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Syftet med denna förstudie var att hitta en ny arbetsmetod för Argentum Group samt 
att hitta ett sätt att få in mer testning i det dagliga arbetet. Det primära syftet var att 
undersöka om detta kunde ske via automatisering av tester samt om det skulle vara 
lönsamt.  
 
Genom intervjuer, en enkät samt observationer på Argentum skapade jag mig en bild 
av de behov som jag anser fanns och därefter undersökte jag agila metoder som 
Scrum, RUP, Kanban, Lean Software Development, eXtreme Programming (XP) 
med flera och fann att Kanban, Scrum samt XP var intressanta för Argentum.  
 
Argentum önskade även att få rekommendationer om hur deras testning bör 
förbättras varav jag utarbetade ett förslag på projektprioriteringar, samt vilka krav 
dessa prioriteringar ställer på en utvecklare. När det gäller systemtestning bör 
Argentum börja använda sig av testfall till alla projekt. Argentum har idag inte någon 
dedikerad testare utan använder sig av en testgrupp. Därför är ett av mina förslag, 
som jag anser är ett måste, att en dedikerad testare finns tillgänglig i alla projekt.  
 
Min bedömning, när detta skrivs, är att Argentum har valt att inte införa alla delar som 
krävs för att de skall kunna automatisera sina systemtester men att de, under 
förutsättning att automatiseringen samt uppdateringen av automatiseringen sköts väl, 
skulle tjäna tid men framförallt höja sin kvalitet. Att vänta med en automatisering av 
systemtester är ett medvetet val från Argentums sida, men när önskan är att utöka 
verksamheten kommer det att krävas automatisering. Därför är min rekommendation 
att automatisering först bör bli aktuell ett (1) år efter införandet av den nya 
arbetsmodellen samt de nya rutinerna med testning.  
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The aim with this preliminary study was to find a new work method for Argentum 
Group and to find a way to do more testing in the daily work. The primary aim was to 
examine if this could be thru automatic testing and if it would be profitable.  
 
Through interviews, a questionnaire and observations on Argentum I created my 
picture of what Argentum needed and then I examined agile work methods like 
Scrum, RUP, Kanban, Lean Software Development, extreme Programming (XP) etc. 
and found that Kanban, Scrum and XP would fit on Argentum.  
 
Argentum also had wished to get recommendations about how their testing could be 
improved of which I prepared a proposal on project priorities, and what requirements 
these priorities put on developers to be able to say that this code is done. When it 
comes to testing Argentum should begin to use test cases in all their projects. 
Argentum does not have any dedicated testers today but they use a test group. 
Therefore it’s one of my suggestions, that I consider as a must, that a dedicated 
tester is available in all projects.  
 
My assessment, when this is written, is that Argentum has chosen to not introduce all 
parts that are required in order to be able to start automatic testing but that they, with 
the condition that the implementation of the automatic testing and the upkeep is well 
handled, would not only save time but also increase quality. To wait with an 
automation of the tests is a deliberate choice from Argentum, but the goal is to 
expand their business and that will required automatic testing. Therefore, my 
recommendation is that automatic testing can become a reality one (1) year after the 
introduction of the new work method and the new procedures with testing.  
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I detta kapitel kommer jag att ge en bild av ämnet för denna uppsats samt beskriva 
bakgrund, syfte, avgränsningar samt upplägget för min uppsats. 
 

'(' 
�$������
Bakgrunden till detta examensarbete är att Argentum Applications (Offentlig Service) 
idag saknar ett automatiserat testsystem men att de har höga krav på sin 
testprocess. På grund av att de har en stor produktportfölj med komplexa miljöer blir 
testningen mer tidskrävande och det är svårt att kvalitetssäkra programmen med 
endast manuellt systemtestning. Effekten blir exempelvis att testrutiner inte kan 
efterföljas i önskad utsträckning samt att inte allt kan testas. Från Argentum 
Applications sida finns tre (3) releaser per år med sex (6) veckors testfas , innan en 
ny uppdatering av programmet släpps. Den första veckan är enbart testning, 
resterande fem (5) veckor löper testningen parallellt med ordinarie uppgifter. De 
former av testning som finns idag är en generell testning för att kontrollera att inte 
programmet kraschar samt testning av de funktioner som har ändrats. Det är idag 
svårt att kontrollera hur testningen har hanterats då det i stort sett saknas 
dokumentering från både utvecklingssidan och systemsidan. 
 

'(* ������� !�����

1.2.1 Syfte 

Mitt examensarbete kommer att utgå från tre (3) syften.  Det första är att undersöka 
om ett automatiserat testsystem skulle medföra positiva effekter för Argentum 
Applications, dess personal och dess kunder. Det andra är att ge rekommendationer 
för vilka testsystem som Argentum Applications bör undersöka om det skulle bli 
aktuellt att införa automatiserad testning. Det tredje syftet att ge ett grundläggande 
förslag på hur de skulle kunna arbeta med sin testning enligt en arbetsmetod. 

1.2.2 Huvudmål/Tes 

Kan ett automatiskt testsystem ge positiva effekter för: 
 
– Företagets ekonomi 
– Kundnöjdhet 
– Personal 
 

'(, ����1���������
Detta examensarbete kommer inte att innehålla någon form av implementering av de 
syften som beskrivits. Det kommer heller inte att gå ner på djupet i någon av delarna 
som beskrivits i syftet utan bara föreslå hur ett fortsatt arbete skulle kunna fortlöpa. 
 
Då Argentum idag inte har alla delar som krävs för att implementera automatiserad 
systemtestning i sin dagliga verksamhet kommer de automatiserade testverktyg som 
undersökas vara kopplade till Windows och användbara i Visual Studio då det inte är 
sannolikt att Argentum kommer att använda något annat verktyg inom en 
treårsperiod. Sannolikheten att det under denna period kommer att ha dykt upp ett 
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flertal produkter som skulle ge ett mervärde för Argentum är relativt stor och skulle 
innebära att min utredning inte ger någon positiv effekt. 
 
Tidsestimering samt planering av projekt kommer inte att ingå i mitt arbete. Detta för 
att det skulle krävas mycket tid för att skapa ett användbart förslag.    

�

'(- /�����������
Denna uppsats börjar med en beskrivning av relevant teorin. Därefter följer en 
beskrivning av de metodval och de tillvägagångssätt som jag har använt för att 
besvara min tes och syftet med uppsatsen. Sedan följer resultatet och analysen av 
min undersökning, och till sist diskussioner samt mina slutsatser, där även förslag för 
vidare undersökning presenteras. 

�
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I detta avsnitt redovisar jag aktuell litteratur, teorin bakom metoder samt 
bakgrundshistoria för Argentum Group. 
 

*(' ���������
Då mitt examensarbete är primärt för Argentum Applications räkning men kommer att 
sträcker sig över hela Argentum Group (Argentum), då arbetet med en ny 
arbetsmetod och testning sträcker sig från utvecklings fasen av en produkt till 
slutanvändaren, så har jag valt att här göra en kort presentation av hela Argentum. 
All information finns att läsa på Argentums hemsida. 

2.1.1 Argentum 

Argentum startade 1983 under namnet Argentum System och har alltid arbetat både 
ute hos sina kunder, samt med egna produkter. Under 80-talet utvecklade företaget 
ekonomisystemet Garde, som lanserades i Norden, England och Italien. De 
utvecklade även ett kemikaliesystem till Boliden-koncernen som blev startskottet till 
det som idag är Chemsoft. Argentum, som det ser ut idag, är ett resultat av en 
sammanslagning mellan Nordware Consulting och Argentum System vilket 
skedde1998. Företagsgruppen fortsatte då sin verksamhet inom fyra områden: 
Industri och produktion, Miljö och Kemikalier (Environment), Offentlig Service 
(Application) samt Mobilitet. 

2.1.2 Argentum Applications 

Applications arbetar mot kommuner och landsting med bland annat bokningssystem 
för lokaler, system för överförmyndare och ett system för administrering av 
förtroendevalda.  

2.1.3 Argentum Environment 

Environment arbetar med att ta fram tjänster som underlättar kundernas miljöarbete 
för hantering av kemikalier i alla typer av miljöer främst genom Chemsoft samt olika 
tilläggsapplikationer.  

2.1.4 Explizit 

Explizit är ett konsultföretag inom systemutveckling, som dels arbetar mot externa 
kunder men även internt mot de andra bolagen inom Argentum. Explizit är sedan 
2006 helägt av Argentum. 
 

*(* 2����&�����
Inom alla projekt är kravfångsten det som är mest komplext att göra. Ofta identifierar 
man inte intressenter i den mån man bör göra eller så skär man ner på tiden för att 
påbörja projektet. I värsta fall påbörjar man projektet utan att ha mer än ett fåtal krav.  

Att fånga upp alla typer av krav – uttalade och outtalade – är något som kräver 
både kunskap i ämnet och förståelse för kundens behov (Eriksson, 2008). Med 
outtalade krav menas de som kunden inte påtalar för att de anser att det är en 
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självklarhet, men också de krav som kunden inte vet att de vill ha förrän de har sett 
lösningen.  

Några exempel på fel vid kravfångst är att man tror sig förstå sin kund men man 
har inte pratat med rätt intressenter, eller kanske inte med några intressenter alls för 
man har känt kunden så länge eller går på magkänsla. Det kan också vara så att 
personen som gör kravfångsten inte kan förmedla alla kundens krav till nästa led 
eller att personen som gör kravfångsten saknar den kompetens som krävs för att 
ställa rätt frågor samt följdfrågor.  

Ett annat problem är att kunden endast presenterat ett problem som de vill ha löst 
men själva inte har något lösningsförslag (Eriksson, 2008). 

Ovanstående exempel är väldigt vanliga men det finns en hel uppsjö med problem 
när det gäller just kravfångsten, detta gör att framgångsfaktorn på ett projekt bestäms 
av hur väl man har lyckats att fånga upp kundens behov.  
 
Hur kravfångsten upplevs är också beroende på i vilket led man sitter i som 
mottagare. Vissa anser att det finns för mycket information i kravspecifikationerna 
medan andra anser att det finns för lite. Detta är ett typiskt exempel på att behovet 
från en grupp inte överensstämmer med en annan grupp. Att hitta ett läge där alla 
parter är nöjda med en kravspecifikation är svårt. 

2.2.1 Felkällor 

Så hur stor del av felen i IT-system beror egentligen på just dålig kravfångst? Enligt 
en studie som James Martian har gjort i boken An Information Systems Manifesto 
(referens från Eriksson, 2008 s.40) är den största faktorn just bristande krav. James 
Martian har delat in antalet felkällor i 4 områden: 
 

 
Figur 2.1 Felkällor för IT-system 

 
Detta pekar på just vikten av att ha en bra och tydlig kravfångst och att bristande 
kravfångst är en enorm kostnadsfaktor. 

2.2.2 Kravprioritering 

Efter att man har gjort sin kravfångst behöver man identifiera de krav som ger mest 
reellt värde för pengarna och de krav som innehåller mest riskfaktorer. För att kunna 
göra detta måste kraven prioriteras. Alla krav kan kanske inte uppfyllas men att 
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skapa en bra prioritering gör att projektet blir mer konkret och lättare att hantera på 
alla plan.  

Det finns många olika sätt att göra kravprioritering, olika typer av 
gruppdiskussioner, kundenkäter, intervjuer, de som utför projektet väljer, kunden har 
beslutat vad som är viktigast – för att nämna några. Vilket som är aktuellt beror till 
stor del på typen av projekt så ett företag bör även ha en flexibel kravprioritering. 
 

*(, %�����������������������������
Det är väldigt viktigt att identifiera alla intressenter, både interna och externa, för att 
få en så bra kravfångst som möjligt. Intressenter är alla som kan vara intresserade av 
projektet eller påverka projektet direkt eller indirekt. Identifieringen av intressenter är 
extremt viktigt då dessa ligger till grunden för kravfångsten. Missar man intressenter 
så innebär detta att man får en förvrängd bild av situationen och därigenom får man 
en felaktig kravfångst.  
 

*(- %�����3���$��$�
När det gäller intervjuteknik skiljer man dem ofta åt på två sätt, kvalitativa intervjuer 
och kvantitativa intervjuer. 

Kvalitativa intervjuer är oftast enkla och raka frågor som genererar komplexa svar. 
Idag används ofta kvalitativa studier som en förstudie inför kvantitativa studier som 
idag i forskarvärlden anses ha en större tyngd (Trost, Kvalitativa intervjuer, 2010). 

Kvantitativa intervjuer innebär att man samlar in mycket data där frågorna kan 
vara komplexa men svarsalternativen är enkla.  
För att beskriva användningsområdena för de olika teknikerna kan man generellt 
säga att (Trost, Kvalitativa intervjuer, 2010): 

Önskar man få ut frekvens, sifferstudier eller andra direkt mätbara svarsalternativ 
skall man välja kvantitativa intervjuer. 

Vill man däremot försöka förstå hur och varför människor resonerar eller tänker så 
skall man välja kvalitativa intervjuer. 
 
När man utför intervjuer pratar man också om standardisering och strukturering. Med 
standardisering menas att alla som intervjuas får samma frågor, som helst skall läsas 
på exakt samma sätt utan någon utförlig förklaring av frågan. Mindre standardiserade 
intervjuer innebär då att man anpassar intervjun efter situationen och de personer 
som intervjuas (Trost, Kvalitativa intervjuer, 2010). 

Strukturering har två betydelser. Det ena är hur styrda frågorna är av 
svarsalternativen, d.v.s. i hur stor grad utsvävningar på frågorna kan ske. Det andra 
gäller intervjufrågorna, ifall man har ett eller flera ämnesområden man vill diskutera 
vid samma tillfälle (Trost, Kvalitativa intervjuer, 2010). 
 

*() ��$1��
En enkät är ett annat sätt att fånga upp personers åsikter. Till skillnad från en intervju 
är enkäter i skriftlig eller i elektronisk form utan någon intervjuare (Trost, Enkätboken, 
2007).  

Det som är viktigt att tänka på när man gör en enkät är att innan man gör enkäten 
skall syftet med den vara klart och tydligt, och att språkbruket är anpassat så att alla 
kan förstå det även om en del inte är insatta i de frågor som ställs i enkäten.   
 

�
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I detta avsnitt kommer jag att förklara lite mer om olika metoder för projektstyrning 
och systemutvecklingsprocesser inom IT - branschen. Alla metoder som beskrivs är 
ämnade att förbättra kvaliteten och strukturera upp arbetet med utveckling av 
programvara, då det har visat sig att många projekt inte håller varken tidsplan, 
budget eller önskad kvalitet. 

2.6.1 Sekventiella metoder 

Sekventiella metoder innebär att systemet utvecklas i en enda sekvens, till skillnad 
från agila metoder som har flera leveranser.  

������� ����	
�����	���	
�
Vattenfallsmodellen är den mest kända varianten av sekventiell systemutveckling. 
Den har fått sitt namn just för att processen ”rinner” nedåt och ofta visualiseras som 
en trappa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.2 Vattenfallsmodellen 
 
Vattenfallsmodellen har varit (och är fortfarande) relativt populär, men allt eftersom 
programutvecklingen blir mer komplex, och kraven på kvaliteten på de färdiga 
produkterna blir allt större så kommer de negativa aspekterna av vattenfallsmetoden 
fram. Som jag har nämnt tidigare så vet kunden ofta inte vad de vill ha när de 
kommer med sin idé. Med vattenfallsmodell så är möjligheten till förändringar inte 
speciellt stor då kunden har relativt lite insikt i förloppet och inte ofta kan påverka 
kraven efter att de är satta. Det är först vid leverans som kunden kan påpeka att 
detta inte var vad de ville ha och projektet drar då ut på tiden vilket får bekostas av 
företaget. Då testningen av produkten kommer först i sista skedet så är chansen 
även stor att det finns kritiska fel som inte hinner rättas eller i värsta fall hittas av 
kunden. 
 
Det finns dock tillfällen när vattenfallsmodellen är bra att använda (Eriksson, 2008): 
 

• När nästan all fakta är känt eller inte går att ändra (t.ex. fysiska lagar). 
• När omvärlden inte förändras (t.ex. när lagar och byråkrati är inblandat). 
• Antalet personer är väldigt begränsat och under arbetet sker under en väldigt 

kort tidsperiod (t.ex. en prototyp). 
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Vid övrig systemutveckling så klarar ofta inte vattenfallsmodellen av den flexibilitet 
som krävs idag. Därför har många företag valt att gå över till agila 
utvecklingsprocesser som är mer flexibla. 

2.6.2 Agila metoder 

Agila modeller innehåller flera leveranser i samma projekt. Detta gör att projekten är 
mer mottagliga för de förändringar som sker inom dataindustrin samt mer lyhört för 
förändringar från kundens sida. Nedan beskrivs ett antal vanliga agila 
projektmodeller. Agila modeller kallas även för iterativa metoder eller 
lättrörligametoder.  

������� ���������
����
���	������	�����������
IBM RUP, eller RUP, är en agil systemutvecklingsprocess för design och 
implementering av IT-system som idag ägs av IBM och utvecklas av IBM Rational 
Software (IBM Rational Unified Process).  
 
RUP baseras på de sex (6) olika praxis punkter som finns vid systemutveckling 
(Kruchten, 2002): 
 

• Agil processutveckling. 
• Hantera krav. 
• Använda komponentbaserad struktur. 
• Modellera visuellt. 
• Kontinuerlig kvalitetskontroll av programvara. 
• Kontrollera förändring. 

 
RUP är även indelad i fyra (4) olika faser där varje fas avslutas med en väldefinierad 
milstolpe som i sin tur har ett antal delmål och iterationer. Hur många iterationer som 
finns är helt beroende på projektets storlek (Kruchten, 2002).  
 

• Förberedelse (Inception) – är den del där kravfångsten sker samt 
uppstarten för projektplaneringen såsom riskanalys, kostnad, tidsplanering 
samt design för eventuell prototyp. 

• Etablering (Elaboration) – här färdigställs projektplanen, användarfall 
utvecklas, konstruktion av en prototyp och granskning av risker sker. 

• Konstruktion (Construction) – innehåller endast utveckling, testning och 
manualskrivning. 

• Överlämning (Transition) – här lämnar man över den färdiga produkten och 
tar hand om eventuella fel som uppstår efter att kunden fått produkten. 

  
För att förtydliga de olika faserna har RUP en processtruktur som är indelad i två (2) 
dimensioner: projektets innehåll (processarbetsflöden) på den vertikala axeln och 
tiden fördelat på de olika faserna på den horisontella axeln (Kruchten, 2002). Se figur 
2.3.  
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Figur 2.3 Processtruktur RUP (Bilden är tagen från IBM Rational Unified Process) 
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Scrum är en agil arbetsmodell som introducerades av Ken Schwaber och Jeff 
Sutherland då de inspirerats av de japanska managementforskarna Hirotaka 
Takeuchi och Ikujiro Nonaka. Begreppet ”Scrum” kommer från rugbyn och syftar på 
det samarbete som laget har för att gemensamt röra sig framåt. Metoden har 
tillämpats sedan tidigt 1990-tal men formaliserades först 1995 (Intro Scrum). 
 
I Scrum finns det endast tre (3) roller (Intro Scrum):  
 

• Produktägaren – är ansvarig för kravfångst och prioritering av krav.  
• Processledaren (ofta kallad Scrum Master (SM) – brukar också kallas 

dörrvakt i Scrum. Detta då SM:s arbete är att avlägsna hinder för 
utvecklingsgruppen, synkronisera alla aktörer samt säkerställa efterlevnaden 
av processen. 

• Projektgruppen (Teamet) – även kallad utvecklingsgruppen. Projektgruppen 
är självorganiserande och den optimala gruppen består av 5-9 personer. 

 
Att Scrum endast har tre (3) roller är något som ofta upplevs som konstigt när man 
först börjar titta på Scrum men projektgruppen har ett ökat ansvar som kommer att 
täcka alla aspekter av projektledarrollen tillsammans med SM-rollen då mer av 
besluten kommer att ligga på projektgruppen (Cohn, 2010). 
 
När man pratar om Scrum så finns det fem (5) viktiga delar i själva 
utvecklingsprocessen: 
 

• Kravlista (Product backlog). 
• Sprintlista (Sprint backlog). 
• Dagliga möten (Daily scrum). 
• Sprint (Sprint). 
• Leveransklart (del)system (Working increment of the software). 

 
Denna process visualiseras ofta på detta sätt:  
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Figur 2.4 Scrums utvecklingsprocess (Bilden är tagen från Wiki Scrum) 

 
Kravlistan är en lista på de prioriterade krav som har kommit fram under 
kravfångsten. Denna lista skall även ha en grov tidsplanering. Sprintlistan är en lista 
där man har sorterat upp kraven från kravlistan i iterationer, i Scrum kallat sprintar. 
En sprint bör vara 2-4 veckor lång (Scrum på 5 min). 
 
Varje sprint skall inledas med en planeringsfas och avslutas med en demofas. 
Planeringsfasen börjar med att produktägaren presenterar sin kravlista och sedan får 
gruppmedlemmarna ställa frågor om kraven vilket resulterar i en aktivitetslista som 
tidsbestäms. Det finns ett flertal sätt att göra tidsbestämmelserna, en variant som 
ofta används är planeringspoker. Det går ut på att alla i teamet har en kortlek med 
olika tider på och när produktägaren beskrivit användarfallet (teorin om användarfall 
finns under 2.7.2 Användarfall) skall varje person hålla upp ett kort med den tid de 
tror att det kommer att ta. Har alla i teamet ungefär samma tid så är sannolikheten att 
estimeringen är bra men om tiden är olika måste man diskutera varför olikheten 
uppstod. Det kan bero på tolkningsfel, oklarheter i användarfallet men också att olika 
personer ser olika problem. Detta jämförs sedan mot den planerade tiden för sprinten 
och om inte det finns tillräckligt med tid måste produktägaren välja vilka krav som 
måste skjutas tills nästa sprint. Detta gäller även om användarhistorien inte är 
tillräckligt bra utformad. Resultatet av detta möte blir sprintlistan.  

Den demo som skall hållas i slutet av varje sprint skall vara för produktägaren och 
övriga intressenter så som kunder, men även support (Intro Scrum). 
Ingen av gruppmedlemmarna tilldelas en specifik uppgift utan de får välja själva vilka 
aktiviteter de vill genomföra (Intro Scrum).  
 
Under de dagliga mötena, vilket är korta statusuppdateringsmöten på max 15 
minuter, behandlas följande tre (3) frågor (Intro Scrum): 
 

• Vad har jag gjort sedan igår? 
• Vad skall jag göra tills imorgon? 
• Vad skulle kunna hindra mig? 

 
Dessa möten skall ske stående och det är inte ett forum för diskussion för 
problemlösning. Under mötet skall man ge en kort uppdatering samt upplysa andra 
om man har problem och om någon som är närvarande på mötet kan hjälpa till att 
lösa det efter mötet. Om ingen på mötet kan lösa problemet skall SM se till att någon 
utomstående tillkallas som kan hjälpa till att lösa problemet. 
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Det sista som händer i varje sprint är ett möte där gruppen sätter sig ner och 
diskuterar sprinten som har varit (även kallat sprint retrospective). Vad fungerade bra 
och vad som kunde ha gjorts annorlunda. Utifrån detta möte bestämmer man hur 
man bör arbeta inför nästa sprint (Intro Scrum). Detta innebär att det är relativt enkelt 
att prova nya saker och om de inte känns bra så skall man försöka beskriva varför 
det inte kändes bra. Är något som inte kan lösas inom en snar framtid så bör man 
fundera på om det är värt att försöka igen eller försöka något annat tillvägagångssätt. 
 
Scrums principer är (Intro Scrum): 
 

• Projektgruppen organiserar och planerar själva sitt arbete. 
• Alla krav prioriteras utifrån verksamhetsnyttan. 
• Produktägaren är en del av projektgruppen. 
• Produktägaren arbetar hela tiden med kravprioriteringen. 
• Hela gruppen delar rum. 
• Projektgruppen demonstrerar själva systemet för produktägaren. 

 
För att kunna se vad som har gjorts och vad som skall göras använder ett team en 
Scrumtavla. En Scrumtavla är ägd av endast ett team och innehåller alla användarfall 
för den aktuella sprinten samt visar i vilket skede användarfallen är. En Scrumtavla 
skall vara placerad så att alla i teamet kan se den. De enda personerna som får flytta 
användarfall på tavlan är medlemmar av teamet. Figur 2.5 visar ett exempel hur en 
Scrumtavla kan se ut. Varje lapp innehåller namnet på användarfallen. 
 

Sprint log Påbörjat Testas Klart 
Under arkiv 
 
 
 

   

Under 
granska 
 
 

   

Under data 
 
 
 

   

Under skapa 
 
 
 

   

Figur 2.5 Scrumtavla 
 
Andra verktyg som används i Scrum är Burndown Charts som visar tidsmässigt hur 
projektet fortskrider. Det används ofta som en indikation på om produktägaren 
behöver ta bort objekt från sprintlistan eller om objekt kan läggas till.  
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Många idag vet vad Lean Produktion (Lean) är eller har hört talas om det. I Sverige 
kallas det även löpande bandet, även om det inte är riktigt samma sak, och är 
mycket integrerat i produktionssammanhang. Tankesättet med Lean startade på 
Toyota på 1940-talet när man ville göra billigare bilar men inte massproducera dem, 
då marknaden inte var mogen för det. Syftet var att fler människor skulle ha råd att 
köpa bilar och på så sätt skapa en bredare marknad (Poppendieck, 2003).  
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Lean Development är inte direkt en modell för hur agil utveckling skall ske utan 
mer en modell hur man skall tänka för att få processen och organisationen att 
optimeras. Agil utveckling är dock ett måste för att denna process skall fungera som 
den är tänkt då sekventiella processer bygger på att alla beslut tagits i början av 
projektet. Lean Development har sju (7) principer (Poppendieck, 2003): 
 

• Ta bort allt som inte ger kundvärde (Eliminate Waste). 
• Gör inlärning till en viktig process (Amplify learning). 
• Ta besluten så sent som möjligt (Decide as late as possible). 
• Leverera så snabbt som möjligt (Deliver as fast as possible). 
• Ge mer makt åt teamet (Empower the team). 
• Bygg in integritet i programmet (Built in integrity). 
• Se helheten (See the whole). 

 
Grunden i hela tankesättet är att ta bort så mycket som det går av de delar som inte 
ger kundvärde. När det gäller utveckling av programvara finns det sju (7) saker som 
inte ger något kundvärde (Poppendieck, 2003): 
 

• Delvis färdigt arbete (Partially done work). 
• Överdrivet många arbetssteg - Byråkrati (Extra processes). 
• Extra programegenskaper (Extra features). 
• Personer jobbar i flera projekt (Task switching). 
• Väntan (Waiting). 
• Rörelse (Motion). 
• Buggar (Defects). 

 
Att vänta på saker i projekt är mycket vanligt. Vänta på projektplanen, 
kravspecifikationen o.s.v. Därför är en av de fundamentala principerna just att vänta 
med ett beslut så länge som möjligt. Kravet som finns för att man skall kunna ta 
besluten så sent som möjligt är dock att det som beslutas måste kunna 
implementeras snabbt (Poppendieck, 2003).  

Med rörelse menas hur mycket tid det egentigen tar för en utvecklare att t.ex. få 
svar på en fråga. Denne kanske måste gå till en annan plats för att kunna få sitt svar. 
Hur lång tid tar det då för denne att komma tillbaka till den koncentrationsnivå som 
denne hade innan problemet upstod? Det är därför agila team bör sitta i samma 
kontor. Med rörelse menas också att designen, kraven, koden osv. flyttas från en 
person/grupp till nästa person/grupp. Det största problemet med alla dokument är 
dock att allt inte går att få ner på ett papper och att människor alltid tolkar saker 
annorlunda (Poppendieck, 2003).   
 
Vad menas egentligen med att bygga in integritet i programmet? Med integritet 
menas egentligen percipierad integritet och begreppsmässig integritet – d.v.s. hur 
användaren i helhet upplever programmet, och hur programmet presterar i helhet.  

Ett bra exempel på ett företag med percipierad integritet är Google. När man 
tänker på Google är det ofta sökmotorn som människor associerar till – just för att de 
har marknadsfört sig bra och skapat en produkt som eftertraktats av användarna och 
uppfyller de flesta behov som dessa har. När kunden anser att programmet har 
utvecklats på ett sådant sätt att det känns som om utvecklarna har tagit idén direkt 
från deras tankar har utvecklaren lyckats att bygga in percipierad integritet i 
programmet (Poppendieck, 2003).   

Begreppsmässig integritet är när alla delar av programmet hittar den perfekta 
balansen mellan underhåll, flexibilitet, effektivitet och snabbhet (Poppendieck, 2003).  
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Kanban är en metod som har sitt ursprung i Lean. Kanban är en visuell metod för att 
kunna eliminera flaskhalsar i Lean men har visat sig ha en väldigt bra effekt även på 
mjukvara. På många sätt liknar även Kanban Scrum men det finns vissa vitala 
skillnader (Kniberg, 2010).  
 

• Kanban har ett processorienterat arbetsflöde medan Scrum har ett 
tidsorienterat flöde.  

• Kanban har inga roller alls. 
• Tidsestimering i Kanban sker i ett sent skede eller inte alls enligt just in time 

(JIT) – principen. 
• Begränsar hur många arbetsflöden som är igång samtidigt.  

 
JIT- principen går ut på att alltid producera sakerna så att de blir klara precis när de 
behövs och är baserade på de två (2) Lean Development- principerna: ta beslut så 
sent som möjligt och leverera så snabbt som möjligt. 
 
Kanban har, precis som Scrum, en tavla för att visualisera arbetsflödet. Skillnaden 
mellan dem är att Kanban använder sig av ett begränsat antal användarfall i en viss 
kategori medan Scrum begränsas av antalet användarfall i sprintlistan.  

Med denna typ av översikt för arbetsflödet är det enkelt att se vilka delar som blir 
en flaskhals.   
 

 
Figur 2.6 Kanbantavla (Bilden är tagen från Kanban crisp.se) 

 
På detta sätt kan man dels arbeta på att få bort de moment som tar upp onödigt 
mycket tid, men också ha en större förmåga att hantera nya användarfall. Detta då 
man inte behöver avsätta ett speciellt team för att hantera underhåll eller ta personal 
från ett Scrum-team för att hantera det prioriterade användarfall som inkommit.  
 
Tanken med att visualisera och begränsa antalet användarfall är att när flaskhalsar 
uppstår så måste de åtgärdas för att arbetet skall kunna fortsätta. För att detta skall 
fungera krävs att människor samarbetar.   

Kanbans tavla måste heller inte, i motsats till Scrum, ägas av ett enda team. Detta 
innebär en större flexibilitet när det kommer till vem som skall arbeta på vad men det 
är då extra viktigt att alla vet vem de skall gå till för att få svar på just deras fråga.  
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XP har sin primära fokus på själva utvecklingen av programvara och inte så mycket 
runt omkring. Jag har ändå valt att nämna denna metod under agila processer för att 
den fungerar mycket bra med agil utveckling och kombineras ofta med någon av de 
ovanstående metoderna. 
 
XP är en metod för att förbättra kvaliteten på utvecklingen av programvara, 
kommunikationen och samarbetet i gruppen. Detta uppnås genom de fem (5) 
grundvärderingar som finns inom XP (Beck, 2005): 
 

• Kommunikation (Communication). 
• Enkelhet (Simplicity). 
• Återkoppling (Feedback). 
• Mod (Courage). 
• Respekt (Respect). 

 
När man utgår från dessa värderingar så inser man ganska snabbt att de är extremt 
generella och inte ger något mer än en fingervisning av vad XP innebär. Därför finns 
det även en del principer som går in djupare på vad XP innebär (Beck, 2005): 
 

• Medmänsklighet (Humanity) – Alla som utvecklar programvara är 
människor. Livet har många faser och man bör acceptera detta och hitta sätt 
att hantera olika situationer.  

• Ekonomi (Economics) – Någon måste alltid betala för utvecklingen av 
programvaran. 

• Gemensamma fördelar (Mutual Benefits) – När alla parter vinner på att 
arbeta på ett eller annat sätt. Detta är den viktigaste och svåraste principen 
att lyckas med.  

• Kopiera bra saker (Self-Similarity) – När man hittar en bra metod, se till att 
kopiera den, om än med behövliga förändringar, till alla ställen den fungerar 
på. Varför uppfinna hjulet flera gånger?  

• Förbättring (Improvement) – När det gäller programvara finns inte ordet 
perfekt i den meningen att den perfekta koden, designen o.s.v. inte existerar 
för det går alltid att förbättra något.  

• Mångfald (Diversity) – Alla grupper mår bra av mångfald då det hjälper till att 
lösa problem och ge ett större spektrum vid diskussioner och 
beslutsunderlag.    

• Reflektioner (Reflection) – För att kunna utvecklas krävs det att man 
reflekterar över det som gjorts och ser vad som gjorts bra och vad som kan 
göras bättre. 

• Att arbetet flyter på (Flow) – Alla har någon gång i sitt liv haft känslan att allt 
bara flyter på, och trots problem har de inte varit svåra att komma över. Detta 
är, i en optimal grupp, hur det skall fungera hela tiden. Om inte så skall man 
försöka att hitta andra vägar för att hitta ”flytet” igen.  

• Se möjligheter (Opportunity) – Hur många gånger har man inte hört att 
problem är förklädda möjligheter? Problem är vad man gör dem till och ser 
man dem som möjligheter istället för problem kommer man att utvecklas.  

• Överflöde (Redundancy) – Buggar är ett välkänt problem i 
programutveckling och alla arbetar för att minska antalet buggar. Gör dock 
inte saker som är helt överflödiga men om det finns en osäkerhet är det bättre 
att göra det som är överflödigt än att ta bort saker som senare visade sig vara 
behövliga.  
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• Misslyckande (Faliure) – Misslyckande är det bästa sättet att lära sig på, för 
när det gäller systemutveckling finns det sällan något som går att kopiera rakt 
av utan utvecklingen ligger alltid på gränsen till det man inte vet idag. 

• Kvalitet (Quality) – När det gäller utvecklingsprojekt har det visat sig att ökad 
kvalitet inte kostar. Det som kostar är dålig kvalitet som behöver fixas senare i 
projekten. 

• Ta småsteg (Baby Steps) – Att utföra all förändring på en gång innebär ofta 
att man tar sig vatten över huvudet, men att ta små steg innebär heller inte att 
processen drar ut på tiden, för man kan ta dem i en snabbare takt så länge 
det känns bra.  

• Acceptera ansvaret (Accepted Responsability) – När det gäller ansvar 
finns det bara två utvägar, att inte ta ansvar eller att acceptera ansvaret. Alla 
mellanting leder till dåligt arbete. 

• Slutsats (Conclusion) – Denna punkt kommer först när allt faller på plats 
och hela sammanhanget är förståeligt. Detta sker först när man har hittat sin 
egen väg med alla ovanstående principerna. 

 
För att kunna hantera dessa principer finns även arbetsrutiner. De är helt valfria att 
implementera, varje företag bör anpassa situationen efter deras behov, men ju fler 
man använder desto bättre resultat kommer det att ge. Det man också bör tänka på 
när det gäller arbetsrutiner är att de måste kunna förändras om situationen kräver 
det. De är indelade i två (2) kategorier (Beck, 2005): 
 

• Primära rutiner (Primary Practice)  
o Att hela teamet bör sitt tillsammans.  
o Använd alla personer i teamet i alla skeden. 
o Ha en informativ arbetsplats som handlar om projektet. 
o Arbeta aldrig fler timmar än du kan vara produktiv och aldrig mer än du 

kan arbeta i ett längre perspektiv. 
o Programmera i par. 
o Använd korta berättelser för de moment som skall göras inom en snar 

framtid. 
o Planera en vecka åt gången. 
o Planera grovt kvartalsvis. 
o Var realistisk när du tidsbestämmer saker. Med andra ord, tillåt saker att 

ta den tid de tar. 
o Automatisera testningen så att ett test av hela programmet kan köras på 

10 minuter. Om inte kommer det att köras för sällan. 
o Testa och integrera koden ofta – minst någon gång per dag. 
o Skriv ett misslyckat automatiserat test först och förändra koden därefter 

(TDD). 
o Ha en inkrementell design som strävar efter att vara så bra som möjligt 

för just de krav som finns idag.  
 

• Sekundära rutiner (Corollary Practice) 
o Kunden skall aktivt medverka i projektet. 
o Gör små releaser så ofta som möjligt. 
o Utveckla teamet. 
o Använd bara det antal personer som faktiskt behövs i ett team. 
o Försök ta bort buggar så tidigt som. I och med detta så lär sig teamet att 

inte upprepa detta fel igen. 
o Ingen skall ha kod som ingen annan har tillgång till. 
o Gör alltid tester efter kodning. 
o Använd bara en kodbas. 
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De sekundära rutinerna kräver i stort sett att alla de primära rutinerna fungerar. Gör 
de inte det bör man vara aktsam med att implementera de sekundära rutinerna.   
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Test är ett ord som dels betyder olika saker för olika människor i 
systemutvecklingsprocessen men också något som tidigare har setts som onödigt då 
det tar tid från utvecklingen av programvaran. Idag är frågan om testning högaktuell 
då företag, som inte klarar av att hålla den standard som kunderna kräver, kommer 
att försvinna. Kunder idag har enormt mycket högre krav på systemen, och 
toleransnivån på fel har minskat och kommer att minska ännu mer vilket gör att 
testningen måste få ta den tid det tar. Mitt favoritexempel på hur toleransen hos 
användarna har minskat är Microsoft. Då Windows 95 kom ut tolererade man att det 
kraschade, var det mer än någon gång per dag började det bli irriterande, men det 
var ju som det var. Alla lärde sig att leva med det och arbeta runt det. Idag när (och 
om) Windows kraschar skapas det åtskilliga sidor på internet med klagomål och krav 
på att Microsoft skall lösa problemet. Datorer och program skall alltid fungera för de 
är en så stor del av våra liv idag.  

Testning idag är inte en konkurrensfördel – det är ett måste för att överleva. 
I detta kapitel skall jag beskriva vad jag menar med test av programvara och metoder 
runt detta. 

2.7.1 Vad innebär det att testa programvara? 

Som jag nämnde tidigare så varierar definitionen av att testa programvara beroende 
på vem man frågar. Därför måste man ofta definiera vad man menar. Den klassiska 
modellen, som ofta är en följd av vattenfallsmodellen, ser ofta ut på följande sätt: 

 
Figur 2.7. Den klassiska modellen för testning 

 
Bubblornas storlek varierar för att demonstrera den procentuella skillnaden för hur 
mycket tid som läggs ner på varje testmoment, men säger inget om den tid testning 
upptar i projektet. När man använder sig av detta sätt att testa programvara och 
endast har tre (3) typer av testning sker det ofta ostrukturerat samt är baserat på den 
enskilde individens vilja och tid att utföra testerna (Eriksson, 2008).  
 

• Komponenttester – Med komponenttester menas enhetstest (Unit test) och 
kodgranskning. 

• Systemtest – Med systemtest menas att hela eller delar (oftast endast de 
delar man har förändrat) av systemet testas i så kundlikmiljö som möjligt. 

• Acceptanstester – Med acceptanstest menas de tester som kunden gör i sin 
miljö. 
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Målet med all testning är att hitta så många buggar som möjligt. När man använder 
denna modell blir det svårt att hitta alla buggarna, och kritiska buggar har även en 
tendens att passera testerna. Detta därför att testningen saknar den struktur som 
behövs. Ingen vet egentligen vad de behöver testa, inga krav finns på att de faktiskt 
ska testa, men framförallt prioriteras kodningen in i det sista och tiden för 
systemtestningen är ofta mycket kortare än det som beslutats i början av projektet.  

De fel som hittas med denna modell blir ofta väldigt dyra att åtgärda då de hittas 
sent i projektet. Kritiska fel som hittas en (1) vecka innan release betyder ofta mycket 
övertid samt försenade projekt.  
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V-modellen är en mer strukturerad metod för att utföra tester samt att den integrerar 
testningen i de utvecklingssteg som ett projekt ofta har. V-modellen har istället fyra 
(4) olika typer av tester (Eriksson, 2008) som visas i figur 2.8: 
 

 
Figur 2.8 V-modellen 

 
V-modellen visar mer hur man kan integrera testerna i de olika faserna och det har 
även lagts till en testfas som kallas integrationstest. Detta test är inte till för att se hur 
programmet fungerar i sin slutmiljö i kombination med andra program utan det är 
tester för hur de olika delarna i programmet interagerar med varandra (Eriksson, 
2008). Om ett företag använder sig av agil utveckling innebär det att i varje iteration 
skall det göras ett integrationstest för att se hur resultatet av iterationen fungerar ihop 
med de andra delarna som redan existerar. Denna typ av testning kallas 
regressionstest. För att ge bäst resultat bör dock regressionstester utföras innan 
releaser då de går igenom hela programmet.  

Ett krav för att lyckas med V-modellen är att inte vänta till sista stund med att 
designa och utveckla användarfall (Eriksson, 2008).  
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TPI är en modell som används för att analysera nuläget och hitta företagets styrkor 
och svagheter när det kommer till testning. Modellen används för att ta fram något 
som kallas mognadsgrad. I korthet går det ut på att se över företagets 
testningsprocess och se hur långt de har kommit i sin testutveckling och vad som 
finns kvar att utveckla TPI Sogeti. 
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2.7.2 Användarfall 

Användarfall, även kallat User Stories, är ett sätt att beskriva samt inhämta krav från 
kunden. Användarfall skall beskriva hur systemet ska interagera med sin omvärld. 
Det finns en hel del metoder och strategier för hur användarfall kan beskrivas. Varje 
företag bör därför ta fram en egen mall. Det år dock inget fel med att ta bra idéer från 
andra som redan gjort grundarbetet. Detta för att få en kontinuitet i dokumenteringen 
samt ha något att utgå från när testfall skall skrivas. 

För att användarfall skall vara ett bra verktyg bör de utvecklas samtidigt som 
kravspecifikationen skrivs, gärna som komplettering för att få klarare krav. I den mån 
det är möjligt bör kunden alltid ha insyn i användarfallens utvecklande då feedback 
från kunden kan ges i ett tidigt skede, vilket förhoppningsvis förhindra missförstånd.  

Det är också skillnad på att skriva användarfall för nyutveckling och 
vidareutveckling. Vid vidareutveckling sker ofta förändring av de befintliga 
användarfallen, men det tillkommer också ett antal nya användarfall när kunderna 
önskar ny funktionalitet.  
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Användarfall bör skrivas av produktägaren tillsammans med kund då användarfall är 
ett alternativt sätt att fånga kundens krav. Detta ger även kunden möjlighet att 
komma med synpunkter tidigare i processen. Användarfall kan även skrivas av 
testare eller av ett team bestående av t.ex. testare, utvecklare, produktägare samt 
kund. 

2.7.3 Testfall 

Testfall är baserade på användarfall eller kravspecifikationen och används för att 
bestämma om en produkt fungerar på det sätt som det är tänkt. Testfallet skall 
beskriva en händelse samt hur produkten skall bete sig vid vissa givna parametrar. 
Om produkten beter sig så som det är tänkt säger man att testet är godkänt. Testfall 
bör utvecklas samtidigt som användarfallen alternativt kravspecifikationen för att ge 
en klar bild för hur testningen i projektet skall ske. 
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Black Box är en testningsteknik där testaren bara ser utsidan av programmet och 
använder det som en vanlig användare. När man använder denna teknik utgår 
testaren från krav- och designspecifikationerna och förser programmet med data 
utifrån dem och jämför resultatet med vad som är förväntat. Denna typ av testning 
kan användas i alla testfaser (Eriksson, 2008).  
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White Box, kallas även strukturbaserad testning, är en testningsteknik som baserar 
sig på att testaren har kunskap om den interna strukturen. Målet med denna typ av 
testning är att kontrollera så mycket av koden som möjligt. White Boxtestning 
förekommer i stort sett aldrig på acceptanstestningsnivå (Eriksson, 2008).  
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För att svara på denna fråga behöver man först veta vad som räknas som ett bra 
testfall. Ett bra testfall har följande egenskaper(Eriksson, 2008): 
 

• Finns det några fel skall testfallet hitta dem. 
• Testfall bör kunna testa mer än en enda funktion annars, drunknar man i 

testfall samt tiden det tar att skriva dem överväger effektiviteten av testfallen. 
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• Testfallen får inte bli för generella, då hittar de inte de fel som de bör hitta. 
• De skall vara enkla att förändra och skall inte kräva en massa tid vid 

uppdateringar. 
 
Testfall är något man lär sig att utforma med tiden, men då testfall kräver kunskap 
om hur programmet skall utformas bör de därför skrivas av en person som är insatt i 
kravspecifikationen, och för bästa resultat bör det även hållas möten med flera 
personer såsom utvecklare och kunder för att få feedback. Vem som är bäst lämpad 
att ge den feedbacken beror på vilken typ av testfall som är skrivna – Black eller 
White Box. Oftast är det dock bäst att göra en kombination av de båda.  

När ett företag övergår från vattenfallsmetoden till mer testdriven utveckling finns 
det sällan användarfall eller testfall. Det man bör göra då är att skriva användarfall 
samt testfall utifrån befintligt program allt eftersom programmet uppdateras. 
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När man skriver testfall är det viktigt att tänka på att testfallen inte kommer att lösa 
alla problem, utan som alla andra verktyg så har testfall både fördelar och nackdelar.  
 
Fördelarna är (Eriksson, 2008): 
 

• Testfall är strukturerade 
• Bra användarfall är bra grund till felrapporter 
• Det är lätt för andra att sätta sig in i testningen 
• Testfall är en bra grund för automatisering 
• Resultatet av testfallen kan ligga till grund för statistik 

 
Nackdelarna är (Eriksson, 2008):  
 

• Testfall blir lätt omfattande 
• Vid många testfall är det svårt att få en överblick 
• Testfall täcker inte allt 

 
Så varför skall man använda testfall om de inte täcker allt? Testfall är en grund att 
stå på som är relativt enkel att kommunicera med samt ger möjlighet att få direkt 
feedback. Testfall ensamt är inte optimalt utan det behövs alltid testare som testar 
”utanför” protokollet. Mer om detta under 2.7.4 Manuell testning  
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TDD heter på svenska testdriven utveckling och går ut på att programmeraren skriver 
ett enhetstest utifrån ett testfall och sedan skriver tillräckligt med kod för att 
enhetstestet skall gå igenom. Sedan struktureras koden för att se om det finns kod 
som är överflödig. Det får inte finnas någon duplicerad kod utan finns redan en 
funktion i programmet som gör det man önskar skall den funktionen användas. 

Detta är svårt att göra i nyutveckling men att gå över till TDD i ett redan skrivet 
program är ännu svårare, dock är värdet som man får ut av övergången mycket stort.  

2.7.4 Manuell testning 

En del av manuell testning är just att testa testfall men det är långt ifrån allt. När hela 
testningsprocessen fungerar är den manuella testningen en av de viktigaste delarna 
som skall fungera. Varför? Därför att funktionen för den manuella testningen är att 
hitta fel som en användare kan råka ut för som ingen hade tänkt på när testfallet 
skrevs.  
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Ad hoc-testning är när en person utan stöd av dokumentation testar saker och ser 
vad som händer. Nackdelen är att det är svårt att veta exakt vad som hände när 
något gick fel, speciellt om felet inte går att återskapa. Därför kan det vara en bra idé 
att använda sig av verktyg som spelar in händelser från tangentbord och mus vid 
denna typ av testning (Eriksson, 2008).  

Ad hoc-testning och testfall är varandras motsatser, självklart finns det en hel del 
mellanting och varje företag behöver hitta sin egen väg.  

Utforskande testning är när en testare utgår från ett testfall, dokumenterar det som 
händer, men går utanför protokollet för att se vad som händer. Denna typ av testning 
har tendenser att kallas Ad hoc-testning vilket är en felaktig benämning. Utforskande 
testning kan jämföras med en utvecklares TDD. Det är svårt att göra utforskande 
testning på ett sätt som ger något samt att felen kan reproduceras.  
 
När det gäller manuell testning är det dock viktigt att tänka på att personen som sitter 
och testar blir uttråkade av att göra samma sak om och om igen och därför kan 
testningen ta längre tid än planerat. Därför rekommenderas det att införa 
automatiserad testning just för att ta bort de monotona momenten som finns. 

2.7.5 Automatiserad testning 

Det finns ett flertal olika nivåer när det gäller automatiserad testning. Enhetstestning 
samt regressionstestning ligger på utvecklarnivå, men i detta avsnitt kommer jag att 
prata om automatisering av systemtester, stresstester, säkerhetstester samt i viss 
mån acceptanstester. 
 
Automatiserad testning är ett sätt att köra samma test om och om igen. 
Sannolikheten att de automatiserade testerna hittar fel mer än de första gångerna de 
körs är relativt liten (Fewster, 1999). Varför skall man då anstränga sig och göra 
testerna automatiserade då det kostar både pengar och tid?  

Med automatiserade tester kan man göra en större mängd tester under en mycket 
kort tid. Automatiserade tester är ett sätt att ta bort rutinmässiga manuella tester som 
dels tar upp en massa onödig tid och dels gör testaren uttråkad.  

Det är viktigt att inse att automatiserade tester kostar mer pengar än manuella 
tester samt om de inte används på rätt sätt så kommer kostnaderna att överstiga de 
positiva effekterna (Fewster, 1999). Diagrammet nedan visar de ekonomiska 
vinsterna när automatiserad testning fungerar vid rätt underhåll. 



Teoretisk bakgrund 

24 

 
�

Figur 2.9 Keviat diagram över ekonomin för automatiserad testning (Fewster, 1999) 
 

Hur väljer man vad som skall automatiseras? För att svara på denna fråga krävs det 
att testfall har utvecklats och att man inser att allt inte kan testas.  

Det man gör är att skriva en prioriteringslista på vad som anses vara viktigast att 
testa. Här tar man även in faktorer som (Fewster, 1999): 
 

• Går det att automatisera? 
• Hur kritisk är funktionen? 
• Hur komplicerat blir skriptet? 
• Hur monotont är arbetet? 
• Är det ekonomiskt att automatisera? 

 
Ett exempel kan vara att testfallet är för komplext att automatisera även om det är en 
kritisk funktion. Detta gör att det inte är ekonomiskt att automatisera funktionen vilket 
i sådana fall kräver att den manuella testningen testar denna bit mycket mer än 
normalt. Ett annat exempel kan vara att funktionen är extremt lätt att automatisera 
och då är det rekommenderat att göra detta då det sparar tid för de som utför 
manuell testning. Alla former av monotont arbete, som att fylla en databas, bör i så 
stor utsträckning som möjligt automatiseras.  
 
Som jag har skrivit tidigare ersätter inte den automatiserade testningen den manuella 
testningen då den automatiserade testningen är designad för att hitta specifika fel. 
Automatiserade tester kräver också att testfallen testas så att de skript som körs inte 
innehåller buggar.  

En annan viktig sak att tänka på när man inför automatiserad testning är att inte 
införa allt på en gång i ett befintligt program. Detta blir ett extremt stort projekt som 
sannolikt resulterar i kaos. Detta dels på grund av oerfarenhet att skriva testfall men 
också att en stor mängd testfall måste skrivas vilket tar mycket tid och skapar en 
mycket hög kostnad för företaget.  
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I detta kapitel kommer jag att beskriva och motivera de metoder som använts för att 
kunna besvara min frågeställning samt mitt syfte. 
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När det gäller datainsamling har jag använt fyra (4) olika metoder: litteraturstudier, 
observation, intervjuer samt en enkät. 

3.1.1 Intervjuer  

När det gäller intervjuerna valde jag att göra kvalitativa intervjuer som har varit delvis 
standardiserade beroende på vad syftet för den aktuella gruppen har varit. D.v.s. jag 
har använt samma frågor för en specifik grupp, interna intressenter – ledning, 
utvecklare, systemtestare och drift samt externa intressenter, men med mer eller 
mindre avsaknad av svarsalternativ (Trost, Kvalitativa intervjuer, 2010). De 
svarsalternativ jag har valt att presentera i mina intervjuer har mer varit informativa 
svarsalternativ där personen fått välja bland ett flertal alternativ och motivera varför 
de valt just de alternativen. Se Bilaga 1 för interna intervjufrågor och Bilaga 2 för 
externa intervjufrågor. 

Anledningen till att jag valde kvalitativa intervjuer var för att få ett bredare 
spektrum då en kvantitativ undersökning inte hade gett de svar som jag önskade 
fånga upp. Syftet med intervjuerna var att fånga upp alla krav som kunde användas 
senare i examensarbetet, speciellt de krav som i vanliga fall är outtalade. 

������� �����#��
�	�#7��'7	/��
De interna intressenterna delades in i fyra (4) grupper: Ledning, Utvecklare, 
Systemtestare och Drift.  

De personer som intervjuades har identifierats via samtal med olika 
nyckelpersoner som har en stor kunskap om företagets personal. Då min tid har varit 
begränsad valt jag att göra intervjuer med totalt tretton (13) personer utspritt på de 
fyra (4) grupperna. 
 
De externa intressenterna har delats upp i två (2) grupper: företag som arbetar enligt 
olika arbetsmetoder och testprocesser samt företag som hyr ut konsulter som arbetar 
enligt olika arbetsmetoder och testprocesser.  

Det finns flera andra kategorier som faller inom de externa intressenterna, bland 
annat kunder och andra företag, som är i liknande situation som Argentum, men 
dessa har blivit bortsorterade på grund av att sannolikheten att de kan tillföra något 
för denna studie är minimal. 

De externa intressenterna har valts ut dels genom att personer på Argentum har 
pratat om dem under intervjuerna, dels egen undersökning, bland annat via 
företagsregister och sökmotorer. 

Det som har begränsat antalet externa intervjuer har varit dels begränsad tid att 
genomföra intervjuerna samt att konkurrerande verksamheter inte har varit 
intresserade av att delta. 

3.1.2 Enkäter 

För att komplettera intervjuerna samt avgränsa examensarbetet valde jag även att 
göra en (1) enkät. Enkäten gjordes i syfte att få en bredd och en bekräftelse på att 
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det som framkommit under intervjuerna var en mer generell önskan än för just de 
personer som jag valde att intervjua.  

Då Argentum har ett eget enkätsystem (Artologik Survey&Report) valde jag att 
använda detta system eftersom det var oerhört flexibelt då frågorna hade varierande 
typer av svarsalternativ. I Bilaga 3 finns enkätfrågorna och i Bilaga 4 finns svarsdata 
för enkäten.  

3.1.3 Observationer 

Observationer har pågått under hela projektet. Dels i form av deltagande i möten 
men också under de testveckor som Argentum Applications genomförde under tiden 
för mitt projekt. Det som har framkommit under intervjuerna har även visat sig under 
observationerna. 

3.1.4 Litteraturstudier 

Litteraturstudien har baserats på företagets önskan att påbörja arbetet med en mer 
testdriven mjukvaruutveckling. Därför har en hel del av litteraturstudien varit olika 
former av arbetsmodeller. Detta för att få ett bredare spektrum på vilka 
arbetsmodeller som finns på marknaden men också för att hitta en eller delar av flera 
metoder som kan anpassas efter företagets önskemål och behov. Litteraturstudien 
har främst baserat sig på böcker och webbsidor men också rapporter och 
undersökningar.  
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Valet av arbetsmodeller för Argentum har baserats på litteraturstudien samt på de 
resultat som kom fram via intervjuerna, både med interna och externa intressenter, 
samt via den enkät som skickades ut.  

Då detta endast är en förstudie innebär det att jag kommer att presentera alla 
resultat för Argentum samt ge en motivering till de arbetsmodeller som jag anser 
skulle passa Argentum. Sedan bör Argentum använda det som ett 
diskussionsunderlag för fortsatt arbete. 
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Det finns ett flertal olika sätt att analysera vetenskapligt material och i denna uppsats 
har jag valt att arbeta med datareduktion. Detta innebär att man via reflektion skall 
avskilja relevant information ur undersökningsmaterialet. Syftet är att genom 
analysen skapa en förståelig helhet genom att försöka se mönster i de 
undersökningar och det material som samlats in.  

3.3.1 Databearbetning 

Vid datainsamling har fokus lagts på dels teoribasen, samt på de krav som kommit in 
under kravfångsten. Detta innebär också att mycket av teorin har baserat sig på den 
information som har samlat in under kravfångsten.  

Under de intervjuer som inte var telefonintervjuer så valde jag att spela in 
samtalen då detta minskar bortfallet av rådata.  
 
I nästa steg valde jag att plocka ut de delar som var relevanta för syftet och tesen 
samt använda dessa för att framställa en enkät, för att se om den information som 
framkommit under intervjuerna var relevant för större delar av företaget.  
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För att kunna avgränsa arbetet delade jag upp informationen efter några av de 
huvudrubriker som används i teoriavsnitt – Kravfångst, Arbetssätt och Test av 
programvara.  
 
Efter det så fokuserade jag på informationen som samlats in från externa intressenter 
för att kunna få ut det som var viktigt samt vilka delar som skulle kunna appliceras på 
Argentum. Jag har även kunnat återknyta denna information till teorin, och kom 
därigenom fram till fler frågor, nya perspektiv samt slutsatser rörande mitt syfte. 
Genom detta anser jag att jag har fått en ökad förståelse inom området.  

�
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För att forskning skall vara reliabel och valid, det vill säga tillförlitlig och relevant, och 
därmed ha ett vetenskapligt värde så krävs att dess beståndsdelar är användbara 
och lämpliga (Ejvegård, 2009). 

En viktig aspekt i all forskning är att reliabiliteten används för att kunna avgöra om 
det resultat som framkommit under forskningen skulle kunna återskapas vid ett annat 
tillfälle.  
 
Validitet är ett begrepp som används för att avgöra om man som forskare verkligen 
har åstadkommit det man strävat efter – att man verkligen har mätt det man avsett. 
Därför är valet av mätmetod som tillämpas, samt hur det används, av stor vikt 
(Ejvegård, 2009). 
 
Innan jag utförde mina intervjuer läste jag in mig lite mer på hur man skulle gå 
tillväga för att utföra intervjuerna. Detta då det är enkelt att styra en person under en 
intervju så att man får ut det man önskar och inte alltid det man behöver. Då grunden 
till hela mitt arbete bygger på informationen som kommit fram under kravfångsten 
ansåg jag att det var viktigt att lägga ner mycket tid och rådfråga ett flertal personer 
om både frågor och tillvägagångssätt. På detta sätt har jag försökt att styrka 
reliabiliteten i uppsatsen. För att ytterligare styrka reliabiliteten och uppnå validering 
så beslutade jag att spela in alla de intervjuer som skedde person till person. Det var 
endast en intervju under kravfångsten som skedde via telefon. 

Frågorna till intervjuerna baserades dels på syftet om möjligheter till 
automatisering av tester samt på de observationer som jag gjort under de första 
dagarna på Argentum. 
 
För att respondenterna skulle få möjlighet att förbereda sig ansåg jag att det var 
lämpligt att skicka ut frågorna i förväg till samtliga. Detta innebar att jag lättare kunde 
undvika missförstånd vid intervjutillfället och därigenom stärka min validitet. 
  
Då jag utförde tretton (13) intervjuer bland personalen valdes de ut bland dessa fyra 
(4) grupper: Ledning, Utvecklare, Systemtestare och Drift.  

Med denna spridning av personer över hela Argentum anser jag att de resultat 
som framkommit är trovärdiga, då de flesta svaren har återkommit i alla mina interna 
intervjuer. 
 
Den enkät jag gjorde, som baserades på intervjusvaren, skickades ut till femtio (50) 
personer på företaget, varav trettiosju (37) svarade. Trettiosex (36) via webbenkäten 
och en (1) via papper, då denne inte var inlagd i systemet när enkäten skickades ut. 
Då Explizit har en hel del personer som är uthyrda var det till stor del dessa personer 
som inte svarade på enkäten. Det var dock tre (3) personer som inte hade möjlighet 
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att svara vilka hade varit intressanta att få svar ifrån. Utslaget från deras bortfall bör 
dock inte vara så stort att det skulle påverka mitt resultat i sin helhet – Även om tre 
(3) svar har ett relativt stort procentuellt utslag vid enkäter under ett hundra (100) 
personer. 
 
Jag gjorde även åtta (8) intervjuer med externa intressenter varav tre (3) var med 
konsulter från olika företag, som arbetar med testning och arbetsmetoder. Tre (3) var 
utvecklare på två (2) olika företag, där de som arbetar på samma företag inte arbetar 
på samma projekt. En (1) projektledare och den sista är chef för en grupp vars 
uppgift är att utveckla, förbättra och försäkra sig om att metoden de använder 
efterföljs och uppdateras. 

Det går alltid att argumentera för att urvalet inte är tillräckligt men med den tid som 
jag har haft så anser jag att urvalet och mängden har varit tillräcklig. De samtal som 
inte har varit över telefon har spelats in för att ingen rådata skall gå förlorad.  

Alla externa intressenter har gett mig ett flertal insikter som har haft stort 
inflytande på mina val och mina analyser. De har kompletterat mitt arbete med ett 
flertal insikter som inte är möjliga att skapa sig på teoretisk basis – vilket var mitt 
syfte med att prata med externa intressenter. 
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I detta kapitel kommer jag att beskriva mina resultat och göra en analys baserat på 
resultatet. 
 
Då det finns mycket att lära av andra så valde jag att göra en djupare analys av hur 
andra företag har upplevt någon form av agil metod. Denna del har främst baserat 
sig på undersökningar som olika företag har gjort som har publicerats på Internet, 
men också under de intervjuerna som jag genomfört med de externa intressenterna. 

För att se undersökningarna i sin helhet och läsa rättigheterna till publicering, se 
Referenser Undersökningar. Jag kommer i detta avsnitt att använda mig av bilder, 
analyser och slutsatser från dessa undersökningar. Allt material som används från 
undersökningarna kommer att vara refererade till för att undvika någon konflikt 
mellan mina resultat och undersökningar som jag refererar till. 
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Mitt huvudsyfte var att undersöka hur införandet av automatiserad testning på 
Argentum skulle se ut och undersöka om detta skulle kunna medföra positiva effekter 
på företaget, personal och kunder. Under kravfångsten framkom dock att jag istället 
bör fokusera på hur Argentum skall kunna komma till ett läge där automatisering av 
tester är möjliga.  
 
Det som framkom tydligt under intervjuerna med Application samt Environment var 
att den arbetsmetod, samt de testrutiner som finns idag, inte användes i önskad 
utsträckning. Det framkom ingen direkt anledning under samtalen men den generella 
känslan jag fick var att ingen har fått ansvar att efterhålla metoderna, vilket lett till att 
det dagliga användandet dött ut. Enhetstesting används i början av de flesta projekt, 
men när projektet fortskrider skiftas mer fokus på att enbart få koden att kompilera. 
Systemtestningen har ofta fått vänta av flera anledningar men de flesta grundar sig i 
två (2) problem: Projektet kommer inte igång på utsatt tid, samt att tidsestimeringen 
av projekt inte stämmer överens med tiden det tar att utveckla önskad funktionalitet.  

När det gäller testning för kontinuerlig systemuppdatering ser det bättre ut men 
det är fortfarande samma problematik fast i mindre utsträckning. 

Den önskan som framkom under intervjuerna var att hitta en arbetsmetod som 
fungerar med den flexibilitet som Argentum och dess kunder behöver, samt att hitta 
rutiner för testning. 
 
Enkäten, som grundade sig i de svar som framkommit under intervjuerna, fokuserade 
på just frågor om testning och arbetsmetoder. 

I enkäten framkom det mer generellt att det fanns en önskan att få en mer agil 
arbetsmodell. Jag kommer här att gå igenom de delar av enkäten som jag anser är 
relevanta för mina slutsatser. Enkätsvaren i sin helhet finns i Bilaga 4. Alla bilder 
visar antalet personer som har svarat.  
 
En av de första frågorna som fanns på enkäten involverade åsikter om 
kravspecifikationen och dess innehåll. Se figur 4.1. Detta framförallt för att se om 
Argentum upplever kravspecifikationen som ett problem. Det visade sig att den 
största delen av de som svarade ligger på den negativa sidan framförallt när det 
gäller innehåll. Detta kan bero på ett flertal faktorer. Då jag inte har valt att fördjupa 
mig i detta ämne har jag endast valt att nämna tre (3) möjliga faktorer:  
 

• Att inte kravspecifikationen finns när projektet börjar.  
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• Att de personer som skriver kravspecifikationen inte skriver ned det som de 
anser vara en självklarhet då de har en mycket stor förståelse av kundens 
önskemål.  

• Att utvecklarna läser kravspecifikationen som den är och sällan ifrågasätter 
kraven innan programmet är färdigt. 

 
Önskas en djupare analys inom detta område så bör det göras en utredning 
angående vad utvecklarna, produktägaren, testarna samt andra intressenter saknar 
för att se vad som skulle kunna göras för att förbättra upplevelsen av 
kravspecifikationen. Detta problem skulle även kunna lösas med användarfall. 
 

 
Figur 4.1 Hur upplever du dagens kravspecifikationer? 

 
En av de viktigaste frågorna var vilken projektmetodik som Argentum skulle vilja 
arbeta efter. Se figur 4.2. Detta var en flervalsfråga, d.v.s. man kunde välja fler än ett 
svarsalternativ. Trots detta så vill majoriteten av de som är insatta i ämnet arbeta 
enligt Scrum. De tre (3) personer som valde annat hade möjlighet att skriva vad de 
skulle vara intresserade av, och deras svar var: Egenhändigt utifrån flera 
standardmodeller (Reflex, Preform), PROPS (nuvarande modell) och XP – eXtreme 
programming.  

Baserat på svaren i denna fråga så valde jag att göra en djupare analys av Scrum 
och RUP. Anledningen till att jag valde att göra en djupare analys av RUP, trots de 
relativt få svarande, var för att RUP är en känd process som används på ett flertal 
företag samt att Explizit har ett flertal konsulter som arbetar enligt denna modell. 
Detta innebär att det redan finns en baskunskap på företaget om denna modell. 
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Figur 4.2 Vilken projektmodell skulle du vilja arbeta efter? 

 
Ett av mina syften var att hitta en metod för att få in mer testning samt ge förslag på 
en testprocess. En agil projektmetod som Scrum skulle passa väl för detta ändamål. 
Men att ha en projektmetod är inte detsamma som att arbeta med test, för det måste 
till rutiner för hur testningen skall skötas, vilken nivå dokumentationen skall vara på i 
olika faser, vilket är beroende av både projektets storlek samt typ. Storleken på ett 
projekt är ofta avgörande för hur mycket testning samt dokumentation som hinns 
med. Komplicerade rutiner när det kommer till små projekt används inte även om de 
är ett bra verktyg i större projekt. Därför krävs det en flexibilitet och att rutinerna 
anpassas till storleken på projektet. För Explizit är ett litet projekt c:a femtio (50) 
timmar, ett mellanstort är mellan tvåhundra (200) till femhundra (500) timmar. Till 
storta projekt räknas projekt över femhundra (500) timmar. Det finns även 
underhållsuppdrag som är på max tjugofem (25) timmar i månaden. 
 

 
Figur 4.3 I vilka faser tycker du att det är viktigt att ha en modell för testning? 

 

Här syns det väldigt tydligt att de flesta anser att det är viktigt att ha en testprocess 
för alla faser men framförallt för systemtestning. Följdfrågorna till denna var om 
testfall, både manuella (figur 4.4) och automatiserade (figur 4.5). I frågan om 
manuella testfall är utfallet mer centrerat på att det skulle vara viktigt att införa, 
medan automatiseringen av testfallen har en mycket större spridning, även om 
denna har en större representation på ”ganska viktigt” och ”mycket viktigt”. Här är 
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dock antalet ”vet inte” av en betydande faktor. Detta beror framförallt på att 
kundskapen om automatisering av användarfall är relativt liten på företaget.  
 

 
 

 
 
Att hitta ett aktuellt testverktyg är viktigt, men då testningen till en början endast 
kommer att ske manuellt kommer jag, i enhet med mina avgränsningar, inte att 
fokusera så mycket på detta då de förslag jag skulle ge är inaktuella om något år då 
det sannolikt finns bättre verktyg på marknaden. Anledningen till att jag har valt att ta 
med denna fråga är dels på grund av min tes men också för att jag är övertygad om 
att Argentum skulle tjäna på att införa testverktyg.  

Som figur x nedan pekar på kommer verktyg för Visual Studio och eventuellt Java 
vara i fokus.  
 

 
Figur 4.6 Testverktyg 

 
Min analys 
 
Kravfångsten visade på en hel del brister men också en hel del möjligheter då viljan 
för förändring finns. Ofta då en förändring sker så är det viljan att förändra sitt 
arbetssätt som är största hotet. Det finns ofta en frustration och en rädsla när en stor 
förändring sker, som ofta är relaterad till osäkerhet och en oförmåga att påverka sin 
situation.  
Under de interna intervjuerna framkom just frustrationen, men den var relaterad till att 
inget händer när saker blir påtalade. Varför skall jag tala om förändring när den 
noteras men inget mer händer?  
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Någon måste ta ansvar för att driva förändringen, men efter att förändringen har skett 
måste även någon fortsätta att driva förändringen. Utvecklingsindustrin är en värld 
där förändring är en del av vardagen, att inte underhålla och vara öppen för 
förändring av ens arbetsmetoder är den största fällan ett utvecklingsföretag kan 
hamna i. Att utveckla flexibla program i en miljö som är statisk innebär att man blir 
smittad av den statiska atmosfären och därigenom förlorar en hel del av sin 
kreativitet och utvecklingsförmåga. 
 
Argentum har en enorm kompetens samt en vilja att utvecklas – vilket är en mycket 
bra grund då mitt projekt handlar om att ge Argentum verktyg för att skapa ett 
diskussionsunderlag, samt ge idéer som företaget själva kanske förbisett.  
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Då resultatet av enkäten visade att det var många som var intresserade av att arbeta 
enligt Scrum så valde jag att börja min djupare analys just där. Scrum ger en 
plattform där teamet är centralt och har tydliga riktlinjer när det gäller att vara klar i 
tid. Det blir inga överdragna projekt av den enkla anledningen att kravlistan anpassas 
efter tiden och inte tvärt om.  

Som jag nämnde tidigare finns ett flertal konsulter på Explizit som arbetar mot 
företag som använder sig av RUP. Av den anledningen valde jag aven att göra en 
djupare studie av RUP.  

Under tiden som jag gjorde fördjupande studier om Scrum och RUP utförde jag 
intervjuer med externa intressenter samt gjorde en del sökningar på arbetsmetoder 
via internet. Detta ledde mig bl.a. till Lean Development och Kanban som jag valde 
att fördjupa mig i. 

Jag valde att jämföra de fyra (4) modellerna samt analysera deras för- och 
nackdelar för att se om jag skulle kunna utesluta någon av dem. 
 
Vilka fördelar skulle Scrum ge?  
 

• Kontrollen av tid för projekten – Scrum handlar om att anpassa innehållet 
efter tiden och inte tvärt om. 

• Scrum ger fördelen att ett team med blandade färdigheter lär sig av varandra 
och tenderar till att utvecklas. 

• Koden tenderar till att bli bättre skriven då det finns andra som skall granska 
den. 

• Dagliga Scrum möten ger teamet, och andra intresserade, möjlighet att följa 
utvecklingen och hjälpa till med problemlösningen. 

• Flexibilitet vid hantering av krav – Alla krav behöver inte vara klara vid 
projektstarten utan de kan fyllas på och prioriteras allt eftersom. 

• Kunden kan påverka resultatet tidigare – Efter varje sprint skall ett demo 
kunna visas och detta ger kunden möjlighet att göra ändringar om det skulle 
krävas.  

• Fungerar bra att ta in andra modeller och verktyg då grunden inte är så 
komplex. 

 
Vilka nackdelar skulle Scrum ge? 
 

• Argentum arbetar mycket med underhållsutveckling, där tidsramen som 
Scrum ger inte är den bästa lösningen – Antingen så får tid avsättas i sprinten 
för att hantera underhåll, vilket kan variera mycket, eller om det är lämpligt ett 
speciellt team som bara jobbar med denna typ av arbete och då har sin egen 
backlog.  
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• Scrum ger inga rekommendationer för hur själva utvecklingen skall gå till.  
• Scrum kan jämföras med en revolution – Allt skall förändras med en gång 

även om det endast sker i ett enda projekt från början. Detta kan vara en 
avskräckande faktor när det gäller att införa Scrum.  

 
Vilka fördelar skulle RUP ge?  
 

• RUP skulle ge Argentum en jättestor verktygslåda och en klart strukturerad 
organisation. 

• RUP skulle ge bättre kontroll och dokumentation. 
• Det skulle också ge en kod med bättre kvalitet. 

 
Vilka nackdelar skulle RUP ge? 
 

• RUP kostar mycket pengar att införskaffa.  
• RUP behöver även anpassas efter organisationen så man köper in mycket 

mer än man egentligen behöver. 
• Om Argentum applicerar RUP så skulle mycket tid gå åt till dokumentation 

och planering som känns överflödigt på mindre projekt. 
• RUP är mer anpassat för större organisationer med större behov av 

dokumentation samt ansvarsfördelning. 
 
Vilka fördelar skulle Lean Software Development ge?  
 

• En tydlig visualisering av flaskhalsar. 
• Vilka delar av organisationen som behöver förbättras och/eller förstärkas. 
• Evolution från det som finns idag till en mer effektiv organisation. 
• Fungerar bra att ta in andra modeller och verktyg då grunden inte är så 

komplex. 
• Flexibilitet vid hantering av krav – Alla krav behöver inte vara klara vid 

projektstarten, utan de kan fyllas på och prioriteras allt eftersom enligt JIT – 
principen. 

 
Vilka nackdelar skulle Lean Software Development ge?  
 

• Lean Development är mer en organisationsmodell och inte en projektmodell.  
• Lean Development ger inga rekommendationer för hur själva utvecklingen 

skall gå till. 
 
Vilka fördelar skulle Kanban ge? 
 

• En tydlig visualisering av flaskhalsar. 
• Vilka delar av organisationen som behöver förbättras och/eller förstärkas. 
• Evolution från det som finns idag till en mer effektiv organisation. 
• Då denna metod är direktöversatt från Lean ger den de konkreta verktyg som 

Lean Development inte ger. 
• Fungerar bra att ta in andra modeller och verktyg då grunden inte är så 

komplex. 
• Flexibilitet vid hantering av krav – Alla krav behöver inte vara klara vid 

projektstarten, utan de kan fyllas på och prioriteras allt eftersom enligt JIT – 
principen. 

• Dagliga möten för uppdateringar. 
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Vilka nackdelar skulle Kanban ge? 
 

• Kanban ger inga rekommendationer för hur själva utvecklingen skall gå till.  
 
Min analys 
 
Då detta är en förstudie så har jag valt att presentera alla de alternativ som jag anser 
passar för Argentum samt ge en kort motivering till varför jag tycker att de olika 
modellerna skulle passa. Jag anser även att en förutsättning för att införandet skall 
lyckas är att Argentum tar in externa konsulter med kunskap inom området. 
 
De projektmodeller som jag anser skulle passa Argentum är Kanban samt Scrum. 
Lean Development skulle kunna vara önskvärt om man vill få ett företagsperspektiv, 
men till det skulle även ITIL, som supportdelen på företaget använder idag, fungera 
bra. Både Scrum och Kanban har fortfarande en nackdel och det är att ingen av dem 
ger direkta rekommendationer för hur själva utvecklingspraxisen kan hanteras. Därför 
är det mycket vanligt att de metoderna kompletteras med XP, vilket ger verktyg för 
detta. XP har en hel del regler och rekommendationer, så jag har valt ut de delar som 
jag tycker att Argentum skall börja med. Även om målet bör vara TDD så är de 
absolut viktigaste delarna, som jag ser det, att införa: delad kod – vilket redan idag 
används i viss utsträckning, införa en kodstandard, använda sig av enhetstester samt 
börja använda parprogrammering. 
 
Kanban skulle ge möjligheten att visa vart företaget behöver utvecklas utan att ha 
kraven på den stora förändringen – Även om resultatet av förändringen, om 
Argentum väljer att följa förändringen till sitt fulla potential, kommer att påminna 
extremt mycket om Scrum. Fördelen med Kanban är också att en tavla kan ägas av 
flera. Idag så finns det inga dedikerade testare på Argentum, så de kan inte ingå i 
någon grupp. Jag tycker att denna metod är den som skulle passa Argentum bäst då 
de kan utvecklas i en takt som de själva bestämmer, men framförallt att förändringen 
som krävs för att påbörja arbetet inte är så stor och därmed minskar risken för att det 
skall bli ett verkningslöst införande. Kanban har heller inga speciella krav på team 
eller när testningen skall ske utan Kanban utvecklar endast organisationen så långt 
som Argentum låter sig utvecklas.  
 
Scrum skulle ge företaget en struktur som skulle gynna alla parter. Scrum skulle 
innebära ett företaget inte drog över tiden på projekt, att samarbetet mellan grupper 
och inom grupper skulle öka, samt att kunskapsdelningen skulle bli mer utbredd. 
Nackdelen är att Argentum idag inte har möjlighet att tillgodogöra sig alla fördelar 
som Scrum skulle ge företaget då vissa vitala positioner saknas så som dedikerade 
testare. Det skulle krävas en hel del arbete för att Scrum skulle kunna komma igång 
så som det skall fungera som det är tänkt även om det bara var i ett enda projekt.  I 
Scrumteam skall specialkompetens användas sällan och inget i teamet skall inte ha 
endast en uppgift. Hur ställer sig då detta i förhållande till en testare? Som testare i 
ett Scrumteam är man egentligen inte testare, utan man är en medlem i teamet med 
testarbakgrund. Detta gör att testare i agila team måste ha en bredare kunskap än 
vad som tidigare krävts av en testare. Detta innebär, precis som att en utvecklare bör 
kunna testa eller utföra andra uppgifter annat än utveckling, bör en testare kunna 
utveckla eller utföra andra uppgifter med. Därigenom kan man inte säga att en 
testare i ett agilt team har specialkompetens utan endast en annan bakgrund än som 
utvecklare. 
 
RUP anser jag inte alls skulle passa Argentum då det är för stort och komplext, samt 
har en hel del dokumentationskrav som jag anser vara helt onödiga för ett så litet 
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företag.  Även om det är en bra metod misstänker jag att de flesta av de dokument 
och rutiner som finns i RUP skulle sorteras bort – Hur kan jag motivera någon att 
köpa en gigantisk verktygslåda när allt de behöver är en hammare och en spik? 
 
Ett krav som både Kanban och Scrum har är användningen av användarfall. Detta 
kommer att innebär ett relativt stort arbete då det idag inte finns något liknande på 
Argentum. Att utbilda de personer som bör skriva användarfallen är av mycket stor 
vikt då detta inte är en enkel uppgift. Ett användarfall skall skrivas från en 
användares synvinkel för att sedan fyllas på med teknisk information från 
utvecklarens sida. Ett exempel på ett användarfall kan vara: ”Jag vill kunna boka en 
lokal en viss tid en viss dag” Detta användarfall kommer sannolikt att generera fler 
användarfall med frågor som: Vill kunden kunna avboka? Skall det komma upp en 
bekräftelse? Vilken typ av bekräftelse krävs? Vad händer om någon annan bokat 
lokalen? Vad händer om kunden vill ändra sin bokning? Vill kunden boka flera tider 
samtidigt? Det finns sannolikt ett flertal andra frågor som också måste besvaras 
innan en komplett bild kan skapas från detta användarfall. Sedan tillkommer frågan 
om prioritering och vad som skall göras först.  

Vem skall skriva användarfallen? Min rekommendation är produktägaren, helst 
tillsammans med kunden, och eventuellt testare tills vanan att skriva användarfall 
finns hos produktägaren. 
 
När det gäller dokumentation så tycker jag att man skall fundera över vad det är som 
egentligen behövs samt vad som är intressant att läsa om tre (3) år eller mer. 
Självklart behövs det styrdokument, men vad mer är intressant att ha? Är det 
intressant att spara användarfall samt testfall? Idag tycker jag att det är det, då 
användarfall kan ses som en kravspecifikation, och testfallen är en bra grund för 
användarmanualer samt automatisering. Efter automatiseringen kommer frågan i ett 
annat läge, vilket Argentum måste ta ställning till då. Upptäcker Argentum att de har 
dokument som aldrig används måste man fundera på varför de inte används och om 
de behövs sparas av någon anledning. Är svaret nej så är det bara onödigt att lägga 
ner energi på de dokumenten i framtiden. 
 
Varför bör Argentum byta arbetsmodell? Det finns tre (3) stora motiveringar till detta. 
Den första är pengar. Det kostar enorma mängder pengar att inte leverera projekt i 
tid samt att fixa buggar, framförallt när produkten har släppts.  

Det andra är kundnöjdhet. Idag är kunder nöjda med den funktionalitet som 
Argentum tillhandahåller men kvaliteten håller inte alltid måttet. Att öka kvalitet på 
produkterna och bibehålla nöjdheten med funktionaliteten är en utmaning, men det är 
en utmaning som är värd mödan. 

Det tredje är personalens trivsel. Att arbeta övertid för att hinna med sliter både på 
personalen samt på relationer inom företaget. I värsta fall slutar det med att de 
anställda går in i väggen eller slutar, vilket skadar företaget i längden.   
 
Idag finns inte någon bra ekonomisk redovisning för hur mycket buggar och 
överdragna projekt egentligen kostat för hela företaget, men Applications har gjort en 
egen uträkning som i denna rapport får agera som en fingervisning. Det är dock 
viktigt att ta i beaktning att siffrorna variera för de andra bolagen, samt att 
Applications har ett flertal olika applikationer som de utvecklar samt förvaltar men 
endast består av sex (6) anställda. 
 
Projekt på Applications är indelade i två (2) typer. Den första typen är de projekt som 
kallas aktiviteter och sträcker sig maximalt över tre (3) månaders tid. Den andra 
typen är de projekt som kräver en projektorganisation. När det gäller aktiviteter så 
har Applications i stort sett inga problem utan det är när man skall göra projekt som 
problemen uppkommer.  
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I figur 4.7 visas förhållandet mellan planerade kostnader, tid samt funktionalitet i 
jämförelse med faktiska kostnader, tid samt funktionalitet. En generell beräkning är 
att projekttiden drar över med femtio (50) procent, kostnaderna blir det dubbla mot 
beräknat samt att all planerad funktionalitet inte kommer med. Denna situation är på 
inget sett unik för Applications, utan detta är något som alla utvecklingsföretag 
arbetar för att minska. 

 
Figur 4.7 Applications projekt – Beräknat mot faktisk tid, kostnad samt funktionalitet 

 
Skall man se till summan för systemtestning, felsökning samt felrättning så använder 
Applications idag ungefär två miljoner (2 000 000) på detta. Applications mål är inte 
att minska denna kostnad, utan att omfördela kostnaderna från felsökning samt 
felrättning på ett sådant sätt att de ger möjligheter till vidare expansion av 
verksamheten.  

Inget av detta är speciellt chockerande eller ovanligt snarare att Applications ligger 
relativt i mitten, till och med i underkant, om man skall se generellt för 
utvecklingsföretag.  
 
I Capgemini-Sogeti-HP 2010-11-world-quality-report ställdes följande fråga :  
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Where in your organization is agile development being applied? (select all that apply.) 

 
Figur 4.8 Where in your organization is agile development being applied? Data taget från Capgemini-

Sogeti-HP 2010-11 world-quality-report sida 14: 
http://www.capgemini.com/insights-and-resources/by-publication/2010-11-world-quality-report/ 

 
Detta visar på att agil utveckling kan användas i alla typer av projekt även om det är 
mer vanligt i vissa typer av projekt. I Capgemini-Sogeti-HP 2010-11-world-quality-
report skriver de även följande: 
 

”Agile can help significantly improve application quality, productivity and time-to-
market, but it is not a cure-all remedy. Perhaps the most significant benefit of 
agile is that it provides a much more realistic measure of progress. Instead of 
gauging the effort, developers are measuring true progress, which brings them 
closer to the business and makes them more aligned with the stakeholders’ 
expectations.” 

 
Jag tycker att detta är en mycket bra och passande beskrivning av de fördelar som 
agil utveckling ger. Men ger en agil projektmetodik verkligen ett förbättrade resultat?  
 
Q: In which areas has your organization seen an improvement as a result of moving to an agile delivery 

method? 

 
Figur 4.9 data taget från Capgemini-Sogeti-HP 2010-11 world-quality-report sida 16: 

http://www.capgemini.com/insights-and-resources/by-publication/2010-11-world-quality-report/ 
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I en annan mindre undersökning frågades det om hur effektiva agila metoder var i 
jämgörelse med traditionella metoder så som vattenfallsmetoden. Figur 4.10–4.13 
visar undersökningssvar för Kostnad för systemutveckling (figur 4.10), hur 
produktivitet förändrats (figur 4.11), hur kvalitet har förändrats (figur 4.12) samt 
Aktieägarnas tillfredsställelse (figur 4.14) efter införande av någon form av agilt 
arbetssätt.   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Alla pekar på en positiv eller mycket positiv utveckling, medan ett fåtal har fått sämre 
eller mycket sämre resultat. Den enda frågan där inte den positiva trenden är lika 
positiv är för systemutvecklingen. Det är svårt att spekulera i detta men det jag skulle 
tro är att kvaliteten samt produktiviteten har stigit på ett sådant sätt att det inte är så 
intressant att ta ner kostnaden för systemutvecklingen, då de flesta företag önskar ha 
bättre kvalitet samt bättre produktivitet. Minskade utvecklingskostnader är dock 
positivt då företaget kan upphandla om fler projekt.  
 
Det finns en fallgrop som är väldigt lätt att hamna i när det kommer till all agil 
utveckling och det är att istället för att ha agil utveckling så har man små vattenfall. 
Det enda som man kan göra åt detta är att vara uppmärksam på signaler som att 
systemtestningen endast sker mot slutet, att testfall utvecklas efter behov och inte i 
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början av projektet. Det man bör göra när detta händer är att använda sig av ett 
retrospektive, dvs. sätta sig ner och diskutera varför samt vad som behövs för att 
kunna komma tillbaka till agil utveckling och inte vattenfallsmetoden.  
 

-(, ��������������������
Som jag har beskrivit tidigare så finns det många definitioner om vad test av 
programvara innebär och för att tydliggöra vad jag menar i detta avsnitt så kommer 
jag att dela in detta avsnitt i fyra (4) delar: 
 

• Utvecklartester – Med detta menar jag white box-testning d.v.s. TDD, enhets 
tester samt integrationstester som sköts av utvecklarna själva.  

• Systemtester – Med detta menar jag till största del black box-testning men 
då behoven finns, även lite white box-testning. D.v.s. till stor del tester på det 
som användaren ser men att man vid behov även går in och söker i koden. 

• Automatiserad testning – Detta är i skrivandets stund inte en prioriterad 
fråga men för att lyckas att förbättra samt upprätthålla kvaliteten på 
Argentums produkter, samt att det är ett av mina syften kommer jag att gå 
igenom de saker som jag har hittat och anser vara relevanta. 

• Övrigt om testning – Under denna rubrik hamnar tidsestimering, stress- och 
säkerhetstestning samt externa intressenters rekommendationer. 

 
Med detta hoppas jag kunna tydliggöra de problem och de lösningsförslag som jag 
har.  
 
Generellt bör Argentum utveckla en teststrategi för hur testerna på olika nivåer bör 
gå till, hur testdata skall hanteras, samt i vilka forum det kan vara aktuellt att 
redovisa. En teststrategi bör innehålla information om testrutiner, 
användarfallstestning, acceptanstest, utforskande testning, stresstester, 
säkerhetstester, automatiserade tester, testresultat, testverktyg, testmiljöer samt 
bugghanteringssystem. 
 
För varje projekt bör det även finnas en testplan som innehåller meningen med 
projektet, vad det är som ligger i fokus, vilka antaganden som görs i projektet, vilka 
testverktyg/testdatabaser/testmiljöer/testdata som behövs samt vilka som skall ta del 
av testresultatet. 

4.3.1 Utvecklartester 

Utvecklartesterna är de absolut viktigaste testerna som ett företag kan göra då de 
lägger grunden för allt fortsatt kvalitetsarbete. För att dra en parallell kan det liknas 
med att bygga en båt. Det spelar ingen roll hur bra eller snygg däcknivån är om 
båtens skrov läcker. Skillnaden när det gäller programvara är att det går bra att 
släppa produkten ändå men kostnaden kommer att bli därefter. En bugg som fixas 
när koden skrivs är en marginell förlust i jämförelse med hur mycket det kostar att 
släppa en produkt med samma bugg och få en kund som upptäcker den. Att göra fel 
och missar är mänskligt, så vad kan göras för att minska risken? Svaren är enkla att 
ge men svårare att genomföra. Det som krävs är utbildning, automatisering och TDD. 
 
Utbildning i de program som används är en vital grund för att de skall kunna 
användas. Vilken typ av utbildning krävs? Det är helt beroende på vilka områden 
som utvecklaren är verksam inom samt tidigare erfarenheter. En generell utbildning 
kan fungera bra under förutsättning att det kompletteras med någon som har en 
djupare kompetens inom området d.v.s. en Configuration Management-roll (CM). Jag 
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kommer inte att gå in djupare på denna roll då det redan finns en rollbeskrivning för 
denna funktion på Explizit. 
 
En viktig punkt när det gäller automatisering är att programvaran skall vara 
användarvänliga samt att de skall uppfylla de krav som är önskvärda. Då jag inte har 
haft tid att fördjupa mig inom detta område har jag valt att ta en kort information om 
detta under 4.3.3 Automatiserad testning. 
 
Automatisering av enhetstester är ett krav för att all annan testning skall hinnas med i 
den utsträckning som krävs. Regressionstester ger utvecklaren möjlighet att testa sin 
kod oftare och få ett direkt svar om en förändring har skapat ett problem eller om 
enhetstestet måste uppdateras. För att detta skall bli aktuellt krävs utbildning i 
testning samt testverktyg för utvecklare.  
 
TDD är ett bra sätt att minska antalet buggar samt att det, med rätt verktyg, ger en 
väldigt bra grund för automatisering av enhetstester. TDD utgår från ett användarfall 
och utvecklaren skriver ett enhetstest för att testa en funktion, eller en delfunktion, för 
att sedan skriva kod som gör att testet går igenom. Ett användarfallfall består ofta av 
ett flertal enhetstester. Det är inte en lätt sak att göra då det kräver att utvecklaren 
tänker ”hur kan jag testa denna kod?”, framförallt när man gör övergången från att 
inte använda enhetstestning i större utsträckning till att använda den fullt ut. Sedan 
har vi det faktum att all kod inte går att enhetstesta. På Argentum tror jag att steget 
från det som är idag till TDD är för stort, då kunskapen om enhetstester inte är 
tillräckligt utbredd, och att det skulle leda till en onödig frustration bland utvecklarna. 
Det är enklast att lära sig TDD från någon som redan är erfaren och några sådana 
utvecklare finns inte idag på Argentum. Detta kräver också att en hel del tid och 
resurser måste finnas.  
 
Det finns en hel del undersökningar publicerade på internet om detta ämne. Figur 
4.14 nedan visar de mest effektiva sätten att arbeta för att öka kvalitet och 
produktivitet.  
 

 
Figur 4.14 från http://www.ambysoft.com/surveys/practices2009.html#Results  

 
I denna undersökning fanns även frågan om vad som var svårast att lära sig och 
detta visas i figur 4.15. 
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Figur 4.15 från http://www.ambysoft.com/surveys/practices2009.html#Results 

 
Anledningen till att jag valt att presentera detta under denna rubrik är att de flesta 
saker som förbättrar resultatet är utvecklarrelaterade. Förbättringsarbete kommer att 
ta tid och det finns inget som gör att allt kommer att bli perfekt. Att börja med det som 
är relativt enkelt och ger stor positiv verkan, som att ha dagliga stå-upp-möten, är en 
bra början. Problemet är att hitta sin egen väg. Detta innebär att den dag som 
förändringen påbörjas är första dagen på en utvecklingsprocess som aldrig kommer 
att ta slut. Det finns alltid en risk för att det man provar att införa inte lyckas, men att 
inte prova att utvecklas är ett ännu större problem – det kan man aldrig åtgärda. 
 
 
Mina förslag till åtgärder 
 
Det är lätt att prata om förändring inom detta område men det är svårare att få det att 
fungera fullt ut. Därför kommer de åtgärder som jag anser skulle vara bra att införa 
sträcka sig över en treårsperiod. En av de åtgärder som jag anser skall införas är att 
besluta vad som är viktigast i projektet – Pengar, Tid eller Kvalitet – och sätta kraven 
efter det. Denna ide kommer från en av de externa intressenterna som jag 
intervjuade: Mia Johansson, Complit. Tanken med detta är att alla involverade skall 
veta vad som prioriteras samt veta vad som förväntas av dem. Ingen av de tre 
sakerna går att kombinera då ett projekt endast kan ha en prioritering. Ett exempel: 
 
Ett företag vill ha ett program som maximalt får kosta 200 000 kr och det är de enda 
pengar som de kan tänka sig att spendera. Enkelt val – det hamnar under pengar. 
Eller gör det verkligen det? Vart det hamnar beror på kundens andra prioriteringar 
och inte om det är ett fast eller löpande pris på projektet. Vill de ha så mycket 
funktioner som möjligt för pengarna? Vill de ha programmet inom en viss tidsram? 
Eller vill de ha ett fåtal funktioner som är av hög kvalitet? Först när man har svarat på 
dessa frågor kan detta projekt få en grundläggande prioritering och kunden kan få ett 
mått på den funktionalitet och kvalitet som denne kan förvänta sig för sina pengar.  
 
Så vi har ett verktyg för att veta vad kunden vill få ut av projektet. Sen då? Jag vill 
införa termen ”definition av klar”. Vad jag menar med detta är när en utvecklare kan 
anse sig vara färdig med den kod denne har skrivit och den är klar för att testas i 
nästa instans. Varje arbetsflöde bör ha en egen ”definition av klar” så som 
systemtestning eller kravfångst. Men jag kommer inte att gå in på flera definitioner i 
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denna rapport. I figur 4.16 visar jag mitt förslag samt utvecklingsplanen över en 
treårsperiod.  
 
 

Prioritering 
 

 

Pengar 
 

 

Tid 
 

 

Kvalitet 
 

 
År 1 
 

 

CC* 20% generellt och 
70% om produktägaren 
anser att en funktion är 
kritisk och kräver mer 
testning 
Inga Code Analasys- 
eller StyleCop-
varningar 
Manuell testning 
 

 

CC 20% generellt och 
70% för kritiska 
funktioner 
Inga Code Analasys- 
eller StyleCop-
varningar 
Manuell testning 
 

 

CC 40% generellt och 
80% för kritiska 
funktioner 
Inga Code Analasys- 
eller StyleCop-
varningar 
Manuell testning 
 
 

 
År 2 
 

 

CC 30% generellt och 
75% för kritiska 
funktioner 
Inga Code Analasys- 
eller StyleCop-
varningar 
Manuell testning 
 

 

CC 30% generellt och 
75% för kritiska 
funktioner 
Inga Code Analasys- 
eller StyleCop-
varningar 
Manuell testning  
Automatisering av de 
användarfall som är 
tidskrävande för 
manuell testning  
 

 

CC 50% generellt och 
85% för kritiska 
funktioner 
Inga Code Analasys- 
eller StyleCop-
varningar 
Manuell testning 
Automatisering av de 
flesta användarfall 
 

 
År 3 
 

 

CC 40% generellt och 
80% för kritiska 
funktioner 
Inga Code Analasys- 
eller StyleCop-
varningar 
Manuell testning 
 

 

CC 40% generellt och 
80% för kritiska 
funktioner 
Inga Code Analasys- 
eller StyleCop-
varningar 
Manuell testning 
Automatisering av de 
flesta användarfallen 
 
 

 

CC 60% generellt och 
90% för kritiska 
funktioner 
Inga Code Analasys- 
eller StyleCop-
varningar 
Manuell testning 
Automatisering av alla 
användarfall som är 
möjliga 
 

Figur 4.16 Prioritering och utvecklingstrappa för definitionen av klar. 
*CC är en förkortning på Code Coverage d.v.s. hur mycket av koden som enhetstestas.  

 
Att mäta något med code coverage är ett bra verktyg, men det är extremt viktigt att 
fundera på varför man mäter något och vad det är som önskas uppnås. Det går att få 
en relativt hög code coverage, genom att inte egentligen testa mer än en gång med 
bästa scenariot, men detta är inte önskvärt. Det bör finnas minst två (2) scenarion 
som testas och det är ett som ska fungera och ett test som är utvecklat så att det inte 
skall fungera. Detta för att se vad som händer i programmet. Meningen med att mäta 
code coverage är att ge en grund för hur man kan tänka för att testa funktioner. Målet 
är att utvecklas så att det går att använda sig av TDD. Ett annat sätt att se code 
coverage-procenten är som ett diskussionsunderlag för att kunna utvecklas.   

Vad händer om man inte lyckas uppnå code coverage-procenten? För min del så 
ser jag absolut ingen skillnad på om utvecklarna lyckas komma över procentsatsen 
eller inte, annat än att systemtestningen måste få veta att de behöver testa mer. 
Detta då jag anser att oavsett utfall så skall man diskutera varför resultatet blev som 
det blev samt om det är möjligt att tänka annorlunda till nästa gång. Vad var det som 
hindrade att inte code coverage kunde uppnås? Vad var det som gjorde att det gick 
så bra? Är det något som vi kan förbättra? Är det något fysiskt som förhindrar att 
målet inte uppnås? Diskussionen av resultatet är viktigare än själva resultatet då det 
pekar på styrkor samt svagheter vilket ger förslag till förbättringsåtgärder som bör 
prioriteras samt åtgärdas. 

Nästa fråga som kommer upp är vem som egentligen är intresserad av att veta 
om kraven uppfyllts eller inte. Det finns fyra (4) grupper som bör vara intresserade: 
Utvecklarna, produktägaren, projektledaren och testarna. Kunder kan också räknas 
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till de som är intresserade, men tyvärr är inte så många kunder intresserade. 
Utvecklarna bör vara intresserade av två (2) anledningar. Den ena är att utveckla 
sina färdigheter med enhetstestning och det andra är att de kan säga att de är klara 
med den kod som de arbetar på. Testarna bör vara intresserade på grund av att det 
är en måttstock för hur mycket tester som de skall utföra samt på vilken nivå de kan 
förvänta sig att hitta buggar. Produktägaren samt projektledaren bör vara intresserad 
på grund av vad de kan säga till kunder, ledning, hur utvecklingen av projektet sker 
samt om det kommer att komma några överraskningar på grund av brister i koden 
senare i projektet.  

4.3.2 Systemtester 

De som idag utför systemtestningen är dedikerade människor med olika bakgrund 
men ingen av dem är utbildade testare. De har med sina erfarenheter klarat av att 
hålla en bra nivå på deras testning, som endast är manuell.  

Applications har ett testprotokoll som innehåller de förändrade funktionerna samt 
kundens problemställning eller önskad funktion. De utgår alltid från testprotokollet när 
de testar. Problemen är att de endast testar i slutet av utvecklingen, de har ingen 
automatisering samt har ingen tid eller möjlighet att testa utanför det som står i 
testprotokollet.  

Environment har tidigare inte haft testprotokoll i samma utsträckning som 
Applications men har under mitt examensarbete kopierat Applications system. 

Explizit har även interna projekt som är beställda av andra företag därav använder 
sig Explizit uteslutande av den testmetodik som beställaren önskar. Detta gör att 
kompetensen på Explizit när det kommer till testfall är mycket högre än på de andra 
bolagen. Däremot är möjligheterna att dela med sig av denna kunskap lite begränsad 
då de flesta som sitter på denna kunskap ofta är uthyrda som konsulter. 
 
De flesta av Argentums program används på ett flertal operativsystem, två (2) 
databaser, olika webbläsare, olika språk samt har utvecklats i olika 
programmeringsspråk. Detta gör att systemtestningen blir komplex och det är 
omöjligt att hinna med att testa allt som bör göras även med automatisering. En 
testares uppgift är bl.a. att hitta buggar som ingen hade tänkt på. Detta är inte en lätt 
uppgift, speciellt inte när testaren även skall upptäcka de buggar som inte 
utvecklarna har upptäckt. Detta innebär att desto sämre testad koden är desto 
mindre möjligheter får testaren att upptäcka de buggar som denne egentligen skall 
upptäcka. Detta leder lätt till att testare blir frustrerad då denne spenderar nästan all 
tid på att hitta fel som ligger på utvecklarnivå, och ingen tid på att hitta oväntade 
buggar eller logiska fel.   
 
Mina förslag till åtgärder 
 
Till en början måste man fundera på om det är värt att utföra systemtester med 
personal från Argentum eller om det skulle vara mer lönsamt att hyra in 
systemtestningen till en början. Denna fråga är inte direkt en del av mitt uppdrag men 
jag känner att det kan vara ett aktuellt alternativ. Jag har inte gjort någon djupare 
analys av detta, då det är komplext att försöka ge en tidsestimering eller ekonomiskt 
förslag utan att göra en djupare utredning via företag som kan tänka sig utföra 
arbetet, har jag valt att endast presentera några punkter jag anser att det är viktigt att 
tänka på: 
 

• Använd ett lokalt företag. 
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• Fundera över vart testningen skall ske rent fysiskt och i vilka faser i 
utvecklingsprocessen – Hela tiden, i slutet på en fast tidsperiod eller någon 
annan variant? 

• Ställ krav – Vad är det egentligen som man vill få ut av testerna? Vad är det 
egentligen för typ av tjänster man önskar få? 

• Ta in en person från det/de företag man önskar hyra in och låt dem göra en 
estimering/testöversyn av vad som behövs samt vad de kan erbjuda.  

• Men framförallt, gör det NU ,inte sen – En estimering ligger till grunden för 
beslut så lägg grunden så snart som möjligt! 
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Figur 4.17 data taget från Capgemini-Sogeti-HP 2010-11-world-quality-report sida 12:  

http://www.capgemini.com/insights-and-resources/by-publication/2010-11-world-quality-report/ 
 
Som grafen ovan visar så är det, i Europa, mer vanligt att ta in ett annat företag som 
tar hand om testningen. Det är dock viktigt att tänka på att kostnaderna för detta inte 
överstiger nyttan då det kan vara lätt att försöka kompensera brister i systemen med 
ökad systemtestning. En lösning för att minska antalet externa testare är att 
automatisera enligt följande uttalande: 
 

”In the survey (anm. Capgemini-Sogeti-HP 2010-11-world-quality-report), most 
respondents say that their organizations can reduce the number of outsourced 
testing resources by increasing their levels of automation.” 

 

Om Argentum skulle välja att inte hyra in systemtestningen så måste de utbilda och 
sannolikt nyanställa dedikerade testare. Utbildning av nya testare är extremt viktigt, 
samt att ge dem möjlighet att få stöd och feedback från en erfaren testare.  Det är 
mycket enklare att lära sig från en erfaren testare än att lära sig allt från grunden. I 
figur 4.18 från Capgemini-Sogeti-HP 2010-11-world-quality-report visas vilka 
färdigheter som är mest önskade när en testare skall anställas. 
 



Resultat och analys  

46 

Q: When hiring testers, which of the following skills are most important to you? 

 
Figur 4.18 data taget från Capgemini-Sogeti-HP 2010-11-world-quality-report sida 11:  

http://www.capgemini.com/insights-and-resources/by-publication/2010-11-world-quality-report/ 
 
När Argentum börjar sin förändring kan det även vara lämpligt att testaren och 
produktägaren arbetar tillsammans för att skriva användarfallen. En testares uppgift, 
förutom att utföra systemtester, är att skriva testfall samt automatisera dessa när det 
är aktuellt – mer om detta under 4.3.3 Automatiserad testning. Möjliga rubriker för 
testfall är: ID, Rubrik, Föreberedelser, Teststeg, Förväntat resultat, Återställning, 
Testdata, Prioritering, Krav-/användarfall referens, Version, Typ av testfall, 
Konfiguration samt författare. Testfallen kan även innehålla bästa samt värsta möjliga 
utfallsscenarios.  
 
När kvaliteten på koden ökar kan testaren utföra fler white box-tester. Ett av de mest 
effektiva sätten att göra dessa är genom experimentell testning. Liksom TDD för en 
utvecklare, är utforskande testning en stor utmaning för en testare och kräver en hel 
del träning. När utforskande testning fungerar finns det dock inget bättre verktyg för 
att säkerställa kvaliteten via manuell testning. 

4.3.3 Automatiserade testning 

Automatisering av tester är, som sagts många gånger tidigare, ett krav för att kunna 
få en bra kvalitet på programvara då automatiseringen gör att fler tester kan köras på 
en kortare tid. Då det idag inte finns någon automatisering på Argentum kommer 
detta avsnitt att endast vara mina förslag och min analys.  
 
Jag anser att Argentum skulle få stor nytta av en automatisering av deras 
systemtester då de har en hel del som bör kunna automatiseras. Det är dock inte 
intressant att automatisera inom ett (1) år, men jag anser att det bör finnas planer för 
att påbörja automatiseringen inom två (2) år, framförallt på tids- och 
kvalitetskrävande projekt.  
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Var bör Argentum börja? Jag anser att det behövs en komplett genomgång av den 
programvara som finns idag för att se vilka verktyg som kan vara aktuella att 
använda. Argentum är idag guldpartners med Microsoft vilket innebär att de har 
tillgång till Team Foundation Server (TFS), som innehåller en hel del verktyg som är 
aktuella. Finns det verktyg i TFS som inte uppfyller de krav som finns eller som inte 
är enkla att använda bör Argentum titta på andra verktyg. Detta gäller även för 
utveckling i andra miljöer än Visual Studio.  
 
Då jag inte har haft tid att göra en djupare analys av olika program så har jag valt att 
göra en liten lista på de program som jag har hittat, läst om i litteratur eller fått tips 
om av olika personer. Detta är på inget sätt en komplett lista utan mer som ett förslag 
för ett möjligt diskussionsunderlag. Jag kommer inte att ta upp några verktyg som 
finns i Visual Studio eller TFS då jag antar att man kommer att titta på dessa själva. 
För att se listan med länkar för alla föreslagna verktyg se: Referenser: Länkar till 
verktyg för automatisering av tester 
 
För enhetstestning, samt som stöd för TDD-utveckling, finns: xUnit, NUnit, JUnit, 
TestNG, Maven, Hudson, Visual Studio.   
 
Verktyg för att optimera samt formatering av kod: Resharper, Stylecop, Visual Studio.  
 
Verktyg för testning: Fit och Fitnesse, vilka kompletterar varandra. 
 
Verktyg för testning av webbapplikationer: Selenium,  
 
Verktyg för bugghantering: Mantis, BugTracker, JIRA,   
 
När Argentum skall börja automatisera vart skall de börja?  
 

• Automatisera de aktuella testfall som går att automatisera. 
• De testfall som innehåller mycket repetitiva uppgifter. 
• De delar av koden som traditionellt innehåller mycket buggar. 
• Skapa en prioriteringslista över alla testfall och beta av dem när tid finns 

alternativt att man väljer ett antal gamla testfall som skall skrivas varje vecka. 
 
Övriga tips är att: 
 

• Ta in extern hjälp alternativt planera utbildningar väl. 
• Designa testen så att de är oberoende av språket i GUI:t. 
• Strukturera testen så att de är lätta att underhålla och återanvända. 
• Spara alla tester i en databas för testfall. 
• Designa testen så att de kan köras utan översikt. 
• Ha som vana att utveckla tester för de buggar som hittas manuellt. 

4.3.4 Övrigt om testning 

När det kommer till tidsestimeringar och hur mycket tid som skall spenderas på tester 
i olika stadier anser jag dels att det beror på vilken prioritering som finns, men också 
hur väl testningen fungerar. Det är därför viktigt att fundera i början av ett projekt hur 
mycket tid som skall spenderas på de olika stadierna av testning. De riktlinjer jag 
föreslår är på inget sätt de optimala utan mer ett förslag att starta med och sedan se 
om vad som behöver ökas och minskas. Detta kommer även att variera mellan 
projekten. För prioriteringarna pengar och tid bör femton till trettio (15-30) procent av 
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projekttiden läggas ner på testning. Tio till tjugo (10-20) procent på utvecklartester 
och fem till tio (5-10) procent för systemtestning. För prioriteringen Kvalitet bör sextio 
till åttio (60-80) procent av projekttiden läggas ner på testning. Trettio till fyrtio (30-40) 
procent på utvecklartester och trettio till fyrtio (30-40) procent för systemtester. 

För de lägre procentsatserna är den absolut lägsta gränsen man bör ha och dessa 
inkluderar inte testledning av något slag. Det man också bör tänka på är att det 
kommer att krävas mer tid att klara av testerna innan vanan finns, samt att vissa 
funktioner är mycket svåra att utveckla medan de är enkla att testa och tvärt om. Det 
är svårt att sätta en generell procentsats av denna anledning. Jag anser dock att 
man måste börja någonstans och att det är bättre att argumentera runt resultaten för 
att kunna optimera processen. Optimeringen är något som kommer att fortgå då 
personalen hela tiden utvecklas samt att inget projekt kan jämföras med något annat.  
 
När det gäller stresstester kan de endast ske automatiskt och de bör köras tills de 
misslyckas för att se hur stor kapaciteten verkligen är.   
 
Säkerhetstester för att förbättra dessa krävs mer utbildning och testare som 
specialiserat sig inom detta område. 
 
Jag vill avsluta testavsnittet med de rekommendationer externa intressenter har gett 
mig vilka är baserade på frågan: Om ni skulle ge fem (5) råd som skulle införa denna 
eller någon arbetsmodell i sitt företag vilka skulle det vara? 
 

• Ta in extern kompetens om det inte redan finns på företaget. 
• Använd er av TPI (Test process improvements). 
• Skriv krav som är testbara. 
• Alla nivåer på företaget måste ställa krav på testningen. 
• Tester skall vara mer än något som står på ett papper. 
• Utgå ifrån den egna organisationen och se vad den egentligen behöver. 
• Välj EN arbetsmodell för att få ett gemensamt språk. 
• Välj ett bra pilotprojekt. 
• Anpassa arbetsmodellen efterhand och lägg kraften på att nå ut till alla 

istället. 
• Säkerställ att förbättringarna för att kunna använda arbetsmodellen finns på 

plats innan projektet påbörjas (kunnig personal, tydlig organisation, 
verktygsstöd). 

• Undvik genvägar de lönar sig sällan. 
• Välj om ni vill ha agilt säljande eller endast agilt utförande.  
• Ha en snabb kravförändringskapacitet. 
• Samarbeta mellan avdelningar. 
• Automatisera så snart det är möjligt. 
• Skapa en definition för när något kan betraktas som klart. 
• Följ alltid upp hur tidsestimeringen överensstämde med verkligheten. 
• Utveckla rutinerna efter de behov som finns. 
• Satsa på utbildning av personalen. 
• Involvera support samt kunder i systemtestningen. 
• There is no silver bullet – Det finns inget som löser alla problem. 
• Ge utvecklare (Teamet i Scrum) de verktyg och den beslutsförmåga de 

behöver ha för att kunna göra sitt jobb. 
• Var inte rädd för förändring 
• Inför geek-time – En dag i månaden eller efter varje sprint där alla får göra 

vad de vill som är jobb relaterat men inte relaterat till projektet.  
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I detta kapitel kommer jag att diskutera för och nackdelar med mina metodval samt 
utvärdera mina resultat utifrån mitt syfte och min tes. 
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Under metoddiskussion kommer jag att diskutera mina metodval för de olika 
avsnitten Datainsamling, Val av arbetsmodell samt Analysmetod. Detta för att 
fastställa om jag har undersökt det jag syftade till att undersöka samt om jag uppfyller 
kraven för validering och reliabilitet.  

5.1.1 Datainsamling 

När det gäller datainsamling via intervjuer finns det alltid funderingar på hur väl 
intressenterna har valts ut, hur väl frågorna har fångat upp de önskemål som finns på 
företaget eller att det saknas viktig information om man har missat någon eller inte 
ställt frågorna på rätt sätt. Risken finns alltid och i min typ av examensarbete som i 
stort sett baserar sig på denna information är det viktigt att försöka eliminera dessa 
risker i så stor utsträckning som möjligt. Detta har jag gjort genom att försöka ha en 
bred intervjubas samt att intervjua personer som fler än en har rekommenderat mig 
att prata med. Jag anser att jag har lyckats med detta relativt bra då jag internt har 
fått en liknande grundbild men från alla sidor av organisationen. Alla som jag har 
intervjuat har lagt en del av pusslet och kompletterat de föregående. Med detta 
menar jag inte att jag har fått in allas åsikter eller har en helt komplett bild men jag 
anser att med den tid som jag har haft till mitt förfogande så har jag skapat mig en så 
komplett bild av Argentum som möjligt.  

Externa intressenter är lite mer komplicerat då det också handlar om konkurens 
samt att vissa önskar sälja de tjänster som jag har utfört för Argentum. Jag anser 
dock att jag har fått en relativt stor bas även här med utvecklare, konsulter som är 
testare samt chefspositioner. De har även arbetat med olika agila metoder vilket har 
gett mig en bättre insyn i de olika metoder som jag inte hade fått via litteraturstudier. 

Alla intervjuer som har skett personligen, dvs. inte över telefon, har spelats in för 
att inga data skall gå förlorad.  
Syftet med både interna samt externa intressenter har varit att få en djupare 
förståelse av företaget samt de metoder som jag har undersökt. Intervjuerna har ofta 
inte lett mig dit jag förväntat mig samt att jag har fått en hel del information som har 
lett till stora förändringar i mina planer för mitt examensarbete.  

Genom detta anser jag att jag har uppfyllt mitt syfte med intervjuerna samt kraven 
för validering och reliabilitet.  
 
Enkäter är ett annat verktyg som jag använde för att samla in data. Problemet med 
enkäter är att det är svårt att hitta en balans på längden samt frågeställningarna i 
enkäten. En för kort enkät innebär att information missas och en för lång enkät 
innebär att det är betydligt färre som är villiga att besvara enkäten. 
Frågeställningarna får heller inte vara för komplexa men inte för enkla samt att de 
skall vara skrivna så att alla som enkäten når skall förstå dem men på inget sätt vara 
nervärderande eller förvirrande. Det går att argumentera för att min enkät var för kort 
samt inte innehöll alla frågor alternativt svarsalternativ som skulle önskas. Detta är 
ett medvetet val, enkäten är baserad på de interna intervjuer jag utförde innan, så 
frågor som ”anser du att det behövas en förändring i dagens metod” är inte aktuella 
då det är en relativt liten procent, om någon alls, som skulle ha svarat nej. Frågor 
som är av mer djupgående karaktär om testningsrutiner hade kunnat vara relevanta 
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om det hade funnits någon som var anställd som testare. Då detta inte finns i 
dagsläget anser jag att de frågorna inte skulle visa det som skulle vara önskvärt och 
svarsandelen ”Vet ej” skulle vara av betydande antal.  

Alla frågor i min enkät innehöll någon form av vet ej alternativ samt vissa frågor 
innehöll även svarsalternativ där de svarande kunde fylla i alternativa svar själva. Det 
kan även argumenteras om att enkäten inte har tillräckligt stor svarskvantitet 
trettiosju (37) svarande av femtio (50) utskickade enkäter vilket endast är sjuttiofyra 
(74) %. Ett av argumenten till detta är att Explizit har en hel del konsulter som arbetar 
på andra företag samt andra platser men de fick ändock enkäten. Skulle dessa 
personer dras bort från antalet utskickade enkäter skulle antalet icke besvarade 
enkäter vara fem (5) varav tre (3) hade varit önskvärt att de svarade. Rent 
procentuellt skulle detta få ett stort utslag men då enkäten är så liten i antal så är det 
inte önskvärt att räkna i procent på det sättet.  

Syftet med enkäten var att få en lite bredare analys om det som framkom under 
intervjuerna var mer generellt. Enkätens svar visade att det var en mer generell åsikt. 
Genom detta anser jag att jag har uppfyllt mitt syfte med enkäten samt kraven för 
validering och reliabilitet 
 
Observationer har pågått under hela mitt examensarbete. I början hade 
observationerna till syfte att förstå hur testning samt utvecklingen skedde på 
Argentum samt försöka kartlägga vilken nivå mitt examensarbete bör starta på. 
Senare i mitt arbete har observationerna handlat mer om gruppdynamik samt att 
försöka kartlägga om de på företaget är intresserade av en förändring.  

Observationer är ett bra verktyg men det är svårt att dela med sig eller 
återupprepa. Trots detta anser jag att jag har uppnått mitt syfte med observationerna 
och därigenom validering. Reliabiliteten är dock svårare då observationer inte går att 
reproducera på något sätt. Det är dock min uppfattning att om en annan person 
skulle vara närvarande att denne skulle få liknande resultat. 
 
Studielitteraturen har varit en vital del av mitt arbete och jag anser att den information 
som jag har valt att ta med samt de källor som jag har redovisat har gett mig svar på 
de frågor som jag har sökt samt gett mig nya frågeställningar. Syftet med 
studielitteraturen har varit att få grundläggande information i ämnet vilket jag anser 
mig ha fått. Studielitteraturen har gett mig en bra grund att ställa frågor och har även 
utvecklat mitt arbete vilket varit en ovärderlig kunskap tillsammans med de insikter de 
externa intressenterna har gett. Genom detta anser jag att jag har uppfyllt mitt syfte 
med litteraturstudierna samt kraven för validering och reliabilitet 

5.1.2 Val av arbetsmetod 

Vid en förstudie är det viktigt att tänka på att det just är en förstudie och därför inte 
låsa ute lösningsalternativ endast för att jag inte anser att de passar. Av denna 
anledning har jag valt att presentera flera alternativ till Argentum så att de får göra ett 
val. Om det är att gå på min huvudlinje Kanban eller om de väljer Scrum eller helt 
enkelt att inget av alternativen är intressanta så är det helt upp till Argentum.  

Syftet är att föreslå en eller flera metoder som ger flexibilitet och 
anpassningsbarhet till den skiftande värld utvecklare lever i samt ger Argentum ett 
verktyg att använda sin fulla potential. Detta har skett genom interna intervjuer, 
externa intervjuer samt litteraturstudier. Genom detta anser jag att jag har hittat bra 
metoder som passar Argentums krav på flexibilitet samt ett verktyg för att utveckla 
Argentums fulla potential och därigenom uppfyller mitt syfte samt kraven för 
validering och reliabilitet. 
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5.1.3 Analysmetod 

Datareduktion är en metod som innebär att man samlar in en massa data och sedan 
genom reflektion skall urskilja relevant data. Risken med denna metod är att relevant 
data inte anses vara relevant då allt är baserat på mina åsikter samt min reflektion. 
Jag anser dock att jag har gått dit informationen har lett mig, ställt frågan ”är detta 
relevant för mitt syfte eller inte” och sedan agerat efter svaret. Jag har tenderat till att 
hålla kvar mer data än vad som presenteras i denna uppsats just på grund av risken 
att sortera bort data som är relevant. Svårigheten är att vara flexibel men att inte göra 
mitt examensarbete för stort. Detta har gjort att jag har valt att inte ta med viss 
information som hade kunnat passa inom ramen för mitt examensarbete bland annat 
planering och tidsestimering av projekt. Anledningen till detta är för att avgränsa mitt 
arbete då jag anser att det skulle krävas mycket mer tid att skapa bra riktlinjer för 
detta, kanske till och med ett eget examensarbete.  

Med hjälp av datareduktion har jag kunnat hålla mitt examensarbete på en bra 
nivå trots att jag har gjort utsvävningar för att skapa mig en så komplett bild som 
möjligt. Jag anser heller inte att det finns någon alternativ metod som skulle passa till 
denna typ av arbete då vikten ligger på människors åsikter samt känslor vilket 
kompletteras med teori för att få en komplett bild. 

Syftet med datareduktion är att sortera bort data som inte är relevant och jag 
anser att jag har uppnått detta syfte och därigenom uppnått validering. Skulle någon 
granska all data finns alltid möjligheten att deras datareduktion skulle se annorlunda 
ut då alla personer har olika bakgrund och förmåga att tolka saker annorlunda. 
Däremot så anser jag inte att mina slutsatser på något sätt skulle ses som felaktiga 
eller att de inte faller inom syftet. Då mitt examensarbete inte innehåller något som 
direkt går att mäta så anser jag att detta är så nära jag kan komma för att uppfylla 
kraven för reliabilitet.   
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Under denna rubrik kommer jag att diskutera om det jag har kommit fram till besvarar 
min tes samt mina syften. 
 
Huvudmål/Tes 
 
Kan ett automatiskt testsystem ge positiva effekter för: 
 
– Företagets ekonomi 
– Kundnöjdhet 
– Personal 
 
I min teori samt mina resultat visar jag att företagets ekonomi påverkas positivt av ett 
automatiskt testsystem under förutsättningen att man använder sig av anpassade 
verktyg, uppdaterar sina automatiserade tester samt att man bör börja smått och 
utöka med tiden. Kunderna får bättre kvalitet på produkterna vilket i sin tur leder till 
att de får en mer positiv uppfattning av Argentum och dess programvara. Positiva 
effekter kommer att synas på personalen under förutsättning att de får den utbildning 
de behöver för att hantera den nya typen av krav som kommer med automatisering. 
Personalen får även ett verktyg som ger dem direkt feedback vilket kommer att ge 
utslag både på kvaliteten på programvaran samt produktiviteten.  
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Syften 
 
Mitt examensarbete kommer att utgå från tre (3) syften.  Det första är att undersöka 
om ett automatiserat testsystem skulle medföra positiva effekter för Argentum 
Applications, dess personal och dess kunder. Det andra är att ge rekommendationer 
för vilka testsystem som Argentum Applications bör undersöka om det skulle bli 
aktuellt att införa automatiserad testning. Det tredje syftet att ge ett grundläggande 
förslag på hur de skulle kunna arbeta med sin testning enligt en arbetsmetod. 
 
Mitt första syfte besvaras i min tes som beskrivs ovan. Det andra syftet, att ge 
rekommendationer på system som Argentum Applications bör undersöka, besvaras i 
korthet i mina resultat under 4.3.3 Automatiserad testning. Detta då jag i enhet med 
min handledares önskemål valde att fokusera mer på mitt tredje syfte: en 
arbetsmetod samt testning. 

Jag har hittat två (2) metoder som jag anser skulle passa på Argentum varav en, 
Kanban, anser jag skulle passa bättre än Scrum då jag i dagsläget inte tror att de kan 
utnyttja Scrum till dess fulla potential. Dock är det viktigt att tänka på vilken typ av 
projekt det är då vissa typer av projekt lämpar sig bättre för Scrum än för Kanban och 
tvärt om Jag har även tagit fram ett förslag på hur de kan arbeta med att förbättra sin 
testning på utvecklar- och systemtestningsnivå vilket är en bra början då jag inte 
anser att man bör försöka införa allt på en gång då det ofta slutar i dyra misslyckade 
insatser samt kaos. 
 
Genom detta anser jag att jag har besvarat min tes och uppfyllt mina syften.   
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Under denna rubrik kommer jag kortfattat att beskriva de slutsatser jag har kommit 
fram till i detta arbete. 
 
Kraven på företag som utvecklar mjukvara idag är mycket stort. De förväntas 
leverera en komplex produkt på så kort tid som möjligt med en standard som helst 
skall överträffa kundens förväntningar. Detta i en värld som konstant förändras med 
ökade krav, fler typer av programvara som skall samspela samt en mycket hård 
konkurrens. Att vara statisk i denna värld leder bara till en enda sak och det är 
konkurs. Förändring är ett måste men förändring på fel sätt gör att resurser används i 
onödan, personal blir stressad och i värsta fall utbrända, förändringen händer i fel led 
och förankras inte som de ska – detta för att nämna några negativa faktorer. Det som 
krävs för att en positiv föränderlig miljö skall finnas och fungera är att alla känner sig 
delaktiga i den och att de som berörs kan påverka sin situation. För att detta skall 
kunna ske måste ledning samt övriga chefer vara lyhörda, kunna motivera varför 
saker inte kan ske just nu, förmågan att finna lösningar på problem samt det 
viktigaste: att ledningen är intresserad av en positiv förändring samt är villig att 
investera i den.  
 
Att hitta en arbetsmetod som fungerar samt utveckla sin testning är två (2) enorma 
projekt om man endast ser allt som behöver göras på en gång. Många har tidigare 
investerat i liknande projekt som av olika anledningar runnit ut i sanden, men om inte 
kvaliteten eller produktiviteten överensstämmer med kundernas krav eller Argentums 
mål för expandering måste man börja förändringen någonstans. Det gör inget att 
förändringen sker i småsteg, det går bra att ta dem i den takt företaget klarar av, men 
beslutet att förändringen skall börja ske måste tas så snart som möjligt. Det går inte 
att vänta med det då möjligheterna kanske redan har försvunnit. Efter beslutet så 
slutar inte förändringen efter ett antal år eller efter ett antal steg för att människor, 
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teknik och kraven förändras kontinuerligt. I datorvärlden finns det inget som heter 
”klart” eller ”perfekt” vilket kräver att lyhördheten och stödet från ledningen måste 
finnas där hela tiden. Finns inte den avstannar förändringen i alla led och 
organisationen blir statisk igen.   
 
När det gäller kvalitetssäkring av programvara samt all form av testning krävs det 
kunskap om programvaran, kundkännedom samt hur man använder hjälpmedel för 
att underlätta testningen. På Argentum finns kunskapen om programvaran och en 
fantastisk kundkännedom. För att utveckla kvaliteten behövs det dock en dedikerad 
testare i alla projekt. Det är dock viktigt att det är en komplettering och på inget sätt 
en ersättning av det som finns idag. Skulle en testare ersätta de som idag utför 
systemtestningen så skulle det vara en lika stor förlust som att inte utbilda, anställa 
eller hyra in en dedikerad testare. När det gäller utvecklartester måste kompetensen 
som finns spridas i hela organisationen samt att det verkligen ställs tydliga krav på att 
utvecklartester utförs. För att det ens skall vara möjligt att utföra testerna krävs att 
utvecklarna får tid för kompetensutveckling samt att tid för testning ges utöver 
programmeringstiden. Kvalitet är något som är värt att satsa på och det är endast 
undantagsfall där en bra satsning på kvalitet inte har gett en positiv utdelning. 
 
Avslutningsvis vill jag ge några förslag på hur Argentum och Applications kan gå 
vidare från denna förstudie.  
 

• Tillsätta en utredning för kostnadsförslag samt vilka delar av organisationen 
som skulle ha nytta av förändringen. 

• Införa en gemensam kodstandard samt grundläggande rutiner för utveckling. 
• Välj ett pilotprojekt med motiverad personal samt en aktiv kund. 
• Inför Kanban och utbilda personalen innan det införs i ett pilotprojekt. 
• Skapa en teststrategi.  
• Skapa en mall för en testplan. 
• Testa projektprioriteringen och de krav som medföljer i ett pilotprojekt. 
• Ta in extern hjälp, helst lokalt. 
• Se över licenser och vad som ingår i dem och komplettera med annan 

programvara. 
• Välj ut någon som är ansvarig för förändring och efterlevnad av processen. 
• Var inte rädd för förändring – ta det i små steg som är hanterbara och välj takt 

efter situationen. 
• Använd dagliga stå-upp-möten för alla projekt och veckomöten med alla 

programmerare eller skapa ett gemensamt forum för alla programmerare vars 
enda uppgift är att hjälpa till med problemlösning. 

• Införa parprogrammering.  
 

�
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Kanban http://www.crisp.se/kanban/ (Acc. 2010-11-09) 
Systemvaruhuset Introduktion DSDM 

http://www.systemvaruhuset.se/media/4731/introduktion%20till%20dsdm.pdf 
(Acc. 2010-10-08) 

Scrum Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_(development) (Acc. 2010-10-
11) 

Scrum på 5 min Softhouse http://www.softhouse.se/uploades/scrum_broschyr.pdf 
(Acc 2010-10-11) 

Systemvaruhuset Introduktion Scrum 
http://www.systemvaruhuset.se/media/10727/introduktion%20till%20scrum.pdf 
(Acc. 2010-10-11) 
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TPI Sogeti http://www.sogeti.se/sv/Vara-tjanster/Hogaktuella-tjanster/Software-
Control-Testing/TPI-snabb-utvardering-av-dina-testprocesser/ (Acc. 2011-01-
10) 

WBS Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Work_breakdown_structure (Acc. 2010-
10-20) 

 
Undersökningar och rättigheter att publicera dessa: 
 
2010-2011 World Quality Report genomförd av Capgemini, Sogeti och HP 
http://www.capgemini.com/insights-and-resources/by-publication/2010-11-world-
quality-report/ (Acc 2010-11-30) 
Rättigheter till publicering given den 2011-01-10av Mattias Bergströmner Sogeti e-
post: Mattias.Bergstromner@sogeti.se 
 
Samling av undersökningar genomförd av Scott Ambler 
http://www.ambysoft.com/surveys/ (Acc 2010-11-30) 
Rättigheter till publicering enligt följande uttalande: 
“I have provided these slides, and the raw data behind them, so that others can use 
them in their own work. 
You may reuse all, or a part of, this slide deck as long as you provide a clear 
reference to the source. 
You may use this data as you see fit, but may not sell it in whole or in part.  You may publish 
summaries of the findings, but if you do so you must reference the survey accordingly 
(include the name and the URL to this page).” 
Individuella länkar: 
Undersökning om användning av agila metoder 2009 
http://www.ambysoft.com/surveys/practices2009.html#Results 
Undersökning om agil användning 2008 
http://www.ambysoft.com/surveys/agileFebruary2008.html 
 
Länkar till verktyg för automatisering av tester 
 
xUNIT http://xunit.codeplex.com/ (Acc 2010-12-17) 
Nunit http://www.nunit.com/ (Acc 2010-12-17) 
Junit http://www.junit.org/ (Acc 2010-12-17) 
Resharper http://www.jetbrains.com/resharper/ (Acc 2010-12-17) 
Stylecop http://stylecop.codeplex.com/ (Acc 2010-12-17) 
Stylecop för Resharper http://stylecopforresharper.codeplex.com/ (Acc 2010-12-17) 
TestNG http://testng.org/doc/index.html (Acc 2010-12-17) 
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12-17)  
Fit http://fit.c2.com/ (Acc 2010-12-17) 
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Bilaga 1 
Interna intervjufrågor 

 
UTVECKLARE 
Bakgrund: 

• Vilken befattning har ni på företaget? 

• Hur ser utvecklingskedjan ut idag för:  

o En ny modul 
o Ett servicepack 

 
• Vilka utvecklingsmiljöer och språk använder ni idag? 

• Hur lång erfarenhet har ni av testning? 

• Hur sker testningen idag? 

o Vilka rutiner finns idag för testning? 
o Vilken typ av testning sker idag? (Statisk, Punkt, System m.f) 
o Är det någon skillnad på testningsrutiner för: 

� En ny modul 
� Ett servicepack 

 
o Hur mycket tid har ni avsatt för testning? 

� Är det någon skillnad på tidsåtgång för: 
• En ny modul 
• Ett servicepack 

� Hur mycket faktisk tid lägger ni ner på testning? D.v.s. 
använder ni all den tid som är avsatt för testning eller arbetar ni 
med annat samtidigt?  

• I så fall vad? 
o Hur mycket tid tar detta från testningen? 
o Anser ni att detta försämrar din prestation med 

avseende på testningen? 
 

o Kan ni påverka vad som skall testas och hur? 
� Ja – Vilken är din roll i processen? 
� Nej– Skulle ni vilja kunna påverka detta beslut? 

 
o Vilken typ av dokumentation finns för testningsrutiner? 

 
o Vilken typ av dokumentation skapas för resultatet av testningen? 

� Presenteras detta för kund på något sätt? 
• Ja – I vilken form? 
• Nej – varför inte? 
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Framtid: 
• Om ni fick förändra testningsprocessen inom en tidaspekt på 3 år, vad skulle 

ni då vilja göra för reella förändringar?  
o Tidsåtgång/ Oftare/mer sällan/Automatisering/ Mer/mindre stuktur/ 

Automatisering/ mer/mindre konsekvent/dokumentation/ m.f 
 

• Hur ser ni på automatiserad testning?  
o Vilka testningssystem har ni hört talas om eller arbetat med? (TFS m.f) 
o Vilka krav på ett automatiserat testningssystem har ni? 

� OS – (o)bundet/Programmeringsspråk (o)bundet/ 
Externt/Integrerat program/ Webverktyg/ Databashantering/ 
Dokumenthantering 

o Vad skulle ni föredra – Ett testningsprogram utvecklat specifikt för 
företagets behov av testning eller ett mer generellt testningssystem 
med ett flertal moduler? 

o Hur ser ni på möjligheter för att kunna använda testfall (test cases)?  
o Vilka möjligheter ser ni för ett testningssystem? 
o Vilka problem tror ni skulle uppstå om det infördes? 

 
• Vilka arbetsmetoder har ni hört talas om eller arbetat med? (ITIL, Agile m.f) 

o Vilka möjligheter ser ni för ett införa en testningsmetod? 
o Vilka problem tror ni skulle uppstå om det infördes? 

 
• Något ni anser att jag har missat som rör testningsprocessen eller om 

automatiserad testning som ni skulle vilja ta upp? 

SYSTEMTESTARE 
Bakgrund: 

• Vilken befattning har ni på företaget? 

• Hur lång erfarenhet har ni av testning? 

• Hur ser utvecklingskedjan ut idag för:  

o En ny modul 
o Ett servicepack 

• Hur sker testningen idag? 

o Vilka rutiner finns idag för testning? 
o Vilken typ av testning sker idag? (Statisk, Punkt, System m.f) 
o Är det någon skillnad på testningsrutiner för: 

� En ny modul 
� Ett servicepack 

 
o Hur mycket tid har ni avsatt för testning? 

� Är det någon skillnad på tidsåtgång för: 
• En ny modul 
• Ett servicepack 
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� Hur mycket faktisk tid lägger ni ner på testning? D.v.s. 
använder ni all den tid som är avsatt för testning eller arbetar ni 
med annat samtidigt?  

• I så fall vad? 
• Hur mycket tid tar detta från testningen? 
• Anser ni att detta försämrar din prestation med 

avseende på testningen? 
 

o Kan ni påverka vad som skall testas och hur? 
� Ja – Vilken är din roll i processen? 
� Nej– Skulle ni vilja kunna påverka processen? 

 
o Vilken typ av dokumentation finns för testningsrutiner? 

 
o Vilken typ av dokumentation skapas för resultatet av testningen? 

� Presenteras detta för kund på något sätt? 
• Ja – I vilken form? 
• Nej – varför inte? 

Framtid: 
• Om ni fick förändra testningsprocessen inom en tidaspekt på 3 år, vad skulle 

ni då vilja göra för reella förändringar?  
o Tidsåtgång/ Oftare/mer sällan/Automatisering/ Mer/mindre stuktur/ 

Automatisering/ mer/mindre konsekvent/dokumentation/ m.f 
 

• Hur ser ni på automatiserad testning?  
o Vilka testningssystem har ni hört talas om eller arbetat med? (TFS m.f) 
o Vilka krav på ett automatiserat testningssystem har ni? 

� OS – (o)bundet/Programmeringsspråk (o)bundet/ 
Externt/Integrerat program/ Webverktyg/ Databashantering/ 
Dokumenthantering 

o Vad skulle ni föredra – Ett testningsprogram utvecklat specifikt för 
företagets behov av testning eller ett mer generellt testningssystem 
med ett flertal moduler? 

o Hur ser ni på möjligheter för att kunna använda testfall (test cases)?  
o Vilka möjligheter ser ni för ett testningssystem? 
o Vilka problem tror ni skulle uppstå om det infördes? 

 
• Vilka arbetsmetoder har ni hört talas om eller arbetat med? (ITIL, Agile, m.f) 

o Vilka möjligheter ser ni för ett införa en testningsmetod? 
o Vilka problem tror ni skulle uppstå om det infördes? 

 
• Något ni anser att jag har missat som rör testningsprocessen eller om 

automatiserad testning som ni skulle vilja ta upp? 
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LEDNINGEN 
Bakgrund: 

• Vilken befattning har ni på företaget? 

• Hur ser utvecklingsprocessen ut idag? 

• Hur är ni involverad i testningsprocessen? 

• Hur ser ni på testningen idag? 

o Hur mycket tid är avsatt för testning? 

 
Framtid: 

• Finns idag några planer för att förändra testningsprocessen säg inom en 
tidsperiod på 3 år? 

o Automatisk testning 

o Införande av testningsmetod 

• Vilka behov ser ni idag som inte kan uppfyllas med dagens arbetssätt? 

• På vilket sätt vill ni påverka testningsprocessen? 

o Mindre tid, mer precision, öka kvalitén osv. 

• Har ni funderat på att införa en testningsmetod och i så fall vilken/vilka har ni 
funderat på? 

• Vilka krav på ett automatiserat testningssystem har ni? 
o OS – (o)bundet/Programmeringsspråk (o)bundet/ Externt/Integrerat 

program/ Webverktyg/ Databashantering/ Dokumenthantering m.f 
 

• Något ni anser att jag har missat som rör testningsprocessen eller om 
automatiserad testning som ni skulle vilja ta upp? 

 
DRIFT 
Bakgrund: 

• Vilken befattning har ni på företaget? 

• Hur är ni involverad i testningsprocessen? 

• Vilka specifikationer finns idag på en standarddator på Argentum och 
Explizit? 

• Vilka program finns idag på en standarddator på Argentum och Explizit? 

o Utvecklingsmiljö(er)? 

 
Framtid: 
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• Hur ser ni på automatiserad testning?  
o Vilka testningssystem har ni hört talas om eller arbetat med? (TFS m.f) 
o Vilka krav på ett automatiserat testningssystem har ni? 

� OS – (o)bundet/Programmeringsspråk (o)bundet/ 
Externt/Integrerat program/ Webverktyg/ Databashantering/ 
Dokumenthantering 

o Vad skulle ni föredra – Ett testningsprogram utvecklat specifikt för 
företagets behov av testning eller ett mer generellt testningssystem 
med ett flertal moduler? 

o Vilka möjligheter ser ni för ett testningssystem? 
o Vilka problem tror ni skulle uppstå om det infördes? 

 
• Något ni anser att jag har missat som rör din roll eller om automatiserad 

testning som ni skulle vilja ta upp? 
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Bilaga 2 
Externa intervjufrågor 

 
• Vilka arbetsuppgifter har ni? 
• Kan ni beskriva er verksamhet i korthet? 
• Hur många personer ingår normalt i de utvecklingsprojekt ni arbetar i? 
• Hur lång erfarenhet har ni inom testning? 

 
• Vilken(vilka) arbetsmodell(er) arbetar ni med? 

o Kan ni beskriva i korthet hur arbetsmodellen fungerar? 
o Hur länge har ert företag arbetat enligt denna(dessa) modell(er)? 
o Hur lång erfarenhet har ni av att arbeta med denna(dessa) 

arbetsmodell(er)? 
o Vilka fördelar/nackdelar ser ni med arbetsmodellen? 

 
• Är det någon skillnad mellan nyutveckling och underhållsutveckling? 

 
• Hur mycket tid av ett projekt läggs generellt ner på testning? 

o Hur mycket tid av ett projekt läggs generellt ner på testledning? 
o Använder ni automatiserad testning och i så fall i vilken utsträckning? 
o Vilka fördelar/nackdelar ser ni med er testning? 

 
• Har ni eller ert företag sett några positiva/negativa aspekter efter införandet 

av en arbetsmodell och testning?  I så fall vilka? 
 

• Om ni skulle ge fem råd till ett företag som skulle införa denna(dessa) 
arbetsmodell(er) i sitt företag vad skulle det vara? 
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Bilaga 3 
Enkätfrågor 

 
Denna enkät är en del i mitt examensarbete som i korthet handlar om att ta fram ett 
förslag till arbetsmodeller, förslag till verktyg och fortsatt utveckling för övergången 
nuvarande arbetssätt till ett mer testdrivet arbetssätt inom en 3 års period. Målet här 
är att försöka få en bild av vad ni tycker är viktigast och vad ni vill att jag skall lägga 
min tyngdpunkt på. Därför är just ditt svar och din åsikt extremt viktig! 
Mitt förslag till förbättringsåtgärder kommer sannolikt att presentera i sin helhet i 
december/januari.  
Har ni frågor om denna enkät, mitt examensarbete eller tycker att jag har uteslutigt 
något extremt viktigt ur denna enkät skicka då ett e-post till: 
pernilla.eriksson@argentum.se 
 
Ordtolkning: 
Modell – Innebär ett strukturerat och dokumenterat arbetssätt som används vid alla 
projekt eller programuppdateringar. 
Testning – Innebär hela testningsprocessen från programmeringstest till 
acceptanstest men du skall svara för just din del. 
Testfall – Ett dokument som beskriver vad som skall testas och önskat resultat. 
Kodning och komponenttest – Unit test och kodgranskning 
Integrationstest – Integration av olika komponenter inom samma system 
 Systemtest – Hela systemet i så likt kundmiljö som möjligt 
Acceptanstest – Användartester 
 
Vart jobbar du? (Endast ett svar möjligt) 
Ledning eller ledningsgrupp 
Explizit utvecklare 
Explizit projektledare, arkitekt eller annan position (ej utvecklare) 
Miljö utvecklare 
Miljö projektledare, arkitekt eller annan position (ej utvecklare) 
Offentlig Service utvecklare 
Offentlig Service projektledare, arkitekt eller annan position (ej utvecklare) 
Annat 
 
Hur upplever du dagens kravspecifikationer?(Femgradig skala)  
De är bra formulerade 
De är bra strukturerade 
De innehåller allt de behöver 
De finns innan projektet börjar utvecklas 
 
En modell för testdriven utveckling är något som börjar vid kravfångsten och 
slutar när produkten har gått iväg till kund. Detta gäller även uppdateringar av 
befintliga program. De viktigaste delarna i alla agila arbetssätt är dock 
dokumentation och struktur med fokus på att göra effektivare och säkrare 
program vilket gör att testningen i alla skeden sätts i fokus. 
Vilken projektmodell skulle du vilja arbeta efter? (Flervalsfråga) 
RUP 
DSDM (Dynamic systems Development Method - Som RUP men mindre komplext) 
Scrum – Agile 
Annan modell (Eget förslag) 
Saknar tillräcklig information om modellerna för att ge svar. 
 



Bilagor 

65 

I vilka faser tycker du att det är viktigt att ha en modell för testning? 
(Flervalsfråga) 
Kodning och komponenttest 
Integrationstest 
Systemtest 
Acceptanstest 
 
I vilka faser tycker du att det är viktigt att börja med att införa manuella testfall? 
(Flervalsfråga) 
Kodning och komponenttest 
Integrationstest 
Systemtest 
Acceptanstest 
 
I vilka faser tycker du att det är viktigt att införa automatiserade testfall? Viktigt 
att tänk här är att det skall kunna införas på ett 3 års perspektiv. (Flervalsfråga) 
Kodning och komponenttest 
Integrationstest 
Systemtest 
Acceptanstest 
 
För vilka utvecklingsverktyg tycker du att det är viktigt att införa (regelbundet 
använda) testverktyg (exempel TFS, Code Coverage(nya FX-cop),  JUnit (Java)) 
(Flervalsfråga) 
Visual Studio  
Java 
C 
Cobol, Omnis, WB 6.0 etc 
 
Införande av en testledare för inhouse-projekt där dennes jobb i grova drag 
skulle vara att stödja projekt med testrutiner, testverktyg och att följa alla 
stadier av projektet dvs från kravfångst till projektslut. (Endast ett svar möjligt) 
Nej 
Ja 
 
Om ja, i vilken tidsomfattning skulle testledaren arbeta? (Följdfråga) 
25% 
50% 
75% 
100% 
 
Hur många personer är generellt med i den grupp som jobbar med ett projekt 
(om du bortser från projektledare och kunder)? (Endast ett svar möjligt) 
1-3 personer 
4-10 personer 
Över 10 personer 
 
Hur intressant skulle det vara att aldrig jobba ensam som kodare på ett 
projekt? Dvs alltid jobba minst 2 i ett projekt men kanske inte koda ihop hela 
tiden utan en jobbar med testfall medan den andra kodar för att senare kanske 
byta, jobbigare kodning och svårare problemlösning tillsammans är ett 
exempel. (Endast ett svar möjligt) 
Inte en aktuell fråga 
Inte alls intressant 
Lite intressant 
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Neutral 
Ganska intressant 
Mycket intressant 
 
Om det skulle hända vilka fördelar/nackdelar tror du skulle komma fram 
(Femgradig skala) 
Det skulle ta upp mer tid 
Bättre kvalitet på koden 
Bättre testresultat 
Snabbare problemlösning 
Säkrare kod 
Bättre dokumentation 
Högre kostnader 
Enklare att dela med sig av sin kunskap 
Svårare att arbeta 
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Bilaga 4 
Enkätsvar 
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