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Sammanfattning 

Eftersom testning idag står för runt 50% av kostnader och resurser inom systemutveckling, är 
det av stor vikt att denna organiseras på ett effektivt sätt. Det finns ett antal olika alternativ att 
välja bland när testning ska organiseras, men tidigare forskning fokuserar framförallt på de 
alternativ där rollerna utvecklare och testare är separata. Därför är rollen som testande 
utvecklare, där systemutvecklare och testare kombineras i samma roll, högintressant att 
utforska. Syftet med denna studie är därför att undersöka denna roll närmare och se på för- 
och nackdelar med den. 

 

Studien har utförts som en kvalitativ fallstudie på ett mellanstort systemutvecklingsföretag i 
Östergötland, där rollen testande utvecklare nyttjas. Totalt fem semistrukturerade intervjuer 
utfördes och bland dessa förekommer både testande utvecklare samt personer i 
chefspositioner som respondenter, vilket hjälpte till att lyfta olika perspektiv på rollen. 
Intervjuerna transkriberades och relaterades till den forskning som tidigare presenterats i 
litteraturgenomgången. Det har endast bedrivits ett fåtal studier kring fenomenet testande 
utvecklare, vilken innebar att litteraturgenomgångens huvudfokus hamnade på de separata 
rollerna utvecklare och testare. 

 

Studiens syfte och frågeställning besvarades med ett antal fördelar och nackdelar som rollen 
testande utvecklare medför. Bland fördelarna märks exempel som att personer med denna 
yrkesroll har en hög kvalitetsmedvetenhet, konflikter som vanligtvis uppstår mellan de 
separata rollerna uteblir till stor del när rollerna kombineras och dessutom främjar rollen 
kompetensspridning inom utvecklingsteamen. Exempel på nackdelar är att de testande 
utvecklarna inte tycker att det är särskilt roligt att testa, de upplever att det är svårt att anta ett 
användarperspektiv när de testar och dessutom upplevs det som kostsamt när de testande 
utvecklarna växlar mellan olika arbetsuppgifter och de upplever både en praktisk men även 
en mental ställtid. Då det finns uppenbara för- och nackdelar med denna roll så är frågan hur 
testningen ska organiseras en avvägning som måste göras från fall till fall.  
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Abstract 
Because testing today accounts for around 50% of the costs and resources in system 
development, it is of great importance that this is organized in an efficient manner. There are 
a number of different options regarding how to organize testing, but prior research mainly 
focuses on the separate roles of developers and testers. Therefore, the role of testing 
developer, where system developers and testers are combined into the same role, is of 
significant interest. The purpose of this study is therefore to investigate this role in more 
detail and to examine its pros and cons. 

 

The study has been carried out as a qualitative case study at a medium-sized system 
development company in Östergötland, Sweden, where the role of testing developer is 
utilized. Five semi-structured interviews were conducted with both testing developers and 
people in managerial positions, which helped to lift different perspectives on the role. The 
interviews were transcribed and related to the research previously presented in the literature 
review. Only a few studies have been conducted on the phenomenon of testing developers, 
which meant that the main focus of the literature review was on the separate roles of 
developers and testers. 

 

The purpose and research question of the study was answered with a number of advantages 
and disadvantages that the role of testing developer entails. Advantages are for example high 
quality awareness among people with this professional role, fewer conflicts arise among 
testing developers than what is usually observed when the roles are separate and furthermore, 
the role promotes knowledge transfer within the development teams. Examples of 
disadvantages are that the testing developers do not really enjoy the testing tasks, they find it 
difficult to adopt a user perspective when testing and, in addition, it is perceived as costly 
when the testing developers switch between different tasks and experience both a practical 
but also a mental changeover. Since there are obvious advantages and disadvantages to this 
role, the question of how the testing should be organized, is a trade-off that must be done on a 
case-by-case basis. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel redogör vi för varför denna studie är relevant. Detta görs genom en 
bakgrundspresentation samt en problemformulering som mynnar ut i studiens syfte och 
forskningsfråga. Vi redogör även för studiens målgrupp och de avgränsningar som vi valt att 
göra. Kapitlet avslutas med en disposition där rapportens upplägg visualiseras. 

 

1.1 Bakgrund 
Systemutveckling är en komplex process vars livscykel inkluderar aktiviteter som 
problemidentifiering, planering, design, utveckling, testning, driftsättning och underhåll 
(Stackify, 2017). Dessa aktiviteter kräver alla olika roller för att de ska kunna genomföras på 
bästa sätt och dessa roller kräver i sin tur olika färdigheter. Av dessa aktiviteter så står 
testningen av systemen idag för runt 50% av kostnader och resurser inom utveckling 
(Shingadiya & Patel, 2016). Testning är därmed en stor och essentiell del av 
utvecklingsprocessen. Det är av yttersta vikt att testningen utförs på ett väl fungerande sätt 
eftersom det är angeläget att system och programvaror fungerar korrekt. Exempelvis måste 
datorer som är integrerade i självkörande bilar fungera på ett säkert sätt för att undvika 
livsfara, men även informationssystem måste testas genomgående för att vara säkra och 
fungera på ett sätt som är tillfredsställande för användarna och därmed skapa värde för 
verksamheten de används i (Brink, 2018). 

 

För att testningen ska fungera så bra som möjligt krävs det att de som testar besitter kvaliteter 
och färdigheter som passar deras yrkesroll. Pettichord (2000) skriver att testare ofta är 
generalister som kan ha en bred förståelse för olika fält och att de måste vara bekväma med 
konflikter eftersom det ingår i deras arbete att komma med dåliga nyheter. Vidare beskriver 
författaren hur testarens roll skiljer sig från utvecklarens roll. Utvecklarna besitter ofta 
spetskompetens inom sitt tekniska område, något som kan leda till att utvecklarna 
underskattar hur svår testningen kan vara (Pettichord, 2000) och att testarna får kämpa för att 
förtjäna samma aktning som utvecklarna (Cohen, Birkin, Garfield & Webb, 2004). Detta i 
kombination med att testarna kritiserar det arbete som utvecklarna utfört skapar en grund för 
konflikter mellan rollerna. Zhang, Nickels, Poston och Dhaliwal (2018) beskriver mer 
ingående hur rollerna skiljer sig åt och belyser att det är viktigt för verksamheten att dessa 
skillnader förstås och hanteras för att optimera utvecklings- och testningsprocesserna samt 
hantera de konflikter som uppstår. 

 

1.2 Problemformulering 
Som vi i förra stycket konstaterade finns det forskning om konflikter mellan testare och 
utvecklare. Likaså beskriver Pettichord (2000) hur de olika rollerna kräver olika typer av 
färdigheter. Förhållandet mellan utvecklare och testare är alltså komplicerat. Testare och 
utvecklare bör vara olika för att kunna göra ett bra jobb, men olikheten ställer också till med 
problem. Dessutom så påverkar testningsprocessen slutkvaliteten på produkten som utvecklas 
och därmed har testningen inverkan på hela organisationen, vilket gör ämnet högst relevant 
för alla intressenter i ett systemutvecklingsprojekt. 
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Kan det då vara relevant att kombinera utvecklar- och testningsrollen till en och samma för 
att minska denna friktion? Deak, Stålhane och Sindre (2016) berör aspekter av att kombinera 
rollen som testare och utvecklare till en och samma. Vi menar dock att de har testarrollens 
förändring i fokus. Vi anser att de, även när de berör den kombinerade rollen, har 
utgångspunkt i testrollen och fokuserar på en roll som är testare först och främst och 
utvecklare i andra hand. Vi är istället intresserade av för- och nackdelar med rollen där 
utveckling är den primära arbetsuppgiften men där utvecklaren även testar sin kod, vilket vi 
fortsättningsvis kommer kalla för testande om testande utvecklare i allmänhet och i en svensk 
kontext i utvecklare. Prechelt, Schmeisky och Zieris (2016) har undersökt testande utvecklare 
i agila projekt och jämfört team med och utan dedikerade testare. Vi har dock vissa 
frågetecken gällande deras forskning, vilket vi kommer att återkomma till, och framför allt 
menar vi att det behövs mer forskning synnerhet. Vår uppfattning om att det behövs mer 
forskning om testande utvecklare stöds av Doležel och Felderer (2018) som menar att en 
kombinerad utvecklar- och testroll bör undersökas närmare. 

 

För att visualisera på ett tydligt sätt hur rollerna kan vara både separata och kombinerade så 
visar vi i figur 1 nedan hur testuppdraget organiseras på olika sätt. Det finns relativt mycket 
forskning om de två översta nivåerna i figuren, vilka illustrerar när testare och utvecklare är 
två separata roller. Den översta nivån visar när testare och utvecklare arbetar i helt fristående 
team. Mittennivån demonstrerar team som innehåller både utvecklare och testare, men att de 
är separata roller som innehas av olika personer. Vår undersökning kommer att ha fokus på 
figurens understa nivå, där testrollen och utvecklarrollen är ihopbakade till en och samma 
roll, dvs till den testande utvecklaren. 

 

 
Figur 1: Olika sätt att organisera ett utvecklingsteam med avseende på test- och 
utvecklingsroller (Egen illustration, 2019). 

 

Som vi tidigare slagit fast krävs det olika färdigheter för utveckling och testning men 
samtidigt finns konflikter mellan rollerna och därför tror vi att det finns både för- och 
nackdelar med att kombinera rollerna. Vi har därför valt att samarbeta med en organisation 
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som arbetar med agil systemutveckling, som vanligtvis inte har några dedikerade testare i 
sina team, utan det är utvecklarna själva som testar sin kod. Vi är intresserade av att se hur 
medarbetarna ser på den nuvarande situationen och utifrån vår empiri göra en undersökning 
där vi jämför våra intervjusvar med teorier om utveckling och testning av programvara.  

 

1.3 Syfte och forskningsfråga 
Utifrån det behov av forskning vi identifierat angående rollen som testande utvecklare, är vårt 
syfte att utforska och analysera hur denna roll upplevs av testande utvecklare i agila 
utvecklingsprojekt. Vi vill även undersöka hur andra intressenter i utvecklingsprocessen 
upplever rollen testande utvecklare för att hitta för- och nackdelar med denna roll. Här ingår 
då i viss mån automatiskt en jämförelse med en organisering med dedikerade testare. Detta 
syfte mynnar ut i följande frågeställning:  

 Vilka för- och nackdelar finns med rollen testande utvecklare med avseende på 
testning? 

 

Vi anser att om vi kan redogöra för- och nackdelar med testande utvecklare så kan det hjälpa 
organisationer att hantera de eventuella nackdelarna och ta vara på fördelarna med 
användandet av testande utvecklare. För företag som funderar på att gå från en organisering 
med separata testare och utvecklare till testande utvecklare, samt vice versa, kan denna 
forskning vara en faktor när beslut ska fattas kring sådana organisationsförändringar. 

 

1.4 Avgränsningar 
Vi anser att det är rimligt att tro att testarrollen och även rollen som testande utvecklare kan 
påverkas av vilken utvecklingsmetodik som används. Detta stöds av Cohn (2010) som skriver 
om hur det agila ramverket scrum påverkar testarens roll och menar att en förändring av 
testarens roll är helt oundviklig när ett agilt arbetssätt anammas. Även om vi är noga med att 
poängtera vilken utvecklingsmetodik som används i vårt fall, eftersom det är en relevant 
aspekt av utvecklingsprocessen, så kommer vi inte utforska i någon större utsträckning hur 
denna metodik påverkar organiseringen av testningen.  Eftersom vi utfört en fallstudie, vilket 
vi återkommer till senare i metodavsnittet, så avgränsar vi oss per automatik till det enskilda 
företag som utgör vårt fall.  

 

1.5 Målgrupp 
Vi förväntar oss att bidra med kunskap för systemutvecklande IT-organisationer i stort, 
förutsatt att dessa även testar sin utvecklade programvara. Denna kunskap är av värde oavsett 
hur de i nuläget organiserat testprocessen. Företag som överväger att ändra organiseringen av 
testning från dedikerade testare till testande utvecklare eller vice versa har i synnerhet nytta 
av kunskapen som denna undersökning bidrar med. Utöver detta så riktar vi oss såklart till 
övriga informatikstudenter och forskare.   
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1.6 Disposition 

  

 

 

I inledningen presenteras uppsatsens bakgrund och 
problemformulering, vilket leder fram till 
undersökningens syfte och frågeställningar. Här 
redogörs också för avgränsningar och målgrupp. 

 
I uppsatsens metoddel visas studiens forskningsstrategi 
samt metoder för insamling av empiri genom 
kvalitativa intervjuer. Vi går även in på hur denna 
empiri ska analyseras. 

 
I litteraturgenomgången presenteras tidigare forskning 
om exempelvis olikheter mellan rollerna utvecklare 
och testare, konflikter mellan dem och problem med att 
växla roller. 

I empiridelen sammanställs och presenteras data från 
de intervjuer vi genomfört på företaget vi samarbetar 
med. 

 
I analysdelen går vi igenom våra genererade 
intervjudata om hur de testande utvecklarna och andra 
intressenter på företaget upplever denna roll. Vi tolkar 
och relaterar detta till existerande teori som vi gått 
igenom i litteraturgenomgången.  

I slutsatskapitlet presenteras vilka slutsatser som 
analysarbetet lett fram till i form av listor med för- och 
nackdelar med rollen testande utvecklare. Detta för att 
konkret svara på vårt syfte och vår forskningsfråga. 

I uppsatsens avslutande kapitel reflekterar vi över 
arbetsprocessen samt över uppsatsen i sig samt 
presenterar förslag på fortsatt forskning. 
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2 Metod / Forskningsansats 
Detta avsnitt redogör för de metoder som använts för att generera empiri och för att 
analysera denna. De metodval som gjorts gås igenom och argument för varför vi valt att 
genomföra studien på det sätt vi gjort presenteras. Bland annat förklaras varför vi valde att 
arbeta med semistrukturerade intervjuer och varför respondentvalidering är viktigt. Ovan 
nämnda val förankras i relevant litteratur för att säkerställa att de valda metoderna är de 
rätta för vår studie.  

 

2.1 Forskningsansats och -design 
Då vi var intresserade av att ta reda på hur några av medarbetarna på företaget vi ska studera 
upplever organiseringen med testande utvecklare, utförde vi vår studie med en kvalitativ 
forskningsstrategi. Bryman (2011) beskriver kvalitativ forskning som mer inriktad på ord än 
på siffror. Dessutom finns inom kvalitativ forskning ett synsätt som är interpretativistiskt, det 
vill säga ett tolkande synsätt där en förståelse av verkligheten bildas baserat på hur personer i 
denna tolkar den. Detta passade oss väl eftersom vi ville fånga hur företagets organisering av 
testning av mjukvara upplevs av anställda med olika roller. Vi inledde vårt arbete med en 
induktiv syn på teorin, även det ett kännetecken för kvalitativ forskning, eftersom 
utredningen påbörjades utan någon teori om hur det ser ut idag som grund. Detta passar in på 
Brymans (2011) beskrivning av induktion där teorin är resultatet av undersökningen snarare 
än något man utgår ifrån, till skillnad från deduktion där hypoteser härleds utifrån teorier och 
förförståelse inom området. Dock upptäckte vi allt eftersom arbetet fortskred att vi snarare 
arbetade abduktivt. Svensson (2015) beskriver abduktion som induktion och deduktion som 
växelspelar, där generella teorier hjälper forskaren att göra observationer på fältet. Dessa 
observationer kan sedan hjälpa forskaren att modifiera och specificera de generella teorierna. 
Vi började med ett generellt intresse för testning av mjukvara. Vi läste på om testning i stort 
och genomförde sedan en mailintervju med en representant för företaget. Utifrån 
mailintervjun och tidigare forskning vi läst om framkom en hypotes om att testrollen 
påverkas av vilka som testar. Vi snävade därför in oss mot testrollen och då testande 
utvecklare i synnerhet. Vi återgick även till tidigare forskning efter att vi börjat analysera och 
ställa vår empiri mot tidigare forskning. Vi upptäckte nämligen en aspekt av användningen av 
testande utvecklare som vi inte uppmärksammat innan intervjuerna. Vi gjorde därför nya 
sökningar på just denna aspekt för att ta reda på vilken forskning som fanns angående detta 
sedan tidigare.  

 

Att titta på rollen som testande utvecklare anser vi vara ett område som involverar människa, 
teknik samt organisation och samspelet mellan dem. Alltså har vår studie en tydlig 
informatikvinkel. Walsham (1995) skriver att fallstudien som design används i allt större grad 
inom informatik då det är möjligt att få fram täta data inom området. Detta gör det möjligt att 
på ett tydligare sätt se det tidigare nämnda samspelet mellan människan, tekniken och 
organisationen och tolka subtila nyanser däremellan. Myers (2009) definierar fallstudier som 
detaljerade studier av enskilda sociala enheter. Dessa sociala enheter är belägna på en fysisk 
plats och människorna inom dessa enheter är skilda från människor utanför dem. Fallet har 
klara gränser och är därmed lätt att identifiera. Vidare skriver författaren att en fallstudie är 
en empirisk undersökning som utreder ett nutida fenomen i dess verkliga kontext, speciellt 
när gränserna mellan fenomenet och kontexten inte är uppenbara. Som vi tidigare konstaterat, 
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har vi utfört en studie inom informatik där vi är intresserade av att tolka hur testande 
utvecklare upplever sitt arbete och sin arbetssituation. Därför passade den interpretativa 
fallstudien som undersökningsmetod oss bra. Med hjälp av verktyget kvalitativa intervjuer 
fick vi en bra bas för att göra analyser som vi kopplade till teorier om olika roller inom 
mjukvaruutveckling och annan tidigare forskning inom området. 

 

2.2 Litteratursökning 
Innan det var dags för oss att börja generera vår egen empiri behövde vi först hitta och gå 
igenom litteratur till vår litteraturöversikt som vi sedan skulle ställa i relation till empirin. För 
att hitta litteratur som var relevant för vår studie så använde vi oss av de sökmetoder som vi 
fick lära oss av bibliotekarie Mikael Rosell (Personlig kommunikation, 6 februari 2019). Han 
visade oss hur vi skulle söka i bibliotekets databaser och i Google Scholar och dessa verktyg 
har använts flitigt under hela uppsatsarbetet. Vi blev även upplysta om hur vi kunde hitta 
relaterade artiklar genom att titta i referenslistor, samt titta på vilka andra artiklar som citerat 
en aktuell artikel i Google Scholar. På detta vis hittade vi mycket matnyttigt. Vi upplever att 
detta var ett oumbärligt tillvägagångssätt för oss för att hitta litteratur, då exempelvis 
sökorden “test” och “utvecklare” mycket sällan gav träff på något där båda dessa behandlades 
samtidigt. Vi hittade genom denna metod tidigare forskning som målar upp hur rollerna 
utvecklare och testare skiljer sig åt, både personlighetsmässigt men också kompetensmässigt. 
Vi fann även forskning om konflikter mellan utvecklare och testare, ställtid vid byte av 
arbetsuppgifter och arbetsmotivation för att nämna några exempel.   

 

2.3 Kvalitativa intervjuer 
Bryman (2011) beskriver två olika typer av intervjuer, varav den semistrukturerade intervjun 
är en av dessa. Vid en semistrukturerad intervju har forskaren en lista över specifika teman 
som ska beröras. Ofta kallas detta för en intervjuguide. Intervjupersonen har dock stor frihet 
att svara på det sätt som hen själv vill. Frågorna behöver heller inte komma i samma ordning 
som i intervjuguiden och frågor som inte ingår i guiden kan också ställas (ibid.). Under våra 
intervjuer så började vi med ett antal stora och öppna frågor som gav våra respondenter 
möjlighet att uttrycka det vi inte förväntat oss. Vi hade dock ett antal områden som vi ville 
täcka in och därför innehöll våra intervjuguider relativt många mindre och mer preciserade 
frågor (se bilaga 1 och bilaga 2). Då våra respondenter fick prata mycket fritt och samtalet 
fick leda oss vidare behandlades dessa frågor i helt olika ordning från intervju till intervju. I 
samtliga intervjuer så ledde samtalet med respondenterna till att en stor del av frågorna 
besvarades utan att vi ställde dem. Intervjuguiden fungerade snarare som en checklista för att 
säkerställa att vi berört alla områden som vi ville beröra. I slutet av intervjuerna läste vi 
således igenom frågorna vi förberett och försökte säkerställa att vi berört alla områden som vi 
hade planerat innan intervjuerna.  

 

Bryman (2011) skriver att det är vanligare att välja en semistrukturerad form av intervju om 
forskaren, från start, har ett relativt tydligt fokus för sin undersökning. Om flera forskare är 
inblandade i fältarbetet eller om en undersökning består av flera fall som ska kunna jämföras 
så talar även detta för semistrukturerad intervju (ibid.). Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2015) menar dock att det inte är nödvändigt att kategorisera olika typer av intervjuer som 
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strukturerade eller ostrukturerade, eftersom det faktiskt även är möjligt att använda 
standardiserade frågeformulär inom kvalitativa intervjuer för att jämföra svar med andra 
studier. Det som är viktigt enligt författarna är istället att vi beskriver hur vi utformat och 
utfört våra intervjuer. I och med vårt abduktiva arbetssätt så anser vi att vi hade ett relativt 
tydligt fokus för vår undersökning efter den inledande mailintervjun som gjorde att vi hittade 
det område inom testning som vi ville undersöka. Då det finns tidigare forskning inom 
området med samma fokus såg vi även ett värde i att ställa frågor som gjorde att vi kunde 
jämföra våra resultat med den tidigare studien. Detta gjorde tillsammans att våra intervjuer 
utfördes semistrukturerat, men tyngdpunkten låg närmare struktur än avsaknad av struktur då 
vi var noggranna med att få svar på allt av intresse i intervjuguiden. Vi försökte vara 
noggranna när vi utformade våra intervjuguider, men trots detta insåg vi inför intervju 
nummer två med en testande utvecklare att vi ville ha svar på tre ytterligare frågor jämfört 
med de frågor vi ställt i den första intervjun. Vi lade till dessa frågor i intervjuguiden som 
användes i intervjun med Testande utvecklare A och Testande utvecklare C och tog en ny 
kontakt med Testande utvecklare B för att få även hans svar på dessa frågor. Denna kontakt 
skedde via mail och respondenten återkom dagen efter med utförliga svar på de frågor som vi 
skickat till honom. 

 

När det var dags att utföra intervjuerna så inledde vi med att informera om undersökningens 
syfte, vilket vi både framförde muntligt samt i skriftlig form. Vi lämnade även en blankett för 
informerat medgivande till respondenten. Med hjälp av denna kunde vi få ett skriftligt 
samtycke till att deltaga i studien, och dessa blanketter har vi sparat för att allt ska vara 
korrekt enligt etik och lagar. Därefter bad vi om lov att få spela in intervjun. Detta för att vi 
skulle ha fullt fokus på intervjun utan att bli distraherade av att föra anteckningar. Att spela in 
intervjuerna är ett arbetssätt som Bryman (2011) rekommenderar för oss som intervjuare för 
att vi ska vara uppmärksamma på det som respondenterna säger och kunna ställa följdfrågor 
på ett bra sätt. Dock nämns nackdelar som att respondenterna kan vara obekväma med att 
spelas in, eller att de blir självmedvetna och att intervjun påverkas negativt av detta, till 
exempel kan respondentens svar bli lidande som en effekt av självmedvetenhet eller oro. Vi 
gjorde dock avvägningen att fördelarna med att spela in övervägde nackdelarna. Vi upplever 
att våra respondenter kände sig trygga i intervjusituationen och att de inte hämmades av att vi 
spelade in intervjuerna och det var till stor hjälp för oss själva då vi inte behövde vara 
stressade över att riskera att missa något som respondenten sa. För att vara så säkra som 
möjligt på att inte tekniska problem skulle göra att empirin gick förlorad så spelade vi in 
intervjuerna på två olika enheter vilket även detta gjorde att vi kunde slappna av och ha fullt 
fokus på att lyssna aktivt på den person som blev intervjuad. 

 

2.3.1 Urval 
För att välja ut respondenter till våra intervjuer använde vi oss av det som Bryman (2011) 
kallar för målinriktat urval. Detta innebär att vi valde respondenter utifrån att intervjuerna 
skulle vara relevanta för våra forskningsfrågor. Vårt urval skedde i samarbete med 
organisationen, eftersom vi inte kände till dess medarbetare tillräckligt väl för att veta vilka 
av dem som var lämpliga respondenter för vår studie. Initialt bad vi det företag vi 
samarbetade med om att få intervjua personer på företaget med olika roller. När vi sedan 
spetsat till undersökningens syfte insåg vi att vi ville komplettera det initiala urvalet med 
ytterligare två testande utvecklare. Detta gjordes eftersom vi med vårt spetsigare syfte hade 
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ett huvudfokus på just den kombinerade rollen testande utvecklare. Vi är medvetna om att det 
fanns viss risk för att företaget vi samarbetade med skulle välja ut respondenter som är 
speciellt intresserade av eller engagerade i testning. Vår upplevelse är dock att sådana 
faktorer inte påverkat deras urval i större mån. Att göra ett urval baserat på vilka som just för 
tillfället har möjlighet att lämna sina ordinarie uppgifter för att delta i intervjun får fördelen 
av att intervjupersonerna inte är stressade eller negativt inställda till att medverka.  

 

2.3.2 Valda respondenter och genomförda intervjuer 
Vi intervjuade fem respondenter på företaget. Bland dessa finner vi tre stycken testande 
utvecklare, som vi valt att kalla för Testande utvecklare A, B och C, och två chefer, som vi 
valt att kalla Chef X och Y. Anställningstiden hos respondenterna varierar från under ett år 
till cirka 30 år, och detta tyckte vi stundtals även avspeglades en del i de svar vi fick från 
dem.  

 

Vår slutgiltiga empiri består alltså av fem intervjuer utförda på företaget. För att illustrera 
informationen om de olika intervjuerna har vi sammanställt en tabell nedan där respektive 
respondent kopplas till intervjuns längd i minuter och sekunder, datum för intervjun samt om 
vi har behövt kompletterande mailsvar från respondenterna.  

 

Respondent Testande 
utvecklare A 

Testande 
utvecklare B 

Testande 
utvecklare C Chef X Chef Y 

Anställningstid under 1 år över 15 år 5–10 år över 15 år över 15 år 

Intervjulängd 24:36 37:04 26:47 27:34 48:42 

Datum 27/3-2019 18/3-2019 28/3-2019 20/3-2019 21/3-2019 

Kompletterande 
mailsvar 23/4-2019 3/4-2019 nej nej nej 

Tabell 1: Information om respektive respondents intervju. 

 

2.4 Transkribering 
Transkribering innebär att överföra det talade språket till ett skrivet. Detta kan vara mer 
problematiskt än man kan tro. Dels är det en tidsödande process, Bryman (2011) uppskattar 
att det tar fem till sex timmar att transkribera en timmes intervju. Dessutom är det lätt att höra 
fel eller att fokus tappas och då kan ett borttappat ord ändra hela innebörden i vad 
respondenten sagt (ibid.). Det finns dock ett antal betydelsefulla fördelar med att transkribera 
inspelningarna av genomförda intervjuer. Bryman (2011) menar att tillvägagångssättet stärker 
vårt minne, gör det möjligt att kontrollera de intuitiva och till viss del undermedvetna 
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tolkningar som forskare gör av vad som sägs under en intervju. Han menar vidare att det 
transkriberade materialet underlättar en noggrann analys av det som respondenterna sagt. Då 
vi ansåg att dessa fördelar är väldigt värdefulla för studiens kvalitet valde vi att transkribera 
alla intervjuer i sin helhet. För att undvika att göra fel, valde vi att använda oss av ett online-
verktyg som möjliggjorde för oss att kunna lyssna på intervjuerna med låg hastighet vilket 
underlättade arbetet avsevärt. Vi gjorde också ett medvetet val att låta arbetet med 
transkriberingen få ta tid med avbrott i arbetet då och då för att lättare kunna bibehålla fokus. 

 

2.5 Analysmetod 
Både Bryman (2011) och Bazeley (2009) menar att någon slags sortering av den data som 
genererats är startpunkt för att sedan kunna genomföra vidare analyser av datan. Bryman 
(2011) beskriver kodning som en början på analysen av datan och vi menar att en viss form 
av analys är nödvändig för att kunna presentera en syntetiserad bild av den empiri som 
genererats. För att kunna sortera in datan i kategorier följde vi Brymans (2011) första steg i 
vår kodningsprocess: 

 Vi började med kodningen så tidigt vi kunde. Det är enligt Bryman (2011) värt 
besväret att göra kodningen efter hand då detta kan öka förståelsen av datan. Att börja 
kodningen tidigt kan även minska risken att forskaren känner sig överväldigad av 
mängden data. Dock hade vi bokat våra inledande intervjuer lite tidigt, mitt under 
jobb med litteraturgenomgången. Detta ledde till att kodningen av den första empirin 
dröjde några dagar längre än vi först tänkt.  

 Vi inledde med att läsa igenom de första texterna utan att göra några noteringar eller 
tolkningar. 

 Vi läste därefter igenom materialet en gång till och gjorde denna gång, så många 
kontinuerliga överstrykningar i texten som möjligt där vi fann viktiga iakttagelser och 
kommentarer.  

 

Efter att vi gjort överstrykningar i samtliga transkriberingar började vi leta efter gemensamma 
nämnare, eller kategorier. Efter att ett antal kategorier hade identifierats så färgkodade vi våra 
respondenters svar så att understrykningar i transkriberingen fick en egen färg för varje 
respondent. Därefter började vi sortera in våra iakttagelser under de olika kategorierna. Att 
varje respondent kodats med en egen färg gjorde att vi kunde klippa ut och flytta runt svar 
inom de olika kategorierna utan att tappa bort vilken respondent som sagt vad. De olika 
färgkodade svaren flyttades runt tills vi kände oss nöjda med hur vi valt att gruppera våra 
data. De färdiga kategorierna sorterades sedan in under större övergripande rubriker för att ge 
läsare av rapporten en överskådlig bild av vad som framkommit under våra intervjuer. De 
olika kategorierna som vi identifierat grupperades huvudsakligen in under fördelar med att 
använda testande utvecklare och utmaningar för testande utvecklare. Utöver de kategorier av 
svar som vi identifierat så påbörjades även en form av beskrivning i den form som Bazeley 
(2009) förklarar i sin analysmetod describe-relate-compare. Detta innebär att vi i detta steg 
tydliggjorde undersökningens kontext, det vill säga att vi beskrev företaget som vi samarbetat 
med under vår studie. Denna beskrivning av kontexten hittas senare i texten i avsnitt 4.1. Vi 
klargjorde detaljer kring datans ursprung genom att vi presenterade respondenterna samt en 
tabell med översiktlig information om intervjuerna vilket påträffats tidigare i texten i avsnitt 
2.2.2. I empiriavsnittet beskrevs sedan hur intervjupersonerna pratade om de olika 
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kategorierna, samt en viss kvantifiering av hur många av dem som nämnt dem. Även detta är 
ett steg i describe (Bazeley, 2009). Därefter relaterade vi våra funna kategorier till den teori 
som presenterats i litteraturgenomgången. Vi använde den tidigare forskningen som ett sätt 
att förstå vår empiri och kunna föra ett resonemang kring vad den innebär. Innan analysen så 
var empirin mest en beskrivning av rollen, men i relation till tidigare teori målades en bild av 
de testande utvecklarna fram och denna visar hur de faktiskt skiljer sig från, men även liknar, 
de separata testar- och utvecklarrollerna.  

 

2.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 
I följande avsnitt presenteras studiens externa och interna reliabilitet, externa och interna 
validitet, samt hur studiens respondentvalidering gick till och vilka etiska överväganden som 
gjorts. 

 

2.6.1 Studiens kvalitet 
Reliabilitet, eller tillförlitlighet, handlar om huruvida resultaten från en undersökning blir 
desamma om undersökningen genomförs på nytt. Validitet handlar om huruvida de slutsatser 
som dras utifrån det som undersökts är relevanta (Bryman, 2011). Många kvalitativa forskare 
ifrågasätter dock hur relevanta dessa begrepp är för just kvalitativa forskningsprojekt. Det 
finns olika syn på hur begreppen bör hanteras och LeCompte & Goetz, refererade i Bryman 
(2011) skiljer mellan intern och extern reliabilitet och göra även denna åtskillnad när det 
gäller validitet då de beskriver intern validitet och extern validitet. De menar att dessa fyra 
begrepp är mer relevanta i kvalitativ forskning.  

 

Extern reliabilitet, handlar om i vilken utsträckning en undersökning kan replikeras. Här 
finns en förståelse för att det i de allra flesta fall är omöjligt att uppfylla detta kriterium 
eftersom det inte går att frysa en social miljö för att göra undersökningen replikerbar. Då 
extern reliabilitet är i princip omöjlig att uppnå i en kvalitativ undersökning så hade vi inga 
ambitioner att uppnå detta kriterium.  

 

Intern reliabilitet, betyder att medlemmarna i ett forskarlag kommer överens om hur de ska 
tolka vad de ser och hör (ibid.). Vi menar att det är en stor fördel att vi är två olika individer 
som genomfört undersökningen. Detta har gjort att vi tittat närmare på olika observationer 
och tolkningar som vi initialt inte varit överens om för att säkerställa vad vi baserar våra 
tolkningar på. Att vi varit två personer har alltså gjort att vi kunnat förtydliga tveksamheter i 
varandras resonemang och när vi nått konsensus så anser vi att denna varit av högre kvalitet 
än om undersökningen utförts av en ensam forskare. 

 

Intern validitet, betyder att det måste finnas en tydlig överensstämmelse mellan det som 
forskarna observerat och de teorier som genereras utifrån detta (ibid.). Vi anser att det varit 
till stor fördel för den interna validiteten att vi gjort en kvalitativ och interpretativ 
undersökning då vi lagt mycket energi på att vända och vrida på det vi sett och fundera över 
hur vi tolkar det. Vi menar även att transkribering och respondentvalidering hjälpte oss att 



  
 

17 

kunna presentera relevanta resultat utifrån vår empiri och de kopplingar vi gjort till forskning 
inom området även om vi inte hade som ambition att presentera regelrätta teorier. 

 

Extern validitet, handlar om huruvida resultaten från undersökningen kan generaliseras till 
andra sociala miljöer och i så fall i vilken grad. LeCompte & Goetz, refererade i Bryman 
(2011) menar att den externa validiteten för kvalitativa forskare är problematisk eftersom de 
så ofta använder sig av fallstudier och begränsade urval. Vår ambition är inte att denna 
undersökning ska gå att generalisera till andra företag eller organisationer. Vi anser dock att 
vi skapar en ökad förståelse för fenomenet och att detta kan vara ett bidrag till övriga teorier 
som finns inom ämnet. Vi menar också att andra som befinner sig i liknande sammanhang 
kan dra nytta av de erfarenheter som vi presenterar från just vårt fall, även om det inte går att 
dra slutsatsen att våra resultat skulle gälla på alla liknande företag.  

 

2.6.2 Respondentvalidering 
Respondentvalidering beskrivs av Bryman (2011) som en process som används inom 
kvalitativ forskning för att forskaren ska försäkra sig om att de tolkningar hen gjort av till 
exempel en respondents intervjusvar är korrekta. Detta kan göras genom att lämna en 
beskrivning av vad som sagts antingen till de enskilda deltagarna eller till organisationen och 
därefter få bekräftelse eller dementi från de inblandade. Vi valde att låta samtliga 
respondenter ta del av transkriberingen av den intervju de deltagit i för att få tillfälle att 
korrigera eventuella felskrivningar eller missförstånd. Efter att vi transkriberat samtliga 
intervjuer så mailade vi varje transkribering till respektive respondent, med uppmaning om 
att de skulle säga till om de inte tyckte att vi uppfattat dem korrekt. Tre av respondenterna 
svarade och gav sitt godkännande och de övriga två meddelade inga invändningar. Bryman 
(2011) beskriver att möjliga problem vid respondentvalidering är att respondenterna kan 
reagera negativt på det forskaren skrivit, eller att respondenterna utvecklat en nära relation till 
forskaren och därför är motvilliga att ge kritik.  

 

Vi försökte vid intervjutillfällena få respondenterna att känna sig avslappnade och bekväma 
och därmed fanns det såklart en risk för att respondenterna skulle utveckla en för nära 
relation till oss för att känna sig väl till mods för att kritisera hur korrekta våra 
transkriberingar var. Då det kändes väldigt viktigt för oss att respondenterna skulle ge oss 
intressanta intervjusvar så gjorde vi avvägningen att själva intervjusituationen skulle flyta på 
bra vägde tyngre än att de skulle känna sig bekväma med att kritisera oss. Vi upplevde inget 
som indikerade att respondenterna skulle reagerat negativt på det som skrivits i 
transkriberingarna.  

 

2.6.3 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver de forskningsetiska principerna som ska följas i 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vi informerade det företag och de enskilda 
personer som utgjorde vårt ”fall” om deras roll i projektet. De fick information om 
forskningsuppgiftens syfte och att deras deltagande var frivilligt och att de, när som helst, 
hade rätt att avbryta deltagandet. I och med detta uppfyller vi informationskravet.  
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Undersökningen startade först efter att deltagarna gett sitt samtycke. I och med detta och att 
våra deltagare hade rätt att styra villkoren för sitt deltagande och även rätt att avbryta 
medverkan så uppfyller vi enligt definitionen av vetenskapsrådet (2002) samtyckeskravet.  

 

Deltagarna i vår undersökning fick själva styra hur avpersonifierade de ville vara. De 
upplystes om att de hade rätt att vara helt anonyma och att vi skyddar alla eventuella 
företagshemligheter eller alla uppgifter som kan vara etiskt känsliga (även om vi såg det som 
osannolikt att vår undersökning skulle komma i kontakt med sådana uppgifter). I och med 
detta uppfyller vi enligt Vetenskapsrådets (2002) definition konfidentialitetskravet.  

 

Uppgifter som vi samlade in i samband med forskningsprojektet används endast till denna 
uppsats. På detta sätt uppfylls nyttjandekravet i enlighet med vetenskapsrådets (2002) 
definition. 
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3 Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt går vi igenom den litteratur vi hittat som vi anser vara relevant för vårt 
forskningsproblem. Vi utforskar olika kompetenser hos utvecklare och testare samt konflikter 
mellan rollerna och vilka effekter som uppstår till följd av dessa. Vi tittar även på hur det 
påverkar arbetet att växla mellan olika arbetsroller.  

 

3.1 Kompetenser/personlighetsdrag hos testare och utvecklare 
Zhang et al. (2018) lyfter fram olika sätt att tänka hos utvecklare av mjukvara och hos testare. 
Först, menar de, har utvecklare fokus på att bygga något, medan testarnas mål är att ta sönder 
det utvecklarna bygger. Cohen et al. (2004) beskriver också hur utvecklare och testare skiljer 
sig åt. De menar att utvecklare och testare upplever utvecklingsprocessen på olika sätt, 
exempelvis sade en testare de intervjuat att utvecklare kodar programvaran så att den 
fungerar som den är tänkt att användas och har ingen förståelse för varför någon skulle vilja 
använda den på något annat sätt. Testarna å andra sidan har en förståelse för verksamheten, 
inte enbart ur ett utvecklingsperspektiv, utan även i vad som sker i verkligheten och vad som 
måste hända ur ett funktionellt perspektiv. Deak, Stålhane och Sindre (2016) har undersökt 
vad som motiverar testare och en av de viktigaste drivkrafterna beskrevs som en passion för 
att förbättra mjukvarans kvalitet och detta gör de genom att hitta defekter som kan åtgärdas 
för att nå målet. Testare berättar även att de själva upplever att deras fokus skiljer sig från 
utvecklarnas. Zhang et al. (2018) menar att utvecklare tänker teoretiskt och har systemets 
design i fokus medan testarna tänker empiriskt och har fokus på användarnas beteenden. 
Cohen et al. (2004) kompletterar denna bild av utvecklares och testares skillnader med att 
konstatera att testare de intervjuade beskrev sig själva som tvångsmässiga och väldigt 
detaljerade, medan testare och chefer beskrev utvecklarna som väldigt kreativa, 
temperamentsfulla och individualistiska. Zhang et al. (2018) skriver också att 
systemutvecklarna vanligtvis vill vara så effektiva som möjligt, det vill säga att få uppgiften 
gjord med minsta möjliga ansträngning, medan testarna har fokus på att slutprodukten ska 
vara av bästa kvalitet. Avslutningsvis lyfter författarna, likt Pettichord (2000) fram att 
utvecklarna behöver ha djup kunskap inom området, medan testarna snarare behöver en bred 
och ytlig kunskap. 

 

3.2 Ansvarskänsla 
Prechelt et al. (2016) identifierar att när mjukvarans arkitektur inte tydligt särskiljer eller 
frikopplar arbetet i ett team från ett annat teams arbete krävs mycket koordination mellan 
teamen och det är inte alltid tydligt vilket team som ansvarar för en specifik del av koden. Det 
finns i dessa lägen en högre frekvens av defekter.  

 

Från ett beslut att ge teamet befogenheten att själva driftsätta, menar forskarna (Prechelt et 
al., 2016) att steget till ansvar i en vidare mening inte är stort. De beskriver att utvecklare i 
teamen de undersökt utan dedikerade testare, gav uttryck för att både vara och känna sig 
ansvariga för den kod de själva producerar. Forskarna exemplifierar det med citat från 
utvecklare som bland annat säger att alla utvecklare är ansvariga för sin kod och inte kan lita 
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på att någon annan ska fixa den. Prechelt et al. (2016) beskriver också att en utvecklare som 
tidigare jobbat med dedikerade testare uppger att hen förändrat sitt förhållningssätt i och med 
att hens team självt fick ansvaret för testningen. Tidigare, beskriver utvecklaren, lämnades 
ansvaret över till någon annan. Då förlitade sig utvecklaren på att testaren skulle hitta 
defekter och att de behövde få arbete att hålla sig sysselsatt med. När utvecklaren istället 
ingår i ett team med eget ansvar för testningen menade utvecklaren att hen istället tar på sig 
alla fel personligen och att det inte finns någon att skylla på. På det sättet upplever hen en 
förändring och känner ett större ansvar.  

 

Prechelt et al. (2016) menar att ansvarskänsla kan få anmärkningsvärda följder. Ett av 
teamen, beskriver forskarna, organiserade själva ett rullande schema med dygnet-runt-ansvar 
för sin betalningsservice som innebär att utvecklarna ingriper vid allvarliga problem även om 
dessa uppstår mitt i natten. Här menar medlemmarna i det teamet att detta inte är något 
anmärkningsvärt alls, men att det naturligtvis leder till extra motivation att se till att 
testningen genomförs grundligt, innan förändringar tas i bruk. En utvecklare beskriver att hen 
skriver två till tre gånger så många automatiska tester för att vara säker på att slippa bli väckt 
mitt i natten. 

 

Ansvarskänsla och möjligheten till bra feedback bidrar till en hög motivation hos de båda 
teamen som arbetar utan dedikerade testare. Här jämför författarna (Prechelt et al., 2016) med 
teamet som jobbar med testare och imponeras av kontrasten mellan dessa. De menar att 
teamet med dedikerade testare förmedlar en tung och frustrerad känsla då det tar två veckor 
innan de kan driftsätta igen om de gjort ett misstag. Teamen utan testare förmedlar istället en 
bekymmerslös känsla där medlemmarna gläds över att de itererar fortare, och kan leverera sin 
produkt snabbare vilket ger ett visst spelrum för att utveckla och testa nya idéer.  

 

3.3 Ställtid vid byte av arbetsuppgifter 
Vi har även studerat litteratur som menar att ställtid vid byte av arbetsuppgifter kan vara en 
faktor, på ett mentalt plan. Mixing cost och switch cost är två begrepp som Strobach, Liepelt 
och Schubert (2011) använder för att beskriva vad vi menar är en slags mental ställtid vid 
byte av arbetsuppgifter. De beskriver mixing cost som kostnaden i prestation som uppstår när 
någon växlar fram och tillbaka mellan två olika uppgifter. Switch cost å andra sidan är den 
kostnad i prestation som uppstår vid byte mellan två på varandra följande uppgifter. Båda 
dessa två typer av prestationskostnader anser vi kan förekomma när det gäller testande 
utvecklare, som växelvis utvecklar och testar. Författarna utförde en studie på dessa två typer 
av ställtid och hur den förändras med övning i att mixa och byta uppgifter. Denna studie visar 
att till en början uppstår väsentliga prestationskostnader både vid mixning och vid byte, men 
att kostnaderna vid mixning till stor del försvann efter ett antal övningssessioner. 
Kostnaderna för byte kvarstod dock även vid övning på att byta mellan uppgifter (ibid.). 
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3.4 Arbetsmotivation till följd av att vara med från ax till limpa 
Ett sätt att minimera den tidigare nämnda ställtiden är att stycka upp arbetsuppgifterna i 
mindre beståndsdelar och låta en medarbetare utföra endast en typ av uppgift. Hackman och 
Lawler (1971) skriver att i början av förra århundradet hade Taylorismen sina glansdagar. 
Denna organisationsteori går i korta drag ut på att minska ner arbetsuppgifter till sina minsta 
beståndsdelar som sedan ska kunna utföras på ett snabbt och enkelt sätt av de arbetare som är 
bäst lämpade för respektive uppgift. Detta skulle leda till arbete skulle kunna utföras mer 
effektivt av mindre kvalificerade arbetare. Dock kom ett bakslag, författarna återger att på 
1950- och 1960-talet identifierades en rad konsekvenser av denna organisationsteori. De 
skriver att enkla, rutinmässiga och icke utmanande arbeten ofta leder till högt missnöje hos de 
anställda, högre frånvaro från jobbet samt hög personalomsättning. Den förväntade ökade 
lönsamheten uteblev till stor del, på grund av den mänskliga faktorn (ibid.).  

 

I sin studie beskriver Hackman och Lawler (1971) fyra kärndimensioner för tillfredsställelse 
av behov såsom att få känslor av att prestera och personlig utveckling uppfyllda hos arbetare. 
Dessa fyra kärndimensioner är variety, autonomy, task identity och feedback. Dimension ett, 
variety, handlar om till vilken grad arbetet kräver att den anställda utför uppgifter med stor 
spännvidd med en mängd verktyg och procedurer. Autonomy är i vilken utsträckning den 
anställda har möjlighet att påverka sitt schema, välja sin utrustning och vilka procedurer de 
ska följa i sitt arbete. Task identity innebär i vilken utsträckning den anställda utför en helhet 
av arbetet och kan identifiera resultatet av sin ansträngning. Den sista av de fyra, feedback, 
rör graden av information den anställda får som visar hur de presterar i sitt arbete. Författarna 
menar att alla dessa fyra dimensioner påverkar personlig utveckling och känslor av att 
prestera hos de arbetare som har dessa behov. Vi upplever att alla dessa fyra dimensioner är 
väldigt aktuella i agila utvecklingsprojekt idag, men vi är i detta sammanhang specifikt 
intresserade av task identity och hur arbetsmotivationen påverkas av att vara med från ax till 
limpa, så att säga.  

 

Hackman och Lawler (1971) skriver att arbeten med hög task identity karaktäriseras av en 
väldigt tydlig cykel av upplevt avslut, alltså att arbetet ger en påtaglig känsla av en början och 
ett slut av en transformeringsprocess. Denna transformering är väl synlig för arbetaren, syns i 
slutprodukten och är betydande i sin storlek. Vidare skriver de att för en anställd som har 
stora behov av personlig utveckling och att använda sina kompetenser, så gör en hög task 
identity att arbetet upplevs som meningsfullt och värdefullt. Vi menar att den ovan nämnda 
cykeln kan ses tydligt i en utvecklingsprocess där en och samma person, i olika roller, kanske 
först designar en funktion, sedan utvecklar och till sist testar den, alltså börja på något slags 
konceptstadie, ta fram en produkt och till sist kvalitetssäkra denna.  

 

Även Prechelt et al. (2016) berör motivation till följd av att vara med under hela eller till 
största delen av utvecklingsprocessen. De intresserar sig för testning och ställer sig frågan om 
det inte borde märkas skillnad i framgång mellan team med eller utan separata testare. De 
genomför tre fallstudier av tre olika team och berättar att ledningen för båda teamen i 
undersökningen som jobbar utan dedikerade testare har fattat ett medvetet beslut då de lämnat 
över testansvaret på hela teamet istället för till dedikerade testare. Författarna (ibid.) berättar 
att motivet varit att ledningen vill att teamet ska äga ansvaret från början till slut för 
kvaliteten på det som de producerar, dvs kvalitetsansvar från planeringsstadiet till utveckling 
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till drift och uppföljning. Prechelt et al. (2016) berättar att det framstår som att företag helt 
enkelt kan besluta att ett team ska känna sig helt ansvarigt för mjukvarans kvalitet, få snabb, 
direkt och realistisk feedback, samt att de snabbt reparerar brister i mjukvaran. Detta 
åstadkoms genom att ge teamet befogenheten att själva driftsätta, utan att lämna över till 
dedikerade testare. Vidare, menar författarna, har detta en starkt positiv inverkan på 
utvecklares motivation. 

 

3.5 Finns tillräcklig distans till det som testas? 
Deak et al. (2016) har testares motivation som fokus i sin undersökning, men berör i och med 
detta även delvis aspekter av att ha testare som även utvecklar och utvecklare som testar. Att 
låta testare utveckla, berättar författarna, är en strategi för att undvika den känsla av monotoni 
som testare ibland upplever, som används av vissa företag i undersökningen. Deak et al. 
(2016) berättar dock om utmaningar i samband med denna strategi och pekar på skillnaden i 
perspektiv hos testare och utvecklare. En av respondenterna i undersökningen beskriver att 
det är svårt att byta hatt, och menar då att det är lätt för testarna att bli nära involverad i 
utvecklingen och att detta kan vara både positivt och negativt. Personen beskriver att det 
fanns en risk för att kunskapen om koden påverkar testningen och att hen kanske inte testar 
tillräckligt. Därmed finns en klar risk för att missa defekter som hen annars hade hittat. För 
att minska risken för bristande objektivitet finns även varianten att utvecklare får testa andra 
utvecklares kod. Dock finns en risk för att en person som har utveckling som sitt främsta 
intresse kanske genomför testningsuppdraget utan större entusiasm och utan någon önskan att 
förbättra testprocessen. När de flesta som är inblandade i testprocessen har testning enbart 
som en temporär uppgift eller utöver sina vanliga arbetsuppgifter så kan det slå tillbaka mot 
produktens kvalitet (ibid.). 

 

3.6 Betydelsen av feedback 
Prechelt et al. (2016) menar att alla agila metoder betonar hur viktig feedback är både som 
motivation och av praktiska skäl. De menar att tre olika egenskaper hos feedbacken är 
viktiga, nämligen att feedbacken är snabb, direkt och realistisk. Mest uppenbar menar de 
(ibid.) är betydelsen av snabb feedback. Ju tidigare fel upptäcks desto mindre blir 
konsekvenserna. Omvänt skapar avsaknaden av snabb feedback frustration hos det team som 
inte får detta.  

 

Om feedback är direkt, exempelvis genom att utvecklaren själv hittar en defekt, kan hen få en 
bättre känsla av vad defekten innebär och hur brådskande karaktären av felet är. Det gör även 
att utvecklaren kan agera direkt för att lösa problemet. I kontrast till detta menar utvecklare 
från det team som använder sig av dedikerade testare att det är lätt att det blir missförstånd 
och att det ofta behövs förtydligande kring defekten. Vidare menar de att administrationen 
kring felet ofta tar tid när beslut ska fattas kring hur akut buggen är, huruvida den ska 
åtgärdas och vem som ska ta hand om detta. Ju längre tid det dröjer mellan att koden skrevs 
till felet uppdagas, desto lägre motivation ger det teamet, konstaterar Prechelt et al. (2016). 
Den tredje aspekten av feedback, handlar om feedback som kommer från en icke-artificiell 
miljö. Här menar författarna att intern testning inte kan konkurrera med testning i fältet när 
det gäller att hitta brister.  
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3.7 Betydelsen av kodgranskning 
Kodgranskning är en process där någon annan utvecklare än den som har utvecklat en viss 
funktion gör en manuell inspektion av koden i denna. Denna process är väldigt bra för att 
upptäcka felaktigheter i kod, men har traditionellt sett ansetts vara tidskrävande och 
omständlig. Nuförtiden anammas dock mer strömlinjeformade varianter för att effektivisera 
processen, till exempel används ibland verktyg i form av programvaror (Bacchelli & Bird, 
2013). Kodgranskning används inte framförallt för att hitta rena buggar i koden, utan 70% av 
de defekter som upptäcks är läsbarhetsdefekter. Alltså defekter som rör att koden ska vara lätt 
att förstå och utveckla vidare (Mäntylä & Lassenius, 2009). 

 

Kodgranskning har ett antal positiva bieffekter som uppstår utöver just att defekter upptäcks. 
Till exempel kan kodgranskning bidra till kodförbättring, alltså att koden ses över så att den 
följer de konventioner som används inom organisationen. Detta kan röra saker som kodstil 
eller namn på variabler. En annan bieffekt av kodgranskning är alternativa lösningar. Detta 
innebär att någon kan upptäcka att det finns en annan lösning på samma problem, eller helt 
enkelt ett bättre sätt att utföra någonting på. Ytterligare en aspekt av kodgranskningar är 
kompetensspridning. Kompetensspridning innebär att utvecklarna lär sig under 
kodgranskningen genom att sitta med och gå igenom den och lära sig hur koden fungerar. 
Dessutom är det ett lärandetillfälle även för den utvecklare som skrivit koden. Transparens är 
ytterligare en bieffekt, som medför att ingen kan gå och in och utan vidare ändra på koden 
utan att den granskas, och alltså bör risken för att kod som kan förstöra systemet förs in 
minimeras. Den sista av de bieffekter vi tar upp här är delat ägande av koden. Detta betyder 
att känslan av ägandeskap sprids ut i teamet i takt med att teamet lär sig och tar till sig koden 
och även att fler personer får möjligheten att lära sig hur specifika funktioner fungerar 
(Bacchelli & Bird, 2013). 

 

3.8 Betydelsen av automatisering och kontinuerliga leveranser 
En faktor som lyfts fram när det gäller team utan dedikerade testare är tillgänglig arbetskraft. 
Utan hjälp från separata testare blir den tillgängliga arbetskraften mindre. Detta löser teamen 
genom automatisering (Prechelt et al., 2016). Detta gällde både driftsättning och 
automatiserade tester. Båda teamen i undersökningen som arbetar utan dedikerade testare 
jobbar med helt automatiserade driftsättningsprocesser. Teamen har även investerat mycket 
kraft i att skapa omfattande automatiska tester, vilket bland annat produktägaren i ett av 
teamen, ser som en förutsättning för att arbeta utan dedikerade testare (ibid.).  

 

Prechelt et al. (2016) menar att automatiserad testning och driftsättning tillsammans med 
snabb, direkt och realistisk feedback leder till den viktigaste förmågan, vilket är möjligheten 
till snabba reparationer, och med detta menar författarna både förmågan och att detta faktiskt 
också sker. Det innebär att närhelst en defekt slinker igenom driftsättningen, så kommer 
normalt sett felet bara vara online som längst några timmar innan det är åtgärdat. Här är 
direktheten i feedbacken av hög betydelse för att åtgärderna ska ske så snabbt som de gör. 
Författarna (ibid.) menar att förmågan till snabba åtgärder skapar hög motivation hos de team 
som har denna förmåga. 
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De två utvecklingsteamen utan dedikerade testare driftsätter nya versioner av sin 
programvara flera gånger i veckan vilket får tre viktiga konsekvenser: 1) Det gör riskerna 
med att inte ha dedikerade testare hanterbar då fel blir kortlivade i och med att en ny leverans 
snart kan göras som åtgärdar felen. 2) Det gör att teamet får feedback snabbare och tillgången 
till realistisk feedback mer lättillgänglig. 3) Det möjliggör bättre strategier för att uppnå större 
mål. Exempelvis kan en migrering ske stegvis vilket minskar riskerna oerhört. 

 

3.9 Utmaningar för dedikerade testare 
En utmaning för dedikerade testare är att arbetsbelastningen ofta är ojämn (Cohen et al., 
2004). Testare beskriver hur de både uppmanas att vänta, medan i andra fall är tidsbristen 
väldigt stor vilket orsakar mycket stress. De beskriver hur de pressas in i det sista och att de 
ofta får betydligt mindre tid på sig att testa än de borde få. Detta på grund av att 
utvecklingsarbetet drar över tiden men att testningen ändå förväntas bli klar på utsatt tid. 
Testarna menar att detta ger dem budskapet att testningen inte värderas högt (ibid.). Cohen et 
al. (2004) menar att trots att de flesta organisationer förstår att det finns behov av duktiga 
testare och deras specialistkompetens så får testare ändå kämpa för sin plats relativt 
utvecklarna samt för att få den respekt de förtjänar. En testare uttrycker: “We have to fight to 
keep ourselves equal; we are continually doing things to make ourselves feel just as worthy” 
(Cohen et al., 2004, s.79).  

 

Konflikter uppstår ofta när testare och utvecklare inte strävar mot samma mål (Cohen et al., 
2004). Författarna menar att gruppens mål såväl som individernas mål bör vara tydligt 
definierade och inte enbart handla om att leverera mjukvara på utsatt tid utan även att 
säkerställa att denna är av hög kvalitet. Cohen et al. (2004) lyfter fram exempel på goda 
samarbeten mellan testare och utvecklare till följd av att de strävar mot samma mål, där 
utvecklarna såg testarnas upptäckter av fel som något positivt, då det bidrar till en bättre 
mjukvara. Testare och utvecklare som endast kommunicerar när det finns problem saknar 
robusta sociala band för att underlätta processen och vidare beskrivs en källa till konflikter 
vara att de olika rollinnehavarna saknar förståelse för hur den andra rollen ser på 
utvecklingsprocessen (ibid.).  

 

3.10 Konflikter mellan utvecklare och testare 
Zhang et al. (2018) ser systemutveckling som en komplex social process som kräver 
interaktion mellan diverse individer med olika roller. En av de viktigaste av dessa 
interaktioner, menar författarna, är samspelet mellan utvecklare och testare. Detta är speciellt 
utmanande eftersom testarens främsta uppgift är att hitta utvecklarens misstag. Zhang et al. 
(2018) berättar om flera studier som visar på olika källor till disharmoni mellan utvecklare 
och testare, vilka ofta leder till låg kvalitet på programvaran och låg arbetstillfredsställelse 
hos båda parter. De menar att det är naturligt och oundvikligt att det finns en motsättning 
mellan testare och utvecklare, och att denna motsättning kan leda till negativa effekter för 
systemutvecklingen och effektiviteten i testningen. Det är därför viktigt att de som forskar 
inom informationssystem och praktiker är medvetna om hur disharmonin artar sig och att 
lämpliga strategier utarbetas för att kunna hantera detta på ett proaktivt sätt för att minska de 
negativa effekterna och maximera den positiva inverkan. 
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Även Deak et al. (2016) har undersökt testarens roll. Likt Zhang et al. (2018) ser de testarens 
uppdrag som en process som innebär mycket interaktion med andra individer och att det finns 
många tillfällen för och anledningar till friktion mellan framför allt testare och utvecklare. 
Deak et al. (2016) lyfter fram att många testare känner sig impopulära hos utvecklarna 
exempelvis då de hittar defekter i koden nära inpå leverans. När betydelsen av dessa defekter 
vid upprepade tillfällen förringas av utvecklarna har det lett till att testarna drar sig för att 
rapportera fel nära leverans. En källa till friktion är just diskussioner om hur betydelsefullt ett 
fel är, om det rapporterade verkligen är ett fel och om det i så fall är viktigt att det åtgärdas 
innan leveransen. Att medarbetarnas syn på testning är att det är ett nödvändigt ont är ett 
annat problem som testare beskriver (ibid.). Sena ändringar i koden, att det tar för lång tid att 
få tillgång till testmiljöer och att defekter inte hanteras snabbt nog, nämns också som 
konfliktkällor mellan utvecklare och testare. Cohen et al. (2004) nämner även att många 
utvecklare ser sin kod som en förlängning av dem själva, och när någon hittar fel med den så 
tar de kritiken personligt. De menar också att det är vanligt att utvecklarna är motvilliga att 
erkänna att det är fel i koden de skrivit och istället tycker att det är testerna som är felet. De 
beskriver även mer extrema situationer där utvecklare lämnat klagomål till chefen och menat 
att testaren inte utfört sitt jobb på ett korrekt sätt och har satt käppar i hjulen för hela 
utvecklingsprocessen, fastän det i själva verket var utvecklaren som gjort fel.  

 

Det kan låta som att konflikter är ett fenomen som helst ska undvikas, men enligt Humphrey 
(1997) så är inte bara konflikter oundvikliga, de är till och med nödvändiga. Han menar att 
teknologisk utveckling handlar om kreativ problemlösning och att en viss mån av konflikter 
är nödvändig inom allt kreativt arbete. Exempelvis menar han att meningsskiljaktigheter och 
oenigheter alltid uppstår inom i organisationer och om dessa inte kommer upp till ytan så 
leder det till slut att de delaktiga parterna börjar undvika varandra. Detta leder till att 
kommunikationen mellan parterna upphör och i sin tur blir oenigheterna olösliga, något som 
hade kunnat undvikas om konflikten hade hanterats på ett korrekt sätt i ett tidigare stadium. 
Han menar även att friktion alltid uppstår bland aktiva och intelligenta yrkesverksamma, men 
att detta faktiskt kan vara gynnsamt. När en arbetsgrupp passar ihop på ett personligt plan, 
men det finns en konkurrens på det intellektuella planet skapas en vänskaplig rivalitet som i 
sin tur genererar en högre genomsnittlig prestationsförmåga i gruppen (ibid.). 

 

3.11 Sammanfattning 
I litteraturgenomgången har vi gått igenom litteratur som berör olika kompetenser som krävs 
i de olika rollerna utvecklare och testare, samt de olika personlighetsdrag som är relevanta för 
dessa. Vi har också studerat forskning om hur känslor av ansvar kan skapas hos 
utvecklingsteam samt hur dessa känslor kan påverka hur utvecklarna arbetar på ett positivt 
sätt. Forskning kring switch cost och mixing cost, eller vad vi valt att kalla mental ställtid och 
hur detta påverkar presenteras också, samt hur arbetsmotivationen kan påverkas positivt till 
följd av att vara med från början till slutet av en arbetsprocess. Ett annat område som 
utforskats är huruvida testare som även utvecklar tappar lite av sitt testarperspektiv då de 
kommer för nära koden. Feedback och egenskaper hos denna, som hur snabb, direkt och 
realistisk den är och hur den påverkar utvecklingen är också ett område som studerats. 
Forskning inom kodgranskning och de positiva effekter som detta medför har också 
presenterats, samt hur automatisering och kontinuerliga leveranser påverkar möjligheterna att 
arbeta utan dedikerade testare. Framträdande i tidigare forskning om testning är utmaningar 
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som dedikerade testare ställs inför och konflikter som uppstår mellan dedikerade testare och 
utvecklare. Naturligtvis har även detta belysts i vår litteraturgenomgång.  

 

Forskning av Prechelt et al. (2016) har getts stor plats i vår litteraturgenomgång då både syfte 
och forskningsfrågor är snarlika våra egna. Vi vill dock påpeka att vi är medvetna om att det 
finns vissa frågetecken kring denna forskning. Bland annat saknas beskrivning av hur 
testningen faktiskt gick till bland de observerade testande utvecklarna. Vi ser exempelvis 
även att jämförelser som forskarna gör mellan team med och utan dedikerade testare till viss 
del tappar värde då så mycket annat än organiseringen av testprocessen skiljer teamen åt.  
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4 Empiri 
I detta avsnitt presenterar vi företaget vi samarbetat med under studiens gång. Vi lägger 
fram en bild av hur de testande utvecklarna arbetar i nämnda företag, samt presenterar 
styrkor med och utmaningar för testande utvecklare. För att hjälpa läsaren att snabbt kunna 
identifiera att citat kommer från våra respondenter så väljer vi att kursivera alla citat från 
dem. 

 

4.1 Företaget 
Företaget vi har valt att samarbeta med under vår studie är ett mellanstort företag som arbetar 
med utveckling av system för bland annat ärendehantering. Företaget, som vi hädanefter 
kommer hänvisa till som just företaget, är en del av en större koncern och har idag runt 
hundra anställda. De har bland annat myndigheter som kunder och deras uppdrag omfattas 
därför av lagen om offentlig upphandling. Detta innebär att myndigheter som ska anskaffa 
varor eller tjänster måste utvärdera anbuden med bästa förhållandet mellan pris och kvalitet 
som grund (Lag om offentlig upphandling, SFS 2016:1145). Som en följd av detta inleds 
myndighetsprojekten med fast budget och fast tidsplan. Detta till trots, så ser de stora fördelar 
med agila arbetssätt och arbetar med agila metoder även inom de mer rigida 
myndighetsprojekten. Angående kvaliteten på företagets produkter menar Chef Y att det är 
svårt att mäta kvalitet, men ser kundnöjdhet som den bästa måttstocken för hur god kvalitet 
företaget lyckas uppnå. Det finns en skala som heter Net Promotor Score, NPS, som berättar 
hur sannolikt det är att kunden skulle rekommendera företaget till någon annan. Här 
kvalificerar sig företaget något över ett ungefärligt branchsnitt, vilket han ser som “inte 
kanon och, men inte dåligt heller”. 

 

För att överblicka, följa upp och få spårbarhet i systemutvecklingsprocessen använder sig 
företaget av verktyget Jira. Detta är ett verktyg ofta används av agila team och som kan 
användas för att visualisera agile boards digitalt (Atlassian, 2019). Företaget arbetar i sprintar 
där teammedlemmarna plockar uppgifter från Jira. Dessa uppgifter, som brukar kallas jiror, 
kan till exempel vara utveckling av nya funktioner, testning eller kodgranskning. Som regel 
ingår i utvecklingsprocessen att den som utvecklat en funktion även testar den så att den gör 
vad den ska. Efter detta kommer steget test & review där en annan utvecklare i teamet 
granskar koden för att se att den följer kodstandarder, att läsbarheten är god och att koden är 
förvaltningsbar. Här ingår också att även den andra utvecklaren testar funktionen för att 
säkerställa att den faktiskt fungerar.  

 

Målet är att uppgifterna i test & review ska vara så få som möjligt vilket innebär att uppgifter 
testas relativt snabbt även om detta inte alltid följs hundraprocentigt. Vanligtvis fortsätter de 
testande utvecklarna att göra färdigt den jira de jobbar med innan de börjar testa en uppgift 
från test & review. Det vanligaste är att utvecklaren får feedback på sin uppgift inom någon 
dag, men åtminstone inom 3–4 dagar från att den slutfördes. Företaget har som ambition att 
automatisera så stor del av testarbetet som möjligt, men beskriver själva att de kommit en bit, 
men långt ifrån så långt som de skulle vilja. Vissa team har automatiserat stora delar av 
testarbetet medan andra har väldigt få, om några, automatiska tester. Chef X beskriver: “Det 
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finns svårigheter att automattesta den typ av system vi bygger, som är mycket workflow-
baserade och så”. 

 

4.2 De testande utvecklarnas arbete på företaget 
Historiskt sett har utvecklarrollen på företaget varit extremt bred. Rollen har hanterat 
uppgifter som design, arkitektur, utveckling och test, men även uppgifter som är mer 
driftrelaterade, såsom installationer, uppgraderingar och att hjälpa kunden med backuper 
(Chef Y). Numera har dock rollen spetsats till något för att försöka renodla teamen: “Så att 
dom bara jobbar med arkitektur, design, utveckling, test, vilket fortfarande är ganska brett” 
(Chef Y). Chef Y tillägger dock att alla teammedlemmar inte kan vara experter på allt utan att 
det viktigaste är att det är en bra mix i teamen. 

 

När dessa testande utvecklare ska arbeta så börjar de med att välja en uppgift från backloggen 
som verksamhetskonsulterna sammanställt i Jira. Denna backlog är alltså en lista över de 
uppgifter som finns att tillgå i prioritetsordning (Chef X). Flera av respondenterna förklarar 
att den valda uppgiften börjar med själva utvecklingen, och fortsätter vanligtvis med att den 
som har utvecklat funktionen även kör tester på den för att se att den fungerar som den ska. 
När detta steg är klart flyttas uppgiften vidare till nästa kolumn på Jira-boarden, som är test 
och granskning (Chef X). Testande utvecklare B berättar att i detta steg så tar en annan 
utvecklare i teamet på sig uppgiften att testa och granska den kod som någon kollega tidigare 
utvecklat och testat själv. Han förklarar: “(...) kodgranska, titta på koden i sig för att se att 
den följer riktlinjer och håller nån slags standard och även testa av också då”. Efter detta 
steg följer systemtest, som är av lite enklare typ: “(...) vi skriver ganska tydliga testfall. (...) 
klicka på den här knappen så ska det här hända. Så att dom här värdena eller klicka i dom 
här komboboxarna och sen väljer du det här och så ska det här hända. Så det skulle nästan 
vem som helst kunna göra” (Testande utvecklare A). Systemtestet är för de mer renodlade 
teamen, alltså de som arbetar med arkitektur, design, utveckling och test, det sista steget 
innan processen nått sitt slut. Dock framkom det under intervjun med Testande utvecklare C 
att han fortfarande arbetar med installationer hos kund, och i de fall som detta fortfarande 
sker så testas även systemet efter installation för att säkerställa att det även fungerar i 
kundens miljö.  

 

På frågan hur om lång tid det tar från att eventuella fel hos kunden upptäcks tills att de kan 
åtgärdas, visade den genererade datan i vår undersökning att detta varierar. Exempelvis 
berättar Testande utvecklare B att patchreleaser, där några färre småfel rättas, ibland levereras 
snabbt till kunden om detta är något som avtalats. Det kan annars dröja minst några veckor 
tills en ny större leverans sker då fel kan åtgärdas.  

 

4.3 Upplevs några statusskillnader mellan rollerna utvecklare och 
testare? 
Sett till våra respondenters svar så skiljer sig uppfattningen om testrollens status något. Å ena 
sidan så finns en medvetenhet om att det krävs både kompetens och erfarenhet för att göra ett 
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bra jobb som testare. Testande utvecklare C beskriver: “Det gäller, man får ju på nåt sätt 
begränsa sig lite att man får med och testar det som är kanske mer allvarligt och så vidare... 
Ja, det är ju mycket det. Att tänka på. (...) Så det behövs ju mycket erfarenhet också i det. Om 
man ska vara bra egentligen”. Testande utvecklare B ser å andra sidan att testning på 
företagsnivå allmänt ses som mindre kvalificerat arbete än utveckling. Han tror att när det väl 
kommer till kritan så premieras de som kan producera och se till att det kommer in pengar till 
företaget. Även Chef Y ser att testning, i alla fall traditionellt sett, inte ses som kreativt 
arbete. Han tror dock att det kan vara så att detta håller på att förändras, då testrollen numer 
innebär exempelvis att säkerställa rätt kundnytta och att automatisera tester osv. Chef X ger 
uttryck för respekt för testarnas kompetens när han beskriver testare i en samarbetspartners 
testavdelning: “de är ju väldigt duktiga på de gör och man kan ju få för sig att testare, de 
sitter där och knappar va, men de har ju så här, linjelyssnare och de tittar på trafik mellan 
noder och servicear och riktigt riktigt duktiga är de.”  

 

4.4 Styrkor med företagets organisering 
Både Chef X och Y lyfter fram att organiseringen med testande utvecklare innebär att 
företaget undviker problem med att få jämn beläggning. De menar att en eventuell 
testavdelning skulle kunna innebära att de personer som jobbar där riskerar att vara 
överhopade i perioder och arbetslösa vid andra. Chef Y anser också att testande utvecklare 
medför att risken minskar att varje del i utvecklingsprocessen får individuellt fokus istället 
för att målet är att helheten ska bli så bra som möjligt: “(...) har [företaget] utvecklingsteam 
och testavdelningar och så. Så är det ju väldigt stor risk att man just optimerar sin fas. Nu 
jäklar är vi produktiva. Nån annan kommer att ta hand om kvalitet sen”.  

 

4.4.1 Teamansvar 
Vi upplever att det på företaget finns en stor ansvarskänsla inom de olika utvecklingsteamen. 
Ett uttalande som vi menar tyder på ansvarskänsla är Testande utvecklare C:s svar på hur det 
känns om granskaren upptäcker fel i den kod han producerat: “Jag tycker att det är bra. För 
alternativet skulle vara att det är kunden som hittar felet”. Dels så är det så att all kod som 
produceras har ett faktiskt team som är ansvariga för denna. Dels är det också så att teamen 
själva upplever en stor känsla av ansvar för det de producerar. “Jag kan tänka mig att det 
ändå blir ett, det blir ett starkare commitment i teamet, alltså de har ju ansvar för alltihop 
då” (Chef X). Teamen utövar mycket självbestämmande på så sätt att de själva väljer hur de 
ska arbeta med en uppgift, så länge som de håller sig inom vissa riktlinjer som finns hos 
företaget. Chef Y menar att det är ett medvetet val att teamen har ett stort ansvarsområde och 
att de är med “från ax till limpa så mycket som möjligt”. Han tillägger även han upplever att 
utvecklarna är väldigt kvalitetsmedvetna, något som tyder på en ansvarskänsla hos dessa: 
“Och systemutvecklarna bryr sig inte alls om deadlines, men det ska bli ett riktigt jäkla bra. 
Så jag tycker ofta man är kvalitetsmedveten”. Chef Y fortsätter och berättar att detta inte var 
fallet tidigare, när företaget hade en separat testavdelning: “mentaliteten och kulturen blev ju, 
dels visste vi att det fanns nån annan som ansvarade för kvalitet, vi visste också att det skulle 
bli hundratals buggar. (...) Det handlade bara om liksom, att bränna ner de där sen i slutet. 
Det är klart att det driver nån känsla av vi, nu fan nu kör vi på bara. Och sen tar vi det där, 
det var ju strategin egentligen”. Vi har också upptäckt att det gemensamma ansvaret i teamen 
skapar en trygghet hos teammedlemmarna, att de kan luta sig mot och kompletterar varandra. 



  
 

30 

“Men det är också den här tryggheten i att någon annan gör det. Att man får ett delat ansvar. 
På det sättet. Om man vet att någon som tänker annorlunda än en [själv] har också testat“ 
(Testande utvecklare C). Chef Y anser att det stora teamansvaret är något som leder till bättre 
kvalitet på slutprodukten: “i teamet äger man liksom, man ska inte bara checka av saker på 
en lista, utan man ska ju producera något som gör kunden nöjd i slutändan”. Denna 
kvalitetsmedvetenhet har dock en baksida, att de testande utvecklarna drabbas av dålig 
kvalitet. Det vill säga att när fel hittas ute hos kund så upplevs detta som jobbigt av de 
testande utvecklarna, detta är även Chef Y medveten om: “Det är ingen, det är liksom inget, 
inget roligt när det hittas i produktion och... ja. Det leder till stress ofta och sådär också ju”. 

 

4.4.2 Kompetensspridning 
Endast en av respondenterna pratade om kompetensspridning som ett resultat av att 
genomföra testning. Då vi tycker att det är en väldigt intressant och positiv följd av 
organiseringen med testande utvecklare anser vi denna aspekt väl värd att beröra i denna 
uppsats., Respondenten berättade att testningen på företaget kan vara ett verktyg för de 
testande utvecklarna att lära sig av varandra. “Ibland kan ju testning vara bra som syfte att 
liksom man lär upp sig från någon annans uppgift” (Testande utvecklare A). Noterbart här är 
att Testande utvecklare A är den av respondenterna som har arbetat på företaget kortast tid 
och därmed, antar vi, den som har mest att lära av denna typ av kompetensspridning.  

 

4.5 Utmaningar för testande utvecklare 
Chef Y menar att utvecklarrollen på företaget är så bred att det är omöjligt för alla att vara 
riktigt bra på allt. Chef Y menar att det är till fördel om medarbetare på företaget har olika 
spetskompetenser: “Man är olika experter och vi försöker att sätta ihop en bra mix i teamet 
och dom ska göra det bästa av situationen så att säga”. Därför tror respondenten att det 
skulle vara en fördel att ha med dedikerade testare i teamen då han tror att det skulle påverka 
kvaliteten positivt: “det är klart att kvalitet skulle vinna på en dedicerad testspecialist i varje 
team” (Chef Y). Han tror även att utvecklarrollen skulle kunna bli mer fokuserad om 
företaget inte använde sig av testande utvecklare utan istället av en testspecialist inom 
teamen: “man kan mycket väl tänka sig en, en roll, en testarroll i teamen och anledningen att 
man skulle vilja göra det är ju att, tror jag i så fall, att kunna få utvecklarrollen ännu mer 
fokuserad”.  

 

4.5.1 Vad som är roligt 
Den kanske största utmaningen med testande utvecklare som vi hittat under våra intervjuer är 
att de testande utvecklarna faktiskt inte tycker att det är särskilt roligt att testa. Vi har 
upptäckt några tydliga tendenser bland våra respondenter på företaget gällande 
arbetsmotivation och vad som skapar glädje i det dagliga arbetet. Testande utvecklare B 
uttrycker att omväxlingen när han växlar mellan olika projekt är positivt: “(...) att få göra lite 
olika saker på jobbet. Det kan bli väldigt insnöat på nånting som blir väldigt lika om man 
sitter med det under en lång tid. Har man flera olika typer av saker att syssla med, få göra 
lite produktutveckling, olika typer av kundsystem så kan det bli lite mer intressant också”.  
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Annars är den tydligaste tendensen bland de testande utvecklarna, att de är utvecklare i första 
hand och testare i andra. De ser problemlösning som en av de delar av arbetet som skapar 
mest glädje, medan tester ses som tråkiga uppgifter, “Det är inte nån som räcker upp handen 
och säger -Jag vill testa” (Testande utvecklare A). Detta återspeglar sig i att samtliga 
testande utvecklare vi talat med uttrycker att utvecklingen är det som är roligast. Endast 
Testande utvecklare C uttrycker att testning kan vara ett skönt avbrott från utvecklingen, men 
menar ändå att utvecklingen är det han helst jobbar med. Även en av cheferna uttryckte att 
det ofta är väldigt roligt att programmera och att det är svårt att lägga det åt sidan för att testa 
istället. “Tidigare så har det varit mer att man inte tycker om att testa. (...) Nu har vi jobbat 
så här så länge så det har ju satt sig, att... Men man märker ju fortfarande att det lätt blir 
översvämning i test och review-kolumnen. Ingen vill ta i den.” (Chef X). Flera av 
respondenterna nämner ändå att de verkligen ser nyttan med testandet, men vi har inte pratat 
med någon som brinner för testning på samma sätt som de gör för utveckling. Ord som “ett 
nödvändigt ont” (Chef X) förekommer när respondenterna ska beskriva hur de upplever 
testningen på företaget.  

 

4.5.2 Olika sätt att tänka 
Bland respondenterna så framkom tydligt att de uppmärksammat olika sätt att tänka när de 
arbetar med testning och med utveckling. Flera respondenter lyfter fram att testrollen innebär 
att ta ett steg tillbaka för att se helheten, se brett och att försöka se allt. Som kontrast till det 
menar de att utvecklingsarbetet är mer tekniskt och har fokus på en sak istället för en helhet. 
En av respondenterna beskriver “Om man testar så försöker man mer att se helheten hela 
tiden. Ta ett steg tillbaka. Det blir inte lika mycket fokus på en sak utan man försöker se allt.” 
(Testande utvecklare A). 

 

Respondenterna lyfter även fram att det kan vara svårt att släppa det tekniska perspektivet 
och istället anta ett användarperspektiv när de testar, “användarperspektivet är lite svårt att få 
som en utvecklare och man ofta är nergrävd på liksom baksidan av hur saker funkar (...) rent 
tekniskt eller kravmässigt så uppfyller vi funktionen, så - bra, men den kanske inte var så 
lättanvänd eller självklart hur den skulle användas och sånt där och det där kan vara svårt 
att se ibland som utvecklare” (Testande utvecklare B). De exemplifierar även svårigheter att 
se användarnas perspektiv med att de testar utifrån hur det borde fungera och med säkra 
värden. “Något vi är dåliga på som utvecklare är ju att testa dumma grejer som bara 
användarna gör (...) Typ konstiga värden sådär. Vi använder ju på ett sätt som vi vet är 
säkert” (Testande utvecklare C). Bland respondenterna framkommer också att någon som har 
ett annat perspektiv, än de testande utvecklarna har, skulle kunna vara bättre på att testa hur 
väl systemet matchar mot kraven från kund. 

 

4.5.3 Olika kompetenser 
Bland datan som genererats i samband med intervjuerna framkommer att det är skillnad på 
tester av jiror och systemtester. En Testande utvecklare A beskriver att han, till en början, inte 
haft tillräcklig kompentens för att granska vissa jiror: “så har jag inte alltid haft den 
kompetensen jag behöver för att kunna testa vissa jiror (...) Kodmässigt så ser jag kanske vad 
som händer men jag vet inte kanske vad det har för konsekvenser i övriga systemet”. Han 
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berättar det är nödvändigt att kunna systemet för att kunna testa. Det framgår av flera 
respondenter att utvecklingskompetens är nödvändig just i granskningssteget. När det gäller 
just funktionalitet och då främst i systemtesterna som de testande utvecklarna genomför 
själva, beskriver flera att dessa är på ganska enkel nivå “det kanske handlar om att klicka på 
den här knappen så ska det här hända (...) eller klick i dom här komboboxarna och sen väljer 
du det här - så ska det här hända“ (Testande utvecklare A).  

 

Båda respondenterna i chefspositioner och en testande utvecklare beskriver även en bredare 
testroll än den som de testande utvecklarna har: “det finns ju mycket runt omkring testning 
också, när det gäller att strukturera upp den och få den att flyta och sammanställa resultat 
och analysera resultat och såna grejer. Där det självklart kan behövas en kunskap, men det 
är ju nån annan kunskap ofta än den vi har som utvecklare.” (Testande utvecklare B). Chef 
Y ser också en bredare testroll där teamen skulle kunna ha någon medlem som brinner för 
testning och denna person kan automatisera tester, men även till viss del utveckla när det 
passar bättre beläggningsmässigt. Respondenten uttrycker att “om vi hade specialister inom 
området så borde ju de vara mycket, mycket bättre än generalisterna (...) För visst är det en 
kompentens, det tror jag.” (Chef Y). 

 

4.5.4 Hemmablindhet 
En svårighet med att utvecklarna testar sin egen kod är att det lätt uppstår en hemmablindhet. 
Detta innebär att utvecklarna blir väldigt bekväma med vad koden gör och hur den fungerar, 
men också att de kan missa uppenbara fel och brister för att de är väl medvetna om hur den 
bör fungera. Eller att de kanske har sett ett fel men att det sedan glöms bort: “På sin egen så 
brukar man ju ha sett det och sen tänker man inte på det” (Testande utvecklare C). Testande 
utvecklare C får medhåll av Testande utvecklare B som berättar att “när man har gjort något 
själv så vet man ju precis hur man har tänkt och varför man har gjort som man har gjort, så 
då är det lite lättare att anta att man har gjort rätt också”. Testande utvecklare B menar 
också att om man som utvecklare inte har testat sin kod så vet man inte att det faktiskt 
fungerar, men konstaterar att alla inte tänker likadant: “En del har ju tvärtom där, tills någon 
har bevisat motsatsen så funkar den såklart”.  

 

Detta är ett väldigt tydligt fenomen som flera av respondenterna har tagit upp under 
intervjuerna. Dock avhjälps detta på företaget med den kodgranskning och ytterligare testning 
som utförs av utvecklarkollegorna i teamet. Testande utvecklare B beskriver hur ett par nya 
ögon på koden kan hjälpa till med att hitta fel: “då måste man titta mer, förstå varför har de 
gjort så här, stämmer det här verkligen med hur vi ska göra saker och sådär. Vilket blir en 
helt annan grej än om man själv redan har gjort det för då tycker man att man har gjort de 
där bitarna”. Även andra utvecklare har uttryckt liknande synsätt på detta fenomen.  

 

4.5.5 Ställtid 
Det har tydligt framkommit i våra intervjuer med de testande utvecklarna att det tar tid i 
anspråk att växla mellan arbetsuppgifter. Våra respondenter har bland annat beskrivit hur det 
rent praktiskt tar tid att växla mellan olika miljöer för testning och utveckling. Testande 
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utvecklare C beskriver till exempel att hur grenen som ska testas måste checkas ut från Git, 
som är ett verktyg för versionshantering (Atlassian, 2019) som används på företaget, och 
sedan byggas innan den kan testas. Denna process kan ta upp till 20 minuter i projekt där 
mycket måste installeras för att testa. 

 

En annan typ av ställtid har också visat sig. Under våra intervjuer har flera respondenter 
förmedlat att det förekommer en ställtid av mental typ. Testande utvecklare C förklarar att 
själva ställtiden inte är så påfrestande rent tidsmässigt, men att det är jobbigt att ställa om. 
Dessutom tar den mentala omställningen tid i anspråk utöver den rent praktiska 
omställningen: “Det är väl efter dom här 20 så är det väl den. (...) Läsa jiran och förstå jiran 
och sen kan man kanske behöva kolla med den som gjorde jiran och. Så det blir ju massa 
extra. Innan man egentligen har börjat testa” (Testande utvecklare C). Testande utvecklare 
A menar också att den mentala ställtiden är beroende på hur lång tid det tar från det att kod 
inte går igenom test tills utvecklaren går tillbaka till koden: “Om man har testat nånting och 
sen går det inte igenom så vill man gärna ha det färskt i minnet det man har utvecklat. Så att 
om den ligger i test i två veckor så kanske man inte kommer ihåg (..) och så måste man sätta 
in sig det igen och så kanske det tar några timmar extra”. Även bland cheferna förekommer 
tankar om detta. Chef X menar dels att själva testningen stjäl värdefull programmeringstid för 
utvecklarna, men även att omställningen mellan arbetsuppgifterna i sig stjäl tid: “Ja, jag tror 
det kostar, det är min känsla (...) det blir mycket context switch mellan helt olika typer av 
arbetsuppgifter också, för utvecklarna.” 

 

Företaget har dock, i vissa team, börjat att automatisera byggen, installation och att sätta upp 
testdata. Detta är något som borde spara in på den rent praktiska ställtiden, men den mentala 
kvarstår. “Fler och fler team automatiserar installationen av miljön så man spar in på den 
biten. Mentalt tar det ju tid att växla fokus också” (Testande utvecklare B). Detta talar även 
Testande utvecklare C om, men är osäker på hur mycket tid som faktiskt sparas in. Dock 
menar han att mentalt känns det bättre med automatiserade byggen och installationer. 

 

4.5.6 Konflikter 
I vår data som genererades från intervjuer med två personer i chefspositioner och tre 
utvecklare kan vi se viss skillnad när det gäller hur respondenterna uppfattar förekomsten av 
konflikter i samband med testning. Bland de respondenter som primärt arbetar som 
utvecklare framkommer en trygghet i teamen. De beskriver bland annat att öppenheten i 
teamet gör att kritik inte uppfattas som ett angrepp. “I vårat team så har vi det så öppet och 
vi hjälper varandra rätt mycket så det blir liksom. Det känns inte som nåt anfall så“ 
(Testande utvecklare C). Flera av de testande utvecklarna berättar även att stress inför 
leveranser kan göra att fler känslor kommer till ytan, men att det handlar om en irritation över 
att jiran inte blir färdig, snarare än en irritation riktad mot personen som påpekade felet: 
“Alltså, det är klart att det kan kännas irriterande, men inte på den personen som påpekar 
det i så fall, utan snarare för att man har missat nåt i så fall för egen del” (Testande 
utvecklare B). 
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Respondenterna i chefsposition nyanserar bilden något då de berättar att det åtminstone 
förekommit att det uppstått spänningar mellan utvecklaren som fått sin kod granskad och den 
som granskat. “ja, jag har liksom såna här små enstaka fall där man, där det har kommit 
upp, att folk tycker det är jobbigt att kodgranska en viss persons jiror för den personen har 
alltid svårt att ta kritik” (Chef Y). En annan respondent i chefsposition beskriver att “alla 
som jobbar här är ju vana vid det så det funkar, men vi märker det när vi tar in konsulter 
ibland att de tar kanske lite illa upp på kommentarer från kodreviewer och sådär“ (Chef X). 
Även testande utvecklare uttrycker att de känner ett ansvar gentemot den som skrivit koden 
som granskas: “det kan finnas en liten oro där, speciellt när det gäller folk som är nyare eller 
inte så erfarna (...) hur mycket kan jag faktiskt kommentera nu innan det blir jobbigt för 
någon annan som ska ta emot det och sådär” (Testande utvecklare B). 

 

4.6 Varför inte både och? 
Två av respondenterna framförde idéer om att bara för att företaget använder sig av testande 
utvecklare så behöver det inte betyda att det inte skulle finnas plats för dedikerade testare 
ändå. Testande utvecklare B menar att han ser en poäng med att utvecklarna testar det som de 
själva har utvecklat, precis som den testning och kodgranskning som sker inom teamet. De 
systemtester som ska köras efteråt, menar han dock, skulle med fördel kunna utföras av 
dedikerade testare: “Där skulle jag kunna tänka mig att det kanske vore mer lämpligt med 
dedikerade testare som kan göra den biten, och som även kan underhålla manuella 
testbeskrivningar och föra protokoll över resultat, kanske följa upp liksom, lite vad som 
händer över tid med testerna och med utfall av tester och sånt där” (Testande utvecklare B). 
Precis som de andra testande utvecklarna så menar Testande utvecklare A att han hellre ser 
att någon annan testar än att han själv gör det, men samtidigt uttrycker han att han ser fördelar 
med att han får testa, så som den tidigare nämnda kompetensspridningen, och att han ändå 
vill fortsätta testa åtminstone till viss del.  

 

Dessutom beskriver flera av respondenterna att i vissa projekt så är det i de mindre tekniska 
systemtesten så att verksamhetskonsulter på företaget är inblandade och testar tillsammans 
med de testande utvecklarna. Testande utvecklare A beskriver hur verksamhetskonsulternas 
blick skiljer sig från en utvecklares: “Verksamhetskonsulten vet ju mer vad verksamheten vill 
ha. Han kanske är bättre på kraven. Så vi ser ju olika saker såklart”. Denna syn delas också 
av Chef Y som menar att företagets verksamhetskonsulter är väl lämpade för att genomföra 
tester då de även har till uppgift att kravställa på ett sätt som skapar mest kundnytta.  
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5 Analys 
I analysavsnittet går vi igenom vår empiri som vi tidigare presenterat och ställer den i 
relation till den litteraturgenomgång vi genomfört för att kunna analysera denna och komma 
fram till en tydligare bild av vad rollen som testande utvecklare innebär. 

 

5.1 Presentation av kategorier 
Eftersom vi under arbetet med vår studie utförde litteraturgenomgången innan vi genererade 
vår empiri, så finns ett uppenbart mönster i den empiri som genererats under våra intervjuer. 
Detta mönster innebär att litteraturen vi läst inom området systemutveckling och -testning har 
påverkat de frågor vi ställt till våra respondenter och därmed också de svar vi fått under 
intervjuerna. Detta i sin tur ledde till att de kategorier vi identifierade inom empirin är tydligt 
kopplade till det vi tidigare redovisat i vår litteraturgenomgång. Våra identifierade kategorier 
har vi sammanställt i följande tabell:  

 

Område Kategori 

Styrkor med företagets organisering Ansvarskänsla i teamet 

 
Kompetensspridning 

Utmaningar för testande utvecklare Vad motiverar de testande utvecklarna? 

 
Kompetenser och personlighetsdrag hos de olika rollerna 

 
Hemmablindhet 

 
Ställtid 

 
Konflikter 

Övriga aspekter Alternativa lösningar 

 
Statusskillnader mellan rollerna utvecklare och testare 

 
Betydelsen av feedback 

 
Betydelsen av automatisering och kontinuerliga leveranser 

Tabell 2: Sammanställning över kategorier och områden. 
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5.2 Ansvarskänsla i teamet 
När ett utvecklingsteam arbetar med dedikerade testare skapas ofta en känsla av säkerhet som 
medför att utvecklarna i teamet inte tar något personligt ansvar för kvaliteten på den kod de 
skriver. Detta eftersom det alltid finns någon annan som är ansvarig för kvaliteten i ett senare 
skede. Om man tar bort de dedikerade testarna så hamnar istället ansvaret för kvaliteten på 
utvecklarna och dessa tvingas förändra sitt förhållningssätt för att ta på sig ett större ansvar 
(Prechelt et al., 2016). Vi kan se att vår undersökning stärker denna bild i stort. Företaget 
hade långt tillbaka i tiden en separat testavdelning som senare kom att avskaffas. När denna 
testavdelning skötte testuppdraget så nådde stora mängder defekter fram till testavdelningen 
och det fanns en känsla av att utvecklaren inte behövde bry sig om att hålla hög kvalitet på 
sin kod eftersom det fanns en testavdelning som hade som uppgift att säkerställa kvaliteten. I 
dagsläget förmedlar flera respondenter i vår undersökning istället att det finns en stor vilja 
hos de testande utvecklarna att skapa något bra. Flera beskriver att de tar ett gemensamt 
ansvar för koden och att de exempelvis arbetar tillsammans för att inte fel ska nå kunden. 
Chef Y stärker denna bild ytterligare när han pratar om att det finns en stark känsla för 
kvalitet inom utvecklarskrået. Vi menar att denna kvalitetskänsla kan ses som ett ansvar 
utvecklaren tar för att inte släppa ifrån sig något dåligt. En brasklapp när det gäller 
jämförelsen mellan den tiden då företaget hade en separat testavdelning och dagens 
organisering med testande utvecklare får dock ses vara att testavdelningen avskaffades för 
många år sedan. Företaget har utvecklats och genomgått förändringar på fler plan än enbart 
testningen under åren sedan testavdelningen avskaffades, vilket gör att det är svårt att avgöra 
det riktiga värdet av jämförelsen.  

 

Att både vara och känna sig ansvariga för sin kod leder tillsammans med möjlighet till snabb 
feedback till hög motivation hos team utan dedikerade testare (Prechelt et al., 2016). 
Betydelse av olika typer av feedback kommer att behandlas under en senare rubrik, men sett 
enbart till de faktorer som rör ansvar så kan vi även här se likheter med vår undersökning. 
Chef Y uttrycker just att de faktum att det är de testande utvecklarna som drabbas av 
eventuella fel och att de testande utvecklarna är kvalitetsmedvetna går hand i hand. Han 
uppmärksammar att utvecklarna upplever det som väldigt tråkigt när fel hamnar i produktion 
hos kunden och stressen som detta medför går ut över de testande utvecklarna själva. Man 
skulle kunna anta att med separata utvecklar- och testarroller så skulle istället testarna utsättas 
för detta, men vi menar att en testare troligtvis inte är lika investerad i koden och inte heller 
är den som måste rätta till felet efter det upptäckts. Dessutom är de testande utvecklarna de 
som infört felet från första början och därför tror vi att de drabbas på ett mer personligt plan. 
Vi menar alltså sammanfattningsvis att fel hos kund sannolikt drabbar testande utvecklare 
hårdare än vad det skulle göra med dedikerade testare i en annan typ av organisering. Prechelt 
et al. (2016) skriver även att det finns en högre frekvens av fel när det inte är tydligt vilket 
team som ansvarar för en specifik del av koden. I vår undersökning ser vi att teamen har ett 
tydligt gemensamt ansvar gentemot sin kod och därför ser vi inte någon anledning till en 
situation där en hög frekvens av defekter skulle vara sannolik. 

 

5.3 Kompetensspridning 
Kodgranskning är en aktivitet där ändringar gjorda i kod granskas av utvecklarens 
utvecklarkollegor i teamet. Förutom att detta för med sig den direkta fördelen att koden ses 
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över så att den är skriven på ett korrekt sätt, så kommer även ytterligare, indirekta, fördelar 
att uppstå (Bacchelli & Bird, 2013). Av dessa så stötte vi specifikt på kompetensspridning 
som fördel i vår empiri. Kompetensspridning uppstår i team där kodgranskning utnyttjas och 
innebär att de involverade parterna får ett tillfälle att lära sig av varandra och varandras 
uppgifter (ibid.). På företaget intervjuade vi Testande utvecklare A som gav uttryck för att 
kompetensspridning är en positiv faktor som uppstår vid kodgranskning. Han beskriver att 
genom att se andras lösningar på uppgifterna så upptäcker han sätt att lösa problem som han 
själv inte skulle ha tänkt på annars. Han uppgav även att han kunde lära sig mycket av att 
sätta sig in i beskrivningen av den jira som han ska testa samt att genomföra själva testningen 
även detta bidrar till en större förståelse för det system som utvecklas.  

 

Vi har två anledningar till att vi tog fasta på detta trots att enbart en av respondenterna tog 
upp det som en viktig punkt. Dels så anser vi att det faktiskt är viktigt att kunskapen inom 
företaget kan spridas inom teamen, något som är viktigt för alla testande utvecklare på 
företaget såväl som personer i liknande roller på andra företag. Dessutom så tog vi fasta på 
kompetensspridningen då Testande utvecklare A är den av våra respondenter som har kortast 
arbetstid inom företaget. Vi tror att det är mer naturligt för en person som är relativt ny på 
arbetsplatsen att lägga vikt vid kompetensspridning, eller för den personen, 
kompetensinhämtande, än det är för en person som jobbat länge på samma företag. Vi menar 
att det är naturligt att ett första fokus som ny på ett företag blir att försöka lära sig så mycket 
som möjligt om det system som utvecklas på just denna arbetsplats. Detta innebär dock inte 
att de övriga testande utvecklarna på företaget inte har väldigt stor nytta av 
kompetensspridning via kodgranskning och testning, men vi tror att det snarare handlar om 
att de inte tänker på samma medvetna sätt kring kompetensspridning. Vi tror att 
medvetenheten om kompetensspridningen är mindre hos de övriga just eftersom behovet av 
att lära sig systemet inte är lika akut då de redan lärt sig systemet bit för bit under sin tid i 
företaget. Detta gör att vi tror att de kan ta kompetensspridning som fenomen för givet och är 
lite blinda inför det.  

 

5.4 Vad motiverar de testande utvecklarna? 
Arbetsmotivation kan bero på en mängd olika faktorer. Inom yrken där arbetarna strävar efter 
personlig utveckling och att få en känsla av att prestera så påverkar faktorer såsom att arbetet 
är varierande, i vilken grad arbetarna kan påverka sitt eget arbete, om arbetsprocessen innebär 
en helhet med en tydlig början och ett tydligt slut och huruvida de får information som visar 
hur de presterar (Hackman & Lawler, 1971). Vi upplever till att börja med att de testande 
utvecklarna på företaget har ett varierande arbete. Dels så menar vi att utveckling i sig 
knappast kan ses som ett monotont arbete, då det kräver mycket av utföraren i form av 
problemlösning och tankeverksamhet. Dessutom anser vi att den breda rollen som de testande 
utvecklarna innehar gör att variationen i arbetet blir större än vad den är för utvecklare i 
allmänhet. Vi menar också att de testande utvecklarna i allra högsta grad påverkar sitt eget 
arbete, i och med att de själva väljer vilka uppgifter de vill utföra och hur de ska utföra dem. 
Den breda rollen som testande utvecklare medför också att de är delaktiga i att skapa en 
helhet, från ax till limpa, i och med att de är med både i design-, utvecklings- och 
testningsfasen av produkten. De kodgranskningar och tester som utförs av kollegorna i teamet 
ger återkoppling till de testande utvecklarna med information om hur de sköter sitt 
utvecklingsarbete. Vi är därför av åsikten att de testande utvecklarna arbetar i en miljö som 
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främjar personlig utveckling och ger en känsla av att prestera, och om detta är faktorer som 
efterfrågas hos de testande utvecklarna så bör de finna stor arbetsmotivation i företaget.  

En sak som dock talar emot att den breda rollen ökar arbetsmotivationen är att de testande 
utvecklarna generellt inte tycker att det är särskilt kul att till exempel testa. De uttalar sig om 
att problemlösning och programmering är det roligaste med jobbet och de får medhåll av 
cheferna om detta. Testuppgifterna släpar efter för att de testande utvecklarna helst väljer att 
göra någonting annat. Samtidigt säger Testande utvecklare A att han tycker att det kan vara 
skönt med det avbrott i utvecklingen som testningen innebär, medan en annan uttrycker att 
om han har lite olika saker att arbeta med så blir arbetet också intressantare. Så det finns 
uppenbara för- och nackdelar med den breda rollen ur en arbetsmotivationssynpunkt. Vi tror 
att även om många inte uppskattar testningen i sig särskilt mycket så uppskattar de ändå 
omväxlingen som denna innebär, och vi menar även att den omväxlande rollen sannolikt 
leder till att själva utvecklingsdelen av den uppskattas än mer än den skulle har gjort om det 
var den enda delen av rollen.  

 

5.5 Kompetenser och personlighetsdrag hos de olika rollerna 
Rollerna utvecklare och testare skiljer sig åt på flera plan. Dels skiljer sig deras 
arbetsuppgifter åt, vilket gör vilket medför att det krävs olika typer av färdigheter i det 
dagliga arbetet (Zhang et al., 2018; Pettichord, 2000). Detta är något som bekräftas av våra 
respondenter då flera av dem har berättat att när de utvecklar så har de ett perspektiv på sitt 
arbete och när de testar har de ett annat. Eftersom de är utvecklare först och främst så 
uttrycker de också svårigheter med att växla perspektiv och med att försöka se helheten 
utifrån en potentiell användares ögon, vilket är ett perspektiv som är fördelaktigt att anta som 
testare (Zhang et al., 2018). Dessutom är det så att de testande utvecklarna inte tycker att det 
är särskilt roligt att testa, de vill helst av allt programmera och lösa problem. Det bör finnas 
en passion för att hitta defekter och förbättra produktens kvalitet (Deak et al., 2016), och 
ingen av våra respondenter uttryckte någon som helst passion för testandet i sig. Dock har vi 
upptäckt att de testande utvecklarna är väldigt kvalitetsmedvetna och vill hitta alla defekter 
innan de når kunden. Vi menar därmed att även om passionen för själva testandet i sig inte 
finns där så vägs det upp av en passion för kvalitet som finns hos de testande utvecklarna, 
något som alla bra testare bör ha. En av chefsrespondenterna uttrycker att de testande 
utvecklarna är mer måna om att slutkvaliteten på produkten ska bli hög än vad de bryr sig om 
att bli färdiga i tid. Även om denna respondent inte är testande utvecklare själv så har han 
jobbat på företaget i över 15 år och har en bra överblick på hur de olika teamen arbetar och 
presterar. Att de testande utvecklarna känner så här tyder på att de har en inställning till 
kvalitet som vanligtvis förknippas med testare snarare än utvecklare, som vanligtvis helst av 
allt vill göra klart uppgiften så fort som möjligt och lämna kvaliteten till någon annan (Zhang 
et al., 2018).  

 

Utvecklarrollen brukar generellt sett kräva en djup kunskap, medan testarrollen generellt 
kräver en bredare men också ytligare kunskap (Zhang et al., 2018; Pettichord, 2000). Denna 
bredd talas också om av en av våra respondenter. Vi menar dock att rollen som testande 
utvecklare på företaget är väldigt bred, med flera olika roller ihopbakade till en. Det 
förekommer såklart spetskompetenser, men överlag är bredden viktig. Även om de testande 
utvecklarna själva uttrycker att det är svårt att ta ett steg tillbaka för att se helheten när de ska 
testa, så tror vi att deras bredd ändå gör att de har lättare för att se helheten än många andra 
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utvecklare som besitter djup kunskap snarare än bred dylik. Alltså menar vi att den breda 
utvecklarrollen troligtvis fostrar bättre testare än vad en spetsigare utvecklarroll gör.  

 

Utvecklare konstruerar saker som fungerar så som de är tänkta att användas och har svårt att 
förstå varför man skulle vilja göra på något annat sätt. Testare har ett annat synsätt där de 
måste ha en helhetsbild av hur verksamheten fungerar och även kunna se hur det utvecklade 
systemet faktiskt används av användare i verkligheten (Cohen et al., 2004). Detta är något 
som stöds av flera utvecklare, som menar att de har en mer teknisk syn på systemet. Dock 
använder sig företaget av verksamhetskonsulter i vissa projekt som hjälper till med den inte 
lika tekniska systemtestningen. Här menar vi att verksamhetskonsulterna faktiskt har en 
helhetsbild av hur verksamheten fungerar och hur systemet används. Därmed antar 
verksamhetskonsulterna en mer traditionell testarroll här som kompletterar den testande 
utvecklarens roll. 

 

5.6 Hemmablindhet 
Testare som involveras i utvecklingen av programvara har en tendens att bli för involverade i 
just denna. Detta innebär att de tappar lite av det utanför-perspektiv som testare bör ha och 
distansen till det som produceras försvinner (Deak et al., 2016). Detta är något som samtliga 
testande utvecklare instämmer i. De upplever samtliga att en slags hemmablindhet uppstår 
och att det är väldigt lätt som testande utvecklare att missa fel i koden som egentligen är 
uppenbara. Dock verkar det även finnas en medvetenhet om detta hos företaget, då de arbetar 
med kodgranskning och testning av varandras kod inom teamen. Detta är något som har 
positiva konsekvenser för upptäckandet av dessa och en stor del av fel och buggar hittas 
under denna process istället för att komma ut till kund.  

 

Det finns också en annan sida av detta med hemmablindhet. Det är ju faktiskt så att det kan 
vara en stor fördel för de testande utvecklarna att både vara välbekanta med de delar de själva 
utvecklat och systemet i stort. En av de testande utvecklarna menar att det måste finnas en 
kunskap om systemet när teamets egna kod testas, eftersom även om den egna koden 
fungerar felfritt så bör den som testar även till viss del kunna förutse hur koden kan påverka 
övriga komponenter och vad för konsekvenser som kan uppstå i systemet som helhet på 
grund av den nya koden.  

 

5.7 Ställtid 
Switch cost och mixing cost är två begrepp som används för kostnaden i prestation som 
uppstår vid byte mellan efterföljande uppgifter respektive växling fram och tillbaka mellan 
uppgifter (Strobach et al., 2011). På företaget får vi bilden av att dessa två kostnader 
förekommer, men i stor utsträckning försöker de testande utvecklarna bli klara med en 
uppgift innan de tar sig an nästa. Alltså är det framförallt switch cost som är relevant här. 
Mixing cost kan förbättras med träning, alltså att kostnaden blir mindre ju mer man utför det. 
Switch cost å andra sidan är konstant oavsett hur ofta och många gånger man byter till nya 
arbetsuppgifter (ibid.). Denna switch cost är något som bekräftas av flertalet respondenter, 
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både testande utvecklare och en av cheferna uttrycker att både den rent praktiska, men även 
den mentala, ställtiden stjäl värdefull tid. Dessutom upplevs det hos utvecklarna som jobbigt 
att byta mellan arbetsuppgifterna, både praktiskt och mentalt. Den praktiska omställningen 
har i vissa fall avhjälpts av automatisering, något som de testande utvecklarna upplever som 
avlastande mentalt, även om det inte gör så stor skillnad rent tidsmässigt. Vi menar att den 
rent praktiska omställningen från en uppgift till en annan, exempelvis att checka ut koden i 
Git och bygga den, kan ses som en uppgift i sig och att även denna innebär en mental ställtid, 
något som då kan undvikas med automatisering.  

 

5.8 Konflikter 
I vår empiri förmedlas delvis skilda uppfattningar om förekomsten av konflikter inom 
utvecklingsarbetet. Alla testande utvecklare berättar att de inte känner sig påhoppade av den 
kritik som riktas mot den kod de skapat. Cheferna å andra sidan berättar att det, även om det 
är relativt ovanligt, händer att medarbetare kommer till dem och berättar om konflikter i 
samband med testning. Båda cheferna har jobbat på företaget i många år och vi menar att det 
är naturligt att de träffar på fler konflikter, speciellt sett över tid, då de har kontakt med 
majoriteten av de anställda på företaget. Utvecklarna å andra sidan jobbar främst i sina team 
och kan bara uttala sig om situationen där. Detta gör att vi inte ser det som att de säger emot 
varandra och att endera gruppen vare sig förskönar eller svartmålar. De beskriver helt enkelt 
olika verkligheter då de rör sig i delvis olika sammanhang.  

 

Flera av våra respondenter hänvisar till stämningen i teamet när de förklarar att kritik mot 
deras kod inte känns som någon attack mot dem som personer. Humphrey (1997) berättar att 
konkurrens på det intellektuella planet samtidigt som arbetsgruppen passar ihop på ett 
personligt plan skapar en vänskaplig rivalitet. Denna rivalitet genererar i sin tur högre 
prestationsförmåga i gruppen. Vi kan naturligtvis inte veta huruvida de team våra 
respondenter tillhör passar ihop på ett personligt plan, men vi menar att flera uttalanden tyder 
på detta. Flera respondenter pratar om trygghet i arbetsgruppen samt ett öppet och hjälpsamt 
klimat där de tillsammans tar ansvar för koden. Vi undrar om detta kan bidra till att det som 
skulle kunna uppfattas som konflikter istället snarare bidrar till en vänskaplig rivalitet och 
högre prestationsförmåga såsom Humphrey (1997) beskriver. Vidare beskriver Cohen et al. 
(2004) att många utvecklare ser koden som en förlängning av dem själva och att när någon 
hittar fel med koden så tar de kritiken personligt. Vi undrar om just det faktum att 
respondenterna ser utvecklingen som en teaminsats kan göra att kritik vanligtvis inte tas 
personligt. Om det är teamet som får kritiken är den sannolikt lättare att bära än om en 
enskild person känner sig utsatt.  

 

Tidigare forskning beskriver testarens uppdrag som en process som innebär många tillfällen 
för friktion mellan testare och utvecklare (Deak et. al, 2016; Zhang et al., 2018). Deak et al. 
(2016) berättar att många testare känner sig impopulära hos utvecklarna och att de drar sig för 
att rapportera fel när defekter som de påpekat förringas av utvecklare. På företaget som utgör 
vårt fall ser vi två faktorer som rimligtvis borde kunna bidra till en förklaring till att testande 
utvecklare förmedlar att det sällan känns som att testningen leder till konflikter. Vi undrar om 
det inte bör påverka upplevelsen av kritik att respondenterna får anta både rollen som testare 
och som utvecklare. Tidigare forskning beskriver friktion mellan testare och utvecklare när 
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dessa roller innehas av olika personer. Cohen et al. (2004) beskriver avsaknad av förståelse 
för den andra rollen som en källa till konflikter. På företaget i vår undersökning har alla 
testande utvecklare både rollen som testare och som utvecklare vilket innebär att de sannolik 
bör ha just en större förståelse för den andra rollen.  

 

Vi menar att det är nära till hands att anta att det är lättare att förstå att kritiken av koden inte 
är personlig när alla intar den rollen som innebär att ger kritik, och att alla tränas regelbundet 
i att både ge och ta kritik. Vi menar också att det bör kunna påverka att både den som för 
tillfället har testarrollen och den som för tillfället har utvecklarrollen arbetar i samma team. 
Innehavarna av de olika rollerna har en relation till varandra som innebär mycket mer än 
enbart att ge och ta kritik vilket gör att det rimligtvis är lättare att acceptera kritik mot koden. 
Den som ger kritiken är sannolikt även mer motiverad att formulera kritiken på ett 
konstruktivt sätt då både givare och mottagare arbetar i samma team. Om testrollen skulle 
utföras av en person utanför teamet så är det inte orimligt att denna personen lätt ses som 
någon som bara kritiserar och att det lättare leder till konflikter än om testrollen och 
utvecklarrollen innehas av två personer som har en relation som rör mer än enbart testning. 
Cohen et al. (2004) stöder detta resonemang då de menar att det lättare uppstår konflikter 
mellan testare och utvecklare som saknar robusta sociala band och enbart kommunicerar när 
det finns problem. 

 

Tidigare forskning av Deak et al. (2016) och Zhang et al. (2018) beskriver att många 
konflikter mellan testare och utvecklare handlar oenigheter om betydelsen av fel eller vad 
som faktiskt är ett fel. Som vi tidigare konstaterat så är det vanligt att utvecklare ser sin kod 
som en förlängning av dem själva, att de tar kritik mot koden personligt och att de är 
motvilliga att erkänna fel i koden de skrivit (Cohen et al., 2004). En av cheferna på företaget 
beskriver att de konflikter som faktiskt förekommit i samband med testning på företaget 
främst handlar om kodgranskning. Han berättar att det är svårt för utvecklarna att förklara 
bort rena felaktigheter, men att det i granskningsskedet kan vara svårare att avgöra vad som 
faktiskt är en felaktigt skriven kod och att detta kan vara mer känsligt. Här ser vi en tydlig 
likhet med den tidigare forskningen, då konflikterna främst sker i fall där det finns ett 
tolkningsutrymme och inte är självklart vad som är korrekt och vad som är felaktigt. 

 

5.9 Alternativa lösningar 
I den genererade datan framkommer från flera respondenter att de ser att andra personer är 
mer lämpade att utföra exempelvis systemtestning. De beskriver att företagets 
verksamhetskonsulter ofta är väl lämpade för att utföra testuppgifter och att de själva saknar 
förmågan att ta ett steg bakåt från koden och se brett. Cohen et al. (2004) beskriver att testare 
har en större förståelse för verksamheten än utvecklare och Deak et al. (2016) menar även att 
testare har ett större fokus på användares beteende. Dessa beskrivningar känner vi igen från 
datan som genererats under våra intervjuer. Flera respondenter uttrycker att det skulle kunna 
vara positivt om utvecklarna fortsatte genomföra testning som en del av deras ordinarie 
arbetsuppgifter men att det samtidigt skulle kunna vara fördelaktigt med en organisering som 
innefattar både dedikerade testare och testande utvecklare. Vi tolkar detta som att en nackdel 
med den testande utvecklarens uppdrag i dagsläget är att rollen innefattar för mycket testning. 
Vi ser också att de testande utvecklarnas roll kanske inte innehas av människor som har 
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intresse eller kompetens att genomföra all typ av testning inom uppdraget på ett optimalt sätt. 
Vår empiri visar att det finns en öppenhet för att genomföra den direkta testningen som sker 
då en jira är färdig och att flera av respondenterna ser en vinning med det, men att rollen 
gärna få minskas så att färre testuppgifter utförs av de testande utvecklarna. Även vi kan se 
en vinning i att rollen testande utvecklare skulle kunna begränsas något så att den inte 
innefattar alla testuppgifter.  

 

5.10 Statusskillnader mellan rollerna utvecklare och testare 
Sett till tidigare forskning (Cohen et al., 2004) är bristande uppskattning och låg status ett 
problem som många testare brottas med. I vår empiri presenterar vi att våra respondenter på 
företaget till viss del har olika syn på testrollens status. Å enda sidan uttrycker flera en 
respekt för den kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra uppgiften. Det 
framkommer dock även att testning generellt ses som ett icke kreativt och mindre kvalificerat 
arbete och att när det väl kommer till kritan så premieras de aktiviteter som drar in pengar till 
företaget och där ses utvecklingen som en viktig uppgift. Forskningen som presenteras av 
Cohen et al. (2004) är relativt gammal och en av cheferna i vår undersökning är inne på att 
bilden av testrollen håller på att förändras, mycket på grund av att testrollen idag är bredare 
än han anser att den varit traditionellt.  

 

Våra respondenter beskriver testrollens status på olika sätt, men ingen uppger att eventuella 
skillnader skulle vara ett problem på företaget. Vi undrar om den svenska kontexten vårt 
företag verkar i kanske kan påverka hur upplevelsen av eventuella statusskillnader beskrivs. 
Att testuppdraget utförs av alla utvecklare torde också göra att eventuella skillnader i status 
mellan rollerna får mindre betydelse då det inte finns en tydlig uppdelning mellan de som 
utför uppgifter med högre status och de som utför uppgifter som har lägre status. I vår 
undersökning blir alltså statusen mer kopplad till uppgifterna än till de personer som utför 
uppgifterna. Därmed behöver inte de personer som utför testuppdraget kämpa för sin plats 
jämfört med utvecklarna som eventuellt skulle kunna bli fallet om rollerna utfördes av olika 
personer. 

 

5.11 Feedback 
Prechelt et al. (2016) beskriver att snabb, direkt och realistisk feedback är essentiellt för att 
kunna arbeta utan dedikerade testare. Om vi börjar att resonera kring snabb feedback så 
menar Prechelt et al. (2016) att ju snabbare ett fel upptäcks, desto mindre blir 
konsekvenserna. De menar att det är frustrerande för team som inte får snabb feedback. I vårt 
fall så förmedlar inte våra respondenter någon frustration över avsaknad av snabb feedback. 
Utöver den testningen som respondenterna göra av sina egna jiror så berättar de att de 
vanligtvis får feedback på en jira inom en till tre fyra dagar (men oftare snarare den kortare 
änden av det spannet), vilket vi menar kan anses som relativt snabb feedback. På vårt företag 
har det framkommit att det kan vara en stor fördel att de testande utvecklarna får feedback på 
jiror så snabbt som möjligt eftersom den eller de personer som gjort jiran då fortfarande 
minns uppgiften. Detta innebär att hen eller de snabbare förstår vad defekten innebär, hur 
jiran borde fungera och vad defekten innebär för systemet. Därmed går det även snabbt 
avgöra hur akut det är att åtgärda felet. Prechelt et al. (2016) menar att om utvecklaren själv 
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hittar en defekt så kan det medföra vinsterna ovan, dvs att utvecklaren snabbt kan skapa sig 
en uppfattning av vad defekten innebär och hur brådskande den är. Detta kopplar forskarna 
till att feedbacken är direkt, dvs icke förmedlad, medan vi snarare såg att dessa vinningar 
hängde ihop med att feedbacken kommer snabbt.  

 

Vi inser att en utomstående testavdelning eller en dedikerad testare skulle kunna medföra att 
feedback kommer långsammare, men vi ser inte att det nödvändigtvis måste bli så. Vidare så 
beskrivs realistisk feedback som den feedback som fås när systemet är i bruk (ibid.). Att 
utnyttja denna typ av feedback är inget som vårt företag beskriver som någon fördel. Snarare 
uttrycks att det är förargligt eller pinsamt om defekter slinker igenom företagets egna tester 
och hamnar ute hos kunden. Vi inser att detta möjligtvis skulle kunna påverkas av om 
företaget hade gjort mycket täta leveranser till kunderna vilket vi inte upplever från våra 
respondenter. En respondent nämner att det i vissa fall kan ske patchreleaser där några 
mindre fel rättas till, men vi upplever inte att detta är en rutin som gäller i alla projekt och för 
alla typer av fel. 

 

5.12 Automatisering och kontinuerliga leveranser 
Tidigare forskning visar att automatiska tester är en lösning på bristande tillgänglig 
arbetskraft när ett team arbetar utan dedikerade testare (Prechelt et al., 2016). I vårt fall är 
dock arbetsstyrkan och tidsplanen redan från början anpassad efter att teamet arbetar 
uteslutande med testande utvecklare som utför testarbetet. Därför är automatiska tester inte 
ett svar på resursbrist. Prechelt et al. (2016) ser även att automatiserad testning och 
driftsättning leder till förmågan att upptäcka fel snabbt och en förmåga att reparera eventuella 
fel snabbt. De beskriver att bland annat produktägaren i ett av teamen i deras undersökning 
uppgett att omfattande automatiska tester är en förutsättning för att kunna arbeta utan 
dedikerade testare. I vårt fall finns inte dessa omfattande automatiska tester och heller inte 
förmågan att alltid reparera eventuella fel som hamnat i drift på enbart några få timmar. Detta 
skulle kunna ses som att vår forskning bekräftar den bild som Prechelt et al. (2016) målar 
upp. Å andra sidan så menar vi att just det faktum att respondenterna i vår undersökning 
beskriver att de inte arbetar uteslutande med en väl utbyggd och omfattande automatisering, 
även motsäger den tidigare forskning. Vi ser att vårt företag snarare visar att automatiska 
tester inte nödvändigtvis måste vara en förutsättning för att arbeta utan dedikerade testare. 
Denna slutsats drar vi då användandet av testande utvecklare i det företag vi undersöker 
bidrar till en kvalitet som kan anses uppnå minst normalstandard för branschen, det vill säga 
att vårt företag har fått det att fungera utan en omfattande utbyggnad av automatiska tester i 
alla team.  

 

För att fortsätta resonemangen lyfter dock exempelvis Chef Y fram att uppgifter av det slag 
som handlar om enkla “Om a så b” bör automatiseras. Vi ser också att det rimligtvis borde 
vara fördelaktigt om dessa manuella uppgifter sköttes av automatik snarare än att 
högkvalificerad arbetskraft utför dessa tester. Att rutinmässiga enkla och icke utmanande 
uppgifter bör undvikas stöds av Hackman och Lawler (1971) som menar att denna typ av 
uppgifter ofta leder till högt missnöje hos de anställda, högre frånvaro samt hög 
personalomsättning. En av våra respondenter i chefsposition på företaget, Chef Y, beskriver 
dock höga kostnader som en anledning till att automatiseringen inte täcker så stor del som de 
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skulle önska. Vi tror att det är osannolikt att företaget kommer att kunna automatisera fullt i 
alla projekt inom en nära framtid. Här undrar vi om det kan vara en fördel med testande 
utvecklare som utför testrollen istället för dedikerade testare. Vi menar att det känns logiskt 
att konsekvenserna av att utföra uppgifter som anses enkla och icke stimulerande är lägre om 
dessa uppgifter, så att säga, blandas upp med stimulerande uppgifter, vilket blir fallet när de 
testande utvecklarna utför dessa uppgifter. En dedikerad testare skulle sannolikt använda 
större andel av sin arbetstid till icke stimulerande arbete jämfört med vad en testande 
utvecklare gör. Å andra sidan är det inte orimligt att tänka sig att utförandet av icke 
stimulerande testuppgifter är mer frustrerande för testande utvecklare som ser att de hellre 
skulle kunna använda sin tid till mer kreativt arbete. 
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6 Slutsats 
I avsnittet slutsats presenterar vi vårt syfte och frågeställning på nytt för att sedan presentera 
våra slutsatser i relation till vår frågeställning. Detta sker genom att vi presenterar våra 
slutsatser i form av listor över för- och nackdelar med rollen testande utvecklare.   

 

6.1 Syfte och frågeställning 
Då avsikten med detta avsnitt är att presentera våra slutsatser och knyta an dessa till studiens 
syfte och frågeställning, presenterar vi åter dessa:  

“Utifrån det behov av forskning vi identifierat angående rollen som testande 
utvecklare, är vårt syfte att utforska och analysera hur denna roll upplevs av 
testande utvecklare i agila utvecklingsprojekt. Vi vill även undersöka hur 
andra intressenter i utvecklingsprocessen upplever rollen testande utvecklare 
för att hitta för- och nackdelar med denna roll. Här ingår då i viss mån 
automatiskt en jämförelse med en organisering med dedikerade testare. Detta 
syfte mynnar ut i följande frågeställning:  

 Vilka för- och nackdelar finns med rollen testande utvecklare med 
avseende på testning?” 

 

6.2 Fördelar med rollen testande utvecklare  
I detta avsnitt kommer vi presentera de slutsatser som vi har kommit fram till rörande 
fördelar med testande utvecklare, som är den första delen av vår frågeställning. 

 

 Vi upplever att en avsaknad av dedikerade testare, inom utvecklingsteamen eller i en 
separat testavdelning, leder till en ökad kvalitetsmedvetenhet hos de testande 
utvecklarna. Denna kvalitetsmedvetenhet anser vi liknar den medvetenhet som 
vanligtvis hittas hos renodlade testare och tar sig uttryck i att de inte vill se att fel i 
produkten hamnar hos kund och att om detta sker så upplevs det som stressande. 
Medlemmarna i teamen äger gemensamt ansvar för koden och dess kvalitet och ser 
med tester och kodgranskningar till att slutprodukten når upp till teamens 
kvalitetskrav. 

 

 De testande utvecklarna i vår undersökning ger uttryck för få konflikter i samband 
med testning. Vi ser att valet att arbeta med testande utvecklare automatiskt ger de 
personer vars kod blir testad och de personer som testar möjlighet att få förståelse för 
den andra rollen. Vi ser även att de testande utvecklarna per automatik har en relation 
till varandra som består av mer än att enbart förmedla fel och diskutera defekter. De 
testande utvecklarna ger även uttryck för en stark teamkänsla där de tillsammans tar 
ansvar för koden, vilket kan göra att kritik mot koden tas mindre personligt. Vår 
genererade data, ställd i relation till tidigare forskning kring konflikter då dedikerade 
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testare används, tyder på att användningen av testande utvecklare sannolikt minskar 
förekomsten av konflikter jämfört med en organisering med dedikerade testare. 

 

 Data som genererats i samband med vår undersökning visar att kompetensspridning är 
en positiv effekt av en organisering med testande utvecklare. Att sätta sig in i vad en 
uppgift innebär och att se hur en medarbetare löst den samt att få insikt i vad 
uppgiften innebär för systemet i stort bidrar till ett lärande hos den som utför 
testningen. Denna vinst ser vi som tydligt kopplat till användandet av testande 
utvecklare. 

 

 Tidigare forskning visar att dedikerade testare ofta brottas med låg status och 
bristande uppskattning. Data genererad under vår undersökning visar att testrollens 
status beskrivs på olika sätt, men ingen uppger att eventuella skillnader skulle vara ett 
problem på företaget. Vi ser att en organisation med testande utvecklare gör att 
eventuella statusskillnader mellan rollerna inte drabbar något enskild person eftersom 
alla testande utvecklare testar. Detta innebär att inga testande utvecklare behöver 
kämpa för sin plats som dedikerade testare. 

 

 Snabb, direkt och realistisk feedback beskrivs, i tidigare forskning, som en 
nödvändighet för att ha en organisation med testande utvecklare istället för dedikerade 
testare. Vår undersökning visar att snabb feedback upplevs som positivt av de testande 
utvecklarna men vi kan inte tydligt koppla hur snabbt feedbacken når utvecklaren till 
hur testrollen är organiserad.  

 

 Litteratur som studerats i vår undersökning konstaterar att extensiva automatiska 
tester är en förutsättning för att en organisering utan dedikerade testare 
överhuvudtaget ska kunna fungera. Detta är något som vi ifrågasätter då vår forskning 
visar att en organisation som använder sig av testande utvecklare är fullt kapabel att 
leverera normalgod kvalitet på sin produkt, även utan omfattande automatisering av 
testerna.  

 

 De testande utvecklarna har en bred yrkesroll där de är med från början till slut i 
utvecklingsprocessen med mycket variation, självbestämmande och feedback från 
sina utvecklarkollegor. Detta är faktorer som spelar in för att skapa arbetsmotivation 
för människor som strävar efter personlig utveckling och vill ha en känsla av att 
prestera och om de testande utvecklarna eftersträvar detta så bör de motiveras av sin 
breda yrkesroll.  

 

6.3 Nackdelar med rollen testande utvecklare 
I detta avsnitt kommer vi presentera de slutsatser som vi har kommit fram till rörande 
nackdelar med testande utvecklare, som är den andra delen av vår frågeställning. 
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 Även om vi tidigare uttryckt att den breda rollen hos de testande utvecklarna bör 
motivera dem i sitt arbete, så finns det en baksida. De testande utvecklarna tycker i 
allmänhet att programmering och problemlösning är det som genererar arbetsglädje. 
Testning och kodgranskning ses mer som ett nödvändigt ont som helst av allt någon 
annan får utföra. Därför menar vi att arbetsmotivationen kan påverkas negativt av den 
rollen som de innehar. Omväxling i sig är dock motiverande och detta tror vi till stor 
del väger upp den negativa uppfattningen om testningsuppgifterna. 

 

 När de testande utvecklarna byter mellan olika arbetsuppgifter uppstår både en 
praktisk och en mental ställtid. Vid byte från en arbetsuppgift till en annan uppstår en 
så kallad switch cost som är en kostnad i prestation och denna går inte att träna bort 
utan är konstant och det är denna vi menar med mental ställtid. De testande 
utvecklarna upplever att denna switch cost stjäl tid och är påfrestande. Hur besvärlig 
och tidskrävande den är beror dessutom på hur lång tid det gått tills de kommer 
tillbaka till uppgiften. Dessa ställtider är något som torde minska i en organisering 
med dedikerade testare eftersom smalare yrkesroller medför färre omställningar 
mellan arbetsuppgifter.  

 

 Utveckling och testning är uppgifter som kräver olika perspektiv, tankesätt och 
arbetssätt. Eftersom de testande utvecklarna både ser sig själva och även i praktiken 
arbetar primärt som utvecklare och sekundärt som testare så har de svårigheter att ta 
ett steg tillbaka för att se helheten ur ett användarperspektiv, vilket är en fördel under 
testningen. För en testare bör det finnas en passion för att hitta defekter och för 
kvalitet, och de testande utvecklarna saknar passionen för det förstnämnda, men 
däremot finns en passion för det sistnämnda som matchar den hos de renodlade 
testarna.  

 

 Utvecklare saknar det perspektiv på helheten som bör finnas för att utföra testning på 
ett bra sätt. På samma sätt kan testare tappa perspektivet på helheten om de involveras 
i utvecklingen. Detta yttrar sig i en slags hemmablindhet där den som utvecklat koden 
blir för bekant med den och kan missa rent uppenbara defekter i koden och är ett 
fenomen som uppenbarar sig även hos testande utvecklare. Även om det finns en 
positiv sida med att utvecklarna är väl bekanta med koden, till exempel för att kunna 
se hur den egna koden kan påverka övriga systemet, så är det viktigt att hantera 
nackdelarna med hemmablindhet. Dessa nackdelar kan till stor del undvikas om med 
hjälp av till exempel kodgranskning och ytterligare testning av utvecklarkollegorna i 
teamet.  

 

 Det finns som tidigare konstaterat en hög medvetenhet om kvalitet hos de testande 
utvecklarna, något som definitivt får ses som fördelaktigt med yrkesrollen. Dock finns 
en baksida av denna kvalitetsmedvetenhet, att när fel i koden når ut till kund så 
drabbar detta de testande utvecklarna och de upplever stress på grund av detta. Och vi 
menar att testande utvecklare troligtvis drabbas hårdare av fel hos kunden än vad 
dedikerade testare gör. 
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 En nackdel med en organisering utan dedikerade testare kan ses vara att det, enligt 
tidigare forskning, krävs tillgång till realistisk feedback för att denna organisation ska 
vara möjlig. Våra data visar dock att möjlighet till realistisk feedback inte ses som 
nödvändighet för att använda sig av testande utvecklare och att realistisk feedback 
heller inte ses som en tillgång utan snarare något som bör undvikas. 

 

6.4 Resultatens betydelse 
Som vi konstaterat ovan finns en rad för- och nackdelar med rollen testande utvecklare och 
därmed kan vi inte säga att denna roll är objektivt bättre eller sämre än de alternativ som 
finns. Istället så är detta faktorer som bör tas hänsyn till då arbete med organisering av 
testning utförs. Till exempel kan ett företag som arbetar med separata utvecklare och testare 
dra nytta av en organisering med testande utvecklare om företaget dras med stora problem 
med konflikter mellan rollerna som de inte kommit till rätta med på andra sätt. Likaså kan 
företag som är i en tillväxtfas med många nya rekryteringar dra nytta av 
kompetensspridningen som följer med som en positiv effekt. Om ett företag förlitar sig på 
spetskompetenser i stor utsträckning kan det å andra sidan vara bättre att rollerna hålls 
separata för att utvecklarnas spets inte ska trubbas av. Likaså kan det var bättre att använda 
sig av utvecklare och dedikerade testare i företag där det läggs stor vikt vid arbetsglädje då 
utvecklare tenderar att uppfatta testning som mindre roligt än utveckling. Således så är valet 
av testningens organisering en fråga som måste hanteras olika från fall till fall.  
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7 Reflektion 
I detta avsnitt reflekterar vi kritiskt över undersökningens process och resultat. Vi 
presenterar även förslag på framtida forskning som kan utveckla bilden av testande 
utvecklare ytterligare.  

 

7.1 Process och resultat 
Arbetet med uppsatsen tog sin början med att vi hört att företaget, som är ett företag som vi 
varit i kontakt med tidigare under utbildningen och kände oss bekväma att samarbeta med, 
hade uttryckt ett intresse av att utvärdera olika aspekter av testning. Efter att vi tagit kontakt 
med dem och fått grönt ljus så insåg vi snart att vårt ämne, som då var testning i stort, var 
oerhört brett. Efter att ha spenderat några dagar med att hitta relevant litteratur för att försöka 
få en helhetsbild av ämnet så bestämde vi oss för att vi var tvungna att spetsa till ämnet rejält. 
Vi kontaktade återigen företaget med övergripande frågor kring testning och resultatet blev 
en lista över tankar de har kring testningen. Här bestämde vi oss ganska snabbt för att rikta in 
oss på hur testningen organiserades. Detta passade väl in på vår informatikbakgrund då det i 
högsta grad berör samspelet mellan människa, organisation och teknik. Vårt inledande arbete 
skulle kunna ses som slöseri med värdefull tid då allt utom metoddelen kastades när vi 
specificerat testningens organisering som uppsatsens nya fokus. Dock upplevde vi att vi hade 
en stabil grund att stå på när väl syftet satt sig ordentligt vilket gjorde att vi kunde vara 
väldigt målinriktade när vi genomförde litteraturgenomgången. I början av arbetet med 
litteraturgenomgången stötte vi på ytterligare problem i form av att vi inte kunde hitta särskilt 
mycket litteratur som hanterade just den kombinerade utvecklar- och testarrollen. Vi insåg 
snart att vi skulle bli tvungna att titta mer på alternativet med dedikerade testare och de 
styrkor och utmaningar som det medför, för att senare under våra intervjuer ta reda på hur 
dessa förhåller sig till den kombinerade rollen. Så här i efterhand så anser vi att problemet 
med avsaknaden av litteratur snarare har vänts till någonting positivt och att vår studie 
faktiskt fyller ett gap inom forskningen.  

 

Från början planerade vi att utföra vår undersökning med en induktiv ansats. Ganska snart så 
insåg vi att vi faktiskt gick fram och tillbaka mellan teori och empiri och att vi istället hade 
landat i en abduktiv ansats där teori och empiri växelverkar med varandra. Att vi hade en 
abduktiv ansats blev tydligt in i det sista då vi i analysdelen blev uppmärksamma på aspekter 
som vi ville analysera och att vi därför behövde återvända till teorin för att bygga ut vår 
litteraturgenomgång ytterligare. Att arbeta abduktivt menar vi ledde till en högre kvalitet på 
analysen då vi kunde analysera nya aspekter av testande utvecklare som vi inte tänkt på från 
början när vi utförde vår litteraturgenomgång. Vi tror dock att vi hade kunnat få fram en 
djupare bild av de testande utvecklarna om omfånget på kursen hade tillåtit att vi hade itererat 
abduktionen ytterligare några varv. Att utföra en fallstudie, som Walsham (1995) förespråkar 
vid informatikstudier, tycker vi var ett bra sätt för att verkligen se sambanden mellan teknik, 
människa och organisation. Eftersom vårt fall var just en organisation och kärnan är hur 
testningen har organiserats och vi har studerat de människor som påverkar och påverkas av 
detta så var fallstudien ett bra verktyg. Vi tycker att intervjuer som verktyg för datagenerering 
passade vår undersökning bra. Det gjorde att vi kunde få tillgång till vad respondenterna 
tycker och tänker. Detta hade vi inte fått om vi istället valt exempelvis observationer. 
Möjligtvis skulle flera olika metoder för att generera data kunnat bidra till olika fördelar, men 
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vi gjorde bedömningen att intervjuer skulle vara den metod som gav oss mest matnyttig 
information kopplat till vårt syfte. Att vi valde att spela in våra intervjuer gjorde att vi båda 
kunde fokusera på att ställa frågor till respondenterna. Detta menar Bryman (2011) är ett bra 
sätt att utföra intervjuer på, eftersom det är viktigt att vara uppmärksamma på vad 
respondenterna säger för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Vi övervägde vid något 
tillfälle att den ena av oss skulle intervjua och den andra skulle föra anteckningar, men 
eftersom vi är ovana som intervjuare så valde vi det sätt vi gjorde. Vi tror att om endast en av 
oss skulle intervjua åt gången skulle det kunna leda till att vi kände oss mindre bekväma i 
situationen och att det skulle kunna smitta av sig på intervjupersonerna. 

 

Vi anser att valet att transkribera intervjuerna i sin helhet haft stor inverkan på studiens 
kvalitet och trovärdighet. Citat från respondenter i empiridelen av rapporten bidrar till en 
transparens som gör att läsaren får se vad som ligger till grund för våra kategorier. 
Transkriberingarna var även till stor nytta när vi påbörjade analysarbetet då vi kontinuerligt 
återgick till olika transkriberingar för att säkerställa att vi inte feltolkat eller dragit icke 
relevanta slutsatser av vad som sagts, precis som Bryman (2011) förespråkar. Det har gjort att 
vi som två olika forskare kunnat vara överens om vad som egentligen sagts och betydelsen av 
detta och därmed skapar detta en intern reliabilitet (LeCompte & Goetz, refererade i Bryman, 
2011). Arbetet med att transkribera alla intervjuer gjorde även att vi blev välbekanta med den 
generade datan vilket gjorde att vi under analysen mindes detaljer från intervjuerna och 
kunde komplettera presentationen av empirin med detta och öka kvaliteten på vår analys.  

 

För att strukturera upp intervjuerna använde vi oss av olika dokument där vi färgkodade, 
klippte ut och klistrade in intressanta uttalanden och samlade dessa i olika grupperingar. 
Färgkoderna hjälpte oss att hålla reda på vem som sagt vad när vi blandat uttalanden från 
olika respondenter i samma dokument. Detta utfördes med hjälp av IT-stöd istället för att 
klippa och klistra analogt och vi upplevde detta arbetssätt som väldigt effektivt. Vi använde 
oss av relativt många citat i presentationen av empirin och vi upplever att användandet av 
citat gör empirin mer levande, roligare att läsa samt, som vi ovan resonerat kring, bidrar till 
en större transparens. Under analysen av den genererade datan jämförde vi vår empiri från 
intervjuerna med teorin som vi tidigare presenterat i litteraturgenomgången. Här hade vi 
kunnat lyfta vår analys ytterligare genom att låta vår analys itereras ytterligare. Det hade 
troligtvis gett ytterligare djup till analysen om vi hade ställt de aspekter av användandet av 
testande utvecklare mot varandra och reflekterat över hur de påverkar varandra, något som 
Bazeley (2009) förespråkar.  

 

När vi skulle sammanställa våra slutsatser så blev det tydligt att vårt syfte och vår 
frågeställning var utformade på ett sätt som gjorde arbetet med detta väldigt tacksamt. Med 
tanke på vår frågeställning så var det enkelt för oss att strukturera upp våra fynd under 
kategorierna för- och nackdelar med rollen testande utvecklare. På så vis kunde vi relativt 
enkelt säkerställa att vår frågeställning besvarades. Att vi tidigare hade validerat empirin med 
respondenterna gjorde att vi kände oss bekväma med att empirin överensstämde med 
verkligheten. Eftersom alla slutsatser dessutom var helt förankrade i empirin så menar vi att 
detta medför en god intern validitet (LeCompte & Goetz, refererade i Bryman, 2011). 
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Vår studie resulterade i svaret på vårt syfte och frågeställning. Här ser vi att det finns en 
mängd aspekter att förhålla sig till för den som arbetar med organisering av testning. Vi kan 
knappast hävda att testande utvecklare är varken bättre eller sämre än alternativen som finns 
tillgängliga, dock finns en mängd aspekter som bör tas hänsyn till när beslut fattas kring 
dylika frågor. Eftersom vi upplever att det saknas forskning på ämnet testande utvecklare så 
tror vi att vår studie kan bidra till att uppmärksamma organisationer som funderar kring 
organisering av testning om vilka för- och nackdelar som kan finnas vid en organisering med 
testande utvecklare. Vi menar även att vår studie kan ses som ett bidrag till den teorin som 
finns idag, men vi ser gärna att ytterligare forskning utförs inom ämnet. Eftersom fallstudier 
är svåra att generalisera till andra sociala situationer och miljöer (LeCompte & Goetz, 
refererade i Bryman, 2011), så anser vi att det teoretiska bidraget är det som kan ses som 
studiens generaliserbarhet, eller externa validitet. 

 

7.2 Framtida forskning 
Då det finns lite forskning kring testande utvecklare ser vi att det skulle vara av stort värde 
om en liknande studie kunde genomföras med ett större omfång. Vi ser också att det skulle 
vara värdefullt att genomföra en komparativ studie av flera team med likvärdiga 
förutsättningar där bara testningens organisering skiljer dem åt. Då vi under våra intervjuer 
stött på ett antal olika tänkbara alternativ till testande utvecklare så anser vi att det vore 
värdefullt att jämföra organisering med testande utvecklare med andra varianter såsom att ha 
en dedikerad testare i varje team, att arbeta med en dedikerad testavdelning eller kanske olika 
kombinationer av dessa.  

 

Vi ser även ett värde i att liknande studier skulle kunna utföras i helt andra kontexter, det vill 
säga exempelvis i andra länder med skillnader i kultur och organisatoriska hierarkier eller 
organisationer av olika storlekar. Till exempel har vi märkt att i vårt företag som existerar i 
en svensk kontext så upplevs inte någon särskild statusskillnad mellan olika roller, medan 
litteraturen som behandlar en annan kontext målar en annorlunda bild.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide utvecklare 
 Hej vad heter du och vad är din roll här på företaget? 
 Kan du beskriva en vanlig dag på jobbet?  
 Vad motiverar dig i ditt arbete? 
 Upplever du att vissa arbetsuppgifter är roligare/mer givande än andra? 

testning 
 Kan du beskriva hur testningen går till?  
 Vem testar din kod? Är det olika i olika projekt eller samma hela tiden?  
 Har du tidigare arbetat i en situation med dedikerade testare? Upplevelser av 

detta?  
 Kan du säga något om attityden generellt till testning hos utvecklarna på 

företaget? 
 Om du fick välja, skulle du då vilja testa själv eller låta någon annan testa? 

Varför? 
 Tror du att du skulle kunna sköta testuppdraget med mindre utbildning och 

erfarenhet? 
 Hur resonerar du kring kvalitet?  
 Hur känns det om/när någon upptäcker fel i den kod du lämnat ifrån dig? 
 Upplever du några spänningar mellan testaren (när någon annan testar) och 

utvecklaren. 
 Hur tänker du när du utvecklar? Hur tänker du när du testar? Skiljer det sig åt? 
 Hur mycket tid lägger du på respektive arbetsuppgifter uppskattningsvis? 
 Automatiska tester? 
 Hur arbetar du? Är du ensamt ansvarig för din kod? (kan flera team ansvara 

för/jobba med samma kod?) 
 Hur snabbt får du feedback på ett fel?  
 Hur lång tid tar det från att du får veta att något är fel tills att det är åtgärdat?  
 Vad är tågordningen kring hantering av fel? 
 Om andra utvecklare testar din kod - hittar du fel lika bra som utomstående 

testare? Och vice versa, om du testar någon annans kod, är det lättare eller 
svårare att upptäcka fel? 

 Har du jobbat med personer som har testning som primär eller enda arbetsgift? 
Hur upplever du att de testar jämfört med dig själv eller andra utvecklare? 

 Hur känns det att påpeka ett fel till någon annan utvecklare? Gör det skillnad 
om det skrivs en felrapport eller meddelas muntligt? 

 Hur känns det när någon meddelar ett fel till dig? Du ser ett fel som du orsakat 
i en felrapport? 

 Hur ofta byter du arbetsuppgifter mellan utveckling och testning? Tid att ställa 
om? 
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Bilaga 2: Intervjuguide chef 
 Hej vad heter du och vad är din roll här på företaget? 
 Kan du beskriva en vanlig dag på jobbet?  
 Vad motiverar dig i ditt arbete? 
 Kan du beskriva hur testningen på företaget går till?  
 Vi har förstått att ni har haft funderingar kring att införa specialiserade testare, 

kan du berätta något om hur diskussionerna har gått?  
 Hur arbetar utvecklarna? Är de ensamt ansvarig för sin kod? (kan flera team 

ansvara för/jobba med samma kod?) 
 Har du tidigare arbetat i en situation med dedikerade testare? Upplevelser av 

detta?  
 Kan du säga något om attityden generellt till testning hos utvecklarna på 

företaget? 
 Vad ser du för fördelar med avseende på testningen, i den organisering ni har 

nu? 
 Vad tror du att det skulle kunna ge för fördelar och nackdelar att använda 

dedikerade testare? 
 Tror du att det skulle gå att sköta testuppdraget med mindre utbildning och 

erfarenhet än utvecklarna har? 
 Hur resonerar du kring kvalitet? 
 Upplever du någon skillnad när det gäller testning om du tänker på 

projektform? (agilt, vattenfall…)  
 Upplever du några spänningar mellan testaren (när någon annan testar) och 

utvecklaren? Hur hanteras i så fall detta? 
 Påverkar möjligheten till automatiska tester valet av organisering av testning? 

Hur? 
 Vad är tågordningen kring hantering av fel? Väljer teamen detta själva eller 

styrs det “uppifrån”? 
 Hittar utvecklarna fel lika bra som utomstående testare? Är det skillnad om 

utvecklare testar någon annans kod än sin egen? 
 Har du jobbat med personer som har testning som primär eller enda arbetsgift? 

Hur upplever du att de testar jämfört med andra utvecklare? 
 Hur resonerar du kring avvägningen mellan snabba leveranser och risken att 

fel hamnar i produktion? 
 Tror du att det kostar eller sparar pengar att utvecklarna även testar? 
 Ser du att det skulle kunna finnas skillnad i status mellan testare och 

utvecklare? Hur påverkar det i så fall valet att jobba med utvecklare som testar 
eller dedikerade testare? 


