrivning av testarbetets omfattning finns dokumenterad 
(beskriven omfattning i testplan) 

MEDEL Planering 

20.  Beskrivning av testarbetets avgränsning finns dokumenterad 
(beskriven avgränsning i testplan) 

HÖG Planering 

21.  En övergripande beskrivning om hur testarbetet kommer att 
genomföras finns dokumenterad (beskrivet tillvägagångssätt i 
testplan) 

MEDEL Planering 

22.  Riktlinjer för när testarbetet skall avbrytas samt upptas finns 
dokumenterade (beskrivet avbrytande och upptagande i 

MEDEL Planering 
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testplan) 
23.  Beskrivning av testmiljö finns dokumenterad (beskriven 

testmiljö i testplan) 
HÖG Övrigt 

24.  Vem som ansvarar för testaktiviteter finns dokumenterad 
(beskrivet ansvarsdokument med roller och ansvar) 

HÖG Planering 

25.  När planering, genomförande och uppföljning av tester skall 
genomföras och vara avslutade finns dokumenterade 
(framtagen tidplan för testarbetet) 

HÖG Planering 

26.  Testplanen blivit godkänd av behörig person (godkännande av 
testplanen) 

HÖG Planering 

27.  Vem som skall genomföra test finns dokumenterad (framtagen 
tidplan i testplan) 

HÖG Planering 

28.  Dokumentation om när, hur och varför test genomförs finns 
(framtagen testplan) 

HÖG Planering 

29.  Vilka testfall som genomförs med tillhörande testdata, 
förberedelser och återställning finns dokumenterade (framtagen 
testspecifikation) 

HÖG Testfall 

30.  Gemensam struktur används för alla testfall HÖG Testfall 
31.  Veta hur test skall genomföras (framtagen testfall) HÖG Testfall 
32.  Veta vilken testdata som behövs för test (framtagen testfall med 

tillhörande testdata) 
MEDEL Testfall 

33.  Tydliga riktlinjer för testfallens genomförande (teststeg i 
testfallen) 

HÖG Testfall 

34.  Veta vad som förväntas av test (framtagen testfall med 
beskrivning av förväntat resultat) 

HÖG Testfall 

35.  Veta vilka tester som är viktigast (prioritering av testfallen) HÖG Testfall 
36.  Framtagna testfall skall täcka alla väsentliga områden av 

systemet 
HÖG Testfall 

37.  Förutbestämda och definierade roller finns för testarbetet HÖG Planering 
38.  Veta vilken ordning testfallen körs (framtaget testschema) MEDEL Planering 
39.  Regressionstester som täcker alla väsentliga områden av 

systemet är framtagna och dokumenterade 
MEDEL Planering 

40.  Lämplig testledare över testarbetet finns HÖG Planering 
41.  Lämpliga testare för testarbetet finns HÖG Planering 
42.  Lämplig testdataadministratör inom testarbetet finns MEDEL Planering 
43.  Lämpliga testfallsdesigner för testarbetet finns HÖG Planering 
44.  Lämpliga automatiseringstestare för testarbetet finns MEDEL Planering 
45.  Lämpliga prestandatestare för testarbetet finns HÖG Planering 
46.  Lämplig testmiljöansvarig för testarbetet finns MEDEL Planering 
47.  Lämplig testkoordinator för testarbetet finns MEDEL Planering 
48.  Lämplig teststrateg för testarbetet finns HÖG Planering 
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Bilaga 2 - Kriterielista över genomförandet av testarbete (fallstudie 1) 
 
Nr Kriterium Prioritet Område 
49.  Testarna informeras om varandras arbete (dagliga 

avstämningsmöten/ veckomöten) 
HÖG Planering 

50.  Resultat av varje genomförd testfall dokumenteras 
(avvikelselogg/ testlogg) 

HÖG Testfall 

51.  Resultat av varje typ av genomförd test dokumenteras 
(testlogg) 

MEDEL Övrigt 

52.  Alla funna fel dokumenteras (en felrapport per funnet fel) HÖG Testfall 
53.  Riktlinjer för felrapporteringsprocessen finns dokumenterad HÖG Testfall 
54.  Mall för felrapport är förutbestämt och dokumenterad HÖG Testfall 
55.  Test utanför testfallen genomförs (ad hoc-tester) HÖG Testtekniker
56.  Strukturerat test med hjälp av erfarenhet genomförs 

(utforskande testning) 
MEDEL Testtekniker

57.  Test utan att kännedom om hur systemet är konstruerat inuti 
genomförs (black box-test) 

HÖG Testtekniker

58.  Test av systemet med vanlig input genomförs (positiv test) HÖG Testtekniker
59.  Test av systemet med ovanlig input genomförs (negativ test) HÖG Testtekniker
60.  Test av systemet med hjälp av extrema sätt genomförs 

(extremtest) 
HÖG Testtekniker

61.  Test av systemet med input som motsvarar gränsvärden 
genomförs (gränsvärdesanalys) 

HÖG Testtekniker

62.  Test av systemet utöver den normala användningen genomförs 
(såpoperatest) 

HÖG Testtekniker

63.  Test med kännedom om systemets interna struktur genomförs 
(white box-test) 

HÖG Testtekniker

64.  Test av systemets kodsatser genomförs (kodsatstestning) MEDEL Testtekniker
65.  Test av systemets möjliga beslutsvägar genomförs 

(kodgrenstestning) 
HÖG Testtekniker

66.  Test av systemets loopar genomförs (looptestning) MEDEL Testtekniker
67.  Ha bra kodstandard (manuell kodgranskning & med hjälp av 

verktyg) 
HÖG Övrigt 

68.  Fullständig testgenomförande (test, omtest & regressionstest) HÖG Planering 
69.  Felklassningsråd används MEDEL Övrigt 
70.  Testverktyg används MEDEL Övrigt 
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Bilaga 3 - Kriterielista över uppföljning av testarbete (fallstudie 1) 
 
Nr Kriterium Prioritet Område 
71.  Beslutsunderlag finns för beställaren av testarbetet (testrapport) HÖG Beställare
72.  Avvikelser från testplanen dokumenteras (testrapport) HÖG Beställare
73.  Sammanfattning av funna fel under testarbetet dokumenteras 

(testrapport)  
HÖG Beställare

74.  Erfarenhetsåtervinning utnyttjas (sammanställning av 
positiva/negativa erfarenheter från testarbetet) 

HÖG Övrigt 

75.  Överlämningsdokument är framtaget MEDEL Beställare

Bilaga 4 - Ej intressanta kriterier (fallstudie 1) 
 
Nr Kriterium Motivation 
38. Veta vilken ordning testfallen körs 

(framtaget testschema) 
Då testfallen inte var så många och att de 
redan erhöll en prioritering, samt att 
testarna redan hade mycket erfarenheter 
av systemet ansåg ett testschema ej vara 
nödvändig. 

42. Lämplig testdataadministratör inom 
testarbetet finns 

Då testfallen inte var så komplicerade 
kunde testfallsdesignern själv ta fram 
lämplig testdata. 

44. Lämpliga automatiseringstestare för 
testarbetet finns 

Det var inte lämpligt att automatisera 
testfallen då detta skulle ta mer resurser 
än att utföra testfallen manuellt. 

47. Lämplig testkoordinator för testarbetet finns Då det var en liten testgrupp och testfallen 
var inte så komplicerade eller allt för 
omfattande, fanns det inget behov av en 
testkoordinator. 

62. Test av systemet utöver den normala 
användningen genomförs (såpoperatest) 

Med tanke på systemets syfte och 
användningsområde ansåg det ej vara 
nödvändigt att genomföra några typer av 
såpoperatester. 

69. Felklassningsråd används Med tanke på att utvecklingsgruppens 
medlemmar var väldigt få och att 
utvecklingsgruppen även utgjorde 
testgruppen fanns det inget behov av ett 
felklassningsråd för testarbetet. 

70. Testverktyg används Med tanke på att testningen skulle 
genomföras under en veckas tid så skulle 
tiden inte räcka till att hitta, införa och 
lära sig några testverktyg.  
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Bilaga 5 - Kriterievärderingstabell över förberedelser inför testarbete 
(fallstudie 1) 
 
Nr Kriterium Värdering Effekt 
1.  Testarbetet följer ett val av lämplig 

testmodell 
Ej uppfylld Ostrukturerat, ineffektivt 

och tidskrävande testarbete 
som bl.a. medförde att 
oidentifierade problem 
slank igenom testerna.  

2.  Planering av testarbetet inleds tidigt i 
systemutvecklingsprocessen 

Delvis 
uppfylld 

 

3.  Bra riskmedvetenhet hos testgruppen innan 
testarbetet börjar (riskidentifiering innan 
testarbetet) 

Ej uppfylld Brist på riskmedvetenhet 
resulterade i att när 
problem uppstod fanns det 
ingen planerad lösning 
vilket riskerar att testarbetet 
står still tills en lämplig 
lösning hittas och 
appliceras. 

4.  Bra riskmedvetenhet hos testgruppen under 
testarbetet (kontinuerlig riskidentifiering 
under testarbetet) 

Ej uppfylld Se effekt för kriterium 3. 

5.  Planering av vad som skall göras då 
riskincidenter inträffar finns dokumenterad 
(framtagen handlingsplan för risker) 

Ej uppfylld Se effekt för kriterium 3. 

6.  Bra planering av tid som även täcker 
oförutsedda händelser 
(strukturerad estimering av tid för 
testarbetet) 

Delvis 
uppfylld 

 

7.  Ha bra och mätbara krav (granskning av 
kravdokument) 

Delvis 
uppfylld 

 

8.  Erhålla bra och täckande dokument 
(dokumentgranskning) 

Delvis 
uppfylld 

 

9.  Kommentera andras dokument på frivillig 
basis (informell granskning) 

Beaktat Det är nyttigt med 
informell granskning men 
inte nödvändigt. 

10.  Hålla granskningstillfällen (formell 
granskning) 

Delvis 
uppfylld 

 

11.  Finns lämpliga granskare (framtagning av 
formella roller i granskningsarbetet) 

Delvis 
uppfylld 

 

12.  Veta när dokument skall granskas 
(framtagen granskningsplan) 

Beaktat Utan en planering kan det 
vara svårt att avgöra när 
granskningen egentligen 
skall startas. Detta kan 
resultera i att dokument 
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granskas för tidigt som 
kräver ytterligare 
granskning vid ett senare 
skede. 

13.  Dokumentation om när granskning kan 
påbörjas finns (fastställda startkriterier för 
granskningsarbetet) 

Ej uppfylld Granskningsarbetet blir 
ostrukturerat. 

14.  Dokumentation om avgörandet om 
granskning kan avslutas finns (fastställa 
slutkriterier för granskningsarbetet) 

Ej uppfylld Se effekt för kriterium 13. 

15.  Dokumentation om när testerna kan inledas 
finns (testplan med fastställda startkriterier 
för testarbetet) 

Beaktat 
 

Utan en planering riskeras 
att ett testfall utförs innan 
området som testfallet 
berör är redo för testning. 
Detta kan resultera i 
onödigt utnyttjande av 
resurser och att fel hittas 
som egentligen inte hade 
funnits om testfallet 
genomfördes vid ett 
lämpligare tillfälle. 

16.  Dokumentation om avgörandet om testerna 
kan avslutas finns (testplan med fastställda 
slutkriterier för testarbetet) 

Beaktat Utan fastställda slutkriterier 
riskeras testarbetet att 
avlutas för tidigt och 
resultera i att kvarstående 
fel ej identifieras. Detta kan 
sänka kvaliteten i systemet. 

17.  Riktlinjer för hur systemet vanligen skall 
testas finns dokumenterad (beskriven 
teststrategi) 

Ej uppfylld Utan riktlinjer riskeras att 
viktiga testfall ej 
identifieras vilket leder till 
att områden som ej testas 
kan innehava fel som inte 
upptäcks.  

18.  Beskrivning av vad som skall testas finns 
dokumenterad (beskrivet testobjekt i 
testplan) 

Delvis 
uppfylld 

 

19.  Beskrivning av testarbetets omfattning finns 
dokumenterad (beskriven omfattning i 
testplan) 

Helt uppfylld  

20.  Beskrivning av testarbetets avgränsning 
finns dokumenterad (beskriven avgränsning i 
testplan) 

Ej uppfylld Utan avgränsning kan 
områden som inte tas upp 
tolkas som att de områdena 
har glömts snarare än att de 
skall uteslutas. 

21.  En övergripande beskrivning om hur 
testarbetet kommer att genomföras finns 

Beaktat En utomstående person kan 
ha svårt att förstå hur 
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dokumenterad (beskrivet tillvägagångssätt i 
testplan) 

testarbetet har utförts då det 
saknas dokumentationer. 

22.  Riktlinjer för när testarbetet skall avbrytas 
samt upptas finns dokumenterade (beskrivet 
avbrytande och upptagande i testplan) 

Ej uppfylld Då det saknar riktlinjer för 
vilka kritiska situationer 
som testarbetet skall 
avbrytas, riskerar 
testarbetet att fortsätta i 
onödan då testerna behöver 
göras om när den kritiska 
situationen är över. Det är 
även viktigt att ha riktlinjer 
för upptagande av 
testarbetet för att testarbetet 
skall kunna fortsättas vid 
det bästa möjliga tillfället.  

23.  Beskrivning av testmiljö finns dokumenterad 
(beskriven testmiljö i testplan) 

Ej uppfylld En utomstående person kan 
ha svårt att förstå hur 
testarbetet har utförts då det 
saknas dokumentationer. 

24.  Vem som ansvarar för testaktiviteter finns 
dokumenterad (beskrivet ansvarsdokument 
med roller och ansvar) 

Ej uppfylld Se effekt för kriterium 23. 

25.  När planering, genomförande och 
uppföljning av tester skall genomföras och 
vara avslutade finns dokumenterade 
(framtagen tidplan för testarbetet) 

Delvis 
uppfylld 

 

26.  Testplanen blivit godkänd av behörig person 
(godkännande av testplanen) 

Helt uppfylld  

27.  Vem som skall genomföra test finns 
dokumenterad (framtagen tidplan i testplan) 

Ej uppfylld Utan testplan riskerar 
testarbetet att blir 
ostrukturerat och underlag 
saknas för bedömning av 
hur mycket resurser som 
behöver utnyttjas till 
testarbetet. 

28.  Dokumentation om när, hur och varför test 
genomförs finns (framtagen testplan) 

Helt uppfylld  

29.  Vilka testfall som genomförs med 
tillhörande testdata, förberedelser och 
återställning finns dokumenterade 
(framtagen testspecifikation) 

Delvis 
uppfylld 

 

30.  Gemensam struktur används för alla testfall Helt uppfylld  
31.  Veta hur test skall genomföras (framtagen 

testfall) 
Helt uppfylld  

32.  Veta vilken testdata som behövs för test 
(framtagen testfall med tillhörande testdata) 

Helt uppfylld  
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33.  Tydliga riktlinjer för testfallens 
genomförande (teststeg i testfallen) 

Helt uppfylld  

34.  Veta vad som förväntas av test (framtagen 
testfall med beskrivning av förväntat 
resultat) 

Delvis 
uppfylld 

 

35.  Veta vilka tester som är viktigast 
(prioritering av testfallen) 

Helt uppfylld  

36.  Framtagna testfall skall täcka alla väsentliga 
områden av systemet 

Helt uppfylld  

37.  Förutbestämda och definierade roller finns 
för testarbetet 

Delvis 
uppfylld 

 

38.  Veta vilken ordning testfallen körs 
(framtaget testschema) 

–  

39.  Regressionstester som täcker alla väsentliga 
områden av systemet är framtagna och 
dokumenterade 

Ej uppfylld Vid uteslutande av 
regressionstest riskeras att 
kvaliteten inte verifieras 
innan leverans och ett sätt 
att identifiera följfel 
utelämnas. 

40.  Lämplig testledare över testarbetet finns Helt uppfylld  
41.  Lämpliga testare för testarbetet finns Helt uppfylld  
42.  Lämplig testdataadministratör inom 

testarbetet finns 
–  

43.  Lämpliga testfallsdesigner för testarbetet 
finns 

Helt uppfylld  

44.  Lämpliga automatiseringstestare för 
testarbetet finns 

–  

45.  Lämpliga prestandatestare för testarbetet 
finns 

Delvis 
uppfylld 

 

46.  Lämplig testmiljöansvarig för testarbetet 
finns 

Ej uppfylld Vid problem i samband 
med testmiljön finns det 
ingen ansvarig person som 
kan ta hand om problemen.  

47.  Lämplig testkoordinator för testarbetet finns –  
48.  Lämplig teststrateg för testarbetet finns Ej uppfylld Utan en teststrateg riskerar 

testarbetet att bli 
ostrukturerad då teststrateg 
är en central roll i 
testarbetet vars mål är att 
strukturera testarbetet. 
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Bilaga 6 - Kriterievärderingstabell över genomförande av testarbete 
(fallstudie 1) 
 
Nr Kriterium Värdering Effekt 
49.  Testarna informeras om varandras arbete 

(dagliga avstämningsmöten/ veckomöten) 
Delvis 

uppfylld 
 

50.  Resultat av varje genomförd testfall 
dokumenteras (avvikelselogg/ testlogg) 

Helt uppfylld  

51.  Resultat av varje typ av genomförd test 
dokumenteras (testlogg) 

Helt uppfylld  

52.  Alla funna fel dokumenteras (en felrapport 
per funnet fel) 

Delvis 
uppfylld 

(en felrapport 
kan innehålla 

flera fel) 

Då flera fel rapporteras i 
samma rapport är risken 
stor att enbart första felet 
åtgärdas. (Eriksson 2008, s. 
209) 

53.  Riktlinjer för felrapporteringsprocessen finns 
dokumenterad 

Beaktat Om felrapporterings-
processen ej är fullständig 
dokumenterad hanteras inte 
alla identifierade fel på 
samma sätt och viktiga 
delprocesser kan missas. 
Detta kan resultera i att 
uppföljning av fel-
rapporterna blir svår. 

54.  Mall för felrapport är förutbestämt och 
dokumenterad 

Beaktat 
(övergripande 

mall och 
övergripande 
beskrivning 
tillämpades) 

Felrapporteringsprocessen 
blir svårhanterlig då det blir 
svårt att förstå felet som 
identifierades samt att det 
även kan vara 
problematiskt att 
reproducera de 
identifierade felet. 

55.  Test utanför testfallen genomförs (ad hoc–
tester) 

Helt uppfylld  

56.  Strukturerat test med hjälp av erfarenhet 
genomförs (utforskande testning) 

Delvis 
uppfylld 

 

57.  Test utan kännedom om hur systemet är 
konstruerat inuti genomförs (black box–test) 

Helt uppfylld  

58.  Test av systemet med vanlig input 
genomförs (positiv test) 

Helt uppfylld  

59.  Test av systemet med ovanlig input 
genomförs (negativ test) 

Helt uppfylld  

60.  Test av systemet med hjälp av extrema sätt 
genomförs (extremtest) 

Delvis 
uppfylld 

 

61.  Test av systemet med input som motsvarar 
gränsvärden genomförs (gränsvärdesanalys) 

Ej uppfylld Gränsvärdeanalys är ett bra 
sätt att kontrollera att 
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systemet fungerar med alla 
tillåtna och otillåtna input. 
Om denna analys utesluts 
riskeras oidentifierade 
buggar att kvarstår i 
systemet.  

62.  Test av systemet utöver den normala 
användningen genomförs (såpoperatest) 

–  

63.  Test med kännedom om systemets interna 
struktur genomförs (white box–test) 

Helt uppfylld  

64.  Test av systemets kodsatser genomförs 
(kodsatstestning) 

Ej uppfylld Med hjälp av kodsats-
testning kan utvecklarna se 
vilka kodsatser som 
används och även peka på 
de kodsatser som inte 
används. Resultatet kan få 
utvecklarna att ställa frågan 
om kodsatserna är relevanta 
och därav avgöra om 
kodsatserna skall behållas 
eller tas bort. Detta leder 
till högre kvalitet hos 
koden. (Eriksson 2008, s. 
159-160) 

65.  Test av systemets möjliga beslutsvägar 
genomförs (kodgrenstestning) 

Beaktat  Kodgrenstestning är 
ytterligare ett sätt, utöver 
kodsatstestning, att 
säkerställa kvaliteten hos 
koden.  

66.  Test av systemets loopar genomförs 
(looptestning) 

Beaktat  Looptestning är ett sätt att 
kontrollera om loopar/ 
slingor i koden fungerar 
och utan denna typ av test 
går det inte garantera att 
looparna/slingorna fungerar 
som de ska. 

67.  Ha bra kodstandard (manuell kodgranskning 
& med hjälp av verktyg) 

Helt uppfylld  

68.  Fullständig testgenomförande (test, omtest & 
regressionstest) 

Delvis 
uppfylld 

 

69.  Felklassningsråd används –  
70.  Testverktyg används –  
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Bilaga 7 - Kriterievärderingstabell över uppföljning av testarbete 
(fallstudie 1) 
 
Nr Kriterium Värdering Effekt 
71.  Beslutsunderlag finns för beställaren av 

testarbetet (testrapport) 
Delvis 

uppfylld 
 

72.  Avvikelser från testplanen dokumenteras 
(testrapport) 

Ej uppfylld Om avvikelser inte 
dokumenteras blir det svårt 
för utomstående personer 
att veta hur testarbetet 
skiljde sig från testplanen. 

73.  Sammanfattning av funna fel under 
testarbetet dokumenteras (testrapport)  

Ej uppfylld En sammanfattning av 
funna fel förenklar läsaren 
då alla fel har samlats i 
samma dokument och 
felrapporterna ej behöver 
gås igenom en och en. 

74.  Erfarenhetsåtervinning utnyttjas 
(sammanställning av positiva/negativa 
erfarenheter från testarbetet) 

Ej uppfylld Om erfarenhetsåtervinning 
ej utnyttjas riskeras att 
samma misstag görs igen 
och att de goda sakerna hos 
testarbetet inte bevaras. 

75.  Överlämningsdokument är framtaget Delvis 
uppfylld 

 

 
 



 

Bilaga 8 - Kriterielista över förberedelser inför testarbete (fallstudie 3) 
Vad gäller effekterna som beskrivs för varje kriterium så hänvisar vi oss till Eriksson 2008. 
 
Nr Kriterium Prioritet Område Effekt 
1.  Planering av testarbetet inleds tidigt i 

systemutvecklingsprocessen 
HÖG Planering För att få en god planering behövs detta 

arbeta inledas tidigt. Annars riskeras 
planeringen att genomföras under stress och 
då är risken stor att viktiga moment missas. 
När planeringen genomförs i god tid så ökar 
chansen att testerna kan inledas vid rätt 
tidpunkt. 

2.  Bra riskmedvetenhet hos testgruppen innan 
testarbetet börjar (riskidentifiering innan testarbetet) 

HÖG Riskhantering Bra riskmedvetenhet medför att testgruppen 
är väl medveten över vilka risker som kan 
uppstå under testarbetet. 

3.  Bra riskmedvetenhet hos testgruppen under 
testarbetet (kontinuerlig riskidentifiering under 
testarbetet) 

MEDEL Riskhantering Se effekt för kriterium 3. 
 
 

4.  Planering av vad som skall göras då riskincidenter 
inträffar finns dokumenterad (framtagen 
handlingsplan för risker) 

HÖG Riskhantering En framtagen handlingsplan för risker 
resulterar i att när problem väl uppstår finns 
det en planerad lösning. I annat fall riskerar 
testarbetet att stå still tills en lämplig lösning 
hittas och appliceras. 

5.  Bra planering av tid som även täcker oförutsedda 
händelser (strukturerad estimering av tid för 
testarbetet) 

HÖG Planering Genom att planera in tid som täcker 
oförutsedda händelser minimeras risken att 
inte kunna genomföra det tänkta testarbetet 
utan att överskrida slutdatumet. 

6.  Ha SMARTa4 krav (granskning av kravdokument) HÖG Övrigt Genom att ha bra och mätbara krav har 
testgruppen klart för sig hur systemet skall 
fungera och hur det behöver testas. Därav 

                                                 
4 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. 

107 
 



 

underlättas avgörandet ifall systemet uppnår 
de fastställda kraven. 

7.  Kommentera andras dokument på frivillig basis 
(informell granskning) 

LÅG Granskning Det är nyttigt med informell granskning men 
inte nödvändigt i och med att denna typ av 
granskning baseras på frivillig basis. 
Resultatet brukar inte vara så givande då den 
vanligaste fallen är att granskaren inte lägger 
så mycket tid och drivkraft på att läsa 
dokumenten väl. Informell granskning kan 
ses som en snabb, billig och okomplicerad 
teknik som leder till att en del fel hittas. 

8.  Hålla granskningstillfällen (formell granskning) LÅG Granskning Formell granskning medför att mer planerad 
och genomtänkt tid läggs på själva 
granskningen därav ger granskaren mer 
kvalificerade synpunkter. 

9.  Finns kunniga och/eller erfarna granskare 
(framtagning av formella roller i 
granskningsarbetet) 

LÅG Granskning Genom att ha framtagna roller blir 
granskningsarbetet mer strukturerat. 

10.  Veta när olika dokument skall granskas och 
eventuellt vilka roller som skall delta vid vilka 
granskningar (framtagen granskningsplan) 

LÅG Granskning Med en granskningsplan blir 
granskningsarbetet mer strukturerat då 
testgruppen har klart för sig vilka granskare 
som skall granska vilka dokument. Utan en 
planering kan det vara svårt att avgöra när 
granskning skall ske.  

11.  Dokumentation om när granskning kan påbörjas 
finns (fastställda startkriterier för 
granskningsarbetet) 

LÅG Granskning Genom att specificera vilka förutsättningar 
som måste vara uppfyllda för att 
granskningen skall kunna inledas minimeras 
risken att dokument granskas för tidigt. I 
annat fall kan detta resultera i att det krävs 
ytterligare granskning vid ett senare skede. 

12.  Dokumentation om avgörandet om granskning kan 
avslutas finns (fastställa slutkriterier för 
granskningsarbetet) 

LÅG Granskning För att granskningsarbetet skall uppnå sitt 
syfte är det fördelaktigt att specificera vilka 
förutsättningar som måste vara uppfyllda för 
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att granskningen skall kunna avslutas. 
13.  Dokumentation om när testerna kan inledas finns 

(testplan med fastställda startkriterier för testarbetet)
HÖG Planering Med hjälp av startkriterier vet testgruppen 

när testarbetet är lämplig att startas upp. I 
annat fall riskeras att testfall utförs innan 
området som testfallet berör är redo för 
testning. Detta kan resultera i onödigt 
utnyttjande av resurser och att fel hittas som 
egentligen inte hade funnits om testfallet 
genomfördes vid ett lämpligare tillfälle. 

14.  Dokumentation om avgörandet om testerna kan 
avslutas finns (testplan med fastställda slutkriterier 
för testarbetet) 

HÖG Planering Med hjälp av slutkriterier vet testgruppen när 
testarbetet kan avslutas annars riskeras 
testarbetet att avlutas för tidigt. Detta kan 
resultera i att kvarstående fel ej identifieras 
vilket kan sänka kvaliteten i systemet. 

15.  Riktlinjer för hur systemet vanligen skall testas 
finns dokumenterad (beskriven teststrategi) 

HÖG Planering Med hjälp av riktlinjer kan testningen ske på 
ett strukturerat sätt som täcker väsentliga 
delar. Utan riktlinjer riskeras viktiga testfall 
att ej identifieras. Detta kan leda till att 
områden som ej testas kan innehava fel som 
inte upptäcks. 

16.  Beskrivning av vad som skall testas finns 
dokumenterad (beskrivet testobjekt i testplan) 

HÖG Planering Genom att beskriva testobjektet har 
testgruppen klart för sig vad som skall testas, 
exempelvis vilka system, delsystem eller 
komponenter. Allt beroende på vilken nivå 
som testningarna berör. 

17.  Beskrivning av testarbetets omfattning finns 
dokumenterad (beskriven omfattning i testplan) 

MEDEL Planering Genom att beskriva testarbetets omfattning 
har testgruppen klart för sig vilka egenskaper 
hos systemet som skall testas samt vilka 
dokument som skall användas. 

18.  Beskrivning av testarbetets avgränsning finns 
dokumenterad (beskriven avgränsning i testplan) 

HÖG Planering Genom att avgränsningen beskrivs har 
testgruppen klart för sig vad som inte ingår i 
testarbetet och som därav inte kommer att 
testas. Annars finns det en risk att områden 
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som inte tas upp tolkas som att de har glömts 
snarare än att de skall uteslutas. Det finns 
även en risk att det testas för mycket, dvs. att 
testgruppen även testar de områden om 
testarbetet är avgränsat från. 

19.  Riktlinjer för när testarbetet skall avbrytas samt 
upptas finns dokumenterade (beskrivet avbrytande 
och upptagande i testplan) 

MEDEL Planering Om testarbetet skall avbrytas under vissa 
omständigheter så bör dessa beskrivas. I 
annat fall riskerar testarbetet att fortsätta i 
onödan då testerna behöver göras om när den 
kritiska situationen är över. Det är även 
viktigt att ha riktlinjer för upptagande av 
testarbetet för att testarbetet skall kunna 
fortsättas vid det bästa möjliga tillfället. 

20.  Beskrivning av testmiljö finns dokumenterad 
(beskriven testmiljö i testplan) 

HÖG Övrigt Genom att ha testmiljöns utformning, krav 
och önskemål som ställs samt begränsningar 
beskrivna vet testgruppen hur testmiljön 
skall byggas samt vad som skiljer den från 
den verkliga driftmiljön. 

21.  Vem som ansvarar för testaktiviteter finns 
dokumenterad (beskrivet ansvarsdokument med 
roller och ansvar) 

HÖG Planering Genom att dokumentera ner vem som 
ansvarar för vad har testgruppen bättre 
uppsikt över testaktiviteterna och veta vem 
man skall vända sig till då problem uppstår. 

22.  När planering, genomförande och uppföljning av 
tester skall genomföras och vara avslutade finns 
dokumenterade (framtagen tidplan för testarbetet) 

HÖG Planering En tidplan över testarbetet bör tas fram så att 
viktiga milstolpar beskrivs. Att utesluta 
denna och enbart utgå från den tidplan som 
finns inplanerad i projektplanen riskeras att 
testarbetet inte planeras tillräckligt i detalj. 
Tillräckligt underlag kan då saknas för 
bedömning av hur mycket resurser som 
behöver utnyttjas till testarbetet. 

23.  Testplanen blivit godkänd av behörig person 
(godkännande av testplanen) 

HÖG Planering Genom att testplanen måste godkännas 
garanteras att någon med goda erfarenheter 
har läst igenom hela dokumentet och godkänt 
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innehållet. 
24.  Vem som skall genomföra test finns dokumenterad 

(framtagen tidplan i testplan) 
HÖG Planering Testarbetet blir mer strukturerat då man vet 

vem som genomför vilka testaktiviteter. 
25.  Vilka testfall som genomförs med tillhörande 

testdata, förberedelser och återställning finns 
dokumenterade (framtagen testspecifikation) 

HÖG Testfall Att samla alla testfall för en viss system, 
systemdel eller nivå är ett lämpligt sätt att 
skapa en bra överblick. För att underlätta 
testaren så kan man beskriva hur testaren 
skall gå tillväga för att skapa testdata eller 
hur testaren kan lokalisera förberett testdata. 
Då specifika förberedelser krävs för att 
testfallet skall kunna gå igenom eller om 
vissa återställningar behöver genomföras 
efter testningen så beskrivs även dessa. Allt 
för att underlätta både för testaren och 
testarbetet. 

26.  Gemensam struktur används för alla testfall HÖG Testfall Genom att tillämpa en och samma mall för 
testfallen känner testarna igen sig när de 
skall genomföra de olika testfallen. Det blir 
enklare att förstå då arbetsstegen är 
beskrivna på liknande sätt. 

27.  Veta hur test skall genomföras (framtagen testfall) HÖG Testfall Testfall beskriver en viss situation och syftar 
till att exekvera systemet för att testa en viss 
egenskap. Om man enbart förlitar sig på ad 
hoc–tester riskeras att vissa egenskaper hos 
systemet missas att testas. 

28.  Veta vilken testdata som behövs för test (framtagen 
testfall med tillhörande testdata) 

MEDEL Testfall Om det är en viss data som skall användas 
under ett testfall så är det fördelaktigt att 
ange dessa i testfallet alternativ hänvisa till 
en separat fil. På så sätt garanteras att 
testfallet kommer att kunna upprepas på 
exakt samma sätt varje gång. Dessutom går 
det även snabbare för testaren att genomföra 
testfallet. 
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29.  Tydliga riktlinjer för testfallens genomförande 
(teststeg i testfallen) 

HÖG Testfall Genom att använda numrerade listor för 
teststegen blir testfallet lättare att förstå dem. 
Dessutom blir det enklare för testaren att i 
testrapporten ange vilken teststeg som 
misslyckades. 

30.  Veta vad som förväntas av test (framtagen testfall 
med beskrivning av förväntat resultat) 

HÖG Testfall Genom att beskriva det förväntade resultatet 
kan testarna lättare bedöma om testfallet har 
lyckats.  

31.  Veta vilka tester som är viktigast (prioritering av 
testfallen) 

HÖG Testfall Alla testfall är inte lika prioriterade. Då 
testfallen är prioriterade kan man enkelt välja 
hur man vill genomföra testfallen. Prioritet är 
även användbar då tidsbrist inträffar och man 
tvingas utesluta testfall. 

32.  Framtagna testfall täcker alla väsentliga områden av 
systemet 

HÖG Testfall För att testarbetet skall generera ett så bra 
resultat som möjligt vid testning av 
testobjektet är det nödvändigt att ta fram 
testfall som täcker alla viktiga områden av 
testobjektet. Allt för att inte lämna slumpen 
till ad hoc–testerna. 

33.  Veta vilken ordning testfallen körs (framtaget 
testschema) 

MEDEL Planering Testfallen skapas oftast inte i den ordning 
som är lämplig för körordning. Genom att ta 
fram ett testschema kan den rätta ordningen 
på testfallen specificeras. I annat fall riskeras 
vissa testfall inte kunna genomföras då de är 
beroende av att andra testfall måste ha 
genomförts innan dem. 

34.  Regressionstester som täcker alla väsentliga 
områden av systemet är framtagna och 
dokumenterade 

MEDEL Planering Med hjälp av regressionstest kan man 
identifiera följfel som orsakats av allmän 
förändring i systemet eller då andra 
upptäckta fel har åtgärdats. Genom 
regressionstest kan kvaliteten säkerställas 
innan leverans. 

35.  Kunnig och/eller erfaren testledare över testarbetet HÖG Planering Testarbetat underlättas om det finns en 
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finns särskilt utpekad person som ansvarar för 
vissa uppgifter. En testledare planerar och 
leder testarbetet samt skriver styrande 
dokument såsom testplan och testrapport. 

36.  Kunnig och/eller erfaren testare för testarbetet finns HÖG Planering Testare genomför tester med hjälp av testfall, 
checklistor och ad hoc–tester. 

37.  Kunnig och/eller erfaren testdataadministratör inom 
testarbetet finns 

MEDEL Planering Testdataadministratören skapar eller söker 
fram testdata på uppdrag av testare och 
testledare. 

38.  Kunnig och/eller erfaren testfallsdesigner för 
testarbetet finns 

HÖG Planering Testfallsdesigner skriver testfall. 

39.  Kunnig och/eller erfaren automatiseringstestare för 
testarbetet finns 

MEDEL Planering Automatiseringstestaren skriver testprogram, 
antingen i ett programmeringsspråk eller 
med hjälp av ett testverktyg. 

40.  Kunnig och/eller erfaren prestandatestare för 
testarbetet finns 

HÖG Planering Prestandatestare genomför tester för att testa 
hur systemet lever upp mot ställda krav på 
prestanda genom att belasta systemet och 
mäta svarstider. 

41.  Kunnig och/eller erfaren testmiljöansvarig för 
testarbetet finns 

MEDEL Planering Testmiljöansvarig bygger upp och 
underhåller testmiljön samt installerar och 
testar nya versioner av systemet inför 
testerna. 

42.  Kunnig och/eller erfaren testkoordinator för 
testarbetet finns 

MEDEL Planering Testkoordinator ansvarar för att samordna 
aktiviteter i komplexa tester som är 
uppdelade i delprojekt eller motsvarande. 

43.  Kunnig och/eller erfaren teststrateg för testarbetet 
finns 

HÖG Planering Teststrateg ansvarar för organisationens 
testmetodik och processer inom test. 
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Bilaga 9 - Kriterielista över genomförandet av testarbete (fallstudie 3) 
Vad gäller effekterna som beskrivs för varje kriterium så hänvisar vi oss till Eriksson 2008. 
 
Nr Kriterium Prioritet Område Effekt 
44.  Testarna informeras om varandras arbete (dagliga 

avstämningsmöten/ veckomöten) 
HÖG Planering Avstämningsmöten är ett effektivt sätt att 

lösa problem som uppstår och säkerställa att 
alla blir informerade om vad som händer 
under genomförandet av testarebetet. 

45.  Resultat av varje typ av genomförd test 
dokumenteras (testlogg) 

HÖG Testfall Testloggen omfattar viktiga händelser i 
kronologisk ordning och kommer till 
användning när testerna är slutförda och 
testrapporten skall skrivas. 

46.  Alla funna fel dokumenteras (en felrapport per 
funnet fel) 

HÖG Testfall Genom att dokumentera alla fel kan 
utvecklaren snabbt hitta felen och åtgärda 
dem. Det blir även enklare för testaren att 
följa upp felen senare och bekräfta om de är 
åtgärdade på ett tillfredsställande sätt. Varför 
alla fel skall dokumenteras var för sig beror 
på att då flera fel rapporteras i samma 
rapport är risken stor att enbart första felet 
åtgärdas. 

47.  Riktlinjer för felrapporteringsprocessen finns 
dokumenterad 

HÖG Testfall Om felrapporteringsprocessen ej är 
fullständig dokumenterad riskeras att alla 
testare inte hanterar identifierade fel på 
samma sätt och viktiga delprocesser kan 
missas. Detta kan resultera i att uppföljning 
av felrapporterna blir svår. 

48.  Mall för felrapport är förutbestämt och 
dokumenterad 

HÖG Testfall Felrapporteringsprocessen blir svårhanterlig 
då det blir svårt att förstå felet som 
identifierades då alla testare dokumenterar 
olika. Det kan även vara problematiskt att 
reproducera de identifierade felen. 

49.  Test utanför testfallen genomförs (ad hoc–tester) HÖG Testtekniker Ad hoc–test är en testteknik som inte stöds 
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av testfall eller andra testunderlag. Trots 
detta upptäcks mycket fel med hjälp av 
denna teknik, inte minst vid nyutveckling.   

50.  Strukturerat test med hjälp av erfarenhet genomförs 
(utforskande testning) 

LÅG Testtekniker Utforskande testning är en 
erfarenhetsbaserad testdesignteknik utan 
skriftliga testfall. Testerna involverar kritiskt 
tänkande där tillvägagångssättet är 
strukturerat och arbetet noggrant. 

51.  Test utan att kännedom om hur systemet är 
konstruerat inuti genomförs (black box–test) 

HÖG Testtekniker Det är nödvändigt att testa systemet utan 
kännedom om hur systemet är konstruerat 
inuti. Då baseras testerna istället på krav- och 
designspecifikationer samt erfarenheter. 

52.  Test av systemet med vanlig input genomförs 
(positiv test) 

HÖG Testtekniker Genom positiva tester testas om systemet 
fungerar som det skall vi normal användning.

53.  Test av systemet med ovanlig input genomförs 
(negativ test) 

HÖG Testtekniker Genom negativa tester testas om systemet 
även klarar av att användaren använder 
systemet på ett felaktigt sätt utan att fel 
uppstår i systemet. 

54.  Test av systemet med hjälp av extrema sätt 
genomförs (extremtest) 

MEDEL Testtekniker Extremtester är en variant av negativa tester 
och syftar till att hitta fel som kan leda till 
extremt stora konsekvenser. 

55.  Test av systemet med input som motsvarar 
gränsvärden genomförs (gränsvärdesanalys) 

HÖG Testtekniker Gränsvärdeanalys är ett bra sätt att 
kontrollera att systemet fungerar med alla 
tillåtna input. Om denna analys utesluts 
riskeras oidentifierade buggar att kvarstår i 
systemet. 

56.  Test av systemet utöver den normala användningen 
genomförs (såpoperatest) 

LÅG Testtekniker Såpoperatest innebär att systemet testas 
utanför den normala användningen för att 
hitta varianter och kombinationer som inte är 
testade. 

57.  Test med kännedom om systemets interna struktur 
genomförs (white box–test) 

HÖG Testtekniker Testerna baseras på kännedom om systemets 
interna struktur såsom programkod eller data 
i databas. Målet är att testerna skall uppnå 
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hög kodtäckning vilket innebär att exekvera 
så stor del av programkoden som möjligt. 

58.  Test av systemets kodsatser genomförs 
(kodsatstestning) 

MEDEL Testtekniker Med hjälp av kodsatstestning kan 
utvecklarna se vilka kodsatser som används 
och även peka på de kodsatser som inte 
används. Resultatet kan få utvecklarna att 
ställa frågan om kodsatserna är relevanta och 
därav avgöra om kodsatserna skall behållas 
eller tas bort. Detta leder till högre kvalitet 
hos koden. 

59.  Test av systemets möjliga beslutsvägar genomförs 
(kodgrenstestning) 

HÖG Testtekniker Kodgrenstestning är ytterligare ett sätt, 
utöver kodsatstestning, att säkerställa 
kvaliteten hos koden.  

60.  Test av systemets loopar genomförs (looptestning) MEDEL Testtekniker Looptestning är ett sätt att kontrollera om 
loopar/slingor i koden fungerar. Utan denna 
typ av test går det inte garantera att 
looparna/slingorna fungerar som de ska. 

61.  Ha bra kodstandard (manuell kodgranskning & med 
hjälp av verktyg) 

HÖG Övrigt Genom kodgranskning kan man både hitta 
fel i koden samt förbättra och vidareutveckla 
kodstandarden. 

62.  Fullständig testgenomförande (test, omtest & 
regressionstest) 

HÖG Planering Omtest görs för att bekräfta att de 
rapporterade felen är åtgärdade på ett 
tillfredsställande sätt. Regressionstest görs 
för att hitta eventuella följdfel. 

63.  Felklassningsråd/ändringsråd används MEDEL Övrigt Med hjälp av ett ändringsråd som bedömer 
förändringsförslag och felrapporter samt 
fattar beslut om de skall åtgärdas eller ej, 
hanteras ändringar på ett strukturerat sätt. 

64.  Testverktyg används MEDEL Övrigt Genom att använda testverktyg kan det bli 
möjligt att hinna testa mer samtidigt som 
man kan lägga mindre tid på administration. 
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ilaga 10 - Kriterielista över uppföljning av testarbete (fallstudie 3) 
Vad gäller effekterna som beskrivs för varje kriterium så hänvisar vi oss till Eriksson 2008. 
 
Nr Kriterium Prioritet Område Effekt 
65.  Beslutsunderlag finns för beställaren av testarbetet 

(testrapport) 
HÖG Beställare Genom att sammanfatta resultaten av testerna 

när de är avslutade skapas ett underlag för 
beställaren. Testrapporten bör även innehålla 
testledaren rekommendationer till nästa steg. 
Exempelvis om systemet är redo för 
driftsättning eller bör fortsätta testas 
ytterligare en tid. 

66.  Avvikelser från testplanen dokumenteras 
(testrapport) 

HÖG Beställare Avvikelser dokumenteras för att utomstående 
personer skall kunna veta hur testarbetet 
skiljde sig från testplanen och anledningen till 
varje avvikelse. Beställaren har rätt att veta 
hur testplanen skiljde sig från det som 
verkligen blev gjort. 

67.  Sammanfattning av funna fel under testarbetet 
dokumenteras (testrapport)  

HÖG Beställare En sammanfattning av funna fel förenklar för 
läsaren då alla fel har samlats i samma 
dokument och felrapporterna ej behöver gås 
igenom en och en. 

68.  Erfarenhetsåtervinning utnyttjas (sammanställning 
av positiva/negativa erfarenheter från testarbetet) 

HÖG Övrigt Om erfarenhetsåtervinning ej utnyttjas 
riskeras att samma misstag görs igen och att 
de goda sakerna hos testarbetet inte bevaras. 

69.  Överlämningsdokument är framtaget MEDEL Beställare Vi överlämning av testobjektet bör själva 
överlämningen dokumenteras. Dokumentet 
beskriver innehållet i en leverans av systemet. 
Detta är användbart när systemet lämnas över 
från en instans till en annan. 



 

Bilaga 11 - Ej intressanta kriterier (fallstudie 3) 
 
Nr Kriterium Motivation 
42. Kunnig och/erfaren testkoordinator för 

testarbetet finns 
Ett testarbete inom Viskan är inte så 
omfattande att det krävs en testkoordinator. 

43. Kunnig och/erfaren teststrateg för testarbetet 
finns 

Ett testarbete inom Viskan är inte så 
omfattande att det krävs en teststrateg. 

44. Testarna informeras om varandras arbete 
(dagliga avstämningsmöten/veckomöten) 

Testarna inom Viskan är inte beroende av 
varandras arbeten då varje testare ansvarar 
för sitt eget testarbete. 

65. Beslutsunderlag finns för beställaren av 
testarbetet (testrapport) 

Viskan lämnar inte över någon form av 
testrapport till sina kunder. 

66.  Avvikelser från testplanen dokumenteras 
(testrapport) 

Se motivation för kriterium 65. 

67. Sammanfattning av funna fel under 
testarbetet dokumenteras (testrapport)  

Se motivation för kriterium 65. 

69. Överlämningsdokument är framtaget Se motivation för kriterium 65. 

Bilaga 12 - Kriterievärderingstabell över förberedelser inför testarbete 
(fallstudie 3) 
 
Nr Kriterium Värdering Motivation 
1.  Planering av testarbetet inleds tidigt i 

systemutvecklingsprocessen 
Helt uppfyllt Testarbetet behandlas 

redan under framtagning 
av specifikationen för 
aktiviteten. Mer och mer 
planeras ju längre fram 
man kommer i 
utvecklingen. 

2.  Bra riskmedvetenhet hos testgruppen innan 
testarbetet börjar (riskidentifiering innan 
testarbetet) 

Ej uppfyllt Det förekommer ingen 
riskhantering inom 
testarbetet. 

3.  Bra riskmedvetenhet hos testgruppen under 
testarbetet (kontinuerlig riskidentifiering under 
testarbetet) 

Ej uppfyllt Se motivation för 
kriterium 2. 

4.  Planering av vad som skall göras då 
riskincidenter inträffar finns dokumenterad 
(framtagen handlingsplan för risker) 

Ej uppfyllt Se motivation för 
kriterium 2. 

5.  Bra planering av tid som även täcker 
oförutsedda händelser (strukturerad estimering 
av tid för testarbetet) 

Helt uppfyllt Viskan använder en 
modell för tidsestimering 
och de har även andra 
rutiner för detta ändamål. 

6.  Ha bra och mätbara krav (granskning av 
kravdokument) 

Delvis 
uppfyllt 

Viskan har tagit fram ett 
antal generella frågor som 
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kan ställas för att 
omvandla kraven till 
mätbara. Men krav 
angående exempelvis 
användbarhet och 
affärsmässighet är 
fortfarande svårhanterliga. 

7.  Kommentera andras dokument på frivillig 
basis (informell granskning) 

Delvis 
uppfyllt 

Granskning är ett moment 
som står med i 
dokumentet 
”Recommended Test 
Routine”. Men då det inte 
förekommer några 
granskningstillfällen kan 
man se granskningen som 
informell. 

8.  Hålla granskningstillfällen (formell 
granskning) 

Delvis 
uppfyllt 

Granskning är formell på 
det sätt att den finns med i 
dokumentet 
”Recommended Test 
Routine”. Granskning 
inom Viskan sker 
individuellt. 

9.  Finns kunniga och/eller erfarna granskare 
(framtagning av formella roller i 
granskningsarbetet) 

Delvis 
uppfyllt 

Testaren för en aktivitet 
väljs från den grupp av 
personer som är 
tillgängliga för tillfället. 
Vem som väljs baseras 
därav på både personens 
kunskap och erfarenhet 
kring den aktivitet som 
skall testas samt 
tillgängligheten. 

10.  Veta när olika dokument skall granskas och 
eventuellt vilka roller som skall delta vid vilka 
granskningar (framtagen granskningsplan) 

Beaktat Det förekommer 
granskning, framförallt 
kring specifikationen. 
Dock är 
granskningsarbetet varken 
strukturerat eller formellt. 

11.  Dokumentation om när granskning kan 
påbörjas finns (fastställda startkriterier för 
granskningsarbetet) 

Helt uppfyllt Startkriteriet för 
granskning finns i 
dokumentet 
”Recommended Test 
Routine” som Steg 1. 

12.  Dokumentation om avgörandet om när 
granskning kan avslutas finns (fastställa 

Delvis 
uppfyllt 

Granskningen avslutas när 
alla arbetssteg för 

119 
 



 

slutkriterier för granskningsarbetet) granskning som finns 
dokumenterade har 
genomförts samt då 
granskaren anser att 
dokumenten håller en 
tillfredsställande nivå. 

13.  Dokumentation om när testerna kan inledas 
finns (testplan med fastställda startkriterier för 
testarbetet) 

Helt uppfyllt När utvecklaren är klar 
med sin uppgift ändras 
statusen hos aktiviteten 
till ”Ready for test”, vilket 
motsvarar startkriteriet för 
testningen. 

14.  Dokumentation om avgörandet om testerna 
kan avslutas finns (testplan med fastställda 
slutkriterier för testarbetet) 

Delvis 
uppfyllt 

Testarbetet avslutas när 
testaren är nöjd. 
Testningen går därför 
mycket på känn och upp 
till testaren själv. 

15.  Riktlinjer för hur systemet vanligen skall testas 
finns dokumenterad (beskriven teststrategi) 

Helt uppfyllt Dessa riktlinjer finns i 
dokumentet 
”Recommended Test 
Routine” 

16.  Beskrivning av vad som skall testas finns 
dokumenterad (beskrivet testobjekt i testplan) 

Delvis 
uppfyllt 

Beskrivning finns i 
aktivitetssystemet men 
inte i en separat testplan. 

17.  Beskrivning av testarbetets omfattning finns 
dokumenterad (beskriven omfattning i 
testplan) 

Delvis 
uppfyllt 

Beskrivning finns, men 
inte på ett ställe 

18.  Beskrivning av testarbetets avgränsning finns 
dokumenterad (beskriven avgränsning i 
testplan) 

Delvis 
uppfyllt 

En form av avgränsning 
finns i dokumentet 
”Recommended Test 
Routine”, men den inte så 
tydligt dokumenterad. 

19.  Riktlinjer för när testarbetet skall avbrytas 
samt upptas finns dokumenterade (beskrivet 
avbrytande och upptagande i testplan) 

Delvis 
uppfyllt 

Det finns inga direkta 
riktlinjer för när 
testarbetet skall avbrytas, 
däremot upptas testarbetet 
då statusen för aktiviteten 
blir aktuell för testaren.  

20.  Beskrivning av testmiljö finns dokumenterad 
(beskriven testmiljö i testplan) 

Ej uppfyllt Viskan har fyra databaser 
som simulerar var sin 
huvudkund, men det finns 
ingen dokumentation om 
dem. 

21.  Vem som ansvarar för testaktiviteter finns 
dokumenterad (beskrivet ansvarsdokument 
med roller och ansvar) 

Helt uppfyllt Detta finns dokumenterat 
i aktivitetssystemet. 
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22.  När planering, genomförande och uppföljning 
av tester skall genomföras och vara avslutade 
finns dokumenterade (framtagen tidplan för 
testarbetet) 

Beaktat Det finns bara tidplan för 
genomförandet i 
aktivitetssystemet. 
Planering eller 
uppföljning behandlas 
inte.  

23.  Testplanen blivit godkänd av behörig person 
(godkännande av testplanen) 

Helt uppfyllt Det finns ingen direkt 
testplan men det som 
finns skall godkännas. 

24.  Vem som skall genomföra test finns 
dokumenterad (framtagen tidplan i testplan) 

Helt uppfyllt Detta finns inom varje 
aktivitet i 
aktivitetssystemet. 

25.  Vilka testfall som genomförs med tillhörande 
testdata, förberedelser och återställning finns 
dokumenterade (framtagen testspecifikation) 

Ej uppfyllt Det finns inga testfall som 
skrivs på förhand. 

26.  Gemensam struktur används för alla testfall 
(framtagen mall för testfall) 

Ej uppfyllt Testfall tillämpas ej. 

27.  Veta hur test skall genomföras (framtagen 
testfall) 

Delvis 
uppfyllt 

Riktlinjer för hur test skall 
genomföras finns i 
dokumentet 
”Recommended Test 
Routine” 

28.  Veta vilken testdata som behövs för test 
(framtagen testfall med tillhörande testdata) 

Delvis 
uppfylld 

Det finns testdata som 
skall användas, men det 
specificeras inte hur eller 
när de skall tillämpas. 

29.  Tydliga riktlinjer för testfallens genomförande 
(teststeg i testfallen) 

Ej uppfylld Se motivation för 
kriterium 26. 

30.  Veta vad som förväntas av test (framtagen 
testfall med beskrivning av förväntat resultat) 

Ej uppfylld Se motivation för 
kriterium 26. 

31.  Veta vilka tester som är viktigast (prioritering 
av testfallen) 

Ej uppfyllt Ingen prioritering görs då 
alla test som planerar att 
göras skall genomföras. 

32.  Framtagna testfall täcker alla väsentliga 
områden av systemet 

Helt uppfyllt Viskans filosofi är att alla 
aktiviteter skall testas 
minst två gånger och ett 
antal testtekniker måste 
utnyttjas. 

33.  Veta vilken ordning testfallen körs (framtaget 
testschema) 

Ej uppfylld Se motivation för 
kriterium 26. 

34.  Regressionstester som täcker alla väsentliga 
områden av systemet är framtagna och 
dokumenterade 

Beaktat Viskan har nyligen börjat 
med regressionstester och 
har därför inte kommit så 
långt. 

35.  Kunnig och/eller erfaren testledare över 
testarbetet finns 

Ej uppfyllt Viskan har i nuläget ingen 
uttalad testansvarig som 
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på kontinuerlig basis kan 
driva deras 
testprocessutveckling. 

36.  Kunnig och/eller erfaren testare för testarbetet 
finns 

Delvis 
uppfylld 

Alla inom Viskan är inte 
lika bra på test. Vem som 
blir tilldelad som rollen 
testare beror inte heller 
enbart på deras 
kunnande/erfarenhet utan 
även på deras 
tillgänglighet. 

37.  Kunnig och/eller erfaren testdataadministratör 
inom testarbetet finns 

Beaktat Testaren innehaver mer 
eller mindre denna roll. 

38.  Kunnig och/eller erfaren testfallsdesigner för 
testarbetet finns 

Ej uppfyllt Se motivation för 
kriterium 37. 

39.  Kunnig och/eller erfaren automatiserings-
testare för testarbetet finns 

Delvis 
uppfyllt 

Se motivation för 
kriterium 37. 

40.  Kunnig och/eller erfaren prestandatestare för 
testarbetet finns 

Beaktat Se motivation för 
kriterium 37. 

41.  Kunnig och/eller erfaren testmiljöansvarig för 
testarbetet finns 

Helt uppfyllt Det finns en person som 
uppdaterar databaserna. 

42.  Kunnig och/eller erfaren testkoordinator för 
testarbetet finns 

–  

43.  Kunnig och/eller erfaren teststrateg för 
testarbetet finns 

–  

Bilaga 13 - Kriterievärderingstabell över genomförandet av testarbete 
(fallstudie 3) 
 
Nr Kriterium Värdering Motivation 
44.  Testarna informeras om varandras arbete 

(dagliga avstämningsmöten/veckomöten) 
–  

45.  Resultat av varje typ av genomförd test 
dokumenteras (testlogg) 

Helt uppfyllt Testaren dokumenterar 
alla mer avancerade tester 
som genomförts, oavsett 
om resultaten var bra eller 
dåliga. 

46.  Alla funna fel dokumenteras (en felrapport per 
funnet fel) 

Helt uppfyllt För varje fel som upptäcks 
skapas en issue i 
aktivitetssystemet. 

47.  Riktlinjer för felrapporteringsprocessen finns 
dokumenterad 

Delvis 
uppfyllt 

Det finns en genomtänk 
felrapporteringsprocess, 
men den är ej 
dokumenterad.   

48.  Mall för felrapport är förutbestämt och 
dokumenterad 

Helt uppfyllt Aktivitetssystemet har en 
fördefinierad mall för 
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varje issue som skall 
skapas. 

49.  Test utanför testfallen genomförs (ad hoc–
tester) 

Helt uppfyllt Riktlinjer för detta finns i 
dokumentet 
”Recommended Test 
Routine” 

50.  Strukturerat test med hjälp av erfarenhet 
genomförs (utforskande testning) 

Ej uppfyllt Denna typ av testteknik 
genomförs ej. 

51.  Test utan att kännedom om hur systemet är 
konstruerat inuti genomförs (black box–test) 

Helt uppfyllt Se motivation för 
kriterium 49. 
 

52.  Test av systemet med vanlig input genomförs 
(positiv test) 

Helt uppfyllt Se motivation för 
kriterium 49. 

53.  Test av systemet med ovanlig input genomförs 
(negativ test) 

Helt uppfyllt Se motivation för 
kriterium 49. 

54.  Test av systemet med hjälp av extrema sätt 
genomförs (extremtest) 

Ej uppfyllt Se motivation för 
kriterium 50. 

55.  Test av systemet med input som motsvarar 
gränsvärden genomförs (gränsvärdesanalys) 

Ej uppfyllt Se motivation för 
kriterium 50. 

56.  Test av systemet utöver den normala 
användningen genomförs (såpoperatest) 

Ej uppfyllt Se motivation för 
kriterium 50. 

57.  Test med kännedom om systemets interna 
struktur genomförs (white box–test) 

Helt uppfyllt Se motivation för 
kriterium 49. 

58.  Test av systemets kodsatser genomförs 
(kodsatstestning) 

Helt uppfyllt Se motivation för 
kriterium 49. 

59.  Test av systemets möjliga beslutsvägar 
genomförs (kodgrenstestning) 

Helt uppfyllt Se motivation för 
kriterium 49. 

60.  Test av systemets loopar genomförs 
(looptestning) 

Helt uppfyllt Se motivation för 
kriterium 49. 

61.  Ha bra kodstandard (manuell kodgranskning & 
med hjälp av verktyg) 

Helt uppfyllt Se motivation för 
kriterium 49. 

62.  Fullständig testgenomförande (test, omtest & 
regressionstest) 

Helt uppfyllt Riktlinjer för detta finns i 
dokumentet 
”Recommended Test 
Routine” & 
”Development process” 

63.  Felklassningsråd används Helt uppfyllt Viskan använder en s.k. 
forumgrupp som består av 
tre personer. Gruppen har 
som uppgift att lösa 
problem och konflikter 
som uppstår mellan 
testarna och utvecklarna.   

64.  Testverktyg används Beaktat  Inga testverktyg används 
inom Viskan. Men själva 
aktivitetssystemet kan ses 
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som ett verktyg för 
testarbetet då den används 
för att dokumentera alla 
tester samt 
felrapporteringar 

Bilaga 14 - Kriterievärderingstabell över uppföljning av testarbete 
(fallstudie 3) 
 
Nr Kriterium Värdering Motivation 
65.  Beslutsunderlag finns för beställaren av 

testarbetet (testrapport) 
–  

66.  Avvikelser från testplanen dokumenteras 
(testrapport) 

–  

67.  Sammanfattning av funna fel under testarbetet 
dokumenteras (testrapport)  

–  

68.  Erfarenhetsåtervinning utnyttjas 
(sammanställning av positiva/negativa 
erfarenheter från testarbetet) 

Beaktat Enbart då någon person 
tar upp detta. Annars 
ligger fokusen hos 
erfarenhetsåtervinningen 
på projekt som genomförs 
och inte enbart testarbetet. 

69.  Överlämningsdokument är framtaget –  
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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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