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Sammanfattning 
Denna studie behandlar testprocessen och vikten av att ta fram en dokumenterad sådan. I fokus ligger 

testarnas arbete på en IT-avdelning där man utvecklar interna system ämnade att hjälpa resten av 

verksamheten i deras dagliga arbete. Eventuella fel i dessa system bör upptäckas så tidigt som möjligt för 

att undvika onödiga kostnader och detta ansvar ligger till stor del hos testarna. Det är de som testkör 

systemen och undersöker om de möter kraven och fungerar som det är tänkt. Först när testarna godkänt 

systemet är det redo att lanseras till användarna. Resultatet av denna studie är en väldefinierad 

testprocess med tydliga steg att gå igenom innan, under och efter testarbetet. Processen kan testarna 

luta sig mot för att uppnå struktur, effektivitet och stabilitet i sitt arbete och det de levererar.   
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1. Inledning 
Företaget AB arbetar med personaluthyrning och rekrytering och för att behålla sin betydande roll på 

marknaden strävar man ständigt efter förbättring och utveckling. På senare år har den interna IT-

avdelningen vuxit snabbt i takt med att man insett vikten av effektiva IT-lösningar. Det som byggs är 

främst interna system, som tidrapportering och mötesbokning, men även den externa webbplatsen som 

används av kunder, konsulter och arbetssökande.  

När min studie inleds är jag och en annan person anställda som testare i Företaget AB. Testavdelningen 

är ganska självgående, men saknar en tydlig struktur att arbeta efter. Testarnas roll är att testa nya 

funktioner så att de fungerar enligt kravspecifikation och att regressionstesta, dvs testa igenom all 

funktionalitet, inför publiceringar. Detta fungerar vid starten av denna studie bra, men i takt med att 

avdelningen växer och projekten blir fler så ökar också behovet av ett standardiserat arbetssätt att följa.  

Jag inleder denna rapport med att beskriva bakgrunden och problembilden jag utgår ifrån i min studie. 

Jag formulerar sedan mitt syfte och min hypotes, samt lyfter avgränsningar jag gjort.  

1.1 Bakgrund och problem 
Min förstudie visar att det på Företaget AB finns brister i förberedelse inför testarbete, uppföljning efter 

testarbete samt att det helt saknas en dokumenterad processbeskrivning som innefattar dessa delar.  

Med förberedelse syftar jag framför allt på planering, framförhållning, kravgranskning och riskhantering. 

Det är många projekt igång samtidigt och det kan lätt bli spretigt och otydligt vem som ska göra vad. 

Projekten flyter in i varandra och det går inte att få en tydlig överblick. Det blir också svårt att planera in 

resurser, t ex extrapersonal, när man inte har kontroll över vad som ska ske framöver, och när. 

Kravgranskning görs inte, vilket kan skapa problem längre fram i utvecklingen om det blir missförstånd 

och diskussioner.  

Riskhantering tas i bästa fall muntligt, men någon regelbunden riskbedömning och dokumentation av 

strategi för att minimera funna risker görs inte. Habra, Alexandre m. fl. (2007) anser att riskhantering 

ganska ofta saknas i mindre företag. De skriver att den risk som tas kan vara extremt hög, men ändå helt 

oberäknad. 

Riksrevisionsverket granskade 2011 statliga IT-projekt som överskrider budget. Brister i arbetet med 

riskanalyser visade sig ha stor betydelse för dessa överskridningar. Otillräcklig riskhantering kan medföra 

att åtgärder inte vidtas för att förebygga problem eller förhindra negativa konsekvenser av inträffade 

händelser under projektet (Riksrevisionsverket 2011). 

Vidare är det på Företaget AB tunt med uppföljning efter testarbete. Dokumentation finns i form av 

testfall och genomgångna testkörningar. Testdata organiseras inte alls, och en dokumenterad 

teststrategi saknas. Detta gör att det ibland råder osäkerhet kring om något verkligen har testats fullt ut 

och i så fall på vilket sätt och med vilken testdata. Nu arbetar testarna agilt, så någon stor mängd 

dokumentation förväntas inte, men någon form av förstärkning på den fronten skulle inte skada.  

Erfarenheter man plockar på sig under ett projekt samlas inte upp på ett strukturerat vis. Kanske man 

nämner något som behöver göras bättre till nästa gång, men då det inte finns någonting nedskrivet så 

faller det lätt mellan stolarna.  
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Att en dokumenterad processbeskrivning helt saknas kan skapa problem på flera sätt. Det blir otydligt 

vid rekrytering att förklara hur man arbetar, eftersom det faktiskt inte finns någon dokumenterad 

standard att gå efter. Tosun, Bener och Turhan (2009) skriver att brist på dokumentation och formell 

processhantering är de mest uppenbara problemen när de vill rekrytera ny personal och lära upp 

nyanställda.  

Detta gör också att tillvägagångssättet blir personberoende och därav skört. När testarna tillfrågas 

huruvida en applikation är redo att släppas eller ej, så kan de ibland känna osäkerhet då de inte har 

någon process att luta sig mot. 

När Huynh och Segelfeldt (2009) utvärderade testprocessen hos ett företag, så visade de att 

svagheterna som kom fram var en konsekvens av ett huvudproblem – att testarbetet inte följde en 

lämplig testmodell. Detta var enligt dem huvudproblemet och roten till alla identifierade problem med 

testarbetet. Huynh och Segelfeldt (2009) skriver senare att företaget har fastställt många riktlinjer kring 

hur testning skall genomföras och dessa riktlinjer finns helt/delvis dokumenterade. Följdeffekten av 

detta blir att testarna har klart för sig när, hur och vad som skall testas och inte behöver springa runt 

utan riktning. 

Vad blir då resultatet av en obefintlig process? Tosun, Bener och Turhan (2009) berättar att styrelsen i 

företaget de undersökte, insåg att deras dåliga processhantering, personberoende, ineffektiva och långa 

testfaser samt hög frekvens av defekter hindrar dem från att utveckla tillförlitlig mjukvara och 

högkvalitativa produkter.  

När jag tillsammans med testare i Företaget AB går igenom utvärderingsmetoden som Huynh och 

Segelfeldt (2009) tagit fram, så får testprocessen låga värden på framför allt granskning, riskhantering 

och dokumentation.  

Under intervju med en testare i Företaget AB framkommer att man arbetar olika i olika projekt, något 

som tyder på att en standardiserad process saknas. Man har även ganska dålig framförhållning då man 

förväntas kunna testa på begäran, i princip jämt.  

1.2 Syfte 
Mitt syfte med detta arbete är att skapa en processbeskrivning med väldefinierade steg för 

testavdelningen att arbeta efter.  

1.3 Hypotes 
Genom att införa en dokumenterad testprocess förbättras struktur, effektivitet och stabilitet i testarnas 

arbete. 

1.4 Avgränsning 
Eventuella verktyg och hjälpmedel för planering och dokumentation, som t ex en schemavy eller 

testdatabank, kommer inte att skapas inom ramen för detta examensarbete.  

Studien är inriktad på och avsedd för agila arbetssätt, eftersom det är så Företaget AB arbetar på IT-

avdelningen.  

En del testning, såsom enhetstestning, utförs av utvecklarna själva. Den testprocess jag fokuserar på i 

mitt examensarbete är dock begränsad till att beröra de oberoende testarna.  
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1.5 Disposition 
Denna rapport är strukturerad på så sätt att jag först kommer att gå igenom teorier och metoder jag 

använt mig av för att fatta beslut. Sedan kommer jag att gå igenom resultatet och analysera det jag 

kommit fram till. I rapporten benämns företaget i fråga som Företaget AB av sekretesskäl. 
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2. Teori 
Jag har knutit min studie till framför allt dessa fem teoriområden; testning, kostnad för fel, mätning av 

processer, processutveckling och agila metoder. Jag går här in djupare på vart och ett av dessa.  

2.1 Testning 
Test i mjukvaruutveckling är något som utförs för att undersöka om produkten möter kraven och för att 

upptäcka eventuella fel i funktionaliteten. Test visar förekomsten av, och inte frånvaron av, programfel 

(Sommerville 1982). Med det menas att man i princip aldrig kan bevisa att ett program är felfritt, då det 

är omöjligt (eller åtminstone inte ekonomiskt rimligt) att testa precis allt under alla olika förutsättningar 

som finns. Uttömmande tester, där programmets alla möjliga kombinationer testas, är ogenomförbart 

(Sommerville 1982).  

Mycket pågår även runtomkring själva testerna, som förberedelse och uppföljning. Jag kommer nu att 

gå igenom möjliga aktiviteter innan, under och efter testningen. 

2.1.1 Möjliga aktiviteter under förberedelse inför test 
Här listar jag aktiviteter som kan utföras innan test påbörjas.  

Testplanering 

Burnstein, Suwanassart och Carlson (1996) menar att det bör finnas en väldefinierad och dokumenterad 

testplaneringsprocess som innefattar specifikation av testmål, resursfördelning, testdesign, 

testfallsutveckling samt dokumentation av testuppgifter, testkostnader och testscheman. Lesshammar 

(2014) menar dock att man i agil testning skriver så enkla testspecifikationer som möjligt, med endast 

den allra viktigaste informationen angående testerna.  

Vidare behövs tidsestimat göras för testerna. Då en uppgift inte kan anses som avslutad förrän den har 

klarat testningen, påtvingar detta att man tar hänsyn till att testtid allokeras när man avgör hur mycket 

tid en uppgift kräver för att bli slutförd (Lesshammar 2014). 

Granskning av krav  

Ju tidigare ett fel upptäcks desto billigare och enklare är det oftast att åtgärda. Fel som kan upptäckas 

redan i kravhanteringen har potential att rädda utvecklarna från många timmars onödigt arbete, eller 

användarna från felaktig funktionalitet. Under tiden testaren granskar kraven, så undersöker hen om de 

innehåller tillräcklig information för att senare testa funktionaliteten de beskriver. Granskningen gör att 

läsaren tvingas sätta sig in i kraven på djupet och detta gör att många fel hittas innan de byggs in i 

systemet (Eriksson, 2004).  

Riskhantering 

För att ligga steget före och öka chansen att vara redo när problem dyker upp, så kan man använda sig 

av riskhantering.  Det finns många metoder för detta, men det viktiga är att farhågor och risker lyfts. De 

risker som bedöms vara rimliga och kan ge avgörande konsekvenser tar man fram en handlingsplan för. 

Otillräcklig riskhantering kan medföra att åtgärder inte vidtas för att förebygga problem eller förhindra 

negativa konsekvenser av inträffade händelser under projektet (Riksrevisionsverket 2011). 
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Skapa testunderlag 

Nu förbereds det som behövs för att kunna utföra själva testerna. Testfall och passande testdata skapas 

eller görs iordning för användning. Testfallen beskriver vilka steg testaren ska gå igenom för att testa en 

viss funktionalitet, och vilka resultat testet förväntas ge. Testdata kan vara testanvändare, testinlogg osv 

som används för att kunna utföra testerna.  

2.1.2 Möjliga aktiviteter under genomförande av test 
Det är nu själva testningen genomförs, och då går man efter testfallen och använder den testdata man 

skapat. Man kan med fördel även testa fritt utan styrning av testfall, för att ytterligare öka chansen att 

upptäcka fel. Testaren ger input till systemet och undersöker motsvarande output. Om output inte är 

vad som förutspåtts så har testet framgångsrikt upptäckt ett problem med programvaran (Sommerville 

1982).  

När en avvikelse från förväntat resultat upptäcks så registreras en felrapport. När felet är åtgärdat görs 

omtest av samma funktionalitet för att se att det faktiskt fungerar. När ny funktionalitet implementerats 

behöver även regressionstest utföras, då man testar att redan befintlig funktionalitet inte tagit skada av 

ny funktionalitet.  

2.1.3 Möjliga aktiviteter under uppföljning efter test 
Här listar jag aktiviteter som kan utföras efter att test har genomförts.  

Dokumentation 

När testerna är klara kan resultatet dokumenteras i en testrapport för överlämning till systemägare eller 

liknande. Där sammanfattas hur testerna har gått och en rekommendation ges om huruvida systemet är 

redo att släppas eller ej. Testrapporten är ofta ett kortare dokument än testplanen (Eriksson 2004). 

Samma sak bör då gälla som för testplanen – att dokumentet inte kan vara så omfattande när man 

tillämpar agil testning.  

Samla erfarenheter 

För att utvecklas är det viktigt att man lyfter bra och dåliga erfarenheter från testarbetet. När 

erfarenhetsåtervinningen är genomförd, går det att prioritera vilka områden som ska åtgärdas inför 

framtiden (Eriksson 2004).   

2.1.4 Oberoende testare 
Burnstein, Suwanassart och Carlson (1996) skriver att en mogen testprocess bl a har en oberoende 

testgrupp. Många utvecklare anser att deras egna programmeringskunskaper är så pass bra att de inte 

behöver testas, men de missar poängen att man blir hemmablind i sin egen kod och därför inte alltid kan 

hitta alla fel (Lesshammar 2014). Därför är det viktigt att låta någon annan testa funktionaliteten, och 

med hjälp av dedikerade testare kan detta göras på ett oberoende och strukturerat vis.  

Enligt Swedish Software Testing Board (2011) krävs nyfikenhet, professionell pessimism, ett kritiskt öga, 

uppmärksamhet på detaljer, god kommunikation med utvecklare och en erfarenhet på vilken man kan 

basera felgissning när man letar felsymptom i ett system. 

2.2 Kostnad för fel 
Eriksson (2004) visar att ju tidigare felen hittas, desto mindre kostar det att åtgärda dem. Oklarheter 

som hittas redan i kravstadiet bör sannolikt vara enklare att ordna än fel som hittas under utveckling. 
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Jag tar ett exempel. I kravspecifikationen står att det ska finnas ett fält där användaren kan registrera en 

personlig presentation. När denna funktion är utvecklad kommer man på att det även skulle gå att 

redigera och radera presentationen, samt lägga in ett foto. Detta hade varit bättre att veta redan från 

början, för nu behöver funktionen gå igenom både utveckling och test innan man inser att själva kravet 

måste kompletteras. Sedan måste funktionen utvecklas och testas en gång till. 

Fel som hittas under utveckling är på samma vis enklare att rätta till än fel som kommer med i 

produktion och når användarna. Om en funktion har brister finns det risk att användarna tappar 

förtroendet för den och använder andra sätt för att undvika den. Även om funktionen sen förbättras kan 

det vara svårt att vinna tillbaka användarnas förtroende igen. Användarna ska inte behöva hitta sådana 

buggar som testarna helt enkelt har missat att testa utan varje del av applikationen ska täckas av 

testfallen. 

Brister i hantering av mål och krav är en viktig kostnadsdrivande orsak eftersom de är underlaget för 

projektets leveransåtagande (Riksrevisionen).  

2.3 Mätning av processer 
Det finns ett flertal metoder att använda för att mäta utvecklingen av en process. Jag kommer här att 

beskriva och senare även använda mig av två stycken – mognadstrappan Capability Maturity Model 

samt Huynhs och Segelfeldts (2009) metod för utvärdering av testprocesser.  

2.3.1 Mognadstrappan 
Mognadstrappan för processer finns presenterad på många ställen och här följer en kort summering av 

de olika stegen beskrivna av Paulk och Chrissis (1993).  
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Bild 1 – Capability Maturity Model. Paulk, M., Curtis, B. och Chrissis, M.B. (1993) 

Nivå 1 – initial (initial) 

På första nivån i mognadstrappan finns ingen stabil process. Det är svårt att estimera resurser och 

därmed blir resultatet gärna försenat och/eller mer kostsamt än det var tänkt. Om projektet ska lyckas 

krävs det mycket duktiga deltagare och ledare, men resultatet är då helt beroende av dessa 

nyckelpersoner.  

Nivå 2 – repeterbar (repeatable) 

På andra nivån finns etablerade policys för hur en process ska ledas och dessa är baserade på 

erfarenheter från liknande projekt. Det kan dock skilja sig mellan olika projekt och kan även här ge 

svårigheter när det gäller estimat och planering. Processen är dock så pass organiserad att projektet 

skulle gå att upprepa och då få samma resultat. 

Nivå 3 – definierad (defined) 

På tredje nivån finns en dokumenterad standardprocess som är integrerad med andra berörda processer 

i organisationen. Denna process kan anpassas efter specifika inslag i arbetet, men är i grunden 

standardiserad och baserad på en gemensam förståelse av aktiviteter, roller och ansvar. Den innehåller 

input, procedurer, verifikationsmekanismer, output och slutkriterier. Kostnad, schema, funktionalitet 

och kvalitet går att kontrollera.  
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Nivå 4 – styrd (managed) 

På fjärde nivån sätts konsekventa mätbara kvalitetsmål för både produkter och processer. Kvaliteten 

förväntas hållas hög. Om något går fel kan man relativt snabbt avgöra om det beror på något tillfälligt 

eller något i processen som behöver förbättras.  

Nivå 5 – optimerande (optimizing) 

På femte nivån är hela organisationen fokuserad på kontinuerlig processförbättring. Man försöker ligga 

steget före och se svagheter i processen innan problem dyker upp.  

2.3.2 Utvärderingsmetod för testprocess 
Huynh och Segelfeldt (2009) har tagit fram en utvärderingsmetod för testprocesser inom 

systemutveckling. Metoden innehåller en kriterielista över delar som bör ingå i en testprocess, 

prioriterade som hög, medel eller låg beroende på hur viktiga de är för ett lyckat resultat. Man kan 

sedan gradera kriterierna enligt följande. 

Ej uppfyllt - Ett kriterium vars innehåll varken har beaktats eller behandlats anses vara ej 

uppfyllt. 

Beaktat - Ett kriterium vars innehåll har diskuterats under testprocessen men som 

inte/knappast vidareutvecklats anses vara beaktat. 

Delvis uppfyllt - Ett kriterium där delar av kriteriets innehåll har helt uppfyllts anses vara 

delvis uppfyllt. 

Helt uppfyllt - Ett kriterium vars innehåll har fullständigt behandlats anses vara helt 

uppfyllt. 

(Huynh och Segelfeldt 2009) 

Man kan även använda ”ej intressant” för de kriterier som ej är applicerbara på den aktuella 

testprocessen.  

Sedan görs både kriterierna och svaren om till poäng som gör att man kan se hur man ligger till både i 

förhållande till prioritet på kriterierna och i förhållande till vilken kategori de tillhör. På så sätt kan man 

få en bra överblick på var man bör lägga fokus i ett eventuellt förbättringsarbete.  

2.4 Processutveckling 
Lesshammar (2014) tror att en visualisering av företagets testprocess kan göra det lättare för företaget 

att förmedla till kunder och anställda hur testprocessen går till. Han menar att en gemensam grund av 

tankar och vokabulär gör att testning och förståelse för den kan förmedlas mycket lättare. Arbetet med 

kvalitetssäkring kan ses som ett sätt att förbättra och öka organisationens interna kontroll genom att 

tydliga rutiner dokumenteras och ansvarsfördelningen klargörs så att dubbelarbete undviks och risken 

för att fel uppstår minskas (Lukes 2013).  

Burnstein, Suwanassart och Carlson (1996) säger att en mogen testprocess har en definierad och 

dokumenterad testpolicy. Denna policy stöds av ledningen och integreras med organisationskulturen. 

Vidare anser de att testprocessen bör innehålla en uppsättning faser och aktiviteter som inkluderar 

testplanering och granskning av processen som sådan samt dokumentation som görs. Detta ska 

tillämpas i alla projekt (Burnstein, Suwanassart och Carlson 1996). 
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Huynh och Segelfeldt (2009) skriver att kontinuerliga förbättringar av testprocesser inom 

systemutveckling leder till en effektivare verksamhet som i sin tur har potential att öka 

vinstmarginalerna. Detta har potential att leda till bättre kvalitet hos produkten.  

2.5 Agila metoder 
Istället för att arbeta traditionellt och sekventiellt så kan man välja att arbeta agilt och iterativt. Med det 

menas att alla steg i processen gås igenom flera gånger, för att processen ska vara rörlig och 

anpassningsbar efter en föränderlig verklighet. Genom ett iterativt (upprepande) arbete börjar vi med 

att definiera hur färdig produkten ska bli i nästa steg och vi behandlar detta som ett separat projekt 

(Görling, 2009). Man delar upp en produkt eller ett projekt i flera delmål (tidsatta sprintar) och lägger 

mycket fokus på vad som ska finnas med i just den delen man utvecklar just nu, innan man börjar 

planera för nästa del.  

En nackdel med agila metoder kan vara att det är svårt att estimera, både vad gäller tid och resurser. I 

en iterativ modell är det svårt att veta hur nära målet man når i varje iteration (Görling, 2009). Det ger 

dock ökade chanser för en produkt som passar kunden, eftersom hen ges möjlighet att kopplas in flera 

gånger under processens gång. Märker man då något som inte stämmer överens med förväntningarna 

så finns ofta utrymme att ändra kraven innan utvecklingen har gått för långt åt fel håll. 
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3. Metod 
Här beskriver jag vilka vetenskapliga metoder jag använt mig av under min studie.  

3.1 Kvalitativ studie 
Forskningsstrategin jag har använt är i huvudsak kvalitativ, då stort fokus har legat på medarbetarnas 

känsla och uppfattning av vad som fungerar bra och mindre bra. Bryman och Bell (2005) beskriver 

kvalitativa studier som en forskningsstrategi där tonvikten vid insamling och analys av data oftare ligger 

på ord än på kvantifiering. Då det hittills inte använts några tydliga former av mätetal för utvecklingen 

på Företaget AB, så har tyngdpunkten i studien legat på personliga uppfattningar hos testare och chef. 

3.2 Förstudie 
Studien har inletts med en förstudie innehållandes intervjuer och observation angående existerande 

rutiner. Detta har varit möjligt då jag själv är anställd på testavdelningen på Företaget AB. 

Observationerna som gjorts har funnits som stöd vid sammanställning av problembild. Intervjuerna 

likaså, men dessa har även fungerat som mätning av resultatet, för att se om något har förändrats efter 

studien. Detta genom att utföra i princip samma intervjuer både innan och efter införandet av en ny 

testprocess. 

Bryman och Bell (2005) skriver att man ska vara beredd på förändringar av olika omständigheter som 

kan påverka tillträdet till en viss miljö. Under arbetet med denna rapport har förutsättningarna ändrats 

på några punkter – testavdelningen har bytt chef och arbetssätten runtom på IT-avdelningen har 

utvecklats. Detta har bl a påverkat tillgången på intervjupersoner. När studien inleddes hade 

testavdelningen en chef som var ganska väl insatt i testarnas arbete då han själv varit testare på 

företaget innan. En mycket kort intervju hann utföras med honom innan han slutade och en ny chef tog 

vid. Den nya chefen lät testarna vara rätt självgående och hade därför inte någon vidare insyn i deras 

dagliga arbete. Därför kunde inte samma typ av intervju genomföras med honom, utan han fick istället 

komma in i slutet av studien och ge kommentarer på förslaget på testprocess som tagits fram.  

3.2.1 Semistrukturerad intervju 
En semistrukturerad intervju utfördes med en testare som har inblick i hur tillvägagångssättet är vid 

starten av denna studie. När studien inleddes fanns endast denna testare att tillgå som var insatt i 

arbetssättet, därav intervjuades inte fler personer. Intervjun finns nedskriven i bilaga 1. 

Anledningen till att jag valde semistrukturerad intervju är att jag ville få svar på mina frågor, men ändå 

lämna utrymme för tillägg. Tonvikten måste också ligga på hur intervjupersonen uppfattar och förstår 

frågor och skeenden, dvs på det som intervjupersonen upplever vara viktigt vid en förklaring och 

förståelse av händelser, mönster och beteenden (Bryman och Bell 2005). Det kändes även viktigt att 

intervjun skulle kännas avslappnad och informell. Ostrukturerade intervjuer tenderar att till sin natur 

likna ett vanligt samtal (Bryman och Bell 2005). 

Jag ville få testarens bild av hur testprocessen såg ut, om det över huvud taget fanns en. Enligt Bryman 

och Bell (2005) bör forskaren i en semistrukturerad intervju lista specifika teman som ska beröras, men 

lämna stor frihet för intervjupersonen att utforma svaren på sitt eget sätt. Testaren fick framför allt 

bedöma de punkter jag nämnt som problemområden – förberedelse inför testarbete, uppföljning efter 
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testarbete samt processen som helhet. Testaren fick även peka ut var i mognadstrappan testprocessen 

befann sig vid starten av denna studie och motivera detta. 

För att kunna jämföra innan och efter gjorde jag en semistrukturerad intervju med samma testare även 

när mitt förslag på testprocess klart. Testaren fick bedöma samma punkter som innan – förberedelse 

inför testarbete, uppföljning efter testarbete samt processen som helhet. Testaren fick även peka ut var 

i mognadstrappan testprocessen befann sig efter mitt arbete med strukturen, och motivera detta. 

Intervjun finns nedskriven i bilaga 2.  

3.2.2 Strukturerad intervju 
Forskningsintervjun utgör en viktig och ofta förekommande strategi för datainsamling i både kvantitativ 

och kvalitativ forskning (Bryman och Bell 2005). För att ytterligare förtydliga problembilden och 

säkerställa att fokus hamnade på rätt saker, så gjorde jag även en strukturerad intervju med samma 

testare. Frågorna var i form av kriterier och svarsalternativen i form av en gradering. Dessa hämtades ur 

tidigare forskning gjord av Huynh och Segelfeldt (2009) om just testprocesser och finns samlade i bilaga 

4. Kriterierna är uppdelade i kategorier, som t ex planering och testtekniker, och är sedan prioriterade 

efter hur hög effekt de har på testprocessen. Testaren i fråga kände ej till kategoriindelningen och 

prioriteringen när intervjun genomfördes.  

3.3 Anpassning och processutveckling 
Då mitt syfte med studien var att skapa en processbeskrivning för testavdelningen, så har jag samlat på 

mig möjliga aktiviteter som kan ingå i en testprocess från litteratur. Sedan har jag med hjälp av 

förstudie, intervjuer och diskussion med testare och chef sållat bort det som ej känns applicerbart på 

just denna IT-avdelning. Dels är det en ganska liten avdelning och dels arbetas det agilt vilket t ex gör att 

alltför mycket dokumentation blir överflödigt.  

De steg som sedan kändes rimliga att ta med i en testprocess för Företaget AB, och som potentiellt 

skulle kunna ta testarna i rätt riktning, stämde jag av med testare och chef. Jag såg till att konkretisera 

var och ett av stegen så att det blev tydligt vad de innebär. Jag ville att testprocessen skulle innehålla 

väldefinierade steg för att processen inte bara skulle bli något abstrakt som man i praktiken inte vet hur 

man ska arbeta efter. Processen skulle kännas motiverande och tydlig för alla inblandade.   

3.4 Dataanalys 
Eftersom datainsamlingen innehöll både kvalitativa och kvantitativa delar så gjorde även dataanalysen 

det. 

3.4.1 Kvalitativ dataanalys 
Svaren jag fick från inledande intervju med testare skrevs ned under samtalet, samlades i ett skriftligt 

dokument, sammanfattades i resultatdelen och användes för att se om mitt förslag på testprocess 

förbättrade arbetssättet för testaren.  

Svar från avslutande intervju med testare och återkoppling från chef användes för bedömning av 

huruvida jag hade lyckats uppnå mitt syfte eller ej samt för att avgöra om min hypotes stämde. 

3.4.2 Kvantitativ dataanalys 
För kvantitativ datainsamling användes kriterier och gradering från tidigare forskning gjord av Huynh och 

Segelfeldt (2009). Där finns även förslag på hur man kan mäta resultaten, vilket jag använde mig av. Dels 
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räknades helt enkelt antalet uppfyllda kriterier, men för en del av resultatet användes även ett 

poängsystem. Kriterierna är prioriterade beroende på vilken effekt de har för en lyckad testprocess och 

poängsätts enligt följande.  

Låg  1 p 

Medel   2 p 

Hög   3 p 

(Huynh och Segelfeldt 2009) 

Graderingen som görs för varje kriterium poängsätts enligt följande.  

Ej uppfyllt  0 p 

Beaktat  1 p 

Delvis uppfyllt  2 p 

Helt uppfyllt  3 p 

(Huynh och Segelfeldt 2009) 

Det man sedan gör är att multiplicera varje kriteriepoäng med varje graderingspoäng. Detta jämförs 

med högsta möjliga poäng för varje kategori vilket ger en procentsats på hur mycket som täcks i 

respektive kategori. Ett exempel: Ett kriterium med hög effekt som graderas till delvis uppfyllt får 

poängen 3 x 2 = 6. 

Nr Kriterium Effekt Område Startläge 

1 Planering av testarbetet inleds tidigt i 

systemutvecklingsprocessen 

HÖG Planering DELVIS UPPFYLLT 

 

Resultatet använde jag för att jämföra täckningen innan respektive efter mitt förslag på testprocess. 

Förändringar syns tydligt med hjälp av diagram och tabeller som jag har tagit fram.  

3.5 Utbildning och implementering 
När jag hade en välstrukturerad testprocess med väldefinierade steg färdig, dokumenterade jag denna 

där Företaget AB lagrar processbeskrivningar. Jag gick igenom processen steg för steg med testare så att 

det blev tydligt och delade processbeskrivningen med chefen för utvecklingsavdelningen. Arbetssättet 

implementerades sedan stegvis. 
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4. Resultat 
Här presenterar jag resultatet av min studie. Jag ger en sammanfattning av den inledande förstudien och 

datainsamlingen som gjorts, för att sedan presentera mitt förslag på testprocess samt resultatet av den. 

4.1 Inledande intervju med chef 
När studien inleddes hade testavdelningen en chef som var ganska väl insatt i testarnas arbete då han 

själv varit testare på företaget innan. En kort intervju hann utföras med honom innan han slutade, om 

vad hans bild av problemet var. 

Han ansåg då att det inte fanns en etablerad process, och att testarna därför gick på magkänsla. Att 

testarna ville mycket, men saknade en rutin att gå efter. De ville gärna ha en satt process att gå efter, 

men hade hittills inte haft möjlighet att prioritera detta. 

4.2 Inledande intervju med testare 
Efter intervju med en testare på företaget kunde jag konstatera att dennes bild av startläget var 

följande: 

Förberedelse inför testarbete 

Till viss del fanns det en testplanering, och denna var då i Outlook-kalendern. Det krävdes dock att 

testaren var mycket flexibel då det ofta kom in funktioner eller buggfixar som behövde testas av direkt. 

Framförhållningen var kort – testaren förväntades finnas tillgänglig när en utvecklare var färdig med en 

uppgift. När det inte fanns något att testa skrev testaren testfall.  

Processen som helhet 

Testprocessen såg ut som så att testaren tog reda på när utvecklarna var färdiga med ny funktionalitet 

och gick då in och testade den. Det hela kunde kännas lite ostrukturerat och speciellt då det fungerade 

lite olika i olika projekt. Några tydliga processteg existerade inte. 

Uppföljning efter testarbete 

Alla testkörningar registrerades i verktyget ReQtest. Till viss del sparade testaren information om vilken 

testdata som använts i ett Excel-dokument, men detta gällde inte för alla projekt. 

Mognadstrappan 

I mognadstrappan stod testavdelningen på steg 2. I vissa projekt var det ganska strukturerat men i andra 

inte alls. Testarna dokumenterade i form av testfall.  

4.3 Inledande kvantitativ utvärdering av testprocessen 
Resultatet av den inledande kvantitativa delen av studien, där jag tagit hjälp av Huynhs och Segelfeldts 

(2009) utvärderingsmetod, presenteras nu med hjälp av två diagram.  
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Figur 1 – Testprocessen under startläget utvärderad mha Huynhs och Segelfeldts (2009) metod. 

Kriterierna visas uppdelade i hur hög effekt de anses kunna ha på en testprocess. Varje kriterium är 

sedan graderat till om det är ej uppfyllt, beaktat, delvis uppfyllt eller helt uppfyllt i testprocessen som 

utvärderas. 

De flesta kriterierna har hög påverkan på testprocessen och av dessa anser testaren att merparten är 

helt eller delvis uppfyllda. 14 av kriterierna med hög effekt på processen har dock endast beaktats eller 

ej uppfyllts över huvud taget. Bland kriterierna med medelhög effekt är majoriteten delvis uppfyllda. 

Bland kriterierna med låg effekt är en övervägande del ej uppfyllda.  
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När man delar upp kriterierna i kategorier ser man tydligt vilka delar av testprocessen som har lägst 

täckning.  

 

Figur 2 – Testprocessen under startläget utvärderad mha Huynhs och Segelfeldts (2009) metod. 

Fördelningen mellan kriterierna uppdelade i kategorier. Procenten visar hur mycket som täcks av det 

totala antalet möjliga poäng för varje kategori. 

Granskning, riskhantering och ”beställare” får endast 11%, 21% respektive 33%. De kriterier som Huynh 

och Segelfeldt (2009) benämner beställare rör olika typer av dokumentation.  

4.4 Förslag på innehåll i testprocess 
Detta är mitt förslag på sådant som ska ingå i testprocessen på Företaget AB. Motivering till val av 

processteg finns under rubriken Analys. Den slutgiltiga processbeskrivningen finns i bilaga 5 och 

dokumenteras även där Företaget AB lagrar sina processbeskrivningar. 

Kravgranskning 

Inför varje sprint (utvecklingsperiod) läser testaren igenom kommande funktionalitet och dess 

acceptanskriterier. Testaren har en dialog med produktägaren och påpekar om det finns frågetecken 

eller saknas information som behövs för att senare kunna testa funktionen.  

Planering och framförhållning 

Vad gäller testarnas tid är den uppdelad i tid inom sprinten och tid som läggs på övriga testaktiviteter. 

Planering inom sprinten 

Testaren går igenom sin kalender och estimerar hur mycket tid hen kommer att finnas tillgänglig för test 

i nästkommande sprint. Detta registreras och tas hänsyn till under sprintplaneringen. 

Testaren tidsestimerar testerna som ska ingå i sprinten och flaggar om hen inte tror sig hinna med allt 

innan sprinten är slut. 
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Det är nu upp till testaren att regelbundet, helst varje dag, gå in och se om något nytt är redo för test. 

Det testas då direkt alternativt planeras in så fort som möjligt. Detta för att så gott det går kunna ligga i 

fas med utvecklarna. 

Planering av övriga testaktiviteter 

Större testaktiviteter som ligger utanför sprinten, t ex regressionstest inför en uppdatering, kräver 

framförhållning för att inte förstöra sprintplaneringen. Hela IT-avdelningen använder sig av en roadmap 

för att hålla ordning på kommande publiceringar, och där ska även testarna planera in större 

testaktiviteter.  

Planeringsmöten 

Som ett steg mot att bli mer självsäkra och stabila har testarna varje vecka ett eget planeringsmöte. På 

dessa möten är stående punkter följande: 

 Applikationsdemo. Testarna visar upp ny funktionalitet och vad som hänt sedan sist i de 

applikationer de är testansvariga för.  

 Riskminimering. Testarna lyfter eventuella orosmoln kring kommande publiceringar. De frågar 

sig vad som känns osäkert, och hur de kan arbeta för att minska osäkerheten kring det. Om 

något går fel, vad är det mest troligt då och hur motverkas det? Behövs fler testare blandas in? 

Behöver något kontrolleras med annan avdelning? 

 Framförhållning. Testarna tittar igenom kommande veckor i IT-avdelningens roadmap för att se 

om de är förberedda på publiceringar och annat som är på gång. Finns det någon publicering där 

de ännu inte är inbokade som testresurser? Finns det någon period där de behöver täcka upp 

med extrapersonal? 

Hantering av testdata 

Det kan vara praktiskt att kunna gå tillbaka och se vilken testdata som har använts under testerna. 

Samtidigt är det inte rimligt att lägga alltför mycket tid på dokumentation i ett agilt arbetssätt. En 

kompromiss mellan dessa motsättningar är att åtminstone dokumentera testdata för regressionstester.  

Det som behövs är en testdatabank där testarna samlar testdata som behövs vid regressionstestning av 

respektive applikationer. Även ett standardiserat namngivningssystem på t ex testpersoner och testjobb 

skulle underlätta och förbättra strukturen.  

Testning 

När det är dags att börja testa går testarna efter acceptanskriterierna på ny funktionalitet. Testandet 

görs till en början utan någon färdig struktur, och kräver därför att testaren är väl insatt i applikationen. 

Både positiva och negativa tester görs. Eftersom detta är något som fungerar bra och som testarna är 

väl inarbetade i, så har jag valt att inte ändra något, utan endast lägga till ett par rutiner som kan göra 

testandet ännu mer heltäckande.   

Bytas av med någon 

Testaren byter applikation med en annan testare i någon timme för att få fler granskande ögon. Detta 

ska om möjligt ske en fast tid i varje sprint för att det verkligen ska bli av och för att det ska vara lika för 

alla. Det kan bli en rätt rolig aktivitet där man är på ”besök” i någon annans system. Man kan med fördel 

sätta ett tema på testningen, t ex fokusera på negativa tester eller bestämma en persona med ett 

specifikt mål för testet. 
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Checklistor 

När det är applicerbart tar testaren hjälp av färdigställda checklistor vid test av ny funktionalitet. En 

checklista kan t ex röra ett formulär där testaren ska checka av att tabb-ordningen är rätt, att fälten inte 

går att fylla i fel osv.  

Hantering av testfall 

Något testarna gör, som kan verka bakvänt men som faktiskt fungerar ganska bra, är att skapa testfall 

först efter att själva testet är utfört. Detta eftersom de arbetar mycket med utforskande testning, där de 

hittar buggar som kanske inte hade kommit fram om de hade gått efter färdiga testfall. Värdefull 

testning görs medan man utforskar applikationen. Det är också enklare att författa testfall när man lärt 

sig funktionaliteten bra. 

Det testarna dock behöver komplettera med är att få in testfallsskrivning kontinuerligt. Annars ligger det 

gärna ogjort tills det börjar bli dags för regressionstest, och då kan det inte påbörjas förrän testfallen är 

färdiga. Risken finns också att funktionaliteten och logiken bakom glöms bort tills det är dags att skriva 

testfall.  

Dokumentation 

Det som ska dokumenteras är följande: 

Testprocessen 

Först och främst ska testprocessen dokumenteras. Detta görs i en väldefinierad lista för att processen 

inte bara ska bli något abstrakt som man i praktiken inte vet hur man ska arbeta efter. 

Planering 

Större testaktiviteter, som ligger utanför ordinarie sprintar, läggs in i IT-avdelningens roadmap. På så 

sätt kan man se både framåt och bakåt i tiden. 

Planeringsmöten 

Vad ett planeringsmöte ska innehålla dokumenteras i punktform för att underlätta att det följs. En 

sammanfattning skrivs även ner efter varje möte som mailas ut till testare och chefer. 

Testdata 

Testdata för regressionstestning dokumenteras i en sorts testdatabank. Där finns dels använd testdata 

från tidigare tester, och tillgänglig testdata för kommande tester. 

Checklistor 

Checklistor att gå efter när man testar t ex formulär, knappar eller webbsidor dokumenteras och finns 

samlade på ett och samma ställe. 

Testfall 

Testfall dokumenteras och sparas så att alla testare och andra berörda kommer åt dem. Det ska även 

tydligt framgå när de senast kontrollerades eller uppdaterades. 

Övrigt 

Några exempel på vidare dokumentation är följande: 

 Tidsestimat – hur lång tid det beräknas ta att regressionstesta respektive applikation 

 Bugghantering – hur buggar registreras och vad som ska tänkas på då 
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 Introduktion – terminologi, applikationsförteckning och annan information för nya testare 

4.5 Avslutande intervju med testare 
Mitt syfte med detta arbete är att skapa en processbeskrivning med väldefinierade steg för 

testavdelningen att arbeta efter. En sådan finns nu som bilaga till denna rapport och kommer även att 

dokumenteras där Företaget AB lagrar sina processbeskrivningar. 

Efter att ha presenterat mitt förslag på testprocess för testaren, så gjordes en ny intervju med samma 

grundfrågor som innan studien inleddes. Testarens nya bild av testprocessen är följande: 

Förberedelse inför testarbete 

Kommande publiceringar läggs in i IT-avdelningens roadmap och utifrån det planerar testarna in 

regressionstester. Testarna estimerar hur många timmar de har tillgängliga och hur många timmar som 

behövs för test inom sprint. Vad gäller framförhållning så finns det absolut inför publiceringar nu, man 

bokar in test minst två veckor innan. Ibland kan man få frågan om man har tid att testa något utanför 

planeringen, men då har man åtminstone chans att säga nej. 

Processen som helhet 

Nu finns det en dokumenterad testprocess. Exempel på processteg man går igenom är kravgranskning, 

planering och olika former av testning. Vidare deltar testarna på ett möte inför sprintstart där alla krav 

gås igenom. Inför det mötet har testarna granskat acceptanskriterierna för att kunna komma med 

eventuella invändningar eller frågor. När sprinten drar igång kan det dröja någon dag eller två innan 

något publiceras i testmiljön. Då kontaktar utvecklarna testarna som går in och testar. 

Testaren uttrycker att det känns strukturerat nu och att det är rätt stor skillnad jämfört med innan.  

Uppföljning efter testarbete 

Det finns dokumentation i form av krav och felrapporter med respektive kommentarsflöden. 

Testkörningar för regressionstester finns lagrade. Även en testdatabank har upprättats. 

Mognadstrappan 

I mognadstrappan står testavdelningen på steg 4 efter framtagen testprocess. Tack vare att de granskar 

kraven kan de redan i ett tidigt stadie avgöra om det kommer att fungera eller ej. 

4.6 Avslutande kvantitativ utvärdering av testprocessen 
Resultatet av den kvantitativa delen av studien, där jag tagit hjälp av Huynhs och Segelfeldts (2009) 

utvärderingsmetod presenteras nu av två diagram. 
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Figur 3 – Jämförelse mellan startläge och resultat. Testprocessen utvärderad mha Huynhs och Segelfeldts 

(2009) metod. Kriterierna visas uppdelade i hur hög effekt de anses kunna ha på en testprocess. Varje 

kriterium är sedan graderat till om det är ej uppfyllt, beaktat, delvis uppfyllt eller helt uppfyllt i 

testprocessen som utvärderas. De streckade linjerna visar startläget och de fyllda linjerna resultatet. 

Bland kriterierna med hög effekt på testprocessen har antalet helt uppfyllda fördubblats. Antalet helt 

uppfyllda kriterier med medelhög effekt har tredubblats. Bland kriterierna med låg effekt fanns tidigare 

inga som var helt uppfyllda, men nu finns sex stycken. Kriterier som ej är uppfyllda finns över huvud 

taget inte längre.  
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Figur 4 – Jämförelse mellan startläge och resultat. Testprocessen utvärderad mha Huynhs och Segelfeldts 

(2009) metod. Fördelningen mellan kriterierna uppdelade i kategorier. Procenten visar hur mycket som 

täcks av det totala antalet möjliga poäng för varje kategori. Det mörka visar höjningen från startläge till 

resultat. 

Alla kategorier har höjts. De kategorier som i början av studien hade låg täckning har nu alla kommit 

över 50%. Granskning är den kategori där det har hänt allra mest, den har gått från 11% till 83%. Även 

riskhantering har växt rejält, från 21% till 67%. På tredjeplatsen om vilken kategori det har hänt mest i 

kommer planering. Den stapeln har gått från 61% till 90%. Beställare, dvs sådant som rör 

dokumentation, har växt från 33% till 56%. 

4.7 Kommentar från utvecklingschef 
Den nya testprocessen är registrerad där Företaget AB dokumenterar processer och genomläst av 

chefen för utvecklingsavdelningen. Hans kommentar är följande: 

”Ser riktigt bra ut tycker jag. Läste ganska snabbt men en punkt jag inte riktigt såg flödet för var 

kopplingen mellan nya testfall och uppdatering av befintliga regressionstester? Sedan tycker jag att om 

QA planning är med så borde kanske ett retromöte ingå? D.v.s. att QA tar ett eget möte efter 

review/retro med övriga scrum-teamet. Oavsett hur ni vill göra så borde det kanske vara med i 

processen. Bra jobbat!” 

Med QA menas Quality Assurance som testavdelningen på Företaget AB kallas för. 
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5. Analys 
Här analyserar jag valen av processteg som gjorts och knyter an till teorin. Hur har tankarna gått vid 

valet av processteg? 

Det första steget, kravgranskning, bygger på faktumet som nämndes i teoridelen – att fel kostar mindre 

att åtgärda ju tidigare de hittas. Otydliga krav kan skapa stora problem längre fram, och genom att 

testarna går in och granskar dem innan utvecklingen inleds, så minskar risken för feltolkningar eller 

osammanhängande krav. Samtidigt tvingas testaren sätta sig in i kravet på djupet vilket gör att hen är 

mer redo att börja testa när det väl är dags.  

I den inledande kvantitativa delen av studien kom det även fram att just granskning är ett av de steg 

testprocessen fick lägst poäng på. Endast 11% täcktes. Slår man ihop det med hur viktigt det är att hitta 

fel så tidigt som möjligt är kravgranskning ett givet steg i testprocessen. Detta är steget som det under 

studien hänt mest med – täckningen har ökat till 83%. 

Andra steget, planering, är förutom det uppenbara att testarna får en bättre framförhållning, även en 

del i att skapa bättre kommunikation med utvecklarna. I teoridelen radades egenskaper upp som en bra 

testare bör ha enligt Swedish Software Testing Board (2011). De flesta av de egenskaperna är sådana 

som övas upp i det dagliga testarbetet, men just kommunikation med utvecklare kan sannolikt även 

förbättras via bra rutiner. Planeringsmötet som nu ingår i testprocessen efterföljs därför av en 

sammanfattning som skickas till bl a chefen för utvecklingsavdelningen.  

Just planering fick testprocessen ändå rätt hög poäng på i den inledande kvantitativa delen av studien, 

men däremot var riskhantering en av de delar den fick sämst på med endast 21% täckning. 

Riskhanteringen täcks därför in under planeringsmötet. Där lyfts eventuella risker testarna ser framöver 

och så tas det fram en handlingsplan för att minimera dem. Under teoridelen lyftes Riksrevisionsverkets 

granskning av statliga IT-projekt som visade sig påverkas väldigt negativt bl a på grund av bristande 

riskhantering. För att ligga steget före är detta därför något testprocessen bör innehålla. Täckningen för 

riskhantering har ökat till 67%. 

Hantering av testdata, det tredje steget, handlar om struktur och effektivitet. När det väl är dags för 

regressionstest ska det gå fort – testdata ska så långt som möjligt finnas redo och vara uppdaterad.  

Själva testningen går efter acceptanskriterier uppsatta för kraven, checklistor och innehåller även byte 

av applikation med en testkollega. Detta handlar i grund och botten om att få stöttning i testningen, dels 

från kriterier/listor och dels från en annan person. På så vis slipper allt ansvar ligga på en enda person 

och dennes kompetens.  

Det femte steget, hantering av testfall, handlar precis som tredje steget om att hela tiden hålla 

regressionstesterna uppdaterade och redo att sättas igång. Det handlar även om det som nämndes i 

teoridelen, att användarna naturligtvis inte ska behöva hitta sådana buggar som testarna helt enkelt har 

missat att testa. Varenda del av applikationen ska täckas av testfallen. Chansen för att lyckas med detta 

ökar om testfallen regelbundet ses igenom och hålls efter. 

I övrigt har jag inte gått in på djupet på just själva testteknikerna som används, eftersom de visade sig få 

rätt så höga poäng i den kvantitativa delen av studien.  
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Det sjätte och avslutande steget i testprocessen, dokumentation, är till för att testarna ska utvecklas, 

föra vidare information och säkra upp om något skulle gå fel.   

I den kvantitativa delen av studien fick testprocessen låg poäng på kriterierna som rörde dokumentation 

(benämnda ”beställare”), med 33% täckning. Dokumentationen har ökat, nu finns dels testprocessen 

dokumenterad (mitt syfte med denna studie), och utöver det finns även dokumentation kring planering, 

möten, testdata, checklistor, tidsestimat, introduktion samt tillvägagångssätt. Täckningen för denna 

kategori har ökat till 56%. Denna ligger nu lägst av alla kategorier, något som skulle kunna bero på att 

testarna arbetar agilt. I teoridelen lyfter jag att dokumentationen inte kan vara alltför omfattande i ett 

agilt arbetssätt. 
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6. Diskussion 
Här för jag en diskussion kring vad jag har åstadkommit eventuella svagheter med studien. 

6.1 Tillägg i testprocessen 
Chefen för utvecklingsavdelningen saknade två konkreta saker i mitt förslag på testprocess – kopplingen 

mellan nya testfall och uppdatering av befintliga regressionstester, samt retromöte för testarna.  

Jag håller med om båda punkterna och lägger till dem i processbeskrivningen. Uppdatering och 

regelbunden genomgång av befintliga testfall är absolut nödvändigt för att de hela tiden ska vara redo 

för regressionstest. Retromöte för testarna, där de går igenom vad som gått bra och mindre bra den 

senaste tiden, kan hjälpa till att utveckla testprocessen kontinuerligt. I teoridelen beskrivs högsta steget 

i mognadstrappan som att hela organisationen är fokuserad på kontinuerlig processförbättring. Man 

försöker ligga steget före och se svagheter i processen innan problem dyker upp. För att kunna göra 

detta behövs absolut ett retromöte.  

6.2 Brist på intervjupersoner 
Jag hade gärna velat ha mer data att gå på i den här studien. Nu fick jag förlita datainsamlingen på en 

testare och dennes bild av allt. Studien hade blivit starkare med fler personer att intervjua och samla 

åsikter från. Tyvärr fanns endast denna testare att tillgå. Det fanns en person till som var insatt i 

testarnas arbete, den förra chefen för utvecklingsavdelningen, men han slutade precis i början av denna 

studie. 

6.3 Optimism vid starten 
Intervjuerna som har utförts efter mitt förslag på testprocess, där en testare har fått ge sin bild av vad 

som har förändrats jämfört med innan, är utförda strax efter implementeringen. Någon längre 

testperiod har inte genomförts i denna studie. Därav finns det förstås en risk att resultaten dalar när det 

gått en tid, om testaren som tillfrågats haft en alltför optimistisk syn inför förändringen just i starten.  

6.4 Orimligheten i 100% täckning 
En kategori nådde 100% täckning i den avslutande kvantitativa utvärderingen av testprocessen. Det 

gällde testtekniker och för mig känns det inte rimligt. 100% innebär att det inte kan bli bättre, och där 

tror jag inte att testavdelningen är. Dock är det svårt att säga om detta beror på en något för optimistisk 

bild hos testaren, eller om det beror på brister i utvärderingsmetoden som använts. Kategorin 

testtekniker representerades av tolv kriterier varav fyra avfärdades som ej intressanta. Åtta kriterier är 

inte helt orimligt att man kan uppfylla helt, så kanske är det därför täckningen blev 100%. Om inte annat 

tyder det på gott självförtroende hos testaren, något som visar att osäkerheten som nämndes i början 

av studien har minskat.  

6.5 Händelser utanför studien 
Några få av kriterierna har fått högre gradering i den avslutande utvärderingen på grund av händelser 

som inte har en direkt koppling till denna studie. T ex finns vid slutet av studien tydliga roller inom 

testavdelningen som inte fanns i början av studien. Här är det svårt att avgöra om det är något som växt 

fram tack vare ökat fokus på processutveckling, eller om det är något som skulle ha skett oavsett. Jag 

har ändå valt att ta med dessa kriterier i beräkningen då jag gjort bedömningen att det finns en 
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anledning till att ändringarna har skett nu, under tiden av denna studie, och inte tidigare. Utvecklingen 

av en process kan skapa en god cirkel och få igång även kringliggande processer. 

7. Slutsats 
Mitt syfte med denna studie var att skapa en processbeskrivning med väldefinierade steg för 
testavdelningen att arbeta efter.  

En processbeskrivning med väldefinierade steg finns nu, och bland dessa finns tillvägagångssätt vad 

gäller både förberedelse inför testarbete och uppföljning efter testarbete.  

Rutinerna som införts främjar även att organisationen ska känna sig trygg med att rådfråga testarna om 

publiceringar, samt att testarna i sin tur ska känna sig trygga med sitt ansvar. Testarna kommer att ha 

ett planeringsmöte där det finns möjlighet att lyfta risker och prata igenom hur de minimeras. Det i sig 

ger goda chanser för bättre trygghet. Vad gäller själva testningen införs checklistor att luta sig mot för 

att inte glömma något, samt byte av applikation med varandra. Det sistnämnda för att ett extra par 

ögon minskar risken att missa något viktigt, plus att man då på ett enklare sätt kan diskutera problem 

angående applikationen med en testkollega. 

I den inledande intervjun med testaren användes ord som ”kaosigt” och ostrukturerat. I den avslutande 

intervjun uttryckte samma testare att det nu kändes strukturerat och att det var rätt stor skillnad från 

innan.  

Möjligheten att säga nej när någon dyker upp med förfrågningar om obokade tester är ny. Kanske har 

den även funnits tidigare, men det har inte upplevts som det. Detta kan komma av att testavdelningen 

kommit in i ett bra planeringsflöde där det blir väldigt tydligt vad som ska göras och när. Då har man 

något att luta sig mot när det kommer in extrauppgifter från sidan, antingen går det eller så går det inte 

och då måste man helt enkelt säga nej eller planera om. Att säga nej alternativt planera om, istället för 

att bara trycka in saker så fort någon ber om det, gör att man lägger tid på rätt saker vilket bidrar till 

effektivitet.   

Min hypotes för detta examensarbete var att ”Genom att införa en dokumenterad testprocess 

förbättras struktur, effektivitet och stabilitet i testarnas arbete”. Jag anser att min studie visar att denna 

hypotes stämmer. Strukturen förbättras framför allt av planeringen och dokumentationen. Effektiviteten 

kommer särskilt av hanteringen av testdata och testfall, men även av kravgranskning som inte har gjorts 

tidigare. Stabiliteten kommer av att det nu faktiskt finns en standardiserad process som går att utgå 

ifrån i alla projekt. Detta gör det också enklare att introducera nya medarbetare till testavdelningen, 

samt skapa förståelse för testarnas arbete utanför avdelningen.  
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Bilaga 1 – inledande intervju med testare 
Intervjun utfördes på Företaget AB:s kontor i början av studien, i ett avskilt och bokat mötesrum.  

Finns det en testprocess idag? 

Nej. 

Hur ser arbetssättet för dig som testare ut? 

Utvecklarna skapar funktionalitet och när de är klara lägger de över det på mig. Det hela är lite ”kaosigt” 

och inte speciellt strukturerat. Jag får hålla koll på när det finns något klart och redo för test, och då går 

jag in och testar. Det fungerar lite olika i olika projekt – i vissa känns det mer strukturerat än i andra. 

Finns det enligt dig några processteg? 

Nej. 

Finns det någon testplanering idag? 

Till viss del. 

Hur ser den ut? 

Jag testar och vid sidan av skriver jag testfall. Det krävs att jag är mycket flexibel då utvecklarna kan 

komma och fråga om jag kan testa av något samma dag. Till viss del planerar jag i Outlook. 

Finns det någon framförhållning? 

Den är kort i så fall. Så fort någon är klar med något så förväntas jag i princip kunna testa. 

Finns det någon dokumentation idag? 

Ja. 

Vilken dokumentation finns? 

I ReQtest lagrar vi alla testkörningar vi har gjort. Jag sparar viss testdata för ett projekt med 

inloggningsuppgifter och så. För andra projekt sparar jag ingen testdata. 

Var i processtrappan tycker du att testprocessen befinner sig idag (se bilaga 3)? 

På steg 2. 

Vad gör att testprocessen hamnar där? 

Vissa projekt, eller åtminstone ett, känns väldigt uppstyrt och strukturerat medan andra känns ganska 

ostrukturerade. Vi dokumenterar i form av testfall.  
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Bilaga 2 – avslutande intervju med testare 
Intervjun utfördes på Företaget AB:s kontor i slutet av studien, i ett avskilt och bokat mötesrum.  

Finns det en testprocess idag? 

Ja. 

Hur ser arbetssättet för dig som testare ut? 

Vi har ett möte där vi går igenom stories som kommer med i nästa sprint. Där har jag som testare 

granskat acceptanskriterierna innan. Sen har vi sprintplanering där vi lyfter in olika stories i sprinten. Sen 

drar sprinten igång och efter en till två dagar så publicerar de i stagemiljön och då kontaktar de mig. Jag 

testar funktionaliteten och godkänner eller skickar tillbaka till utvecklaren.  

Finns det enligt dig några processteg? 

Ja. Det är granskning av krav, acceptanstestning, regressionstestning inför release och smoketestning 

efter release. Och planering då.  

Hur ser testplaneringen ut? 

Inför release för vi in det i roadmapen och utifrån det planeras regressionstesterna. Inom sprinten kollar 

jag två veckor framåt och estimerar hur många timmar jag har eller behöver lägga på testning. Vad 

strukturerat det känns när jag har så mycket att berätta! Rätt stor skillnad faktiskt.  

Finns det någon framförhållning? 

Det finns inför releaser, man bokar det minst två veckor innan. Inom sprinten ser man hur de estimerat 

och håller koll därefter. Sen kan man få frågan om man har tid att testa extra.  

Har du möjlighet att säga nej då? 

Ja. 

Finns det någon dokumentation idag? 

Ja.  

Vilken dokumentation finns? 

Det finns bl a alla stories och buggrapporter med kommentarsflöden. Testkörningar från 

regressionstesterna. Testdatabank.  

Var i processtrappan tycker du att testprocessen befinner sig idag (se bilaga 3)? 

På steg 4. 

Vad gör att testprocessen hamnar där? 

Vi granskar redan innan nu, så vi behöver inte testa för att avgöra om det kommer fungera eller ej. Jag 

funderade på 5:an också, för vi har ju en process, och du jobbar med att förbättra den hela tiden. Men 

sen kan jag inte avgöra hur det går med det.  
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Bilaga 3 – nivåerna i CMM med inriktning mot testprocesser 
Ulf Eriksson (2004) har sammanfattat Capability Maturity Model och samtidigt anpassat den till just 

testprocesser. Detta har varit till hjälp under intervjuerna med testaren på Företaget AB, för att 

konkretisera stegen något. 

Nivåerna i CMM Kortfattad beskrivning av nivån 

1. Initial På den initiala nivån är utvecklingen ofta oplanerad ock kaotisk. Processer 
saknas helt och det går inte att förutse tid och kostnad för utveckling. 
Testprocessen är lika oplanerad som den övriga utvecklingen. Lyckade 
resultat beror på enskilda personers arbetsinsatser. 

2. Repeterbar På den här nivån finns det vissa processer, men endast på projektnivå. 
Det innebär att ett projekt kan ha en välordnad testprocess, men 
processen används inte i de andra projekten eller ser olika ut från projekt 
till projekt. Organisationen använder erfarenhetsåtervinning för att dra 
nytta av positiva och negativa erfarenheter. Det finns vissa grundläggande 
dokument som testplan och testfall. 

3. Definierad På den här nivån finns det strategier på organisationsnivå. 
Standardiserade metoder finns dokumenterade och används i flera 
projekt. Metoderna används alltid, även vid hård belastning. På de 
tidigare nivåerna läggs metoderna ofta åt sidan när kritiska fel hittas i 
driftmiljön. Dokumentationen som ligger till grund för testerna granskas 
innan testarbetet inleds. Testarbetet inleds inte förrän dokumenten är 
granskade och godkända. Testresultatet används för att avgöra när 
systemet är klart. 

4. Styrd Först på den här nivån introduceras statistiska metoder som stöd för 
systemutvecklingen. Systemets kvalitet kvantifieras i förväg och detta 
ligger till grund för att avgöra om systemet ska godkännas eller ej. 
Statistik samlas in kontinuerligt och används för att justera systemet och 
säkerställa att tidplanen hålls.  

5. Optimerande Den här nivån kallas optimerande, inte optimerad. Tanken är att 
utvecklingen aldrig ska avstanna, processerna kan alltid justeras 
ytterligare. Det här steget är en vidareutveckling av steg 4. Här testas 
kontinuerligt nya tekniker och processer. Man gör både små förändringar 
av de existerande metoderna och stora förändringar som kan innebära att 
man byter ut hela testprocessen. Detta görs för att ytterligare förbättra 
företagets processer. 

 

(Ulf Eriksson 2004) 
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Bilaga 4 – kriterielista för utvärderingsmetod inklusive gradering 
gjord av testare på Företaget AB 
Från magisteruppsatsen Hur vet vi att vi gör rätt? av Huynh, C. och Segelfeldt, M. (2009).  

Kriterierna graderade av testare på Företaget AB, i ett avskilt och bokat mötesrum, vid två olika tillfällen. 

Ett för startläget och ett för resultatet. 

Nr Kriterium Effekt Område Startläge Resultat 

1 Planering av testarbetet 

inleds tidigt i 

systemutvecklingsprocessen 

HÖG Planering DELVIS 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

2 Bra riskmedvetenhet hos 

testgruppen innan 

testarbetet börjar 

(riskidentifiering innan 

testarbetet) 

HÖG Riskhantering BEAKTATS DELVIS 

UPPFYLLT 

3 Bra riskmedvetenhet hos 

testgruppen under 

testarbetet (kontinuerlig 

riskidentifiering under 

testarbetet) 

MEDEL Riskhantering BEAKTATS DELVIS 

UPPFYLLT 

4 Planering av vad som skall 

göras då riskincidenter 

inträffar finns dokumenterad 

(framtagen handlingsplan för 

risker) 

HÖG Riskhantering EJ UPPFYLLT DELVIS 

UPPFYLLT 

5 Bra planering av tid som även 

täcker oförutsedda händelser 

(strukturerad estimering av 

tid för testarbetet) 

HÖG Planering DELVIS 

UPPFYLLT 

DELVIS 

UPPFYLLT 

6  Ha SMARTa krav (granskning 

av kravdokument) 

HÖG Övrigt BEAKTATS DELVIS 

UPPFYLLT 

7 Kommentera andras 

dokument på frivillig basis 

(informell granskning) 

LÅG Granskning DELVIS 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

8 Hålla granskningstillfällen 

(formell granskning) 

LÅG Granskning EJ UPPFYLLT HELT 

UPPFYLLT 
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9 Finns kunniga och/eller 

erfarna granskare 

(framtagning av formella 

roller i granskningsarbetet) 

LÅG Granskning EJ UPPFYLLT HELT 

UPPFYLLT 

10 Veta när olika dokument skall 

granskas och eventuellt vilka 

roller som skall delta vid vilka 

granskningar (framtagen 

granskningsplan) 

LÅG Granskning EJ UPPFYLLT HELT 

UPPFYLLT 

11 Dokumentation om när 

granskning kan påbörjas finns 

(fastställda startkriterier för 

granskningsarbetet) 

LÅG Granskning EJ UPPFYLLT DELVIS 

UPPFYLLT 

12 Dokumentation om 

avgörandet om granskning 

kan avslutas finns (fastställa 

slutkriterier för 

granskningsarbetet) 

LÅG Granskning EJ UPPFYLLT BEAKTATS 

13 Dokumentation om när 

testerna kan inledas finns 

(testplan med fastställda 

startkriterier för testarbetet) 

HÖG Planering DELVIS 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

14 Dokumentation om 

avgörandet om testerna kan 

avslutas finns (testplan med 

fastställda slutkriterier för 

testarbetet) 

HÖG Planering DELVIS 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

15 Riktlinjer för hur systemet 

vanligen skall testas finns 

dokumenterad (beskriven 

teststrategi) 

HÖG Planering BEAKTATS DELVIS 

UPPFYLLT 

16 Beskrivning av vad som skall 

testas finns dokumenterad 

(beskrivet testobjekt i 

testplan) 

HÖG Planering DELVIS 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

17 Beskrivning av testarbetets 

omfattning finns 

dokumenterad (beskriven 

omfattning i testplan) 

MEDEL Planering DELVIS 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 
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18 Beskrivning av testarbetets 

avgränsning finns 

dokumenterad (beskriven 

avgränsning i testplan) 

HÖG Planering BEAKTATS DELVIS 

UPPFYLLT 

19 Riktlinjer för när testarbetet 

skall avbrytas samt upptas 

finns dokumenterade 

(beskrivet avbrytande och 

upptagande i testplan) 

MEDEL Planering DELVIS 

UPPFYLLT 

DELVIS 

UPPFYLLT 

20 Beskrivning av testmiljö finns 

dokumenterad (beskriven 

testmiljö i testplan) 

HÖG Övrigt DELVIS 

UPPFYLLT 

DELVIS 

UPPFYLLT 

21 Vem som ansvarar för 

testaktiviteter finns 

dokumenterad (beskrivet 

ansvarsdokument med roller 

och ansvar) 

HÖG Planering HELT 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

22 När planering, genomförande 

och uppföljning av tester skall 

genomföras och vara 

avslutade finns 

dokumenterade (framtagen 

tidplan för testarbetet) 

HÖG Planering DELVIS 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

23 Testplanen blivit godkänd av 

behörig person (godkännande 

av testplanen) 

HÖG Planering DELVIS 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

24 Vem som skall genomföra 

test finns dokumenterad 

(framtagen tidplan i testplan) 

HÖG Planering DELVIS 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

25 Vilka testfall som genomförs 

med tillhörande testdata, 

förberedelser och 

återställning finns 

dokumenterade (framtagen 

testspecifikation) 

HÖG Testfall BEAKTATS HELT 

UPPFYLLT 

26 Gemensam struktur används 

för alla testfall 

HÖG Testfall HELT 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 
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27 Veta hur test skall 

genomföras (framtagen 

testfall) 

HÖG Testfall HELT 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

28 Veta vilken testdata som 

behövs för test (framtagen 

testfall med tillhörande 

testdata) 

MEDEL Testfall DELVIS 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

29 Tydliga riktlinjer för 

testfallens genomförande 

(teststeg i testfallen) 

HÖG Testfall HELT 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

30 Veta vad som förväntas av 

test (framtagen testfall med 

beskrivning av förväntat 

resultat) 

HÖG Testfall HELT 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

31 Veta vilka tester som är 

viktigast (prioritering av 

testfallen) 

HÖG Testfall BEAKTATS DELVIS 

UPPFYLLT 

32 Framtagna testfall täcker alla 

väsentliga områden av 

systemet 

HÖG Testfall DELVIS 

UPPFYLLT 

DELVIS 

UPPFYLLT 

33 Veta vilken ordning testfallen 

körs (framtaget testschema) 

MEDEL Planering DELVIS 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

34 Regressionstester som täcker 

alla väsentliga områden av 

systemet är framtagna och 

dokumenterade 

MEDEL Planering HELT 

UPPFYLLT 

DELVIS 

UPPFYLLT 

35 Kunnig och/eller erfaren 

testledare över testarbetet 

HÖG Planering DELVIS 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

36 Kunnig och/eller erfaren 

testare för testarbetet finns 

HÖG Planering HELT 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

37 Kunnig och/eller erfaren 

testdataadministratör inom 

testarbetet finns 

MEDEL Planering DELVIS 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

38 Kunnig och/eller erfaren 

testfallsdesigner för 

testarbetet finns 

HÖG Planering DELVIS 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 
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39 Kunnig och/eller erfaren 

automatiseringstestare för 

testarbetet finns 

MEDEL Planering EJ UPPFYLLT DELVIS 

UPPFYLLT 

40 Kunnig och/eller erfaren 

prestandatestare för 

testarbetet finns 

HÖG Planering EJ UPPFYLLT BEAKTATS 

41 Kunnig och/eller erfaren 

testmiljöansvarig för 

testarbetet finns 

MEDEL Planering HELT 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

42 Kunnig och/eller erfaren 

testkoordinator för 

testarbetet finns 

MEDEL Planering BEAKTATS HELT 

UPPFYLLT 

43 Kunnig och/eller erfaren 

teststrateg för testarbetet 

finns 

HÖG Planering EJ UPPFYLLT HELT 

UPPFYLLT 

44 Testarna informeras om 

varandras arbete (dagliga 

avstämningsmöten/ 

veckomöten) 

HÖG Planering DELVIS 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

45 Resultat av varje typ av 

genomförd test 

dokumenteras (testlogg) 

HÖG Testfall HELT 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

46 Alla funna fel dokumenteras 

(en felrapport per funnet fel) 

HÖG Testfall HELT 

UPPFYLLT 

DELVIS 

UPPFYLLT 

47 Riktlinjer för 

felrapporteringsprocessen 

finns dokumenterad 

HÖG Testfall BEAKTATS DELVIS 

UPPFYLLT 

48 Mall för felrapport är 

förutbestämt och 

dokumenterad 

HÖG Testfall BEAKTATS HELT 

UPPFYLLT 

49 Test utanför testfallen 

genomförs (ad hoc–tester) 

HÖG Testtekniker HELT 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

50 Strukturerat test med hjälp av 

erfarenhet genomförs 

(utforskande testning) 

LÅG Testtekniker DELVIS 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

51 Test utan att kännedom om 

hur systemet är konstruerat 

HÖG Testtekniker HELT 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 
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inuti genomförs (black box–

test) 

52 Test av systemet med vanlig 

input genomförs (positiv test) 

HÖG Testtekniker HELT 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

53 Test av systemet med ovanlig 

input genomförs (negativ 

test) 

HÖG Testtekniker HELT 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

54 Test av systemet med hjälp av 

extrema sätt genomförs 

(extremtest) 

MEDEL Testtekniker DELVIS 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

55 Test av systemet med input 

som motsvarar gränsvärden 

genomförs 

(gränsvärdesanalys) 

HÖG Testtekniker DELVIS 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

56 Test av systemet utöver den 

normala användningen 

genomförs (såpoperatest) 

LÅG Testtekniker DELVIS 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

57 Test med kännedom om 

systemets interna struktur 

genomförs (white box–test) 

HÖG Testtekniker EJ 

INTRESSANT 

(utförs, om 

aktuellt, av 

utvecklare) 

EJ 

INTRESSANT 

(utförs, om 

aktuellt, av 

utvecklare) 

58 Test av systemets kodsatser 

genomförs (kodsatstestning) 

MEDEL Testtekniker EJ 

INTRESSANT 

(utförs, om 

aktuellt, av 

utvecklare) 

EJ 

INTRESSANT 

(utförs, om 

aktuellt, av 

utvecklare) 

59 Test av systemets möjliga 

beslutsvägar genomförs 

(kodgrenstestning) 

HÖG Testtekniker EJ 

INTRESSANT 

(utförs, om 

aktuellt, av 

utvecklare) 

EJ 

INTRESSANT 

(utförs, om 

aktuellt, av 

utvecklare) 

60 Test av systemets loopar 

genomförs (looptestning) 

MEDEL Testtekniker EJ 

INTRESSANT 

(utförs, om 

aktuellt, av 

utvecklare) 

EJ 

INTRESSANT 

(utförs, om 

aktuellt, av 

utvecklare) 
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61 Ha bra kodstandard (manuell 

kodgranskning & med hjälp 

av verktyg) 

HÖG Övrigt EJ 

INTRESSANT 

(utförs, om 

aktuellt, av 

utvecklare) 

EJ 

INTRESSANT 

(utförs, om 

aktuellt, av 

utvecklare) 

62 Fullständig testgenomförande 

(test, omtest & 

regressionstest) 

HÖG Planering HELT 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

63 Felklassningsråd/ändringsråd 

används 

MEDEL Övrigt DELVIS 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

64 Testverktyg används MEDEL Övrigt HELT 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

65 Beslutsunderlag finns för 

beställaren av testarbetet 

(testrapport) 

HÖG Beställare BEAKTATS DELVIS 

UPPFYLLT 

66 Avvikelser från testplanen 

dokumenteras (testrapport) 

HÖG Beställare BEAKTATS BEAKTATS 

67 Sammanfattning av funna fel 

under testarbetet 

dokumenteras (testrapport) 

HÖG Beställare BEAKTATS DELVIS 

UPPFYLLT 

68 Erfarenhetsåtervinning 

utnyttjas (sammanställning av 

positiva/negativa 

erfarenheter från testarbetet) 

HÖG Övrigt DELVIS 

UPPFYLLT 

HELT 

UPPFYLLT 

69 Överlämningsdokument är 

framtaget 

MEDEL Beställare EJ 

INTRESSANT 

(utförs, om 

aktuellt, av 

produktägare) 

EJ 

INTRESSANT 

(utförs, om 

aktuellt, av 

produktägare) 

 

  



Maria Jansson  Testprocessen – struktur, effektivitet och stabilitet 
 

39 
 

Bilaga 5 – väldefinierad processbeskrivning 
Följande processbeskrivning är resultatet av denna studie, efter återkoppling från testare och chef för 

utvecklingsavdelningen, och dokumenteras där Företaget AB lagrar sina processbeskrivningar. 

KRAVGRANSKNING 

Inför varje sprint läser testaren igenom kommande funktionalitet och dess acceptanskriterier. Testaren 

har en dialog med produktägaren och påpekar om det finns frågetecken eller saknas information som 

behövs för att senare kunna testa funktionen.  

PLANERING 

Testarnas tid är uppdelad i tid inom sprinten och tid som läggs på övriga testaktiviteter.  

PLANERING INOM SPRINTEN 

 Testaren går igenom sin kalender och estimerar hur mycket tid hen kommer att finnas tillgänglig 

för test i nästkommande sprint. Detta registreras under sprintplaneringen. 

 Testaren tidsestimerar testerna som ska ingå i sprinten och flaggar om hen inte tror sig hinna 

med allt innan sprinten är slut. 

 Det är nu upp till testaren att regelbundet, helst varje dag, gå in och se om något är redo för 

test. Det testas då direkt alternativt planeras in så fort som möjligt.  

PLANERING AV ÖVRIGA TESTAKTIVITETER 

Större testaktiviteter som ligger utanför sprinten, t ex regressionstest inför en uppdatering, planeras in i 

IT-avdelningens roadmap som finns här. 

PLANERINGSMÖTE 

En gång i veckan hålls ett retro-/planeringsmöte. Agenda för det finns här (se bilaga 6). 

HANTERING AV TESTDATA (FÖR REGRESSIONSTESTER) 

Vid regressionstester finns aktuell testdata samlad i en testdatabank. Den finns här. 

Nollställ testdatapaketet efter avslutat regressionstest så att det är redo för nästa testare. 

TESTNING 

 När det är dags att börja testa går testarna efter acceptanskriterierna på ny funktionalitet.  

 När applicerbart går de även efter checklistor som finns här. 

 En gång per sprint byter testarna applikation med varandra i ett par timmar för att få fler 

granskande ögon. Detta ska om möjligt ske en fast tid varje sprint.  

HANTERING AV TESTFALL 

 Första dagen i sprinten använder testaren till att skriva testfall för funktionalitet utvecklad i 

föregående sprint.  

 Samtidigt säkerställer testaren att redan existerande testfall uppdateras om nödvändigt.  
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 I samband med att testfall skapas uppdateras även testdatabanken för berörd applikation med 

testdata. 

DOKUMENTATION 

Fundera över om det är något du bör dokumentera för att underlätta framöver.  

Uppdatera om nödvändigt följande: 

• Tidsestimat för regressionstest av respektive applikation (här) 

SAMLING AV ERFARENHETER 

En gång i veckan hålls ett retro-/planeringsmöte. Agenda för det finns här. 
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Bilaga 6 – agenda för testarnas retro-/planeringsmöte 
En gång i veckan hålls enligt testprocessbeskrivningen ett retro-/planeringsmöte för testarna. Agenda 

för detta möte är följande. 

 Retrospektiv – vad har varit bra och vad kan bli bättre? 

 Applikationsdemo – testarna visar upp ny funktionalitet och vad som hänt sedan sist i de 

applikationer de är testansvariga för 

 Riskminimering – testarna lyfter eventuella orosmoln kring kommande publiceringar.  

o Känns något osäkert, och hur kan osäkerheten i så fall minskas? 

o Om något går fel, vad är det mest troligt då och hur motverkas det?  

o Behövs fler testare blandas in? Behövs något kontrolleras med annan avdelning? 

 Framförhållning. Testarna tittar igenom kommande veckor i IT-avdelningens roadmap för att se 

om de är förberedda på publiceringar och annat som är på gång.  

o Finns det någon publicering där testarna ännu inte är inbokade som testresurser?  

o Finns det någon period som behöver täckas upp med extrapersonal? 

 Innovationstid – vad planerar testarna att göra på sin innovationstid? 

En summering av mötet skickas till chefen för utvecklingsavdelningen. 
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Bilaga 7 – diagram över fördelningen mellan kriterierna 
uppdelade i prioritet 
Följande diagram visar fördelningen mellan kriterierna uppdelade i prioritet. Kriterier, gradering och 

poängsystem är hämtade från magisteruppsatsen Hur vet vi att vi gör rätt? av Huynh, C. och Segelfeldt, 

M. (2009).   

 

Testprocessen under startläget – Kriterierna visas uppdelade i hur hög effekt de anses kunna ha på en 

testprocess. Varje kriterium är sedan graderat till om det är ej uppfyllt, beaktat, delvis uppfyllt eller helt 

uppfyllt i testprocessen som utvärderas. 
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Testprocessen efter resultatet – Kriterierna visas uppdelade i hur hög effekt de anses kunna ha på en 

testprocess. Varje kriterium är sedan graderat till om det är ej uppfyllt, beaktat, delvis uppfyllt eller helt 

uppfyllt i testprocessen som utvärderas. 
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Jämförelse mellan startläge och resultat – Kriterierna visas uppdelade i hur hög effekt de anses kunna ha 

på en testprocess. Varje kriterium är sedan graderat till om det är ej uppfyllt, beaktat, delvis uppfyllt eller 

helt uppfyllt i testprocessen som utvärderas. De streckade linjerna visar startläget och de fyllda linjerna 

resultatet. 
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Bilaga 8 – diagram över fördelningen mellan kriterierna 
uppdelade i kategorier 
Följande diagram visar fördelningen mellan kriterierna uppdelade i kategorier. Kriterier, gradering och 

poängsystem är hämtade från magisteruppsatsen Hur vet vi att vi gör rätt? av Huynh, C. och Segelfeldt, 

M. (2009).   

 

Testprocessen under startläget – fördelningen mellan kriterierna uppdelade i kategorier. 

 

 

Testprocessen efter resultatet  – fördelningen mellan kriterierna uppdelade i kategorier. 
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Jämförelse mellan startläge och resultat – fördelningen mellan kriterierna uppdelade i kategorier. De 

streckade linjerna visar startläget och de fyllda linjerna resultatet. 
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Bilaga 9 – diagram över fördelningen mellan kriterierna 
uppdelade i kategorier och procent  
Följande diagram visar fördelningen mellan kriterierna uppdelade i kategorier och procent. Kriterier, 

gradering och poängsystem är hämtade från magisteruppsatsen Hur vet vi att vi gör rätt? av Huynh, C. 

och Segelfeldt, M. (2009).   

 

Testprocessen under startläget – fördelningen mellan kriterierna uppdelade i kategorier och procent 

täckning. Procenten visar hur mycket som täcks av det totala antalet möjliga poäng för varje kategori. 

 

Testprocessen efter resultatet  – fördelningen mellan kriterierna uppdelade i kategorier och procent 

täckning. Procenten visar hur mycket som täcks av det totala antalet möjliga poäng för varje kategori. 
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Jämförelse mellan startläge och resultat – fördelningen mellan kriterierna uppdelade i kategorier och 

procent täckning. Procenten visar hur mycket som täcks av det totala antalet möjliga poäng för varje 

kategori. Det mörka visar höjningen från startläge till resultat. 

 


