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Sammanfattning 
För att kunna säkerställa god kvalité på mjukvara krävs att den testas för att hitta fel och visa 
att programmet uppfyller kundens förväntningar. Vanligen sker mjukvaruutveckling enligt så 
kallade traditionella metoder som innebär att ett antal förutbestämda steg följs. För att kunna 
anpassa mjukvaruutvecklingen efter förändringar som ständigt uppstår på marknaden används 
i stället agila metoder. Dessa metoder innebär bland annat att testningen sker parallellt med 
utvecklingen vilket kan komma att påverka utvecklarna och testarna på flera olika sätt. De 
flesta studier kring agila metoders påverkan fokuserar på utvecklarna och studier som visar 
hur testarna påverkas saknas. Syftet med examensarbetet var därför att undersöka hur testarna 
påverkas av införandet av agila metoder. 
 
Undersökningen baserades på teoristudier och en empirisk studie bestående av intervjuer. 
Dessa studier visade på fem områden att undersöka närmare, dessa var: testprocessen, samar-
bete och kommunikation, psykologiska effekter, kunskapsutbyte samt utbildning. Efter kontakt 
med ett antal intervjuobjekt beslöts att avgränsa studien till att endast studera de agila 
metoderna Extreme programming och Scrum. Personer från sex olika företag intervjuades, där 
alla intervjuobjekt hade erfarenhet av test inom agila projekt. Intervjufrågorna var fasta med 
öppna svarsalternativ och svaren sammanställdes sedan för att, i en analys, jämföras med den 
teoretiska bakgrunden. 
 
Resultatet visade att testaren utför tester tidigt och kontinuerligt genom hela utvecklingspro-
cessen. Genom att testningen sker parallellt med utvecklingen får testaren en ökad förståelse 
för produkten och risken minskar för att onödiga tester skrivs. Dokumentationen som produ-
ceras under testprocessen påverkas inte av de agila metoderna utan beror i stället på andra 
faktorer. Dessa faktorer kan vara efterfrågan eller vilken bransch företaget är verksam i. 
Samarbete och kommunikation mellan testare och utvecklare förbättras då de sitter tillsam-
mans och har dagliga möten. Detta leder även till att kunskapsutbytet inom teamet ökar och 
att teammedlemmarna blir mer insatta i varandras arbeten. Resultatet visade även att agila 
metoder har vissa psykologiska effekter på testaren. Eftersom testaren oftast har en unik roll i 
teamet känner denne i större grad ensamhet i sitt arbete och tillfällena att diskutera test blir 
färre än om det hade varit fler testare i teamet. Rollen som testare innebär att arbeta oberoende 
med både utvecklare och produktägare samtidigt som båda parter ska bli nöjda. Slutligen 
visade undersökningen att teamet behöver utbildning vid införandet av agila metoder. Utbild-
ningen ska ge en korrekt bild av metoderna för att alla i teamet ska få samma syn på dessa.  
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Abstract 
To assure good quality the software needs to be tested to find errors and to verify that the 
programme meets the customer’s expectations. Traditional methods are usually used in 
software development and means that a number of predetermined steps are followed. By 
using agile methods the development can more easily be adapted to the changes on the 
market. With these methods the testing is carried out continuously throughout the project. 
This may affect both developers and testers in different ways. Most studies focus on how 
agile methods affect developers but there are no studies on how testers are affected by these 
methods. The purpose of this master thesis is therefore to study how the testers are affected 
when adopting the agile methods. 
 
The study was based on a theoretical and an empirical study consisting of interviews. These 
studies indicate five areas to investigate further, these areas were: test process, collaboration 
and communication, psychological effects, exchange of knowledge and education. After 
contacting a number of interviewees a decision was made to only study the agile methods 
Extreme programming and Scrum. Interviews were carried out at six different companies, 
where all interviewees had experience of testing in agile projects. The questions were open-
ended questions and the answers were compiled to be compared with the theory in an 
analysis.  
 
The result showed that tests are carried out early and continuously throughout the entire 
development process. Since the testing is carried out parallel to the development the tester 
gains a better understanding for the product and there is a smaller risk for unnecessary tests to 
be written. The documentation produced during the test process is not affected by the agile 
methods but is rather dependent on other factors. These factors could be demands or the 
company’s business area. Collaboration and communication between testers and developers is 
improved since they are sitting together and have daily meetings. This also results in an 
increased exchange of knowledge within the team and that the team members are more 
informed about each others work. The result also showed that agile methods have 
psychological effects on the tester. Since the tester often has a unique role in the team the 
feeling of loneliness is larger and the opportunities to discuss tests are less than if there would 
have been other testers in the team. The role as a tester means to work independently with 
both developers and product owners to satisfy the interests of both sides. Finally, the study 
showed that the team needs an education when adopting agile methods to make sure that all 
team members have the same understanding of the methods.  
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Förord 
Denna rapport är resultatet av examensarbetet på utbildningen teknisk fysik och elektroteknik 
vid Linköpings universitet. Examensarbetet är utfört på Ångpanneföreningen AB (ÅF), 
division System i Kista. 
 
Vi vill främst tacka vår handledare Helena Åslundh på ÅF. Helenas stöd och vägledning har 
varit till stor hjälp för oss under arbetets gång, hon har inte bara varit handledare utan även en 
förebild. Vi vill också rikta ett stort tack till Mia Widstrand på ÅF som lade ner mycket tid på 
att hitta ett passande examensarbete och till slut introducerade oss för Helena. Mot slutet av 
arbetet har vi även haft Ulf Hallgren som handledare och vi tackar honom för att han ställde 
upp. Vid institutionen för datavetenskap på universitetet har vi haft Lars Degerstedt som 
examinator och vi vill tacka honom för alla tips och åsikter vi fått för att kunna göra rapporten 
ännu bättre. 
 
Ett speciellt tack ägnas alla intervjuobjekt som ställt upp och svarat på våra frågor. Frågor har 
ställts både under bokade möten och, då nya frågor kommit upp, även via e-post. Tack för att 
ni tagit er tid att hjälpa oss, utan er hade vi inte kunnat genomföra denna studie. 
 
Slutligen vill vi också tacka familj och vänner för stöd och tips samt för att ni försökt förstå 
allt prat om agila metoder. 
 
/Mari och Jasmin 
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1 Inledning 
Den här rapporten redovisar hur agila metoder påverkar testare inom mjukvaruutveckling. 
Undersökningen baseras på en empirisk studie där sex företag inom olika branscher har inter-
vjuats. Detta kapitel inleds med en bakgrund som introducerar läsaren i ämnet och ger en 
förklaring till varför studien har genomförts. Sedan följer syfte, avgränsningar, målgrupp, 
metod och disposition för rapporten.  

1.1 Bakgrund 

För att kunna säkerställa god kvalité på mjukvara krävs att den testas för att hitta fel och visa 
att programmet uppfyller kundens förväntningar. Vanligen sker utvecklingen enligt så kallade 
traditionella metoder som innebär att ett antal förutbestämda steg följs. Varje steg ska vara 
klart innan nästa kan påbörjas och ett av de sista stegen innebär testning av mjukvaran. Inom 
traditionella utvecklingsprojekt sitter utvecklare och testare i separata team och kommunika-
tion mellan de sker främst via dokumentation.  
 
Under 1990-talet skapades ett antal lättrörliga metoder inom mjukvaruutveckling. De traditio-
nella metoderna ansågs alltför tungrodda och omfattande med många krav på detaljerad doku-
mentation. Med de lättrörliga metoderna blev det enklare att anpassa sig till de förändringar 
som ständigt uppstår på marknaden utan att få sämre kvalité på programvaran. I februari 2001 
samlades 17 ledande profiler för olika lättrörliga metoder för att komma fram till ett gemen-
samt synsätt för metoderna. Synsättet kom att kallas ”agile” från engelskans ord för lättrörlig. 
De kom också fram till ett agilt manifest som sammanfattar värderingarna som de agila 
metoderna baseras på (Cunningham, 2001). 
 
Eftersom programvaran ska vara föränderlig efter marknaden saknas oftast kompletta krav i 
början av projektet vilket gör att testprocessen blir annorlunda. Testningen förändras exem-
pelvis genom att testerna utförs oftare och iterativt samt parallellt med utvecklingen. Testarna 
kan ingå i en testorganisation men sitter oftast i ett team tillsammans med bland annat utveck-
lare. Detta gör att de har en tät kommunikation och nära samarbete med utvecklarna genom 
hela projektet. Dessa förändringar kan komma att påverka testarna och utvecklarna på flera 
olika sätt (Nerur, Mahapatra & Mangalaraj, 2005). 
 
Under förstudien till examensarbetet insågs att de flesta studierna kring agila metoders på-
verkan fokuserar på utvecklarna och att studier som visar hur testarna påverkas saknas. Det 
förekommer dock diskussioner om hur testarna påverkas och att det behövs studier som ger 
svar på detta. Garcia (i Ryber, 2007) hävdar att agila metoder främst riktar sig till utvecklarna 
och att testarna hamnar lite utanför. Även Pettichord (2004) tar upp detta problem då han 
förklarar att en av de stora utmaningarna vid införandet av agila metoder är att få testaren att 
bli en i teamet. Lisa Crispin (personlig kontakt, 20 februari, 2008) som har stor erfarenhet av 
agil testning och som har skrivit flertalet artiklar om test anser att testarna ofta saknar stöd och 
känner oro inför att arbeta agilt. Hon förklarar att det finns många publikationer om testning 
men att de inte tar upp testarens roll i ett agilt projekt. Crispin säger att detta är något som 
behöver belysas och att hon själv har påbörjat en bok kring ämnet. Det finns också under-
sökningar som uppmanar till vidare forskning rörande testprocessen och hur agil metodik 
fungerar i projekt som använder sig av till exempel multipla team (Talby et al, 2006; Martin 
et al, 2007). Det skulle därför vara intressant att undersöka hur testarna påverkas av införandet 
av agila metoder. 
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1.2 Syfte 

Det finns sedan tidigare ingen undersökning som visar hur testarna påverkas av agila metoder 
och syftet med examensarbetet är därför att utreda detta.  
 
För att uppnå syftet kommer en empirisk undersökning att utföras som grundar sig på 
intervjuer av personer med erfarenhet av att arbeta agilt. Följande frågeställning kommer att 
besvaras i rapporten: 

• Hur påverkas testarens arbete under testprocessen, det vill säga hur påverkas plane-
ring, utförande, felhantering och dokumentation? 

• Finns det andra områden för testaren som påverkas vid införandet av agila metoder, 
och i så fall hur? 

• Behövs någon utbildning i agila metoder? 

1.3 Avgränsningar 

I rapporten beskrivs inte alla existerande agila metoder, detta för att det finns ett för stort antal 
och att flera av dem är kombinationer av varandra. Fokus läggs på de metoder som de 
intervjuade personerna har erfarenhet av. Den teoretiska bakgrunden är avgränsad till fem 
områden som påverkas av eller påverkar införandet av agila metoder. Dessa områden valdes 
ut baserat på rapportens syfte samt på vad som kom fram i intervjuerna.  

1.4 Målgrupp 

Undersökningen görs åt Ångpanneföreningen AB, division System i Kista. Den riktar sig till 
personer som arbetar med mjukvaruutveckling och som har intresse av att veta hur införandet 
av agila metoder påverkar testarna. För läsare med mindre erfarenhet av agil metodik beskrivs 
de två agila metoderna, som tas upp i rapporten, i appendix B respektive C. Dessa appendix 
bör därför läsas innan läsaren går vidare till kapitel 2.4 och följande kapitel.   

1.5 Metod 

Detta avsnitt beskriver vilket tillvägagångssätt som användes i undersökningen samt motive-
rar val och angreppssätt. Först redogörs detta för kapitlen teoretisk bakgrund, empiri, analys, 
diskussion samt avslutning. Avslutningsvis ges en metoddiskussion för att diskutera kring de 
val av metoder som gjordes. 
 
Undersökningen baserades på teoristudier och en empirisk studie bestående av intervjuer av 
personer med erfarenhet av test inom agila projekt. Teorikapitlet och empirin knöts sedan 
samman i en analys som gav möjlighet till en diskussion och slutsats.  
 
Det första valet bestod i att välja vilka agila metoder som skulle utredas. Avsikten var att 
studera de flesta metoderna och inledningsvis studerades Extreme programming (XP) och 
Scrum. Ett flertal intervjuobjekt kontaktades och det visade sig att samtliga företag använde 
sig av någon av dessa metoder eller en kombination av dem. Beslut togs därför att begränsa 
studien till dessa två agila metoder.  

1.5.1 Metod för respektive kapitel 

Här beskrivs vilka angreppssätt som användes i undersökningen.  
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Kapitel 2: Teoretisk bakgrund 
De tre första avsnitten, 2.1–2.3, baserades på litteraturstudier av de agila metodernas respek-
tive upphovsmän. Detta gjordes för att få med grundsynen och grundprinciperna för dem då 
metoderna ofta anpassas och omformas beroende på exempelvis företag eller projekt.  
 
Inför avsnitt 2.4 studerades artiklar och litteratur av olika författare med erfarenhet av att 
arbeta agilt, och då främst med de valda metoderna. Två provintervjuer med personer i agila 
projekt genomfördes också för att få en första inblick i vilken påverkan de agila metoderna 
kan tänkas ha. Studierna och provintervjuerna visade på ytterligare tre områden för testaren, 
utöver testprocessen, som påverkas av införandet av agila metoder. Dessa områden var 
samarbete och kommunikation, psykologiska effekter samt kunskapsutbyte. Utbildning 
studerades också för att få en bild av vilken inverkan detta har vid införandet. Avsnitt 2.4 
delades sedan in i de fem områdena. 
 
Kapitel 3: Empiri 
Den empiriska undersökningen inleddes med de två provintervjuer som nämndes tidigare. 
Detta för att kontrollera att frågorna gav tillräckligt med information att bygga en analys 
kring, samt att undersöka om det fanns andra områden, förutom testprocessen, som påverkas 
av de agila metoderna. Frågorna togs fram under de inledande teoretiska studierna och 
baserades bland annat på rapportens syfte. Efter provintervjuerna reviderades frågorna och 
frågor rörande de fem områdena utvecklades för att få mer utförliga svar.  
 
Intervjufrågorna var fasta med öppna svarsalternativ där även flera av frågorna hade följd-
frågor. Intervjuerna inleddes med allmänna frågor och sedan följde frågor inom XP, Scrum 
och de fem områdena. De allmänna frågorna varierade något beroende på vilken roll 
intervjuobjektet hade i projektet och fungerade som komplement. Med de allmänna frågorna 
gavs intervjuobjektet en möjlighet att gå utanför de fem områdena. Dessa gav även en 
vägledning i analysen av svaren på områdesfrågorna där till exempel erfarenhet skulle ha 
kunnat påverka svaren.  
 
Personerna som intervjuades kom från olika företag och hade olika roller i sina projekt. Deras 
olika bakgrund bidrog till en nyanserad bild av hur agila metoder påverkar testarna. Intervju-
objekten söktes upp via ett forum för agil testning, samt via kontakter på olika företag. Alla 
personer och företag hålls anonyma i rapporten på begäran av företagen. 
 
För att undvika utelämnande av information och för att lättare kunna sammanställa svaren 
spelades intervjuerna in. Efter respektive intervjus sammanställning kontaktades intervju-
objektet igen om förtydliganden eller kompletteringar önskades. Svaren från de olika företag-
en delades sedan upp på samma sätt som avsnitt 2.4, det vill säga efter de fem valda områ-
dena. Detta gjordes för att enklare kunna göra en sammankoppling mellan dem till analysen. 
 
Kapitel 4: Analys 
Resultaten från de olika företagen jämfördes med varandra för att hitta likheter och olikheter. 
Detta ställdes även mot teorikapitlet för att göra en jämförelse mellan verklighet och teori. 
Fokus lades på de delar som ansågs vara användbara för att uppnå rapportens syfte och 
besvara frågeställningen.  
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Kapitel 5: Diskussion 
Med utgångspunkt från teori, empiri och analys togs intressanta delar fram inom respektive 
område. Dessa delar ansågs kunna leda till vidare diskussion och sedan bidra till en slutsats. 
Vissa av delarna i de olika områdena hörde ihop och lade grund för en diskussion över 
områdenas gränser. Diskussionen fördes utifrån rapportförfattarnas tolkningar och reflektion-
er och baserades på syftet och frågeställningen. 
 
Kapitel 6: Avslutning 
Slutsatserna drogs utifrån diskussionskapitlet och knöt an till frågeställningen. Rekommenda-
tionerna togs fram utifrån en analys av vilka praxisar som varit framgångsrika hos företagen 
samt vilka behov testarna haft hos de intervjuade företagen. 

1.5.2 Metoddiskussion 

Det här avsnittet tar upp en diskussion kring de metoder som använts i undersökningen samt 
rapportens validitet och reliabilitet. Med validitet menas hur relevant den erhållna informatio-
nen är för undersökningen. Reliabilitet visar hur tillförlitligt framtagen informationen är. 
 
Eftersom litteraturstudierna baserades på författare som är upphovsmän till den agila 
metodiken har rapporten hög reliabilitet. Detta då fakta bör komma från den ursprungliga 
källan för att vara så pålitlig som möjligt.  
 
Till intervjuerna valdes personer med erfarenhet av testning och att arbeta med agila metoder, 
detta för att få information från intervjuerna med hög validitet. Under intervjuerna användes 
fasta frågor med öppna svarsalternativ vilket ger en högre validitet eftersom intervjuobjektet 
gavs en möjlighet att få förtydliganden. Öppna svarsalternativ gav också möjlighet till följd-
frågor vilka varierade mellan intervjuerna. Detta orsakade även att mängden information i 
svaren var olika. Variationen på följdfrågorna ger en lägre reliabilitet. Provintervjuerna 
baserades på undersökningens syfte och visade slutligen på de fem områden som valdes för 
vidare utredning. Inför de följande intervjuerna omarbetades frågorna för att få mer 
information i svaren och på så sätt få ökad validitet. För att undersökningen skulle få en 
nyanserad bild hade intervjuobjekten olika roller i sina projekt. Att även utvecklare 
intervjuades när undersökningen rör testare skulle kunna tyda på låg validitet men dessa 
utvecklare hade erfarenhet inom test och ansågs därför bidra med valid information.  
 
För att informationen från intervjuerna inte skulle bli ofullständig eller felaktigt antecknad 
spelades samtliga intervjuer in. Detta underlättade även sammanställningen eftersom det när 
som helst gick att gå tillbaka för att lyssna på intervjuerna igen. Efter intervjuerna kontaktades 
intervjuobjekten igen om komplettering önskades vilket ökade validiteten i den insamlade 
informationen.  

1.6 Disposition 

Detta avsnitt ger en översikt av hur rapporten är indelad. Rapporten består av sex kapitel och 
kompletteras med fem appendix. För att underlätta läsningen och för att förtydliga vissa ord 
finns begreppsdefinitioner i appendix A. Första gången dessa ord nämns i rapporten markeras 
de med *.  
 
Kapitel 2: Teoretisk bakgrund 
Detta kapitel redogör för det agila manifestet och ger en kort introduktion till de två agila 
metoder som studerades. Här sammanställs även fakta från litteraturen rörande de fem 
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områden som studerades. Om läsaren är obekant med XP eller Scrum, eller önskar en fördjup-
ning i dessa metoder finns en utförligare beskrivning i appendix B och C.  
 
Kapitel 3: Empiri 
Här redovisas resultaten från intervjuerna. Kapitlet följer samma rubrikupplägg som avsnitt 
2.4 i den teoretiska bakgrunden. 
 
Kapitel 4: Analys 
I analysen sammanställs jämförelser mellan de sex olika företagen samt jämförelser mellan 
empiri och den teoretiska bakgrunden. Kapitlet följer samma indelning som avsnitt 2.4. 
 
Kapitel 5: Diskussion 
I detta kapitel framställs rapportförfattarnas tolkningar och reflektioner med utgångspunkt 
från analysen.  
 
Kapitel 6: Avslutning 
Här redovisas slutsatser, rekommendationer och förslag på vidare forskning. 
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2 Teoretisk bakgrund 
De agila metoderna baseras på ett agilt manifest framtaget av ett antal ledande profiler inom 
agila metoder. Manifestet presenteras nedan och följs av en kort introduktion till de agila 
metoderna Extreme programming (XP) och Scrum. Sedan behandlas fakta i litteratur och 
artiklar rörande de områden som undersöktes, det vill säga testprocessen, samarbete och 
kommunikation, psykologiska effekter, kunskapsutbyte samt utbildning.  

2.1 Agila manifestet 

Det agila manifestet består av ett antal värderingar som visar på hur agila metoder skiljer sig 
från de traditionella. Värderingarna är: 
 

• Individer och samspel framför processer och verktyg*.  
• Körbar programvara framför omfattande dokumentation. 
• Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar. 
• Anpassning till förändring framför att följa en statisk plan. 

 
Samtliga ovan nämnda element är värdefulla, men de fetstilta värderas högre.  
 
Eftersom det agila manifestet ansågs alltför abstrakt och därför öppet för tolkning togs det 
också fram tolv principer för agila metoder. Dessa principer ger en mer utförlig och för-
klarande bild av idéerna i manifestet (Koch, 2004). 
 

• Den högsta prioriteten är att göra kunden nöjd genom tidiga och regelbundna 
leveranser av värdeskapande programvara. 

• Välkomna förändringar av krav, även sent i utvecklingsprocessen. Agila processer 
utnyttjar förändringar till kundens fördel. 

• Leverera fungerande programvara regelbundet, helst med bara några veckors mellan-
rum. 

• Verksamhetskunniga och utvecklare ska arbeta tillsammans dagligen.  
• Basera projektet på motiverade individer. Ge dem rätt miljö och stöd och ha förtroen-

de för att de kommer att lösa uppgiften.  
• Kommunikation öga mot öga är det mest effektiva sättet att förmedla information, 

både till och inom teamet. 
• Funktionalitet är det främsta måttet på framsteg. 
• Agila processer verkar för uthållighet. Teamet ska kunna upprätthålla en jämn 

arbetsbelastning så länge som behövs. 
• Kontinuerlig uppmärksamhet på teknisk perfektion och bra design förstärker anpass-

ningsförmågan. 
• Enkelhet – konsten att göra rätt saker, varken mer eller mindre – är grundläggande. 
• Självorganiserande team ger bäst arkitektur, krav och design.  
• Gruppen utvärderar och anpassar regelbundet sitt arbetssätt för att förbättra sin 

effektivitet.  
 
Exempel på agila metoder är Crystal, Extreme programming, Lean software development och 
Scrum. I rapporten presenteras Scrum och XP eftersom de visade sig vara mest före-
kommande hos intervjuobjekten. Nedan följer en kort introduktion till dessa.  
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2.2 Extreme programming (XP) 

XP är en systemutvecklingsmetodik som talar om hur ett projekt ska genomföras och är 
grundad av Kent Beck. Under 1996 arbetade Beck som projektledare i ett utvecklingsprojekt 
där han började modifiera den befintliga utvecklingsmetodiken. 1999 publicerades hans bok 
Extreme Programming explained i vilken han går igenom metoden och dess användning. 
Ordet ”extreme” kommer av att XP tar sunt förnuft och grundregler inom mjukvaruutveckling 
till sin spets. Beck (2000) har satt upp fyra värderingar och tolv praxisar som beskriver kärnan 
i XP. Med praxisar menas ett antal praktiska tillämpningar som rekommenderas av XP, till 
exempel parprogrammering och gemensam kodstandard. Tanken är att alla praxisar ska 
tillämpas beroende på situation och att många av dem ger stöd till varandra och därför kan 
användas mer eller mindre. XP lämpar sig bäst för team bestående av två till tio personer men 
går även att tillämpa på större projekt genom att till exempel använda multipla team. En 
utförligare beskrivning av värderingar och praxisar går att hitta i appendix B. 

2.3 Scrum 

Scrum är en projektstyrningsmodell som fokuserar på vad som ska göras i stället för hur det 
ska göras. 1986 beskrevs metoden till viss del av Takeuchi och Nonaka. Jeff Sutherland och 
Ken Schwaber utgick sedan från denna beskrivning och egna erfarenheter när de 1996 tog 
fram en formell beskrivning av Scrum. De satte då samman de processer som de ansåg vara 
viktigast för att lyckas i ett utvecklingsprojekt och skapade på så sätt denna projektmetodik. 
En utvecklingsprocess är mycket komplicerad och föränderlig och kräver därför maximal 
flexibilitet. Med Scrum används särskilda roller, praxisar och element för att kunna förbättra 
flexibiliteten och anpassa sig efter de eventuella förändringar som uppstår. De fem praxisarna 
sprint, sprintplanering, Scrummöte, sprintdemo och sprintutvärdering återkommer kontinuer-
ligt under hela Scrumprojektet. Fokus ligger på det självorganiserade teamet och i stället för 
en förutbestämd, formell projektplan styrs produktutvecklingen av deras kunskaper och 
erfarenheter. Med hjälp av bland annat dagliga möten kan eventuella problem upptäckas tidigt 
i processen och avlägsnas direkt. Detta leder bland annat till högre produktivitet och högre 
anpassningsförmåga (Schwaber & Beedle, 2001). En utförligare beskrivning av roller, 
praxisar och element går att hitta i appendix C. 
 
Eftersom Scrum förklarar hur utvecklingsprojekt ska styras och XP förklarar hur arbetet under 
projektet ska utföras kombineras dessa ofta (Kniberg, 2007). 

2.4 Fem områden 

De fem valda områdena är indelade i följande avsnitt: testprocessen, samarbete och kommu-
nikation, psykologiska effekter, kunskapsutbyte samt utbildning. Med fokus på XP och Scrum 
tar de fyra första avsnitten upp de agila metodernas påverkan på testarna och det sista avsnittet 
tar upp hur utbildning inverkar vid införandet av metoderna.  
 
Testprocessen beskriver hur testningen fungerar och är indelat i fyra delar som behandlar 
väsentliga detaljer inom testning. Samarbete och kommunikation tar upp hur och varför dessa 
två områden är nyckelfaktorer till framgång i agila testprojekt. I psykologiska effekter 
förklaras hur agila metoder påverkar individerna i teamen, till exempel hur de känner sig inför 
projektet och sättet att arbeta. Kunskapsutbyte innefattar hur de agila metoderna bidrar till 
informellt kunskapsutbyte. I det sista avsnittet, utbildning, redovisas litteraturens syn på 
formell utbildning och hur det kan fås. 
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2.4.1 Testprocessen 

Principen för agila metoder är att inte ha någon specifik fas, till exempel i slutet av projektet, 
som kallas testning utan detta är en aktivitet som ska ske tidigt och kontinuerligt. Genom att 
testa ofta upptäcks felen tidigare och blir därmed billigare att åtgärda. XP och Scrum har olika 
syn på hur testningen bör gå till i ett projekt. Gemensamt har de att både tester och annan 
kvalitetskontroll ska ske ända från utvecklarna som utför test av egen kod, till kunden som gör 
slutliga acceptanstester*. Inom agila projekt är det inte alltid självklart att det finns krav från 
början. Om det dock finns krav välkomnas anpassning av dessa till kundens fördel. Till 
skillnad från traditionella metoder blir testarens roll annorlunda i och med att kraven är 
föränderliga. Testare i agila projekt måste samarbeta tätt med utvecklarna för att testa deras 
kod i sin helhet. De måste även samarbeta tätt med kunderna då de ofta hjälper kunden att 
validera att kraven är uppfyllda (Koch, 2004). 
 
Inom Scrum finns inga riktlinjer för hur testprocessen ska gå till. Avsnittet tar dock upp 
exempel på hur processen kan gå till baserat på olika författares erfarenheter av test i Scrum-
projekt.  
  
Planering 
Inom XP’s teststrategi är det huvudsakligen enhetstester* och acceptanstester som utförs. Det 
sker ingen direkt planering för när och hur varje enhetstest ska utföras utan de produceras av 
utvecklarna under tiden som kodningen sker. Acceptanstesterna skapas utifrån användnings-
fall* och inför varje iterationsplanering väljs ett antal av dessa ut som kunden senare måste 
fundera ut test för (Beck, 2000). Det är kundens ansvar att verifiera att acceptanstesterna ut-
förs korrekt eftersom detta blir ett mått på om respektive användningsfall är klara att 
godkännas. Inför planeringen av acceptanstesterna är det viktigt att teamet också lägger in tid 
för att rätta eventuella fel (Wells, 1999). 
 
Van Roosmalen (2007) förklarar att som ny testare i ett Scrumprojekt kan det till en början 
vara svårt att veta vad som ska göras eftersom det inte finns några klara riktlinjer för test. Han 
ger exempel på testaktiviteter som kan förbättra testprocessen. Testarna bör till exempel 
närvara vid sprintplaneringen för att bland annat kunna identifiera testfall och estimera tiden 
för dessa. Testaren skriver sedan en testspecifikation och lägger upp en plan för testerna som 
oftast utgörs av främst acceptanstester. Kniberg (2007) säger dock att det är svårt att estimera 
tiden för testerna och att de inte alltid planeras in i sprintarna, utan görs manuellt i efterhand.  
 
Utförande 
För varje metod och funktion i koden skapar utvecklarna enhetstester. XP förespråkar att 
dessa är automatiserade* där en av anledningarna till detta är att minska stressen inom teamet 
(Beck & Andres, 2007). För att kunna godkänna ett användningsfall brukar kunden skapa 
testscenarios där varje scenario görs om till en eller flera acceptanstester. Kunderna kan oftast 
inte skriva dessa själva utan detta är testarens uppgift. Denne skapar testerna utifrån kundens 
ofta vaga idéer om att testa systemet. Tillsammans med kunden skrivs en acceptanstestspeci-
fikation som beskriver acceptanstest för varje användningsfall. Enhetstester och acceptans-
tester är inte alltid de enda testerna som ett XP-team utför under iterationerna. Egentligen kan 
vilka tester som helst som passar för mjukvaran utföras, exempel på sådana är stress-* eller 
regressionstest* (Ray, 2002).  
 
Inom Scrum sker testning av mjukvaran kontinuerligt under sprintarna och enligt van Roos-
malen (2007) assisterar testarna utvecklarna i att skriva och granska enhetstester. Utvecklarna 
utför enhetstester och testarna utför en del enklare enhetstester och explorativ testning. Tradi-
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tionellt brukar testarna ingå i ett testteam som utför acceptanstester i slutet, men Kniberg 
(2007) menar att det i varje Scrumteam ska ingå en person som är specialiserad på just test – 
en testare – eftersom utvecklarna ofta är dåliga på att testa. Testarna kan även utföra till 
exempel stresstester, och en del tester som är återkommande under sprinten eller senare i 
andra sprintar kan med fördel automatiseras. 
 
Felhantering 
Enligt XP ska enhetstesterna bli godkända till 100 % och om det uppstår några problem med 
ett test måste utvecklarna åtgärda detta direkt. Då acceptanstesterna körs behöver de inte bli 
godkända till 100 % direkt. När en release är nära och det fortfarande finns acceptanstester 
som är underkända måste kunden ta sig tid och kategorisera felen för att kunna lägga prioritet 
på dem. En del funktioner överges medan andra är viktigare att rätta (Beck, 2000). Det finns 
inga direkta riktlinjer för hur felhantering eller spårbarhet ska hanteras inom varken XP eller 
Scrum. Det finns dock ett flertal program som är framtagna för dessa syften och som 
dessutom anpassats till den agila metodiken. Programmen syftar till att bland annat göra 
spårbarheten och hanteringen av fel enklare men även till att underlätta planeringen av 
projektet och iterationerna. 
 
Dokumentation 
Den dokumentation som görs med XP är oftast en testplan och en acceptanstestspecifikation, 
men det kan även hända att testarna vid behov skapar en designspecifikation eller felrapport. 
 
I ett Scrumprojekt produceras bland annat testspecifikation, designspecifikation, testrapport 
och en rapport över täckningsgraden för testerna. Den dokumentation som skapas i ett Scrum-
projekt varierar från gång till gång och beror på vad teamet bestämmer sig för att göra eller 
vad produktägaren* vill ha. Ett bra sätt att dokumentera sprint backlog är på en vägg så att den 
hela tiden är synlig för alla teammedlemmar (Kniberg, 2007). 

2.4.2 Samarbete och kommunikation 

Ett av de främsta ändamålen med agila metoder är att optimera kommunikationen mellan 
olika parter i projektet. Kommunikation sker inom teamet, till exempel mellan testare och 
utvecklare, men även utanför teamet med kund eller projektledare. Det finns olika sätt att 
kommunicera och alla har både för- och nackdelar vilket gör det svårt att anta att det bara 
finns ett rätt sätt att göra. Iok (2004) förklarar att valet av kommunikationssätt beror på 
situationen men att kommunikation öga mot öga är mer effektivt än via till exempel e-post. 
Faktorer som har inverkan på kommunikationen är bland annat hur nära varandra projekt-
medlemmarna befinner sig. Genom att sitta nära underlättas kommunikationen och ju längre 
bort medlemmarna sitter från varandra geografiskt desto färre blir tillfällena att kommunicera. 
Om projektmedlemmarna arbetar i olika tidszoner krävs god planering för att kommunika-
tionen ska kunna ske effektivt. Detta förenklas även av dagliga möten och av att teamet hålls 
uppdaterade i hur projektet framskrider (Svensson, 2005). 
 
Samarbete kan definieras som ett öppet samspel mellan olika parter där tillit är en förut-
sättning för ett bra samarbete. Eftersom samarbete baseras på kommunikation och då agila 
metoder sägs underlätta kommunikationen bör även samarbetet i organisationen förbättras när 
agila metoder införs (Blomqvist, Hurmelinna & Seppnen, 2004, i Svensson, 2005).  
 
Inom teamet 
Inom XP-teamet är det främst två praxisar som bidrar till ökad kommunikation, vilket i sin tur 
leder till ökat samarbete, och dessa är parprogrammering och planning game. Parprogram-
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mering är ett sätt att ta kommunikation öga mot öga till det extrema där paret samarbetar och 
gemensamt producerar något i projektet. Parprogrammering resulterar i en kontinuerlig dialog 
och bidrar till högre produktivitet, mindre fel och bättre tekniskt arbete då paret utbyter sina 
kunskaper under arbetsprocessen. Planning game innebär kommunikation och samarbete då 
teamet sitter tillsammans och kommunicerar öga mot öga för att planera projektet eller 
kommande iteration (Koch, 2004). Ytterligare praxis som gynnar kommunikationen och 
samarbetet är gemensam kodstandard. Detta underlättar för teamet att sätta sig in i varandras 
kod vilket även gör det lättare att diskutera och testa den (Beck, 2000). 
 
Med Scrum underlättas kommunikationen, och därmed även samarbetet, inom teamet genom 
att hela teamet sitter tillsammans i en öppen miljö. Teamet kan då också lättare arbeta själv-
organiserande och tillsammans komma fram till hur produktägarens krav ska implementeras. 
Ett bra samarbete mellan teammedlemmarna är också mycket viktigt under sprintplaneringen 
då de ska bestämma vilka krav som ska uppfyllas i nästa sprint och hur detta ska göras 
(Schwaber & Beedle, 2001). Även det dagliga Scrummötet främjar kommunikationen och 
samarbetet inom teamet. Mötets utformning, det vill säga att teamet står upp och samtalar i 15 
minuter, maximerar utbytet av information utan att gå in på detalj. Eftersom det inte ges ut-
rymme att vara så ingående utan endast besvara ett fåtal frågor, uppmuntras teamet att lyfta 
fram eventuella problem som uppkommit och diskutera dessa vid senare tillfälle för att ge-
mensamt komma fram till en lösning. Ett tillfälle för teamet att förbättra kommunikationen 
och samarbetet är vid sprintutvärderingen. Här får teamet chansen att diskutera positiva och 
negativa erfarenheter under sprinten och om de anser att något behöver förändras inför nästa 
sprint (Schwaber, 2004). Kniberg (2007) menar att detta möte är mycket viktigt eftersom 
teamet ges chansen att förbättra arbetet och därmed kan undvika att samma misstag görs igen. 
Han säger också att mötet bör hållas på en plats där teamet kan ha en ostörd diskussion.  
 
Kommunikation inom ett team är viktigt oavsett vad man arbetar med och enligt Puleio 
(2006) kan kommunikation kring testning vara en stor utmaning. Han förklarar att om 
personerna i teamet har liten kunskap om varandras områden finns det mindre chanser att 
teamet har förstående för varandras uppgifter vilket lättare kan leda till motsättningar mellan 
medlemmarna. Genom att sätta sig in i varandras uppgifter blir teamet mera tvärfunktionellt 
och kommunikationen kommer gynnas av att personerna lättare förstår begrepp och syften. 
Resultatet av detta är en mindre ansträngd, mera positiv och effektivare kommunikation som 
även bidrar till att medlemmarna respekterar varandra i högre grad.  
 
Med utomstående 
Enligt XP är kundens roll i projektet starkt integrerad med teamet genom att man önskar att 
kunden ständigt ska finnas representerad på plats. Med en lättillgänglig kund gynnas kommu-
nikationen och samarbetet mellan teamet och kunden som då snabbt får uppdaterad informa-
tion om projektet och kan svara på eventuella frågor. Koch (2004) menar att ett nära sam-
arbete mellan kund och team är en avgörande faktor för ett lyckat projekt. Att kunden får ta 
del i planering och beslut kräver ett större engagemang. Detta engagemang kan dock bli kost-
samt för kunden men ger i stället utdelning i form av ett projekt med bättre resultat på kortare 
tid. Genom en dialog mellan testare och kund kan även nya aspekter på till exempel kvalité 
fås. Syftet med dialogen är att klargöra kvalitetskriterierna samt hur acceptanstesterna ska 
skrivas och på så sätt kan båda parter veta vad som krävs och vad resultatet ska bli. Med detta 
vet kunden vad han kan förvänta sig och testaren kan samtidigt se till att kvalitén uppnås så 
att kunden blir nöjd.  
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Inom Scrum är sprintplaneringen ett viktigt tillfälle för teamet och produktägaren att kommu-
nicera öga mot öga och för att underlätta samarbetet dem emellan. Enligt Kniberg (2007) är 
syftet med sprintplaneringen att de ska utbyta information, det vill säga att teamet ska få 
förståelse för innehållet i product backlog och att produktägaren ska känna förtroende för 
teamet i deras arbete när han klargjort vad som önskas i kommande sprinten. Mötet skapar 
tillit mellan parterna vilket enligt Blomqvist et al. är en förutsättning för bra samarbete 
(Blomqvist et al., 2004, i Svensson, 2005). De förklarar att det är mycket viktigt att produkt-
ägaren medverkar vid detta möte eftersom denne här kan påverka vilka krav från product 
backlog som ska uppfyllas i den kommande sprinten. Även sprintdemon är en möjlighet för 
teamet, produktägaren och andra intressenter, till exempel finansiärer, slutkunder eller andra 
samverkande team, att kommunicera och samarbeta. Intressenterna utanför teamet ges då 
möjlighet att fritt kommentera, diskutera och ifrågasätta produkten direkt till representanterna 
från teamet. Vissa projekt innehåller multipla team som arbetar parallellt men till exempel 
med olika moduler i ett större system. Varje team har då en Scrummaster och dessa träffas 
också dagligen i ett så kallat Scrum of Scrums. På så sätt kommunicerar teamen med varandra 
och hålls uppdaterade i hur projektet framskrider (Schwaber, 2004).  

2.4.3 Psykologiska effekter 

Den första agila värderingen ”individer och samspel” innebär bland annat att om rätt personer 
sätts samman i ett team och ges de behov som behövs kommer projektet med stor sannolikhet 
att lyckas (Koch, 2004). Charron och Law (2005) förklarar att det finns ett antal sociala 
faktorer som har betydelse för att öka chanserna att ett projekt ska bli lyckat. De sociala 
faktorerna är bland annat motivation och kunskap som båda kan relateras till hur testarna och 
övriga teamet mår. Motivation är den största influensen på produktivitet och kvalité samt en 
viktig grund för att målen i projektet ska uppnås.  
 
Dagliga och veckovisa möten kan vara en viktig motiverare för personer i ett team. Teamet 
känner sig engagerat och får en känsla av kunna påverka men även att de får visa sitt deltag-
ande inför gruppen. Enligt en studie av Biddle och Whitworth (2007) känner personerna stöd 
av teamet vilket ger en ökad individuell ansvarskänsla och självkänsla inför projektet. Indivi-
duellt ansvar och kunskap om teamets aktiviteter ger ökad känsla av acceptans och tillfreds-
ställelse. Genom att projektmedlemmarna hålls uppdaterade och kan känna sig säkra på att de 
inte missar något som pågår i projektet känner individerna ofta en större självsäkerhet inför 
både sitt eget och teamets arbete. Är teamet medvetna om vilka problem som finns eller vilka 
delar som har lyckats i projektet kommer medlemmarna att känna kontroll och ansvar inför 
projektet som helhet. Motsatsen, det vill säga att teamet inte har denna medvetenhet om 
problem och framsteg kan leda till att de känner sig osäkra, obekväma och att de inte har 
kontroll över projektet. Att inte veta vad som pågår kan även medföra att medlemmarna slutar 
lita på varandra vilket också kan leda till minskad sammanhållning. Studien visar även att 
individer i agila team med god sammanhållning känner positiva känslor eftersom de är en till-
gång för teamet. Detta sägs även göra dem stolta över att vara en del av teamet och i vissa fall 
öka deras engagemang. Studien visar dock också på några negativa effekter orsakade av de 
agila metoderna, bland annat att medlemmar i teamet haft en tendens att känna sig stressade 
på grund av att de ständigt måste vara socialt aktiva.  
 
Parprogrammering ger ökad kunskap som i sin tur leder till ökad motivation. Det har dock 
stor betydelse hur paret fungerar tillsammans där en passiv programmerare tenderar att känna 
sig omotiverad om den mera aktiva tar alla initiativ (Charron & Law, 2007). Parprogram-
mering innebär även att man kan testa i par och Iok (2004) anser att parprogrammerare är 
mycket mera självsäkra och lyckligare. Anledningen till detta kan till exempel vara att 
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osäkerheten blir mindre eftersom man är två och alltid kan diskutera idéer samt kontrollera 
varandras kod. I en undersökning av Cunningham, Jeffries, Kessler och Williams (2000) 
tyckte ungefär 96 % av programmerarna som blev tillfrågade mer om sitt arbete när de fick 
programmera i par men de flesta var dock till en början skeptiska till konceptet. 

2.4.4 Kunskapsutbyte 

Kontinuerlig inlärning är en stor skillnad mellan agil och traditionell metodik. Chanserna för 
att lyckas med ett agilt projekt ökar om teamet består av medlemmar som är öppna inför att 
dela information med andra och på så sätt lära sig nya saker. Detta kunskapsutbyte underlättas 
med agila metoder på grund av att de baseras på kommunikation (eWorkshop, 2002).  
 
Parprogrammering är en av XP’s praxisar som ökar chanserna att dela kunskap i teamet. 
Genom att sitta två och två lär man sig av varandra och när man sedan byter partner sprids 
den kunskapen vidare bland teamets medlemmar. Även kollektivt ägande av kod ökar över-
föringen av kunskap mellan teammedlemmarna eftersom man då lär sig av att använda kod 
som någon annan skrivit (Jeffries, 2001).  
 
Med Scrum är det dagliga Scrummötet ett bra tillfälle att utbyta kunskap med de andra i 
teamet. Teammedlemmarna delar då med sig av sin kunskap som sedan kan användas i till 
exempel sprintplaneringen eller vid implementering av funktioner (Schwaber & Beedle, 
2001). Att sitta tillsammans ökar också kunskapsutbytet eftersom detta främjar kommunika-
tionen mellan teamets medlemmar (Charron & Law, 2005).   

2.4.5 Utbildning 

Innan man ska börja använda sig av en agil metod anser Koch (2004) att alla inblandade 
behöver någon slags utbildning i hur den valda metoden används. Han säger att det är viktigt 
att alla får en överblick över hur utvecklingsprocessen kommer att se ut och att det förklaras 
vad som kommer att förändras och vad som kommer att kvarstå som innan. De nya rollerna 
som införs med metoden ska också förklaras; vad de har för uppgifter och ansvar, och vem de 
kommer att samverka med. Under den första tiden bör det även finnas en expert på metoden 
närvarande som kan svara på frågor och hjälpa till om det uppstår problem. På en eWorkshop 
(2002) i Maryland, USA, kom deltagarna däremot fram till att agil metodik kräver mindre 
formell utbildning än traditionella metoder. De menade att teammedlemmarna lär sig av 
varandra och att kunskapsutbyte är viktigare än att lära sig agil metodik. De ansåg att agila 
metoder i stället kan läras ut via självstudier eftersom det finns så mycket material om dessa. 
 
När XP ska införas på ett företag behöver inte en expert användas för att ge deltagarna 
utbildning. Beck (2004) anser att metoden i stället går att lära sig efter hand som projektet 
fortgår. Han säger att principerna bäst lärs ut genom exempel, och att detta kan fås genom att 
prova på själv och sedan lära sig av sina misstag.  
 
Det finns olika sätt att lära sig om Scrum och inlärningsmetoderna varierar beroende på 
företag. Ett sätt kan vara att börja läsa om Scrum i böcker skrivna av grundarna och sedan till 
exempel gå vidare till forum, böcker eller artiklar av personer med erfarenhet av Scrum. 
Sedan tar man med sig kunskaperna och försöker tillämpa dem. Kniberg (2007) gör klart i sin 
framställning av hur Scrum ska tillämpas att detta är hans egna tolkningar och erfarenheter. 
Han menar att hans framställning inte behöver vara den ”rätta” men att det går att lära sig av 
andras erfarenheter. Om företagen anser att projektteamet behöver formell utbildning finns 
kurser i Scrum. Det finns även speciell utbildning för att bli Scrummaster.  
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3 Empiri 
Resultaten från de intervjuer som utfördes i undersökningen sammanställs nedan. Varje 
företag presenteras först kort och sedan följer resultaten från intervjun med samma upplägg 
som i den teoretiska bakgrunden. Vissa intervjuobjekt tar dock inte upp samtliga områden 
vilket ger ett något annorlunda upplägg för dessa företag. I appendix D presenteras intervju-
frågorna som användes till empirin. I appendix E finns tabell 1 som sammanfattar företagens 
olika processer inom Scrum och XP samt tabell 2 som sammanställer testprocessen hos 
företagen.  

3.1 Företag A 

Detta är ett medicintekniskt företag som arbetat agilt i cirka tre års tid och de metoder som 
används är bland annat Scrum och XP. Projektet består av sju team där varje team består av 
cirka 1-2 testare, 3-5 utvecklare samt en kravskrivare. Testorganisationen består av en testchef 
och ett antal testare. Kunden representeras av en grupp personer som arbetar på företaget och 
varje team tilldelas en representant, en produktägare, från denna grupp. De som intervjuades 
var testchefen och en testare från ett av teamen som har arbetat med Scrum i cirka 2,5 år. 
Båda intervjuobjekten har även erfarenhet av traditionella metoder.  

3.1.1 Testprocessen 

Företag A har en testprocess med specifik planering för testerna där utförandet av de olika 
testerna görs av testare i de sju teamen samt av specifika testteam. Företaget har stora krav på 
dokumentation och spårbarhet och använder sig därför av ett felrapporteringssystem. 
 
Planering 
Det är under sprintplaneringen som testarna väljer ut vad som ska testas under kommande 
sprint och hur lång tid detta ungefär kan beräknas att ta. I början av projektet börjar testarna 
skriva på testplanen och testspecifikationen som sedan uppdateras kontinuerligt under projekt-
ets gång eftersom krav tillkommer eller ändras. Under planeringsfasen används även olika 
verktyg för att specificera olika testfall och testflöden som testaren baserar på de givna 
kraven. Företaget har bland annat utvecklat ett internt verktyg som är anpassat efter företagets 
specifika utvecklingsområde.  
 
Utförande 
Utvecklarna skriver och utför enhetstester medan testarna ansvarar för systemtesterna* och 
integrationstesterna*. I projektet finns också en testgrupp som utför acceptanstest. Testaren 
säger att detta fortfarande sker enligt traditionella metoder och inte så ofta som man kunde 
önska. Han säger också att han försöker ge ut små delar av koden till systemtestgruppen lite 
oftare för att de ska kunna acceptanstesta delarna men att det fortfarande sker för sällan. 
Enligt testaren finns det problem med att använda Scrum inom företaget eftersom de måste 
testa mjukvara och hårdvara tillsammans. Om man bara har mjukvara är det lättare att få en 
testbar bit av applikationen vid varje sprint som man då kan acceptanstesta. Att testa hela 
systemet kontinuerligt kräver en helt annan planering än den som företaget har idag, menar 
han. Testningen under sprintarna är kravbaserad men testaren säger att man gärna skulle vilja 
kunna gå utanför kravspecifikationen och göra annan testning också. Detta är tyvärr inte 
möjligt på grund av de hårda kraven på dokumentation och arbetet skulle därmed vara alldeles 
för tidskrävande. Det finns dock andra grupper som utför explorativ testning utanför 
sprintarna. Deltagarna i dessa grupper känner till produkten ur ett kliniskt perspektiv och 
hjälper testteamet eftersom de inte hinner utföra de testerna själva. Testaren anser att agil 
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metodik är svårare att anpassa för testare än för utvecklare och att detta beror på att det är 
svårt att ändra på de befintliga testprocesserna. 
 
Felhantering 
Alla fel som upptäcks rapporteras i ett felrapporteringssystem. Projektledningen har sedan ett 
möte varje vecka då man tar ställning till alla nyinkomna ärenden i systemet. Man diskuterar 
då vad som ska åtgärdas och av vilket team. Testaren säger att man ibland åtgärdar vissa fel 
omedelbart men att man ändå måste lägga in felet i felrapporteringssystemet så att det finns 
spårbarhet på det. 
 
Dokumentation 
Företag A har relativt omfattande dokumentation, och då speciellt testspecifikationen efter-
som den är mycket detaljerad in på kravnivå hur varje krav ska testas. Detta beror på att 
företaget måste ha god spårbarhet i utvecklingen av produkten och att myndigheter som 
exempelvis FDA* kräver detta. Testaren anser dock att detta dokument borde gå att göra 
mindre omfattande. Teamets backlog finns uppsatt på en vägg och är synlig för alla. Denna 
uppdateras under det dagliga mötet då teamet går igenom status på uppgifterna och projektet.  

3.1.2 Samarbete och kommunikation 

På företag A sitter varje team tillsammans och använder dagligen praxisen Scrummöte. Enligt 
intervjuobjekten har bland annat dessa två faktorer inverkat på samarbetet och kommunika-
tionen inom teamet. För att kommunicera med de andra teamen hålls även ett Scrum of 
Scrums varje dag. 
 
Inom teamet 
Varje team sitter i samma rum och enligt testchefen bidrar detta till en förbättrad kommunika-
tion inom teamet. Testaren säger att även samarbetet inom teamet gynnas av att man sitter till-
sammans tack vare den förbättrade kommunikationen. Kommunikationen sker snabbare 
eftersom de ställer frågorna direkt när de uppkommer. Om testarna får problem brukar de 
först och främst prata med medlemmar inom teamet och sedan kontakta andra testare i test-
organisationen för att få råd och tips. Att sitta tillsammans bidrar även till att teamet blir mer 
insatta i varandras arbeten och detta ökar förståelsen och kunskapsnivån i teamet.  
 
Varje dag hålls Scrummöten inom teamet och testchefen menar att dessa möten också ger en 
förbättrad kommunikation och feedback. Testarna på företag A deltar under sprintplaneringen 
och ges utrymme att få vara med och bestämma, men testaren säger att det gäller att stå på sig 
eftersom man är ensam. Efter varje sprint utförs en sprintutvärdering där teammedlemmarna 
tar upp problem som behöver åtgärdas inför nästa sprint. Testaren säger att det vanligaste 
problemet är att man åtagit sig för mycket under sprintplaneringen och därför inte kunde 
uppfylla alla krav inför sprintdemon.   
 
Testaren menar att samarbetet mellan testare och utvecklare alltid har varit bra på företaget 
och att det inte skett någon större förändring sedan man införde agila metoder. Däremot 
upplever testchefen i företaget en mycket starkare teamkänsla och säger att det är tydligt att 
det är mer ”vi-känsla” nu än innan. Testaren berättar också att det är lätt att få hjälp av någon 
annan i teamet om man har problem med något eller om tiden inte räcker till. Mot slutet av 
projektet kan det hända att utvecklarna hjälper till med testningen men detta har ibland gjorts 
motvilligt från utvecklarnas sida på grund av missnöje med testverktyget.  
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Med utomstående 
Företag A har en produktägare till varje team som finns på plats i huset och testaren tycker att 
det är en stor fördel att ha denne nära eftersom det är lätt att träffas och till exempel diskutera 
problem som uppstår. Vid kontakt med produktägaren brukar de först och främst gå över till 
deras avdelning annars sker kontakten via e-post. Testaren tycker dock att kommunikationen 
ibland fungerar mindre bra på grund av att produktägaren utgör en grupp och inte bara en 
person. Det blir fler viljor och önskemål att lyssna på och uppfylla. Tidigare har man haft 
extern produktägare utomlands och enligt testaren fungerade detta inte så bra eftersom det var 
svårare att kommunicera på grund av tidsskillnaden och att kommunikation öga mot öga var 
omöjligt. Kontakten skedde då till största del via e-post och telefonkonferenser. 
 
Företag A använder multipla team i projektet där varje team har hand om olika delar i 
produktutvecklingen. Genom Scrum of Scrums fås en kommunikationskanal mellan teamen 
inom projektet som gör att samarbetet mellan alla team underlättas. Detta möte hålls varje dag 
efter Scrummötet. Testarna i de olika teamen har också möte en gång i veckan där de bland 
annat pratar om problem och ger varandra tips.  

3.1.3 Psykologiska effekter 

Testchefen berättar att sedan företaget börjat arbeta med agila metoder har det visat sig att 
teamen känner stort engagemang inför sitt arbete eftersom de arbetar i grupp. Alla ställer upp 
och arbetar ibland över för att lösa problem och göra klart åtaganden som teamet har 
tillsammans. Teamen arbetar mera autonomt och sköter sig själva vilket enligt testchefen 
innebär att det inte behövs någon direkt ledning av teamet. Detta ger personerna större själv-
förtroende eftersom de får större ansvar och möjlighet att påverka teamets resultat. Testchefen 
tycker att det delvis är Scrummasterns ansvar att teamet arbetar inom en så bra miljö som 
möjligt och att teamet följer den plan som tagits fram för sprinten. 
 
Testaren förklarar dock att arbetet ibland kan kännas ensamt då man inte har någon i teamet 
att diskutera testproblem med. Eftersom projektet har en testorganisation med flera andra 
testare som har kontinuerlig kontakt med varandra finns dock tillfällen att diskutera eventuella 
problem med andra testare.  

3.1.4 Kunskapsutbyte 

Testchefen anser att en av de stora fördelarna med Scrum är att man får lära sig saker 
kontinuerligt. Tack vare Scrummötena och sprintdemonstrationerna får man feedback på sitt 
arbete hela tiden, både som individ och som grupp. Testchefen menar att Scrum skapar en 
omfattande kunskap och förståelse inom teamet som gör att de blir väldigt konkurrenskraftiga 
jämfört med andra företag.  

3.1.5 Utbildning 

Jeff Sutherland, som är en av grundarna till Scrum, har vid flera tillfällen varit på besök på 
företaget för att informera om metoden. Teamen fick dock ingen formell, grundläggande 
utbildning utan införde i stället lite delar i taget. Man började till exempel med att införa de 
dagliga mötena följt av planeringen och så vidare. På så sätt lärde man sig metoden efter hand 
som projektet fortgick. Testaren menar att detta kan ha medfört att alla i teamet har lite olika 
bild av hur Scrum ska gå till. Han tror att det hade underlättat om de i stället hade fått en 
formell utbildning. Teamens Scrummasters får dock gå en Scrummaster-utbildning och detta 
anser testaren vara viktigt eftersom det bör fungera likadant i projektets olika team.   
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3.2 Företag B 

Företag B är ett konsultföretag som använder sig av agil metodik i vissa uppdrag. Det 
nuvarande projektet utförs inom försäkringsbranschen och i detta fall arbetar de enligt Scrum 
med vissa inslag av XP. Teamet består av 5-6 personer varav en är testare och de övriga är ut-
vecklare. Produktägarna är externa och har ingen representant på plats hos teamet. Från detta 
företag intervjuades teamets testare som arbetat med agil metodik i cirka tre månader. 

3.2.1 Testprocessen 

Testprocessen på företag B inleds med en sprintplanering som saknar en direkt plan för test. 
Testaren använder främst explorativ testning och för ingen formell dokumentation av testerna. 
 
Planering 
På företag B planerar man inte in specifik tid för test vid sprintplaneringen utan testaren tar 
över då utvecklarna implementerat klart. En specifik testplan eller testspecifikation används 
inte heller utan testaren utför i stället främst explorativ testning.  
 
Utförande 
Innan utvecklarna får lägga upp koden på testarens testserver ska den vara enhetstestad och 
eventuella fel ska vara åtgärdade av utvecklarna. Testaren utför sedan funktionstester* och 
systemtester på koden, där även stresstester och explorativ testning ingår. Acceptanstesterna 
genomförs först i slutet av projektet och då på hela systemet. Detta görs av produktägarna 
tillsammans med testaren. 
 
För att dela upp vad som ska testas bestämmer sig testaren först för ett område som ska testas 
och skriver ner några stolpar inom detta område. För att täcka dessa stolpar används 
explorativ testning och testaren antecknar vad som händer och vad som har testats. Efteråt gås 
anteckningarna igenom och eventuellt utförs mer tester på vissa områden. Utifrån an-
teckningarna skrivs också enkla testfall som kan användas vid regressionstestningen som 
utförs efter varje ny enhet som läggs till. Om något inte fungerar efter dessa tester kan 
anteckningarna även användas till att jämföra vad som utförts sedan det senast fungerade, och 
på så sätt hitta vad som orsakat felet.  
 
Precis innan sprintdemo blir det oftast väldigt mycket att göra med test och ibland hjälper då 
Scrummastern till med detta men vissa tester utförs inte förrän efter sprinten. Vilka tester det 
blir baserar man på vad som är viktigast för produktägaren. Ofta fortsätter man då att testa 
veckan efter men detta, menar testaren, är inte så bra eftersom man då inte kan stänga 
sprinten. Eftersom testaren inte arbetar efter sprintarna på samma sätt som de andra i teamet 
anser hon sig inte arbeta helt enligt Scrum. Testaren säger att hon är en del av teamet men 
samtidigt arbetar på egen hand. Hon tycker också att hon blir en bättre testare av att inte 
arbeta för nära utvecklarna och att inte se koden innan den testas.  
 
Felhantering 
Testaren lägger in fel i ett felrapporteringssystem som utvecklarna sedan kan hämta upp och 
rätta. Hon menar att detta ökar spårbarheten och även produktägarna rapporterar in fel i detta 
system för att allt ska finnas på ett ställe. Anteckningarna som testaren förde under testerna 
används även för att få fram statistik och således visa kvalitén på koden.  
 
Dokumentation 
Under utförandefasen för testaren anteckningar över vad som görs för att dokumentera vad 
som testats. Testaren skriver även en acceptanstesspecifikation till produktägarna. För att alla 
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i teamet ska hållas uppdaterade i projektets status används en backlog på väggen. Backlogen 
uppdateras dagligen under Scrummötet.  

3.2.2 Samarbete och kommunikation 

På företag B sitter teamet tillsammans och har dagliga möten. Produktägaren är extern och 
kommunikationen med denne sker på olika sätt.  
 
Inom teamet 
Då teamet sitter tillsammans kan de kommunicera direkt med varandra. De använder sig av 
dagliga möten där de diskuterar eventuella problem som uppstått. Testaren säger att de andra i 
teamet gärna hjälper till om det uppstår problem med något men att det ibland kan vara svårt 
att diskutera tester med dem och att hon då i stället pratar med Scrummastern. Det är också 
Scrummastern som hjälper till om det i slutet av sprinten behövs hjälp på grund av till 
exempel tidsbrist. Ibland kontaktas även andra testare på företaget eller ett testforum för att få 
råd och tips. Företag B använder sig inte av ett speciellt möte för att reflektera över den 
tidigare sprinten utan går i stället igenom eventuella problem vid sprintplaneringen. 
 
Med utomstående 
Förutom på möten sker kommunikation med produktägarna främst via e-post och via fel-
rapporteringssystemet, detta eftersom produktägarna sitter externt. Testaren anser att detta 
fungerar bra och att produktägarna alltid finns tillgängliga och sitter geografiskt så pass nära 
att det bara är att gå en kort promenad för att träffa dem om det behövs. Under acceptanstest-
perioden sitter testaren hos produktägarna för att lära dem systemet för att på så sätt få dem att 
känna sig trygga med det.  
 
I företag B gör produktägarna en kravspecifikation bestående av användningsfall. Teamet gör 
sedan flöden utifrån dessa fall och går sedan igenom de med produktägarna. Att teamet lägger 
till egna krav anser testaren inte vara så troligt eftersom produktägarna inte vill skjuta fram 
leveransen.  

3.2.3 Psykologiska effekter 

Införandet av agila metoder uppfattades av testaren som roligt, bland annat eftersom projektet 
inte längre känns så långsiktigt då det sker förändringar oftare. Testaren upplever dock ibland 
sitt jobb som lite avskilt från de andra i teamet. Hon förklarar att detta märks mest då man inte 
har någon att diskutera testproblem med inom teamet men säger också att hon får mycket stöd 
och hjälp av gamla testkollegor och testforum. Testaren säger också att det ibland är nervöst 
och lite oroande att ha ensamt ansvar för testningen. Hon menar då att det kanske kan ha 
missats någon viktig sak att testa. Att vara ensam testare upplevs dock inte bara som negativt 
utan hon tycker även att det är ett sätt att lära känna sig själv och sin kunskapsnivå då man 
inser vad man kan.  

3.2.4 Utbildning 

Testaren deltog på en två dagars kvällskurs som anordnades av företaget och hölls av en 
person som arbetar med att hjälpa företag att komma igång med Scrum. Att delta på kursen 
var dock inget krav från företaget utan något som alla intresserade kunde göra.  

3.3 Företag C 

Även detta företag är ett konsultföretag som använder sig av Scrum med inslag av XP. I 
teamet ingår fyra utvecklare, en Scrummaster och en QA, Quality Assurance, som har koll på 
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kvalitén och utför testerna. Projektet har två externa produktägare varav en har huvudansvaret 
för projektet. Här intervjuades QA:n som arbetat med Scrum i ett år. I rapporten benämns 
QA:n som testare eftersom hon även har den rollen.  

3.3.1 Testprocessen 

Testprocessen baseras på en teststrategi som går ut på att testningen påbörjas då utvecklingen 
är klar. Dokumentation under denna process förs över både de olika testerna samt statistik 
över fel som upptäcks. 
 
Planering 
Vid uppstarten av ett projekt tar teamet fram en gemensam teststrategi och testaren har som 
uppgift att skriva en övergripande testplan för hela projektet. Denna innehåller en kort 
beskrivning av hela projektet, vilka tester som ska utföras och hur felhanteringen ska göras. 
Teamet planerar inte in någon specifik testtid, utan de börjar testa så fort utvecklarna har 
implementerat klart. Tiden som läggs på testning varierar beroende på sprint men det brukar 
ta minst 1-2 dagar för sluttestning innan demonstration. Efter sprintplaneringen skrivs en 
testspecifikation för de valda testerna som ska utföras i sprinten. 
 
Utförande 
Innan testaren får leverans till test i början av en sprint, skrivs och kodas en typ av funktions-
tester. Funktionstesterna består av scenarion som ofta byggs upp av flera enhetstester på var-
andra, sammansatta till ett helt flöde. Testaren skriver också acceptanstesterna eftersom hon 
anser sig ha bra kontroll på vad som ska och bör testas i varje användningsfall. Hon tycker att 
det är bra att sitta nära utvecklarna för att känna till deras kod så hon vet vad som ska testas. 
Dessutom används utvecklarnas metoder vid framtagningen av testerna.  
 
Testning utförs både av utvecklarna och av testaren i teamet. Utvecklarna gör främst enhets-
tester men hjälper även testaren med funktionstesterna ibland. Efter varje bygge*, som utförs 
flera gånger per dag, sker automatiska tester då alla funktionstester och enhetstester körs. 
Manuell acceptanstestning görs sedan av testaren efter varje avklarat användningsfall och 
efter varje sprint körs ett slutacceptanstest som består av tester från tidigare sprintar, det vill 
säga det utförs regressionstestning. För att kontrollera täckningsgraden av test, det vill säga 
hur många rader som är testade, används ett verktyg som kontrollerar detta automatiskt. 
Testaren säger att det är omöjligt att testa all kod och att målet därför är att få en täcknings-
grad på cirka 90 %. 
  
Felhantering 
Då fel upptäcks rapporteras detta i ett felrapporteringssystem. Testaren kan tilldela ett 
upptäckt fel till en specifik person i teamet som anses passa men den personen kan sedan 
skicka vidare detta till någon annan. Testaren har frivilligt åtagit sig att föra statistik över fel 
och att dokumentera alla testresultat från acceptanstesterna. Felstatistiken visar vilka fel som 
uppkommit och i vilka sprintar de hittats. Detta gör testaren på helt eget initiativ och endast 
för sin egen skull men dokumentet är även tillgängligt för produktägarna. 
 
Dokumentation 
Testplanen som skrivs i början av projektet är ett kort dokument på cirka två A4 och denna 
skrivs översiktligt för hela projektet. Efter sprintplaneringen skrivs en testspecifikation. Vad 
som ska testas bestäms utifrån produktägarnas användningsfall som valts ut för sprinten. Man 
lägger då in tänkbara tester i product backlog och detta, menar testaren, ger en bättre 
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överblick av vad som kan testas. Under sprinten förs dagbok över vilka acceptanstester som 
har gått igenom i olika versioner av mjukvaran.  

3.3.2 Samarbete och kommunikation 

Teamet på företag C sitter tillsammans och har korta dagliga möten. Produktägarna sitter 
externt och tre gånger under varje sprint hålls inplanerade möten mellan parterna. 
 
Inom teamet 
På företag C sitter teamet tillsammans eftersom det då är lättare att kommunicera och bli 
insatt i de andra teammedlemmarnas arbeten. Testaren förklarar även att teamet har dagliga 
möten som är relativt korta, bara fem minuter ibland, men ger bra information om hur teamet 
ligger till och är ett bra tillfälle att ta upp frågor till teamet. Testaren säger att hon alltid deltar 
på alla möten, även utvecklarnas, och sitter med när utvecklarna diskuterar hur funktioner ska 
implementeras och liknande för att få kontroll på vad de gör och även kunna använda snarlika 
metoder i sin testning. Teamet använder sig också av sprintutvärdering för att diskutera vad 
som skulle kunna förbättras inför nästa sprint. Testaren säger att ett återkommande problem är 
att man åtagit sig för mycket under sprintplaneringen men ibland diskuteras även om team-
medlemmarna känt sig stressade.  
 
Med utomstående 
Då produktägarna sitter utomlands sker kommunikation, utöver de inplanerade mötena, i 
första hand via e-post och i andra hand via telefonkonferenser. Vid två tillfällen under varje 
sprint ses parterna för att diskutera öga mot öga och det är i början och i slutet av sprinten, det 
vill säga vid sprintplanering och sprintdemo. Dessa två tillfällen brukar sammanfalla eftersom 
produktägarna ofta åker till Sverige och besöker företaget men det händer också att hela 
teamet besöker dem.  
 
En bit in i sprinten har teamet avstämning med produktägarna, ett så kallat midsprint-möte, 
vilket är en telefonkonferens där de tar upp frågor och problem och diskuterar hur projektet 
går. Testaren förklarar att teamet mycket sällan kontaktar produktägarna utöver de tillfällen 
som är bokade utan att de hellre samlar frågor och problem till midsprint-mötet. Det kan 
också ibland vara svårt att få tag på den huvudansvarige, eftersom han reser mycket, men 
oftast går det då att kontakta den andra produktägaren i stället.  
 
Det är produktägarna som sätter kraven på produkten men teamet kan föreslå nya krav eller 
alternativ på de befintliga kraven. Produktägarna måste dock godkänna de nya eller modi-
fierade kraven innan de läggs in i product backlog. Testaren förklarar att produktägarna är 
mycket lätta att ha och göra med och om teamet inser att de inte kommer att hinna uppfylla 
några av kraven är det oftast lätt att ta bort de från den aktuella sprinten. Hon tror dock att 
detta kan bero på att de oftast förvarnat om detta under midsprint-mötet. Testaren tycker inte 
heller att det är något problem att ha två produktägare eftersom en av dem har huvudansvar 
för projektet.  

3.3.3 Psykologiska effekter 

I början av projektet kände testaren att det var nervöst att vara ensamt ansvarig för testningen. 
Hon har tidigare haft en testledare över sig som gav en trygghetskänsla men har nu kommit in 
i rollen och har under projektets gång fått mera självförtroende och kontroll.  
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3.3.4 Kunskapsutbyte 

Testaren tycker att det är en fördel att sitta tillsammans med utvecklarna och att få höra deras 
diskussioner eftersom det ger bättre förståelse för vad de gör. Om det är någon som kommer 
ny till teamet under projektets gång används med fördel parprogrammering. Den nya med-
lemmen paras då ihop med en mer erfaren och lär sig av denne i början.  

3.3.5 Utbildning 

Vid uppstarten av det agila projektet fick testaren en kort genomgång om begrepp och termer 
som används inom Scrum. Det var någon från företaget som tidigare fått liknande intro-
duktion som höll i genomgången. Testaren anser dock inte att det är nödvändigt med en 
formell utbildning i metoden. 

3.4 Företag D 

På företag D, som är medicintekniskt, intervjuades en utvecklare som arbetat i ett agilt projekt 
i cirka tre år. De använder sig av metoderna Scrum och XP. Projektet består av flera team och 
rollerna i teamen utgörs av utvecklare och testare. Varje team har minst en klinisk expert som 
sitter internt på företaget och fungerar som produktägare. Utvecklaren har även tidigare 
arbetat enligt traditionell metodik. 

3.4.1 Testprocessen 

På företag D planerar teamet in tid för testningen och har en omfattande dokumentation för att 
kunna påvisa produktens säkerhet. Mot slutet av sprinten hjälps utvecklare och testare åt med 
testprocessen. 
 
Planering 
Tid för testerna planeras in på sprintplaneringen inför varje sprint. Detta för att garantera att 
allt är testat innan sprintdemon. Inför varje sprint skriver testaren i teamet en testspecifikation 
och denna baseras på de krav som plockats ut vid sprintplaneringen. Utvecklarna hjälper till 
med denna om testaren är osäker på hur ett test bör utföras.  
 
Utförande 
Enhetstest skrivs och utförs av utvecklarna. Detta görs i par där man först ritar alternativa 
flödesscheman över olika scenarion. Två av utvecklarna skriver sedan testfall för varje 
scenario och de andra två implementerar dessa. När detta är klart körs testfallen på den 
skrivna koden. Systemtest utförs sedan av testaren för att kunna bocka av produktägarnas 
krav. Mot slutet av sprinten, då utvecklingen är klar, hjälper dock även utvecklarna till med 
testningen. Slutligen körs acceptanstesterna av produktägarna. 
 
Utvecklaren anser att en av de största fördelarna med agila metoder jämfört med traditionella 
är att det är mer kostnadseffektivt. Han ger exempel på då testarna i början av ett traditionellt 
projekt skrivit testfall för samtliga krav men där utvecklarna endast implementerat ett fåtal av 
dessa. Med agila metoder skrivs testfall endast för de krav som valts ut för implementation i 
kommande sprint och man undviker därför att onödiga tester skrivs.  
 
Felhantering 
När fel hittas rapporteras detta in i ett felrapporteringssystem för att få en god spårbarhet. 
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Dokumentation 
Det produceras en testspecifikation till varje sprint och denna baseras på de krav som plockats 
ut vid sprintplaneringen. Både teamet och kunden använder backlog för att dokumentera olika 
processer i sprinten. Kunden placerar till exempel sina krav där som utvecklarna och testarna 
sedan kan arbeta efter. Företaget har en relativt omfattande dokumentation som bland annat 
beror på krav från FDA. Utvecklaren säger att dessa krav inte har förändrats sedan införandet 
av agila metoder.  

3.4.2 Samarbete och kommunikation 

Företag D har team bestående av utvecklare och testare, men de respektive teamen sitter inte 
tillsammans. Produktägarna sitter internt på företaget och inplanerade möten mellan dem och 
teamet hålls flera gånger under sprinten. 
 
Inom teamet 
Teamen sitter i öppet landskap men utvecklare och testare sitter av praktiska skäl för sig. 
Detta beror bland annat på att testarna måste ha tillgång till testutrustning och liknande. Det 
sker dock fortfarande en tät kommunikation, främst öga mot öga, mellan alla teammedlemmar 
genom att de går till varandra om de har problem eller frågor. Eventuella problem tas också 
upp på det dagliga mötet. Utvecklaren anser också att det är Scrummasterns uppgift att ta med 
sig erfarenheter från de tidigare sprintarna och att de därför inte använder sprintutvärderings-
möten på företag D. 
 
Företag D använder sig av parprogrammering under hela processen. Testarna och utvecklarna 
samarbetar och de diskuterar eventuella funktioner och hur man kan implementera samt testa 
dem. Teamet använder sig av kollektivt ägande av kod för att alla ska kunna använda den 
befintliga koden. De använder även gemensam kodstandard och designmönster* vilket 
utvecklaren beskriver som två verktyg som förenklar kommunikationen inom gruppen efter-
som dessa gör att koden går att förstå mycket lättare. Detta anser utvecklaren vara nödvändigt 
om hela teamet ska kunna använda sig av samma kod.  
 
Med utomstående 
Produktägaren sätter kraven och förklarar de för teamet under ett planeringsmöte. Teamet kan 
sedan föreslå nya krav eller alternativ på de befintliga kraven men dessa måste godkännas 
innan de sedan läggs in i backlogen. Ungefär ⅓ in i sprinten hålls ett möte där samtliga team 
och produktägare är närvarande. Mötets syfte är att teamen ska visa för varandra och 
produktägarna att de förstått uppgifterna och hur man tänker lösa dem. Mötet ska visa vart de 
är på väg men informationen som utbyts där kan till exempel vara så detaljerad att rena 
funktioner finns föreslagna. Teamen kan tidigt upptäcka om en funktion behövs på flera 
ställen vilket kan spara tid för kodning och testning. 
 
Då man använder sig av multipla team har man också Scrum of Scrums en gång i veckan. 
Scrummasters från de olika teamen träffas då för att samordna resurser och koordinera 
arbetet. De kan bland annat byta ut teammedlemmar mellan teamen på grund av att någon till 
exempel inte trivs med uppgiften som den tilldelats.  
 
Utvecklaren förklarar också att agil metodik även sätter stora krav på kunden då det kräver 
stort engagemang, att han eller hon deltar på alla möten, uppdaterar backlogen regelbundet 
med mera.  
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3.4.3 Psykologiska effekter 

I projektet förekommer mycket övertid för vissa personer och detta menar utvecklaren är 
självvalt. Många arbetar över av intresse och att de tycker att arbetet är kul. Han säger också 
att alla i projektet var positiva till införandet av de agila metoderna. Både testare och 
utvecklare tycker det är roligare att arbeta eftersom de har mer kontroll på vad alla gör. Team-
et känner större ansvar inför uppgifter och funktioner, ända från kravspecifikation till test. 

3.4.4 Kunskapsutbyte 

Utvecklaren säger att det är lättare att fråga och förklara för varandra om man sitter nära och 
att man på så sätt sammanför kunskap mellan olika grupper, så som testare och utvecklare. 
Som utvecklare vill han dock helst höra diskussioner om mjukvaruutveckling och inte om 
test, och vill därför sitta tillsammans med andra utvecklare i stället för att sitta med hela 
teamet som förespråkas av Scrum 

3.4.5 Utbildning 

Medlemmarna i teamen fick inte någon formell utbildning i agila metoder innan uppstarten. 
Det var i stället några representanter från företaget som deltog på konferensen OOPSLA* i 
USA som tog med sig material därifrån och delade ut till övriga på företaget. 

3.5 Företag E 

Företag E utvecklar tv-spel och har valt att tillämpa några av Scrums arbetsprocesser i kombi-
nation med andra utvecklingsmetoder. Testorganisationen består av cirka 15 personer och 
utgörs av testchef, testledare samt testare. Testarna arbetar mot ett antal utvecklingsteam med 
olika inriktning, till exempel ljus och design. Företaget har flera intressenter i sin produkt men 
den som slutligen kan kallas produktägare är deras utgivare, även kallat publisher, som också 
är ägare av företaget. Från detta företag intervjuades testchefen som arbetat med agila 
metoder i tre år och som även har erfarenhet av traditionella metoder. 

3.5.1 Testprocessen 

Tesprocessen innehåller flera delar och olika typer av tester som utförs både på företaget och 
utomlands. 
 
Utförande 
Testerna baseras i första hand på testspecifikationer och utöver detta utför man också 
explorativ testning. Tester utförs kontinuerligt under hela projektet av både utvecklare och 
testare. Utvecklarna gör sina egna integrationstester och checkar sedan in koden på något som 
kallas intermediate branch. Härifrån hämtar testaren upp koden och smoketestar* den. När 
koden är godkänd checkas den in på stable branch där den kan användas av andra utveck-
lingsteam i företaget. Större delen av blackboxtestningen* är förlagd på ett företag utomlands 
och utförs några gånger per vecka. Testfallen skrivs då utifrån testspecifikationer som företag 
E skrivit. Dessa testfall granskas också till viss del av företag E. Mot slutet av projektet 
genomförs acceptanstest av produktägaren.  
 
Felhantering 
Alla fel som upptäcks ska rapporteras i ett felrapporteringssystem. Ibland går testaren också 
direkt till utvecklarna och diskuterar felet som uppstått. 
 
Dokumentation 
Den dokumentation som testarna skriver är en testspecifikation. 
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3.5.2 Samarbete och kommunikation 

Testarna sitter för sig själva och har dagliga möten för att få information om projektets status. 
Testchefen har kontinuerlig kontakt med både utvecklare och andra testare i organisationen. 
 
Inom teamet 
Då testarna sitter för sig själva sker kommunikationen med till exempel utvecklare främst öga 
mot öga genom att de går bort till deras avdelning eftersom alla sitter i samma hus. Det 
skickas också mycket e-post och för att snabba på viktig kommunikation används prioritering 
så att alla ska veta vad som bör uppmärksammas först. Testchefen säger även att det förekom-
mer en del kommunikation i korridorerna och menar att en spontan dialog på ett informellt 
möte kan leda till stora beslut. Inom testorganisationen är det främst testledaren som sköter 
kontakten med utvecklarna och övriga inom projektet. De dagliga mötena är en bra kontroll 
för hur projektet går och en viktig informations- och kommunikationskanal. Ytterligare praxis 
som gynnar samarbetet och kommunikationen är parprogrammering, som dock endast 
används utifrån en riskbedömning av koden. Det vill säga vissa kritiska delar av koden 
granskas genom att sitta två och två. Det är viktigt att alla har tillgång till koden och därför 
används kollektivt ägande av kod.  
 
Med utomstående 
De olika typerna av test är här uppdelade i en testorganisation i Sverige och en utomlands och 
kommunikationen mellan dem sker via telefonkonferenser två gånger i veckan. Testchefen 
förklarar att det även blir ett besök utomlands ungefär en gång per månad, men att det då inte 
diskuteras specifika testproblem utan mera strategier.   

3.5.3 Utbildning 

Innan det agila arbetet började fick testarna en introduktion av en extern expert och alla 
Scrummasters fick en formell utbildning. Testchefen på företaget anser att någon slags 
utbildning eller introduktion är nödvändigt då man ska börja med agila metoder eftersom man 
annars inte kan förstå metoderna ordentligt.  

3.6 Företag F 

Detta företag arbetar inom telekombranschen och härifrån intervjuades en utvecklare som 
tidigare arbetat med traditionella metoder och som nu arbetat med XP i cirka ett år. Teamet 
består av sex personer som inte har specifika roller utan fungerar både som utvecklare och 
testare men en person har huvudansvar för test. Produktägaren är intern och finns på företaget 
tillsammans med teamet. Förutom en produktägare finns även slutkunder som ibland önskar 
specifika funktioner hos produkten. 

3.6.1 Testprocessen 

Då teammedlemmarna inte har några specifika roller växlar man mellan utveckling och test 
under testprocessen. Fel som upptäcks under testningen rapporteras och prioriteras sedan av 
produktägaren.  
 
Planering 
En av teamets medlemmar har ett huvudsakligt ansvar för test och skriver därför testplan och 
testspecifikationer. Ibland tar man dock även hjälp från ett konsultföretag med detta.  
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Utförande 
Teamet använder sig av enhetstester och stresstester som är automatiserade. De sistnämnda 
utförs både tidigt i projektet och på slutet eftersom felen som hittas ofta tar lång tid att ordna 
och man därför vill hitta dem så tidigt som möjligt. Det görs även funktionstester men dessa 
läggs ibland ut på bolag utomlands eftersom de tar för mycket tid och företaget anser sig 
behöva den tiden till utveckling. Vid systemtestfasen fungerar alla i teamet som testare och 
vad som ska testas bestäms utifrån vanliga användningsfall där man utgår från olika scenarion 
som kan uppstå. Fokus lägger man på huvudfunktionaliteter så att man vet att de fungerar. 
Om inte allt hinner testas, testas i första hand de funktioner som slutkunden använder sig av. 
Något slutacceptanstest används inte eftersom det inte finns några formella krav ställda från 
slutkunden. Utvecklaren tror att det skulle underlätta om en av teammedlemmarna arbetade 
som testare under hela projektet. Testaren skulle då ansvara för att testplanen följs och att inga 
viktiga tester glöms bort.   
 
Felhantering 
Då fel upptäcks används ett felrapporteringssystem. Eftersom man inte hinner korrigera alla 
fel diskuteras de med produktägaren för att på så sätt komma fram till vad som ska göras. De 
olika felen fördelas sedan ut på teamets medlemmar. 
 
Dokumentation 
Teamet på företag F producerar både en testplan och en testspecifikation. Ett annat sätt att 
dokumentera i projektet är genom att använda Wiki. Detta är ett verktyg som används i 
projekt för att bland annat kunna samordna arbetet mellan medlemmarna och hantera version-
er i dokument.  

3.6.2 Samarbete och kommunikation 

Teamet sitter tillsammans och håller veckovisa möten. Produktägaren sitter internt och deltar 
oftast på mötena som hålls under projektet. 
 
Inom teamet 
Då teamet sitter tillsammans fås en tät kommunikation mellan medlemmarna och det är lätt att 
hjälpa varandra om det uppstår problem. Under veckomötet diskuteras status och det görs en 
planering inför kommande vecka. Utvecklaren tror dock att det vore bättre att ha ett kort möte 
varje morgon eftersom man då kan gå igenom eventuella problem direkt. Han säger också att 
informationsutbytet mellan medlemmarna fungerar relativt bra eftersom de sitter tillsammans 
men det som saknas är att samtliga teammed-lemmar deltar i diskussionerna. Han tror att ett 
dagligt möte skulle lösa det problemet. För att undvika att mötet blir för långt anser han att 
mötet ska vara ett så kallat stå-upp-möte. 
 
Medlemmarna i teamet uppmanas att arbeta parvis men det utövas bara av dem som önskar. 
Utvecklaren förklarar att det är mycket större chans att det blir rätt då två personer ser koden 
och kommer med idéer. Han säger dock att det kan vara svårt med parprogrammering om man 
inte befinner sig på samma nivå, till exempel om den ena personen kan mycket mer än den 
andra. Kommunikationen och samarbetet blir då inte lika effektivt. Teamet använder sig även 
av kodstandard och kollektivt ägande av kod. Kodstandard är nödvändigt om man ska kunna 
arbeta med samma kod, anser utvecklaren. 
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Med utomstående 
Som tidigare nämndes finns produktägaren på plats på företaget men utvecklaren säger att han 
ofta är upptagen och kan vara svår att få tag på. Han brukar dock oftast delta på veckomötet, 
bland annat för att få uppföljning på projektet eller inventera bland felrapporterna för att sätta 
prioritet på vilka av de upptäckta felen som ska åtgärdas. Produktägaren deltar även vid den 
inledande planeringen av projektet och ger då en beskrivning av vad som förväntas av 
produkten. Teamet formulerar sedan om vad detta innebär för dem och gör en tidsestimering 
av varje funktion. Produktägaren och teamet resonerar sig sedan fram till vilka funktioner som 
ska genomföras i kommande iteration baserat på tidsåtgången och prioriteringen. 

3.6.3 Kunskapsutbyte 

Utvecklaren säger att parprogrammering är ett bra sätt att sprida kunskap i teamet eftersom 
man då kan hjälpa varandra. Han anser dock att det är svårt om den ena är mycket duktigare 
än den andra eftersom kunskapsutbytet då bara sker åt ett håll. 

3.6.4 Utbildning 

I detta företag läste utvecklaren om XP på internet och lärde sig på så sätt hur metoden 
fungerade. Detta förklarade han sedan för övriga på företaget och stegvis infördes nya 
praxisar. Han tror dock att det vore bra med en extern person med goda kunskaper om 
metoden, som kommer till företaget och håller i en introduktion eller kurs. Detta för att alla i 
teamet ska hamna på samma grundnivå och ha samma syn på hur metoden fungerar. 
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4 Analys 
Följande kapitel sammanställer jämförelser mellan de sex företagen samt jämförelser mellan 
empiri och teori. På slutet av varje delkapitel ges också en kort sammanfattning av respektive 
område.  

4.1 Testprocessen 

Detta delkapitel beskriver de olika företagens testprocesser och jämförelser med teorin utifrån 
planering, utförande, felhantering och dokumentation.  

4.1.1 Planering 

Det är svårt att estimera tid för testning men på företag A och D väljs det ändå under sprint-
planeringen ut vad som ska testas i varje sprint och hur lång tid detta beräknas ta. På företag B 
och C planeras inte någon tid för testningen in utan testaren tar över så fort utvecklarna är 
klara. På företag B görs heller ingen testspecifikation, men däremot på de övriga företagen. 
Testaren ansvarar för testspecifikationen på dessa företag och som van Roosmalen (2007) 
förklarar är det bra om testaren närvarar vid sprintplaneringen för att just kunna identifiera 
testerna som sedan skrivs in i testspecifikationen. Utvecklaren på företag D förklarar att med 
agila metoder läggs ingen tid på att skriva onödiga tester eftersom man utgår från att krav kan 
komma att förändras och därför bara implementerar ett fåtal åt gången. Samtliga testare som 
intervjuats närvarar vid sprintplaneringarna.  

4.1.2 Utförande 

Både inom XP och inom Scrum förespråkas att det ska finnas en person i teamet vars huvud-
uppgift är testning. På samtliga företag utom på företag F finns en person som har rollen 
testare. På företag F finns en person som är ansvarig för test och som skriver testplanen och 
testspecifikationerna, men som inte har rollen som testare under hela projektet. Utvecklaren 
önskar att denna person även var ansvarig för att testplanen fullföljs och att testerna som pla-
nerats genomförs. Testningen av utvecklarnas kod blir oftast bättre om en specialiserad testare 
utför testerna vilket i sin tur leder till bättre kvalité på mjukvaran.  
 
Enligt teorin är det testarens uppgift att hjälpa produktägaren skriva acceptanstesterna som 
ska verifiera att testspecifikationen är uppfylld. Detta eftersom kunden ofta bara har vaga 
idéer om hur testerna kan genomföras men saknar kunskap att utföra dem. På företag B 
stämmer detta bra då acceptanstesterna görs av testaren tillsammans med kunden men det är 
testaren ensam som skriver specifikationen. På företag D och E är det produktägarens ansvar 
att göra acceptanstestningen men på företag A är detta ett helt separat testteams uppgift. 
Testaren på företag A förklarar att de försöker släppa små delar av koden så ofta det går till 
acceptanstestning men att det nu görs alldeles för sällan. Det är vanligt att denna testning är 
automatiserad inom XP men på företag A går detta inte att genomföra då både mjukvara och 
hårdvara måste testas samtidigt vid varje release. 
 
Samtliga företag utför enhetstester och alla utom företag F utför acceptanstester. Utöver dessa 
görs en blandning av tester som är anpassade efter behov vilket även stämmer för teorin som 
inte uttalat säger att en viss typ av tester alltid måste göras. Både på företag A och företag E 
utförs integrationstester men på företag A är detta testarnas ansvar och på företag E är det 
utvecklarnas område. Andra typer av tester som utförs är stresstester som både företag B och 
F utför, där endast företag F har gjort detta automatiserat vilket förespråkas av teorin. Teorin 
rekommenderar även att testning ska ske tidigt och ofta vilket även utvecklaren på företag F 
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håller med om. Han säger att tidig testning är ett måste för att undvika att felen blir för om-
fattande och då tar för lång tid att rätta.  
 
Enligt testaren på företag B är det en fördel att utföra testning av utvecklarnas kod utan att ha 
sett den innan men på företag C anser testaren att det är tvärtom. Hon menar att det är en 
fördel att ha tillgång till utvecklarnas kod för att kunna skapa test utifrån deras metoder och få 
en tidig överblick av vad som kan behöva testas. På företag D utförs systemtesterna i första 
hand av testarna men mot slutet av sprintarna händer även att utvecklarna hjälper till.  
 
Testningen kan ibland ta längre tid än beräknat och företagen har olika strategier för att ta 
hand om det problemet. På företag B assisteras testaren först och främst av sin Scrummaster 
vid de tillfällen då tiden börjar ta slut. Inför sprintdemon på företag B prioriteras testerna efter 
vilka funktioner som är viktigast för produktägaren och de tester som inte är lika viktiga eller 
som inte hinns med görs i efterhand. Det enda företag som uttryckligen aldrig försenats på 
grund av test är företag C. Testaren berättar att eventuella förseningar i slutet av sprintarna 
alltid beror på att utvecklarna tagit för lång tid på sig i utvecklingen. Så länge utvecklarna 
håller tiden hinner hon alltid testa det som ska testas. På företag D hjälper ofta utvecklarna till 
med testningen mot slutet av sprinten för att allt ska hinnas med. Ytterligare sätt att minska 
belastningen på testorganisationen och minska tidspressen är att förlägga vissa tester utom-
lands eller på ett externt företag. Företag E har sin blackboxtestning utomlands, på företag A 
finns andra testteam som har hand om en viss typ av testerna och på företag F anlitas ibland 
en konsult för att göra testerna.  

4.1.3 Felhantering 

Samtliga företag använder sig av något felrapporteringssystem där fel som upptäcks av testar-
na rapporteras in. Felrapporteringssystem är användbara på flera sätt och hjälper teamet med 
både korrigering av fel och hantering av projektet. På företag A träffas projektledningen och 
går igenom nyinkomna felrapporter som prioriteras för åtgärd. De bestämmer sedan vem som 
ska åtgärda felen och fördelar ut dem över teamen På företag E tas beslut om hur felen ska 
hanteras i samråd med produktägaren vilket även stämmer med teorin. Ibland diskuterar även 
testarna direkt med utvecklarna om hur vissa fel kan lösas. Produktägaren till företag B har 
också tillgång till felrapporteringssystemet och rapporterar själv in fel om det uppkommer. 
Testaren på företag C brukar ibland fördela hittade fel till personer i teamet som kan tänkas 
passa för att lösa det.  
 
Enhetstesterna, som är utvecklarnas ansvar, ska alltid gå igenom till 100 % innan testaren 
börjar testa koden. Målet för testarna är att få igenom även sina tester till 100 % men detta 
uppfylls inte alltid. Två av företagen, B och C, tar fram statistik över felen och testerna. Test-
aren på företag B gör det främst för att kontrollera kvalitén på koden och på företag C är detta 
automatiserat och görs för att granska hur mycket av koden som är testad, det vill säga för att 
kontrollera täckningsgraden. 

4.1.4 Dokumentation 

Enligt den andra värderingen i agila manifestet är körbar programvara viktigare än omfattande 
dokumentation vilket innebär att man ska undvika att producera överflödig dokumentation. 
Varken XP eller Scrum har bestämda instruktioner för vilken typ av dokumentation som ska 
produceras. Dokumentationen som skrivs av testarna varierar något mellan företagen men vad 
som stämmer med teorin är att det produceras någon form av testspecifikation. Samtliga före-
tag utom B skriver en testspecifikation där man i stället skriver en acceptanstestspecifikation.  
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4.1.5 Sammanfattning 

• Genom att utgå från att kraven kan komma att förändras implementeras bara en liten 
del i taget och man undviker att onödiga tester skrivs. 

• Det är svårt att estimera tiden för testning. 
• Test utförs tidigt och ofta vilket leder till att felen blir mindre och därför är lättare att 

rätta.  

4.2 Samarbete och kommunikation 

Här jämförs hur företagen samarbetar och kommunicerar inom teamet samt med utomstående. 

4.2.1 Inom teamet 

Inom Scrum underlättas kommunikationen och samarbetet inom teamet genom att hela teamet 
sitter tillsammans. Detta används på företag A, B, C och F medan testare och utvecklare på de 
två övriga företagen sitter för sig. Kommunikationen sker ändå främst öga mot öga, som 
enligt Iok (2004) är mest effektivt, genom att teammedlemmarna går till varandra vid eventu-
ella problem. På företag E används också mycket e-post där man påskyndar kommunika-
tionen med hjälp av prioritering. Testarna på företag A och C anser att teammedlemmarna är 
mer insatta i varandras arbeten då de sitter tillsammans och testaren på företag A säger att 
detta ökar förståelsen och kunskapsnivån i teamet. Testaren på företag A och utvecklaren på 
företag F poängterar också att det är lättare att fråga varandra och få hjälp då man sitter till-
sammans.  
 
Under sprintplaneringen är bra kommunikation och samarbete mellan teammedlemmarna 
väsentligt då teamet ska komma fram till hur nästa sprint ska genomföras. Testaren på företag 
A säger att han är med och påverkar planeringen men att det gäller att stå på sig eftersom han 
är den enda testaren i teamet. Ett tillfälle att förbättra kommunikationen och samarbetet i 
teamet är sprintutvärderingen och denna praxis har antagits på företag A och C. Testarna från 
de båda företagen säger att det vanligaste problemet som diskuteras på mötet är att teamet har 
åtagit sig för många krav i sprintplaneringen. Utvecklaren på företag D anser dock inte att 
denna praxis är nödvändig utan att det i stället är Scrummasterns ansvar att förhindra att 
problem återkommer i kommande sprintar.  
 
Det dagliga mötet är ytterligare en praxis inom Scrum som anses främja samarbetet och kom-
munikationen eftersom teamet hålls uppdaterade i hur projektet fortgår. Mötet ger också 
teammedlemmarna en möjlighet att diskutera eventuella problem som uppstått. Detta visar sig 
också stämma i verkligheten då dessa fördelar nämns av alla företag A, B, C, D och E, som 
använder sig av dagliga möten. På företag F använder man sig i stället av veckomöten där 
man diskuterar status. Utvecklaren säger dock att korta dagliga möten vore bättre eftersom 
man då kan ta tag i eventuella problem direkt. Han säger också att han då skulle föredra stå-
upp-möten så att mötet inte drar ut på tiden vilket också är vad Kniberg (2007) rekommen-
derar.  
 
På företag D används parprogrammering och detta leder enligt teorin till ökad kommunikation 
och samarbete då två teammedlemmar arbetar tillsammans. Utvecklaren förklarar att testarna 
samarbetar med utvecklarna då de diskuterar hur funktioner ska implementeras och testas. 
Parprogrammering används även på företag F. Utvecklaren säger att det kan vara svårt att 
samarbeta med någon som inte befinner sig på samma nivå och att detta leder till sämre 
samarbete mellan dem. Av denna anledning utövas det endast av de som önskar. Båda 
företagen använder sig också av gemensam kodstandard och utvecklarna anser att det är en 
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förutsättning för att alla teammedlemmar ska kunna arbeta med samma kod. Detta stämmer 
också överens med teorin som säger att gemensam kodstandard leder till att det är lättare att 
diskutera och testa koden.  

4.2.2 Med utomstående 

Kommunikationen och samarbetet mellan teamet och produktägare underlättas då produkt-
ägaren finns på plats tillsammans med teamet. En bra dialog dem emellan klargör kvalitets-
kriterier och leder till att båda parter vet vad som förväntas av projektet. Företag A, D och F 
har sina produktägare på plats på företaget och testaren på företag A säger att detta gör det 
enklare att träffas och diskutera eventuella problem. Han säger också att de främst kommu-
nicerar öga mot öga men att kontakten ibland sker via e-post. Produktägarna till företag B 
sitter externt men testaren anser att detta fungerar bra då avståndet till dem inte är stort och 
kommunikation öga mot öga är därför möjligt om det önskas.  
 
Teorin tar upp problem som kan uppkomma då kommunikation ska ske mellan personer som 
sitter i olika tidszoner. Exempel på detta är att det krävs god planering för att kommunikation-
en ska kunna ske effektivt och att kommunikation öga mot öga inte är möjligt. Detta bekräftas 
av testaren på företag A som tidigare hade produktägaren utomlands och då skedde kontakten 
via e-post eller telefonkonferenser. Företag C har båda sina produktägare utomlands och 
kommunikationen med dem sker främst på inplanerade möten som midsprint-möte, sprint-
demo samt sprintplanering. Midsprint-mötet sker via telefon medan de övriga två sker öga 
mot öga. Företag E har en testorganisation utomlands och kommunikation med dem sker 
genom att de träffas en gång per månad och däremellan via telefonkonferenser.  
 
Enligt teorin är det mycket viktigt att produktägaren deltar på sprintplaneringen för att kunna 
påverka vilka krav som ska utföras i sprinten. Under planeringen går produktägaren igenom 
vad som förväntas av produkten och på företag C och D kan teamet också föreslå nya krav 
som sedan måste godkännas av produktägaren. Teamet och produktägaren kommer sedan 
tillsammans fram till vad som ska uppfyllas i nästkommande sprint. 
 
Testaren på företag A säger att kommunikationen försvåras av att det inte bara finns en 
produktägare eftersom det då är svårare att veta vems önskemål och krav som gäller. Det är 
också av denna anledning som Schwaber och Beedle (2001) rekommenderar att det bara finns 
en produktägare till varje projekt. Testaren på företag C anser det dock inte vara ett problem 
att ha fler än en produktägare eftersom en av dem är huvudansvarig för projektet.  
 
Då projektet delas upp i multipla team bör teamens Scrummasters träffas dagligen i ett Scrum 
of Scrums för att diskutera status i de respektive teamen. Multipla team används på företag A 
och D som också använder sig av Scrum of Scrums. Testchefen på företag A säger att detta 
underlättar samarbetet mellan teamen. Testarna i de olika teamen träffas också en gång per 
vecka för att diskutera problem och ge varandra tips på hur test ska genomföras. På företag D 
är Scrum of Scrums även ett tillfälle att samordna resurser i teamen genom att till exempel 
låta en teammedlem byta team. Mötet hålls dock bara en gång per vecka.  

4.2.3 Sammanfattning 

• Hela teamet sitter tillsammans vilket underlättar kommunikationen mellan testare och 
utvecklare. Medlemmarna blir då också mer insatta i varandras arbete. 

• Det dagliga mötet håller teamet uppdaterat i projektets status och ger medlemmarna en 
chans att diskutera eventuella problem.  

• Som ensam testare kan det vara svårt att hävda sig. 
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4.3 Psykologiska effekter 

Individuellt ansvar och kunskap om teamets aktiviteter är två faktorer som bidrar till en ökad 
känsla av acceptans och tillfredsställelse. Att kunna påverka och visa sitt deltagande för 
teamet har inverkan på motivationen som i sin tur har stor influens på produktiviteten och 
kvalitén i projektet. Testchefen på företag A menar att sedan de agila metoderna infördes har 
han märkt ett ökat engagemang bland testarna. Det har även märkts att hela teamet känner ett 
starkt åtagande då de arbetat över för att lösa problem. Även på företag D har det starka enga-
gemanget märkts av i teamet och utvecklaren menar att de som arbetar övertid oftast gör det 
av intresse för arbetet och att de tycker det är kul. Han menar även att hela teamet kände sig 
väldigt positiva till införandet av de agila metoderna och att arbetet känns mycket roligare nu 
eftersom de får ökad kontroll på vad de andra i teamet gör. Genom att teamet hålls 
uppdaterade fås även en ökad känsla av trygghet inför projektet och teamet vilket ger en bättre 
sammanhållning. 
 
Sedan de agila metoderna infördes på företag A har teamet börjat arbeta mera autonomt och 
det behövs ingen direkt ledning av teamen. Detta har gett större självförtroende och möjlighet 
att påverka menar testchefen. På företag C jämför testaren hur det var då hon hade en test-
ledare med nu då det inte finns någon. Hon förklarar att det till en början kändes osäkert att 
inte ha en testledare nära som gav trygghet men att det med tiden blivit bättre då hon kommit 
in i rollen och fått mera självförtroende. Samtliga testare berättar att de har en positiv inställ-
ning till agila metoder men att arbetet ibland kan kännas ensamt. Både på företag A och B 
känner testarna att det som kan saknas ibland är någon att diskutera testproblem med. 
Testaren på företag B förklarar att det ibland kan kännas nervöst att ha ensamt ansvar för 
testningen men att det finns hjälp att få utifrån. På företag A däremot finns andra testare, som 
ingår i samma testorganisation, som går att kontakta om det behövs. Att känna ensamhet och 
eget ansvar behöver dock inte bara vara negativt. Testaren på företag B tycker att det är ett bra 
tillfälle att lära känna sig själv och sin kunskapsnivå då man inser vad man egentligen kan.  

4.3.1 Sammanfattning 

• Roligare arbete på grund av ökad kontroll på vad de andra i teamet gör.  
• Regelbundna uppdateringar leder till ökad känsla av trygghet inför projektet som i sin 

tur ger bättre sammanhållning i teamet. 
• Som ensam testare finns ingen att diskutera testproblem med. 
• Det kan kännas nervöst att ha ensamt ansvar för testningen. 

4.4 Kunskapsutbyte 

Testchefen på företag A anser att en av de stora fördelarna med Scrum är att teammedlemmar-
na får lära sig saker kontinuerligt. Han säger att Scrummötena och sprintdemonstrationerna 
bidrar till detta eftersom teamet då får feedback på sitt arbete. Detta tas också upp i teorin. 
Genom att hela teamet sitter tillsammans gynnas kunskapsutbytet eftersom det då är lättare 
för teammedlemmarna att kommunicera med varandra. Testaren på företag C säger att det är 
en fördel att höra utvecklarnas diskussioner eftersom det ger henne bättre förståelse för vad de 
gör. Utvecklaren på företag D vill dock bara höra diskussioner rörande utveckling och tycker 
det är bra att testarna och utvecklarna sitter för sig. Men han säger också att det ändå är lätt att 
utbyta kunskap mellan testare och utvecklare eftersom de båda grupperna sitter nära varandra. 
Inom XP är parprogrammering en praxis som ökar kunskapsutbytet eftersom paret då lär sig 
av varandra. Detta håller utvecklaren på företag F med om men han säger också att det krävs 
att paret befinner sig på ungefär samma kunskapsnivå eftersom utbytet annars bara sker åt ett 
håll. På företag C anser man dock inte att detta är ett problem. Där använder man sig av par-
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programmering när teamet får en ny medlem som då paras ihop med en mer erfaren 
utvecklare eller testare för att lära sig av denne. Ytterligare praxis som ökar kunskapsutbytet 
är kollektivt ägande som används i företag D, E och F. Teammedlemmarna lär sig då genom 
att använda kod som skrivits av någon annan.  

4.4.1 Sammanfattning 

• Kunskapsutbytet gynnas av att teamet sitter tillsammans.  
• Parprogrammering ökar kunskapsutbytet men det är viktigt att paret befinner sig på 

ungefär samma nivå. 

4.5 Utbildning 

Testaren på företag A är den enda av intervjuobjekten som deltagit på en kurs i Scrum. De 
övriga har fått en kort introduktion, använt sig av självstudier eller lärt sig metoden efter hand 
genom att stegvis införa olika praxisar. I teorin är författarna oense när det gäller utbildning 
vid införandet av agila metoder. Testaren på företag A, testchefen på företag E samt utveck-
laren på företag F anser dock att en formell utbildning är nödvändig för att förstå metoderna 
ordentligt och för att alla teammedlemmar ska ha samma syn på hur metoden fungerar. 
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5 Diskussion 
Med agila metoder tänker teamet på testbarheten i ett tidigt skede för att testerna ska ske 
kontinuerligt genom hela projektet. Detta ställer krav på att även utvecklarna har testbarhet i 
åtanke för att testningen ska kunna utföras parallellt med utvecklingen. Utvecklarna måste 
därför ha förståelse för testning och vad som gör ett system testbart. Genom att testarna är 
delaktiga i planeringen inför varje sprint eller iteration får de vetskap om vilka funktioner som 
ska implementeras av utvecklarna härnäst och kan skapa testfall för dessa. Svårigheterna för 
testarna i planeringsfasen är att estimera tiden för testerna. Detta kan bero på att det är 
omöjligt att veta hur många fel som kommer att upptäckas och hur lång tid de kommer att ta 
att åtgärda. Det är ändå viktigt att man vid planeringen försöker lägga in tid för test i sprinten 
eller iterationen. Detta eftersom test är en mycket viktig del i utvecklingen som måste få ta 
plats och inte bara utföras om det hinns med.  
 
Med traditionella metoder arbetar utvecklarna med mjukvaran under en längre tid innan 
testarna får ta del av den. Riskerna med detta arbetssätt är att testarna eventuellt skrivit testfall 
för krav som inte implementerats eller som gjorts annorlunda. Det kan även vara så att 
testarna hittar ett grundläggande fel i mjukvaran som därför måste korrigeras vilket leder till 
att de redan skrivna testerna måste göras om och anpassas efter den nya mjukvaran. Med agila 
metoder minskar dock risken att onödiga eller felaktiga tester skrivs eftersom testningen sker 
parallellt med utvecklingen. Om utveckling sker utan test under en längre tid kan mindre fel 
bli mer omfattande på grund av att den fortsatta implementeringen är beroende av de delar 
som innehåller fel. Genom att testa tidigt och kontinuerligt upptäcks dessa fel tidigare och blir 
enklare att åtgärda eftersom de inte hunnit få så många beroenden och orsakat följdfel. De fel 
som inte är lika omfattande kanske även kan åtgärdas direkt av testaren. Ett sätt att förenkla 
den kontinuerliga testningen är att införa automatiserade tester. Testerna kan då genomföras 
oftare och tar mindre tid för testaren eftersom automatiserade tester ofta ersätter manuella 
tester som ska köras ofta och som tar lång tid.  
 
Enligt det agila manifestet premieras körbar programvara framför omfattande dokumentation 
vilket ofta tolkas som att dokumentation i princip inte är nödvändigt när man arbetar agilt. 
Mängden dokumentation beror snarare på vad företagen själva beslutar att producera med 
utgångspunkt från vad som efterfrågas hos övriga intressenter i projektet. Testaren på företag 
B för endast anteckningar över sina tester vilket kanske kan anses som okonventionellt i jäm-
förelse med att producera ett strukturerat dokument över testerna och testresultat. En av anled-
ningarna till att testaren valt detta arbetssätt kan vara för att det saknas en plan för testerna och 
att det främst utförs explorativ testning. Det kan även bero på att testaren tycker att denna 
dokumentation är tillräcklig och att det går att ha bra kontroll på vad som görs ändå. Det finns 
heller inga krav på dokumentationen från till exempel produktägare eller övriga teamet. 
Undersökningen visar även att dokumentationen beror på inom vilken bransch företaget 
befinner sig. De två medicintekniska företag som intervjuats har relativt omfattande doku-
mentation. Detta då de har höga krav på spårbarhet eftersom produkterna de tillverkar är 
avgörande för många människors hälsa och livskvalité. Dokumentationen är ett sätt att kom-
municera med myndigheter, som till exempel FDA, för att visa att produkten är säker och de 
ställer därför krav på att dokumentation måste produceras. Mängden producerad dokumenta-
tion av testaren är alltså oberoende av om man arbetar enligt traditionella eller agila metoder 
och beror istället på efterfrågan från övriga intressenter i projektet. En del av dokumentation-
en inom agila metoder framställs mer tillfälligt som till exempel sprint backlog. Denna back-
log återges ofta på en vägg synlig för hela teamet och när sprinten är slut tas den bort och 
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ersätts med en ny inför nästa sprint. Backlogen sparas inte utan är ett sätt för teamet att 
tillfälligt dokumentera vad som utförs under sprinten. 
 
Undersökningen visar att vilken typ av tester som utförs och vem som utför de varierar mellan 
företagen. Det finns inga riktlinjer för exakt vilka tester som måste utföras vid agil utveck-
lingsmetodik och därför är det naturligt att företagen gör olika tester. Samtliga företag utom 
företag F har en testare i teamet som ansvarar och utför flertalet av testerna. Utvecklaren på 
företag F upplever svårigheter med att inte ha en testroll genom hela projektet som följer upp 
testningen kontinuerligt. Följaktligen krävs en specifik testroll i teamet då man använder sig 
av agila metoder. Det räcker alltså inte med att ha en person som bara skriver testplan och 
testspecifikation som sedan inte ansvarar för att testerna blir utförda.  
 
Parprogrammering används främst inom utveckling men borde även fungera bra inom test och 
ge samma fördelar, det vill säga ökat kunskapsutbyte och bättre kodkvalité. Då två testare 
arbetar tillsammans kan de utbyta idéer om hur programvaran ska testas. Två testare borde 
också leda till bättre framtagen kod med högre kvalité. En förutsättning för att det ska fungera 
att testa i par är att de två testarna befinner sig på ungefär samma kunskapsnivå. Detta för att 
båda ska kunna komma med idéer och på så sätt bidra till testningen. Om den ena parten 
saknar erfarenhet för att kunna bidra till testningen skulle detta leda till att denne blir passiv 
som resulterar i ett ineffektivt arbete. Detta kan då inte ses som partestning utan är snarare ett 
sätt att lära upp en person med lite erfarenhet inom test. Testning i par ska innebära att båda 
parter bidrar med kunskap och eventuellt kompletterar varandra där syftet med partestningen 
är bättre tester och ökad kodkvalité. Nackdelen är att det kostar mer då varje team måste ha 
två testare i stället för en. Frågan är om denna kostnad betalas i form av bättre framtagna 
tester.  
 
Inom agil metodik har testare och utvecklare ett tätt samarbete och detta gynnas av att teamet 
sitter tillsammans. Genom att sitta nära utvecklarna och genom de dagliga mötena har testaren 
större inblick i utvecklarnas arbete och kan anpassa sitt testarbete efter det utvecklarna gör. 
Att känna till vilka funktioner utvecklarna arbetar med och hur de tänker implementera dessa 
leder till att testaren vet mer om hur testerna kan skrivas. Då teamet är mer insatta i varandras 
arbete kan medlemmarna lättare hjälpa varandra om problem uppstår. Utvecklarna får också 
förståelse för hur kod ska implementeras för att vara testbar. Att vara för insatt i utvecklarnas 
kod kan dock även ha negativ effekt på testningen. Det gäller för testaren att tänka förbi ut-
vecklarna och inte på samma sätt som de och om testaren är för insatt i koden kanske test-
ningen inte kan ses som oberoende längre. Testarens roll innebär att arbeta både med 
utvecklarna i teamet och med produktägaren. Detta kan leda till problem då testaren, som en 
del av teamet, vill uppfylla produktägarens krav på ett så enkelt sätt som möjligt samtidigt 
som testaren ska hjälpa produktägaren att verifiera att koden uppfyller de ställda kraven på ett 
bra sätt. Exempel på problematik kan vara att testaren skriver tester som uppfyller kraven men 
som samtidigt är skrivna för att medvetet inte visa på fel som finns i koden. Motsatsen är att 
testaren skriver mer omfattande tester för att upptäcka fler fel vilket är till fördel för produkt-
ägaren som får bättre kod men till nackdel för utvecklarna eftersom det skapar mer arbete. Det 
gäller alltså för testaren att arbeta oberoende med båda parter under förutsättning att kraven 
uppfylls och att koden håller god kvalité. 
 
Genom de dagliga mötena uppdateras teamet kontinuerligt i projektets status. Eftersom 
samtliga i teamet deltar och får chansen att uttrycka sig informeras alla om vad övriga i 
teamet arbetar med och vilka framsteg som görs. Om det är någon i teamet som har problem 
med en uppgift kommer detta att framgå under mötena och teamet har möjlighet att upptäcka 



Diskussion 

 37 

det tidigt och kan hjälpa till. Genom att ha kontroll på att de andra i teamet klarar av sina 
åtaganden fås en ökad tillit till varandra vilket i sin tur ger ökad sammanhållning inom teamet. 
De dagliga mötena skulle dock även kunna leda till att teammedlemmarna känner stor press 
att ha presterat sedan det senaste mötet. Denna press kan kännas extra stor för den ensamme 
testaren eftersom det blir så påtagligt om det visar sig att inga framsteg inom test gjorts sedan 
sist. Testaren kanske inte heller förväntar sig att få samma stöd som utvecklarna får av 
varandra när de har presterat mindre bra. 
 
Trots den goda sammanhållningen kan testaren ibland känna ensamhet i teamet på grund av 
den unika rollen. Då testaren är ensam om sin uppgift kan denne därför känna oro över att ha 
missat att testa någonting viktigt. Det gäller även att testaren står på sig i diskussioner med 
resten av teamet för att få igenom sina idéer rörande test. Testaren får inte heller ett lika stort 
utbyte av diskussioner kring test jämfört med om teamet hade bestått av fler testare. En 
lösning på detta kan vara att ha regelbundna möten med andra testare på företaget. På mindre 
företag som saknar större testorganisation kan en person med erfarenhet av testning väljas ut 
för att agera som mentor för den ensamme testaren. Detta för att testaren ska få möjlighet att 
få hjälp med eventuella problem och diskutera kring test. Det individuella ansvaret kan dock 
även vara positivt för testaren som får ökad kontroll över sitt eget arbete. Den unika testrollen 
skulle också kunna bidra till att testaren känner större självförtroende eftersom denne besitter 
kunskaper som ingen annan i teamet har. Även om det finns positiva sidor med att vara ensam 
testare i teamet bör det finnas en insikt i att det kan medföra svårigheter. Det bör vara 
Scrummasterns eller projektledarens ansvar att se till att testaren får stöd i sin roll genom att 
ordna till exempel möten eller mentorskap som nämndes tidigare. 
 
Undersökningen visar att utbildning behövs för att alla i teamet ska få samma syn på hur de 
agila metoderna fungerar. Med detta menas att de ska vara överens om vilka delar metoden 
består av och vad de innebär. Medlemmarna bör därför få samma genomgång av de olika 
delarna i metoden som till exempel praxisar och roller. Om medlemmarna utbildar sig själva 
eller på olika håll kan det leda till att metoden blir feltolkad eller att fokus läggs på olika saker 
vilket gör att man inom teamet uppfattar metoden olika. Utbildningen bör ges av någon med 
goda kunskaper och erfarenhet av metoden och kan gå till på olika sätt. Det viktiga är inte 
under vilken form utbildningen ges utan dess innehåll samt att alla deltar och ges möjlighet att 
fråga och diskutera metoden. Innehållet är viktigt för att ge teamet en korrekt bild av den agila 
metoden som den ursprungligen är framtagen. Inget bör utelämnas för att till exempel utbilda-
ren anser det vara oviktigt. Om utbildaren har gjort egna tolkningar eller ändringar bör detta 
framgå tydligt. För att deltagarna ska kunna ställa frågor bör det också avsättas tid för detta 
och påföljande diskussioner. Även om det är viktigt att lära sig metoderna grundligt bör de 
ändå anpassas efter företagets behov. Med anpassning menas att välja ut de delar i metoden 
som företaget anser sig behöva. De olika delarna kan sedan införas stegvis där företaget börjar 
med de praxisar som känns viktigast och lägger sedan till praxisar under projektets gång. 
Fördelen med detta är att teamet ges tid att lära sig hur de olika praxisarna verkar i praktiken 
och att de kan känna efter hur de fungerar och kan modifiera vissa delar om det behövs. Om 
alla delar i stället införs samtidigt kan det hända att vissa praxisar inte ges lika mycket 
utrymme och görs halvdant vilket gör att praxisen inte ger de resultat som förväntas. Det kan 
även vara så att teamet inte hinner känna efter hur praxisen fungerar eftersom det införts så 
mycket nytt samtidigt. Nackdelen med att införa metoden stegvis är att det tar längre tid att se 
det totala resultatet av införandet men det antas ändå att detta resultat blir bättre än om 
samtliga delar införs samtidigt. 
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Avslutningsvis är den största fördelen med agila metoder att testaren får vara med under hela 
utvecklingsprocessen. Testaren får tidigare en inblick i utvecklarnas arbete och därmed större 
kunskap om produktens uppbyggnad och funktioner. Ju mer insatt testaren är i produkten 
desto mer vet denne vad som kan testas och hur, vilket på längre sikt borde leda till bättre 
produktkvalité.  
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6 Avslutning 
Undersökningens slutsatser svarar på rapportens syfte och frågeställning. De efterföljande 
rekommendationerna syftar till att underlätta testarens arbete på företag som arbetar agilt. 
Slutligen presenteras förslag på framtida forskning inom ämnet.    

6.1 Slutsatser 

Nedan följer slutsatser med kommentarer baserade på diskussionskapitlet. 
 
• Testaren utför tester tidigt och kontinuerligt genom hela utvecklingsprocessen. 

Med agila metoder görs planeringen mer kortsiktigt och testaren vet tidigt vad som ska 
testas. Genom att testaren är med från början i utvecklingsprocessen fås en ökad förståel-
se för produkten. Detta ger ökad kunskap om vad som ska testas och hur det kan utföras. 
Att testa kontinuerligt ger mindre omfattande fel som är enklare att åtgärda. Eftersom 
testningen sker parallellt med utvecklingen minskar risken för att onödiga tester skrivs. 

 
• De agila metoderna påverkar inte omfattningen av testarens dokumentation. 

Dokumentationens omfattning påverkas inte av de agila metoderna utan beror i stället på 
vad företagen själva beslutar att dokumentera utifrån efterfrågan hos produktägare eller 
andra intressenter. Omfattningen kan även bero på inom vilken bransch projektet utförs.  

 
• Undersökningen visar på ytterligare tre områden som påverkas av agila metoder. 

Områdena är samarbete och kommunikation, psykologiska effekter samt kunskapsutbyte. 
 
• Samarbete och kommunikation mellan testare och utvecklare förbättras. 

Tätare samarbete och kommunikation mellan testare och utvecklare fås genom att de 
sitter tillsammans och har dagliga möten. Teamets medlemmar blir mer insatta i varandras 
arbete och får kontinuerlig information om projektets status. Eventuella problem kan 
diskuteras direkt när de uppstår och genom att teammedlemmarna har mer kunskap om 
varandras arbete kan de lättare hjälpas åt. 

 
• Testaren känner i högre grad ensamhet i sitt arbete.  

På grund av att teamet ofta bara består av en testare känner sig testaren ibland ensam och 
kan till exempel känna oro över att ha missat att testa något viktigt. Den unika testrollen 
gör även att tillfällen att diskutera test med andra testare blir färre och att testaren får 
svårare att hävda sig inför teamet vid diskussioner rörande test.  
 

• Testaren påverkas av vikten att arbeta oberoende med både utvecklare och produkt-
ägare. 

Testarens roll innebär att arbeta både med utvecklarna i teamet och med produktägaren. 
Det gäller för testaren att arbeta oberoende med båda parter under förutsättning att kraven 
uppfylls och att koden håller god kvalité.  
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• Kunskapsutbytet inom teamet ökar. 

Genom att teamet sitter tillsammans fås ett ökat kunskapsutbyte mellan teamets 
medlemmar. Testaren kan ta del av utvecklarnas diskussioner och får ökad kunskap om 
deras arbete och kan sedan anpassa testningen efter detta. Det täta samarbetet gör även att 
utvecklarna får kunskap om hur testaren arbetar och hur de kan göra koden testbar för att 
underlätta för testaren.  

 
• Utbildning är nödvändigt vid införandet av agila metoder. 

För att alla i teamet ska få samma syn på de agila metoderna som ska införas krävs att 
teamet får en utbildning i dessa. Utbildningen ska ge en korrekt bild av de agila metoder-
nas innehåll och vad de medför. De agila metoderna kan anpassas efter företagets behov 
och de delar som väljs ut kan införas stegvis. 

6.2 Rekommendationer 

Det är viktigt att göra en plan för testningen och att det planeras in tid för detta. Detta för att 
testningen ska ges utrymme och inte glömmas bort. Testare och utvecklare bör också sitta 
tillsammans och ha dagliga möten för att alla ska hållas uppdaterade i projektet och kunna 
samarbeta bättre. Teamet bör även ha regelbundna utvärderingar av hur arbetet fungerar för 
att kontinuerligt kunna göra förbättringar. Eftersom testaren ofta är ensam i sin roll i teamet 
rekommenderas även att testaren på något sätt får stöd i sitt arbete genom exempelvis 
mentorskap eller möten med andra testare.  

6.3 Framtida forskning 

Eftersom det i princip saknas tidigare studier inom samma område är förslag på framtida 
forskning att fortsätta titta på liknande frågeställningar kring hur testarna arbetar i agila pro-
jekt. I intervjuerna framgick att samtliga företag använder verktyg och det skulle vara 
intressant att undersöka vilka olika verktyg som finns och som är lämpliga att använda vid 
testning inom agila metoder. Man kan också titta på hur de olika verktygen påverkar testpro-
cessen i agila projekt. Blir det lättare för testaren, behövs verktyg eller kräver detta ytterligare 
insats från testaren som måste lära sig något nytt som kanske egentligen inte behövs? I denna 
studie undersöktes sex företag och förslagsvis kan samma studie genomföras med ett större 
antal företag för att kunna dra mer generella slutsatser. Det skulle även vara intressant att 
genomföra en fördjupad undersökning inom något av de områden som studerats i rapporten. 
Detta eftersom det kan finnas ytterligare aspekter som påverkar testaren inom områdena.  
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Appendix A – Begreppsdefinitioner 
 

Acceptanstest  Utförs på det färdiga systemet i syfte att verifiera för kunden att 
systemet uppfyller de krav som ställts. 
 

Användningsfall  Skrivs av produktägaren och består av en beskrivning av funktioner 
som systemet ska ha. De är oftast skrivna som scenarion och mot-
svarar ungefär en kravspecifikation men har lägre detaljnivå. 
  

Automatiserade tester  Används främst för tester som ska genomföras ofta och som tar lång 
tid att genomföra manuellt. Med hjälp ett testverktyg automatiseras 
testerna för att verifiera testkraven. 
 

Blackboxtest  Då utgår man från kravspecifikationen och testar systemet mot 
kraven utan att bry sig om vad som händer inuti systemet. Man kon-
trollerar att en viss input ger rätt, förväntade output 
 

Bygga/bygge  Mjukvarans olika delar byggs ihop till en ”senaste version”. Efter ett 
bygge kan programvaran kompileras och testas för att kontrollera att 
programmet fortfarande fungerar sen senaste bygget. Byggen görs 
med olika intervaller, ibland flera gånger per dag och ibland mera 
sällan som en gång i veckan. 
 

Designmönster  Är ett sätt att identifiera problem genom att lista typiska problem 
och dess lösningar. Genom designmönster fås en mall eller beskriv-
ning av hur vanligt förekommande problem, inom mjukvaruutveck-
ling, kan lösas. 
 

Enhetstest  Testning av enheter i mjukvaran. Detta test sker på lägsta nivå i 
koden där en  enhet kan utgöra till exempel en klass, funktion eller 
metod beroende på vilket programmeringsspråk som används. 
 

FDA  (Food and Drug Administration) Den amerikanska livsmedels- och 
läkemedelsmyndigheten. FDA ställer lagkrav på medicintekniska 
produkter för att dessa ska få säljas på den amerikanska marknaden.  
 

Funktionstest  Testning av ett systems funktionella egenskaper baserat på system-
ets givna funktionsspecifikationer. 
 

Integrationstest  När enskilda delar mjukvara sätts ihop tillsammans görs inte-
grationstest, av det hopsatta systemet, för att kontrollera att delarna 
även fungerar tillsammans. Syftet är ofta att leta fel som rör gräns-
snitten mellan delarna. 
 

OOPSLA  (Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applica-
tions) En årlig konferens som tar upp ämnen kring objektorienterad 
programmering, språk och applikationer. 
 

Produktägare  Produktägare definieras som den person eller grupp personer som 
har intresse i produkten och har den slutliga makten vad det gäller 
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prioriteringar och detaljer i arbetet med den. I de utförda intervju-
erna används kund, klinisk expert och utgivare men dessa har valts 
att benämnas produktägare i rapporten eftersom deras betydelse är 
enligt definitionen ovan. 
 

Regressionstest  Utförs efter modifiering i mjukvaran. Då körs gamla för att kontroll-
era att den gamla mjukvaran fortfarande fungerar med de nya modi-
fieringarna. 
 

Smoketest  En samling tester som görs på ett nybyggt program i syfte att god-
känna mjukvaran för vidare testning. Innan mjukvaran integreras 
med till exempel huvudsystemet brukar en serie smoketester utföras 
för att validera nya ändringar. 
 

Stresstest  Ett test som simulerar värsta möjliga belastning på systemet. Dessa 
tester är ofta en del av systemtesterna.  
 

Systemtest  Utförs på ett komplett, integrerat system för att kontrollera att krav-
en på systemet är uppfyllda. Systemtest görs efter att eventuell hård-
vara är integrerad och efter att integrationstestningen är godkänd. 
 

Verktyg  Ett program eller en applikation som används för att förenkla ut-
vecklings- och testprocessen genom att till exempel hantera fel eller 
versioner av koden. 
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Appendix B – Extreme programming  
Nedan ges en beskrivning av de värderingar och praxisar som XP bygger på.  
 

Fyra värderingar 
För att ett team ska fungera så bra som möjligt ihop har XP satt upp fyra gemensamma värde-
ringar som bidrar till att medlemmarna i första hand ser till gruppens bästa på lång sikt. 
Värderingarna är:  
 
Kommunikation 
XP har målet att ha en flödande och kontinuerlig kommunikation, detta fås bland annat 
genom några praxisar där personerna inom projektet tvingas att kommunicera. Problem inom 
projekt kan ofta härledas till dålig kommunikation mellan medlemmarna och XP syftar till att 
försöka upptäcka och minimera dessa svagheter (Beck, 2000).  
 
Enkelhet 
Med enkelhet menas att man inom XP hellre gör en enklare sak idag och lägger tid på att 
ändra det imorgon om det finns behov för det, än att göra det komplicerat idag och sedan 
aldrig få användning för det senare i framtiden. Enkelhet kan vara svårt eftersom det kan vara 
svårt att inte tänka på det som ska implementeras i framtiden och på de förändringar som 
kanske kan behövas senare. För att klargöra vad som verkligen behöver göras eller inte göras 
krävs en god kommunikation. Ju enklare ett system är desto mindre finns att prata om (Beck, 
2000). 
 
Feedback 
Under projektets gång fås feedback som talar om vilken status systemet har för tillfället. Detta 
är något som både kunden och teamet har stor nytta av. Feedback ges i olika former beroende 
på vilken fas som är uppnådd i projektet. Genom sina enhetstest får utvecklarna dagligen 
direkt feedback om systemets status. Kunden får i sin tur feedback av teamet när de gör tids-
estimeringen för varje användningsfall som då kan vara avgörande för hur lång tid ett projekt 
beräknas ta. Kunden och teamet får även feedback om systemet efter varje release. Ur ett 
längre tidsperspektiv fås feedback genom att kunden och testarna gör acceptanstest för varje 
användningsfall, på så sätt fås information om systemets status och tidsåtgång. Bra feedback 
fås med god kommunikation, ju tidigare och klarare kommunikationen sker desto enklare blir 
det att veta vad som ska testas och test ger feedback. Ett enkelt system är dessutom lättare att 
skriva tester till och därmed lättare att testa i sin helhet (Beck, 2000).  
 
Mod 
Med de tre värderingarna ovan finns goda förutsättningar att våga sig på det sista – modet. 
Om kommunikationen är bra finns utrymme för diskussion att testa nya vägar och vara öppen 
med varandra inom teamet för att ge konstruktiv kritik så att systemet kan förbättras. Med 
enkelhet i tankarna kan teamet ta mod till sig att kasta dålig kod och kanske börja om när det 
visar sig att något inte alls fungerar som det var tänkt. Dessutom ger enkelheten ett tillfälle för 
teamet att våga förenkla där möjligheten finns. Genom att få kontinuerlig feedback kan teamet 
känna självsäkerhet inför systemet och därmed våga sig på förändringar om man direkt kan se 
att systemet fortfarande fungerar trots djärv programmering (Beck 2000). 
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Praxisar 
Nedan följer en kort beskrivning av XP’s tolv praxisar.  
 
Planning game 
Inom XP sker planeringen enligt planning game som kan delas upp i två delar där ena är 
release planning och den andra är iteration planning. Under release planning presenterar 
kunden de önskade egenskaperna som systemet ska ha för teamet (Jeffries 2001). Detta görs 
genom så kallade användningsfall där kunden skrivit ner funktioner som systemet ska ha. När 
teamet får dessa i hand går de igenom önskemålen för att se om de är realiserbara och sedan 
tidsestimeras de. Sedan gör kunden en plan för projektet där varje användningsfall har priori-
terats utifrån nödvändighet eller valbarhet. Kunden väljer ut vilka användningsfall som teamet 
ska börja med inför kommande iteration och dessa brukar i början av projektet vara de mest 
högprioriterade. Iteration planning sker inför varje iteration vilket till exempel kan vara 
varannan eller var tredje vecka. Kunden väljer ut användningsfall som ska uppfyllas under 
iterationen och kunden bryter ner dessa i uppgifter och fördelar de inom teamet (Beck 2000).   
 
Små releaser 
Med detta menas att det som är klart av systemet ska släppas till kunden flera gånger under 
projektet. Releasen ska bestå av en fungerande produkt och kunden ska till exempel kunna 
vidarebefordra den till slutkund eller använda den i andra system. Små releaser kan ske 
dagligen, månadsvis eller efter varje iteration. För att presentera en release efter en iteration, 
eller då flera funktioner är klara, görs olika tester för att visa kunden att dennes krav är upp-
fyllda. För att spara tid är många av dessa test automatiserade (Jeffries, 2001).   
 
Metafor 
En metafor anger en gemensam vision av hur systemet ska fungera och vara uppbyggt. Meta-
foren kan vara en associerande beskrivning av hur systemet ska fungera och ska vara lätt att 
relatera till. Den hjälper även alla i projektet att förstå grundstenarna och att de ska inspireras 
av den (Beck, 2000).  
 
Enkel design 
För att designen ska vara så enkel som möjligt ska det inte finnas någon duplicering, onödiga 
klasser eller metoder i koden. Varje funktion ska innehålla exakt så mycket design som krävs 
för dagen och ingen onödig tid ska ödslas på eventuell design som kan komma att behövas i 
framtiden. Det man vet att man behöver designmässigt ska läggas till och det som ännu är 
osäkert ska låtas vara (Beck, 2000).   
 
Testning 
Inom XP är testning en mycket viktig del av utvecklarnas arbete. Beck (2000) påstår att ett 
program som inte har några automatiska tester inte existerar. Utvecklarna skriver enhetstester 
som blir en del av själva programvaran och på sikt kommer detta göra programmet mera till-
förlitligt eftersom alla tester körs varje gång det läggs till något nytt i koden. Testning utförs 
även av testare som främst utför acceptanstest, och det sker ofta tillsammans med kunden.  
 
Refaktorering 
Med refaktorering menas att mjukvarans struktur och innehåll ändras så att den ska bli enklare 
att förstå och modifiera. Refaktorering hjälper programmerarna att hålla sig till en enkel 
design utan att mjukvaran ska bete sig annorlunda (Sharma, 2004). Beck (2000) menar att om 
programmeraren ska implementera en ny funktion i mjukvaran bör han eller hon alltid kolla 
hur programmet kan göras enklare efter det. Ibland innebär detta att det går åt mera tid och 
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arbete men samtidigt kan man vara mera säker på att nästa tillägg i mjukvaran kommer ta rim-
lig tid och insats. Med refaktorering undviker man duplicering av kod, lösningar och tester 
som fungerar mindre bra eller bara för en stund innan nästa tillägg kommer i koden.  
 
Parprogrammering 
Med parprogrammering menas att två personer sitter vid samma dator vid utveckling, design 
och testning av kod (Baird 2003). Oftast sker växlingen mellan programmerarna naturligt när 
den första personen fått demonstrera sina tankar men vissa team använder sig av en bestämd 
tid när bytet ska ske. Parprogrammering är en dynamisk process och betyder inte att all 
kodning skrivs i par hela tiden. Paren varierar även inom teamet och enligt XP behöver 
absolut inte all kod produceras genom parprogrammering (Sharma, 2004). Denna praxis har 
dock visat sig ge högre produktivitet, mindre fel och bättre tekniskt arbete (Koch, 2004). 
 
Kollektivt ägande 
I ett projekt som använder XP brukar alla kod ägas av gruppen gemensamt vilket innebär att 
vem som helst i teamet har rätt att lägga till och ändra i koden. Syftet med gemensamt ägd 
kod är att programmerarna ska lägga in nya funktioner på rätt plats i koden och att de ska se 
till helheten i stället för bara sin egen kod. Jeffries (2001) menar även att koden får högre 
kvalité och färre fel eftersom det är fler än en person som ser koden.  
 
Kontinuerlig integration 
Inom XP sker integration och testning av ändringar i koden flera gånger om dagen. Kon-
tinuerlig integration innebär att nyimplementerad kod integreras med resten av systemet för 
att kontrollera att funktionen är godkänd. Det är bra att köra integrationen relativt frekvent 
eftersom den ibland kan ta mera tid än själva kodningen (Beck & Andres 2004).  
 
40-timmars arbetsvecka 
Inom XP vill man att arbete övertid ska vara sällsynt i teamet och en arbetsvecka bör inte vara 
mer än 40 timmar lång. Förekommer övertid ska det inte ske fler än två veckor i sträck. Syftet 
med denna praxis är att teamet ska vara pigga och fräscha varje morgon och att de inte ska bli 
utarbetade efter några veckor i projektet (Beck, 2000).   
 
On-site kund 
Denna praxis innebär att det alltid ska finnas en kund som sitter med teamet och finnas till 
hands om problem uppstår. Tanken, menar Sharma (2004), är att organisationen som utgör 
kund ska kunna avvara en person som alltid är med i projektet. Alternativet är att det finns en 
annan person med samma auktoritativa roll som agerar kund (Koch, 2004). 
 
Kodstandard 
En gemensam standard för all kod tillämpas inom XP vilket innebär att teamet kommit över-
ens om hur koden ska skrivas. Typiska standarder kan vara hur man definierar klasser, objekt 
eller hur man ska kommentera. Om projektet har gemensamt ägd kod kommer en kodstandard 
bidra till att förändringar och refaktorering kan göras enklare eftersom programmerarna lättare 
känner igen och kan hitta i koden (Sharma, 2004). 
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Appendix C – Scrum 
Nedan ges en utförligare beskrivning av Scrum och dess roller, praxisar och element.  
 

Roller 
Inom Scrum finns tre olika roller: produktägare, Scrummaster och team. Dessa roller delar på 
ansvaret genom att ha olika ansvarsområden och uppgifter i projektet. Kommunikationen och 
samarbetet mellan de olika rollerna sker med hjälp av regelbundna möten under projektets 
gång (Schwaber, 2004). 
 
Produktägare 
Produktägaren representerar kundens intressen i projektet och är den som ansvarar för product 
backlog. De önskade kraven och dess prioriteringar i product backlog sätts upp av produkt-
ägaren och uppdateras kontinuerligt för att försäkra att de viktigaste kraven utförs först 
(Schwaber, 2004). Schwaber och Beedle (2001) anser att det bästa är att ha produktägaren på 
plats med teamet. På så sätt kan han eller hon följa hela processen och också hjälpa teamet om 
det till exempel finns oklarheter med något krav. Det viktigaste är dock att produktägaren 
medverkar vid sprintplanering och sprintdemo (Schwaber, 2004). 
 
Schwaber och Beedle (2001) anser att bara en person ska vara produktägare. En grupp som 
fungerar som rådgivare till produktägaren kan finnas men de slutgiltiga besluten, så som att 
ändra prioriteringar, ska alltid fattas av produktägaren. Detta eftersom ett flertal produktägare 
kan leda till tvister och att teamet inte vet vem de ska lyssna på. 
 
Scrummaster 
Scrummastern ansvarar för projektets framgång och för att arbetet följer Scrums principer. 
Uppgifterna består bland annat i att leda de dagliga Scrummötena då han eller hon lyssnar till 
hur projektet fortgår. Denna information ska sedan finnas tillgänglig för alla parter. Scrum-
mastern ska också avlägsna eventuella hinder för teamet för att försäkra att produktiviteten 
hålls på en hög nivå. Om beslut behöver fattas är det också Scrummastern som gör detta, även 
om tillräcklig information saknas. Detta eftersom det är bättre att fortsätta med något slags 
beslut än utan något beslut över huvud taget (Schwaber & Beedle, 2001; Schwaber, 2004). 
 
Schwaber (2004) vill dock skilja på Scrummaster och projektledare. En Scrummaster ska 
underlätta arbetet, inte kontrollera det. Den ska inte heller styra de andra deltagarna i teamet, 
utan coacha dem och hjälpa dem att uppnå sprintmålet. 
 
Team 
Teamets ansvar är att uppnå de mål de sätter upp vid sprintplaneringen. De väljer ut vilka 
krav som ska implementeras under kommande sprint och skapar sedan en sprint backlog. 
Under sprinten är teamet självorganiserande, det vill säga ingen kan bestämma hur de ska 
arbeta för att nå sprintmålet. Alla i teamet delar också ansvaret att uppnå detta mål. Alla 
medlemmar ska också medverka på de dagliga Scrummötena, sprintdemo och sprint-
utvärdering (Schwaber, 2004).  
 
Ett team ska sitta tillsammans och bör också vara tvärfunktionellt, vilket innebär att alla 
medlemmar har sina egna styrkor och svagheter. Schwaber och Beedle (2001) poängterar 
dock att titlar inte existerar i teamet och att alla ska hjälpa till med det de kan och också vara 
villiga att lära sig det som de inte kan. Storleken på teamet rekommenderas vara sju, 
plus/minus två, personer. Stora team leder till att produktiviteten minskar och att Scrums 
processer blir ohanterliga. I en sådan situation bör man i stället dela upp teamet i flera mindre 
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team, det vill säga använda sig av multipla team. För att samordna arbetet i de olika teamen 
kan man då använda sig av dagliga Scrum of Scrums. 
 

Praxisar 
Scrumprocessen delas in i fem olika praxisar: sprint, sprintplanering, Scrummöte, sprintdemo 
och sprintutvärdering. Dessa praxisar återkommer kontinuerligt under hela Scrumprojektet 
och bildar ett så kallat Scrumflöde, se Figur 1. 
 

 
Figur 1: Scrumflöde som visar några av Scrum’s praxisar (efter Murphy, 2004) 

 
Sprint 
Arbetet under ett Scrumprojekt delas in i sprintar. Varje sprint ska ha ett väl definierat mål 
som resulterar i funktioner färdiga att leverera och implementera, samt vara tidsbegränsad till 
30 dagar (Schwaber, 2004). Kniberg (2007) säger att korta sprintar är bra eftersom man då får 
feedback från produktägaren oftare, men att även långa är bra eftersom teamet då får mer tid 
på sig att åtgärda eventuella problem och ändå kan uppnå sprintmålet i tid. Han säger därför 
att man i början av projektet bör experimentera med sprintlängden för att komma fram till vad 
som passar för det aktuella projektet.  
 
Sprinten inleds med en sprintplanering då man väljer ut vilka krav som ska vara uppfyllda vid 
sprintens slut. Under sprinten får inga nya krav tillkomma och inga ändringar får ske med de 
krav teamet arbetar med. De får i stället läggas in i product backlog inför nästa sprint. Om 
teamet däremot känner att det finns tid över kan nya krav läggas till i den aktuella sprinten. På 
motsvarande sätt kan teamet rådfråga produktägaren om att ta bort vissa krav om tiden inte 
räcker till. Dessa krav läggs då till nästa sprint. En sprint kan också avbrytas om den inte 
anses genomförbar. Detta kan ske till exempel om produktägaren inte anser att produkten 
längre är av värde för företaget (Schwaber, 2004).  
 
Sprintplanering 
Enligt Schwaber (2004) är sprintplaneringen begränsad till åtta timmar och uppdelad i två 
delar. Under de första fyra timmarna deltar produktägaren för att presentera de högst priori-
terade kraven i product backlog för teamet. Teamet får då chansen att ställa frågor om 
innehållet i product backlog ifall att det finns oklarheter om kravens betydelse och mening. 
De ger sedan förslag på vilka krav som ska uppfyllas under den kommande sprinten. Detta 
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baseras på kravens prioritet och hur lång tid de uppskattas ta. Om produktägaren inte är nöjd 
med teamets förslag kan man till exempel omprioritera de olika kraven eller ändra deras 
omfattning, se Figur 2 (Kniberg, 2007).  
 
I figuren representerar A, B, C, D och E olika krav och alternativ 1 visar förslaget som teamet 
ger inför första sprinten. Produktägaren önskar dock att krav D också ska utföras i sprint 1. 
Detta kan uppfyllas om D får högre prioritet, som i alternativ 2, eller om omfattningen av krav 
A minskas, som i alternativ 3.  

 
Figur 2: Förslag på hur krav kan väljas ut inför en sprint (efter Kniberg, 2007, s. 22-23) 

 
De resterande fyra timmarna gör teamet en mer detaljerad sprintplanering. Produktägaren 
måste inte delta vid denna planering men bör finnas tillgänglig ifall att ytterligare frågor dyker 
upp om product backlog. Under detta möte delas de olika kraven upp i mindre uppgifter som 
var och en uppskattas ta cirka 4-16 timmar att utföra. Dessa placeras sedan i sprint backlog 
(Schwaber, 2004).  
 
Scrummöte 
Varje dag, vid samma tid och på samma plats, hålls ett möte med teamets medlemmar. Mötet 
varar i 15 minuter och under den tiden ställer Scrummastern tre frågor till alla i teamet: 

• Vad har du gjort sedan det senaste Scrummötet? 
• Vad ska du göra till nästa Scrummöte? 
• Vad hindrar dig från att utföra ditt arbete? 

 
Syftet med dessa frågor är att ge alla full insyn i hur arbetet fortskrider och att eliminera 
problem som kan ha uppstått. Svaren ska vara korta och övriga diskussioner bör undvikas för 
att försäkra att mötet inte blir längre än 15 minuter (Schwaber, 2004). Kniberg (2007) föreslår 
därför också att man har så kallade stå-upp-möten, det vill säga att alla deltagare står upp 
under mötet. Även utomstående får delta vid Scrummötet. De får dock inte prata eller på 
något sätt störa och bör därför stå i utkanten av mötesområdet (Schwaber, 2004).  
 
Om man använder sig av multipla team bör teamens respektive Scrummöten inte ske 
samtidigt (Kniberg, 2007). Detta ifall att produktägaren eller någon annan intressant vill delta 
på alla möten. För att koordinera arbetet mellan de olika teamen föreslår Schwaber och 
Beedle (2001) att teamens Scrummasters möts för ett Scrum of Scrums varje dag. Detta möte 
hålls då efter teamens Scrummöten.  
 
Sprintdemo 
Efter varje sprint demonstrerar teamet de funktioner som togs fram under sprinten för 
produktägare och andra intressenter, till exempel finansiärer och ledning. Mötet är begränsat 
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till fyra timmar och börjar med att Scrummastern eller en av teammedlemmarna presenterar 
sprintmålet och vilka krav i product backlog som uppfyllts. Teamet demonstrerar sedan 
systemet och svarar på eventuella frågor från åhörarna. Efter demonstrationen kan produkt-
ägaren ge förslag på ändringar eller ytterligare funktioner som han eller hon önskar lägga till. 
Dessa läggs då till product backlog inför nästa sprint (Schwaber, 2004).  
 
Sprintutvärdering 
Som allra sista punkt i en sprint analyserar teamet arbetet i den senaste sprinten under ledning 
av Scrummastern. Man går då igenom vad som fungerat bra och mindre bra för att på så sätt 
kunna förbättra arbetet inför nästa sprint och för att förhindra att samma misstag upprepas 
igen (Schwaber, 2004). Van Roosmalen (2007) anser att testarna, utöver detta, bör ha en egen 
sprintutvärdering där de fokuserar på hur testprocessen har fungerat under sprinten.  
 

Scrumelement 
Under ett Scrumprojekt används tre olika element: Product backlog, Sprint backlog och 
Burndown chart. Nedan förklaras vad de innebär och hur de används.  
 
Product backlog 
I product backlog listas alla krav som produktägaren vill att produkten ska uppfylla. Denna 
lista behöver dock inte vara komplett vid projektets start, utan kan utvecklas allt eftersom 
projektet fortgår. Vid sprintplaneringen räcker det med att det finns tillräckligt med krav för 
att täcka en hel sprint, det vill säga 30 dagars arbete. Övriga krav kan sedan läggas till, ut-
vecklas eller omformuleras i efterhand. Ändringar kan dock bara göras av produktägaren. 
Kraven i listan sorteras efter prioritet som sätts av produktägaren. De krav som produktägaren 
anser vara viktigast för produkten får högst prioritet och kommer också att uppfyllas först av 
teamet (Schwaber & Beedle, 2001).  
 
Sprint backlog 
Alla uppgifter som teamet åtar sig att implementera under den kommande sprinten listas i 
sprint backlog. I listan finns också noterat hur många timmar respektive uppgift uppskattas ta 
och vem i teamet som arbetar med den. Allt eftersom sprinten pågår uppdateras antalet 
timmar som kvarstår på uppgifterna. Om man kommer fram till att det behövs fler uppgifter 
för att nå sprintmålet kan man när som helst under sprinten lägga till det i sprint backlog. På 
samma sätt kan man också ta bort uppgifter om man inser att de inte behövs. Ändringar får 
dock bara göras av medlemmar i teamet (Schwaber & Beedle, 2001; Schwaber, 2004). 
 
Burndown chart 
En burndown chart visar kvarstående arbete över tid. En sådan graf kan göras för varje sprint, 
Sprint burndown chart, eller för hela projektet, Product burndown chart. Med en sprint burn-
down chart, se Figur 3, visas kvarstående arbete i arbetsdagar på Y-axeln och kvarstående tid 
i sprintdagar på X-axeln. På liknande sätt visar product burndown chart kvarstående arbete i 
arbetsdagar på Y-axeln och kvarstående tid i sprintar på X-axeln (Kniberg 2007). Denna graf 
uppdateras dagligen respektive månatligen för att visa sambandet mellan hur mycket arbete 
som återstår jämfört med hur långt man har kommit i projektet. Detta blir då också en bild 
över hur fort teamet arbetar ( Kniberg, 2007; Schwaber, 2004).  
 
I figuren visar den streckade linjen hur fort teamet ska arbeta för att nå sprintmålet på utsatt 
tid och den heldragna visar det verkliga fortskridande av arbetet.  
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Figur 3: Sprint burndown chart som visar hur projektarbetet fortskrider (efter Kniberg, 2007, s. 51).  
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Appendix D - Intervjufrågor 
Allmänt: 

1. Vill ni att denna intervju ska vara sekretessbelagd? Dvs. att vi inte kommer att nämna 
företagets namn, ni får granska texten innan och det vi talar om idag kommer enbart 
att användas i exjobbets syfte. 

2. Hur länge har du arbetat med agila testprojekt? 
3. Vilka agila metoder har du erfarenhet av? 
4. Har du arbetat i, ”vanligt”, vattenfallsprojekt? 
5. Vilka upplever du är största skillnaderna ur testsynpunkt? 
6. Varför togs beslutet att börja med agila metoder i detta projekt? 
7. Varför valdes just den ”metoden”? 
8. Vilken blev den största förändringen? 

a. Antalet anställda? 
b. Omplaceringar? 
c. Ombytta roller? 
d. Ekonomisk vinning? 

9. Används några verktyg? 
10. Vilka roller, ansvarsområden, finns? (testledare?) 

a. Kombineras rollerna? (Är testarna delaktiga i utvecklingen?) 
11. Vilken roll har du? 
12. Har du provat några andra roller? 
13. Sker dokumentation av hela processen? 

b. Vem sköter dokumentationen? 
 
Testprocessen: 

14. Vilka typer av test utförs? 
a. Vem utför de? (Utvecklare eller testare?) 
b. När utförs testerna? (Leverans till test?) 
c. Är kunden med? 
d. Automatiserade? 

Acceptance test 
15. Hur ofta acceptanstestar ni? 
16. Vem utför acceptanstesterna? 
17. a. När skrivs testerna? (Test Driven Development?) 

b. Vem skriver de?  
c. Är kunden med? 

18. Sker dokumentation av hela processen? 
b. Vem sköter dokumentationen? 

19. När skrivs test-specifikationen? 
a. Vem skriver den? 

20. Hur bestämmer ni vad som ska testas? 
a. Utifrån kravspecifikationen? 
b. Tänkbara fel? 

21. Vad händer när fel upptäcks vid test? 
a. Felrapporteringsprocess? 
b. Rapporter?  
c. Vem ”rättar felet”? (Testaren eller går det tillbaka till utveckling?) 

22. Hur hanteras tidsbristen, dvs. då man märker att det är väldigt kort om tid att testa? 
a. Hur prioriterar man testerna? (Allvarligast fel, lättast fix, lättast upptäcka?) 
b. När man inte hinner testa…. Hur är kodkvalitén? 
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23. Vad gör man om man inte har någon uppgift? 
 
Scrum-specifika frågor: 
Roller 

24. Hur bestämmer ni produktägare för ett projekt? 
a. Internt, externt? Vem representerar ”kunden”? 
b. Hur ofta träffar ni produktägaren? 
c. Är det enkelt att kontakta/träffa produktägaren för diskussion mm? 
d. Hur sker kommunikationen? 
e. Hur fungerar det? 

25. Vilka roller består ett team av? (Utvecklare, dokumentatör, kvalitetsansvarig) 
a. Använder ni er av multipla team? 
b. Hur fördelas arbetsuppgifterna i teamen? 
c. Vem utför test? Utvecklarna eller ”rena” testare?  
d. Finns det renodlade testteam? Om ja: Delas en Sprint upp mellan teamen? 

Beståndsdelar 
Sprint 
26. Hur länge varar era Sprints? 
Sprint planering 
27. Deltar du i sprintplaneringen? 

a. Hur viktig är din röst? 
b. Vem skriver krav/stories? (Product backlog/sprint backlog) 
c. Planeras testerna in? (Eller får testarna tiden som blir över..?) 

Daily Scrum 
28. Ger man varandra tips om hur man kan lösa problemen? 
29. Känns det nödvändigt att ha scrum-möten varje dag? (Räcker mera sällan….) 

a. Varför? (Trygghet, Oroliga för teamet…, uppdatering) 
b. Vad tycker du mötet fyller för funktion? 

Scrum Demo 
30. Vilka deltar vid mötet? (intressenter, ledning, finansiärer osv) 
31. Brukar man hinna med att testa ”allt” innan demon? 
Scrum Retrospective 
32. Vad brukar ni reflektera kring? 

a. Vilka problem är vanligast? 
b. Tar man upp ”lite känsligare” ämnen, som tex. stress, personliga problem mm. 
c. Lyfts positiva delar av projektet fram? (Peppas ni…) 

Övrigt 
33. Sitter teamet i samma rum? 

a. Blir ni störda av varandra någon gång? 
 
XP-specifika frågor: 

Planning game 
34. Sker planeringen enligt ”planning game”?  

(Kunden bestämmer hur mkt som ska ingå kommande iteration (features) samt tiden, 
baserat på utv. Uppskattningar) 
a. Hur lång är en iteration? 
b. Brukar ni hinna med allt som är tänkt? 
c. Sker prioriteringar? 



Appendix D 

 57 

Small releases 
35. Släpps små delar av systemet i taget? 

a. Hur ofta? 
b. Görs testkörning efter varje iteration? 
c. Är kunden närvarande då? 

Metaphor 
36. Har ni definierat en metaphor, (el uppsättning metaphorer)?  

(En enkel beskrivning av systemet som både kunden och utvecklaren förstår). 
a. Om ja, vilken/vilka är den? Var det svårt att definiera? 
b. Om nej, varför inte? 

Simple design 
37. Har ni någon designfilosofi dvs. går ni efter principen ”keep it simple”? 

a. Korrigeras duplicerad kod? 
Refactoring 
38. Har refactoring förekommit? (Omstrukturering av koden…) 

a. Varför? (Svårläslig kod, lättare att införa en ändring, för stora/många 
klasser/parametrar/metoder, duplicerad kod) 
b. Används något verktyg för refactoring? (smalltalk refact. browser, Java) 

Testning 
39. Vilka tester utförs? (Enhets-, integrations-, funktions-, system-, regr.test) 
40. Följer ni principen ”testa först”? 

a. Tex. skrivs enhetstesterna innan koden? 
b. Används automatiserade tester? 

Parprogrammering 
41. Tillämpas parprogrammering? (Sker testning i par?) 

a. Om ja, vad tycker programmerarna?  
b. Första reaktion och nu? 
c. Hur tillämpas det? (en kodar, en granskar, utv+testare, test+test osv växlar paren, 
hur ofta?) 
d. Ses förändring i kodkvalitén? Ökad produktivitet? 
e. Om nej, vad är anledningen? 

Collective ownership 
42. Tillämpas ”collective ownership”, dvs. ägs koden gemensamt? 
43. Vad tycker gruppen om detta? 
Continous integration 
44. Tillämpas ”Continuous integration”? 
45. När integreras ändringarna med huvudversionen? (Godkänt testfall…) 

a. Hur ofta? 
b. Vilka tester utförs vid och under integration? 

40-timmars vecka 
46. Hur lång är en arbetsvecka i genomsnitt i organisationen? 

a. Förekommer övertid (dvs. > 40 h/vecka) i mer än 2 veckor i sträck? 
b. Arbetar ni aktivt för att förebygga detta? (Fördelas arbetet om någon blir klar 
snabbare mm.) 
c. Vet teamet om varför de inte bör arbeta mer än 40 timmar? (trötthet osv) 

On-site customer 
47. Har ni en ”kund” eller representant för kunden på plats i projektet? 

a. Om ja, hur fungerar det? Positivt? Negativt? Hur ofta? 
b. Om nej, varför ?  
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c. Finns behovet?  
d. Hur har ni kontakt med kunden annars? 

Coding standards 
48. Har ni kommit överens om gemensam standard inom gruppen? 

a. Om ja, hur kom ni fram till standarden? (Om nej, varför?) 
b. Följs den? 
c. Vad tycker teamet? 

Övrigt 
49. Arbetar gruppen i samma rum? 

 
Psykologiska effekter 

50. Hur upplever du införandet av metoden? (Positivt, negativ, på vilka sätt?) 
a. Relationen till andra/nya medarbetare? Kommunikationen…. 
b. Oro inför ny metod? 

51. Hur är relationen till övriga roller i projektet? (sammanhållning..) 
a. Gentemot utvecklare? 
b. Andra testare? 
c. Kvalitetsansvarig (om det finns)? 
d. Testchefen/ansvarig? 

 
Kunskapsutbyte 

52. Finns förståelse för varandras arbete/uppgifter alltså sätter ni er in i varandras jobb? 
 
Kommunikation 

53. Hur kommunicerar ni inom teamet? 
a. Har skett några konflikter? 
b. Lösning? 

54. Hur kommunicerar du med de andra testarna i organisationen? 
a. Träffas ni ensamma utan era resp. team? 
b. Träffar testarna testchefen för ”utvecklingssamtal”? 

55. Hur kommunicerar ni med kunden? (Vart sitter kunden?) 
a. Fungerar det bra? Saknas nått? 

 
Samarbete 

56. Känner du att din roll som testare kan påverka projektets resultat? (Så bra produkt som 
möjligt vs. Få projektet klart i tid)  
a. Hur ställer man sig till teamets resp. kundens önskemål? 
b. Ser du koden du ska testa innan? (Kan det påverka ditt oberoende?) 

57. Hjälper man varandra om någon har extra mycket att göra? (t.ex. utvecklarna testar på 
slutet) 

58. Vem kontaktas om det behövs hjälp, råd, tips? 
(Testchefen, projektledare, forum, andra testare, gamla kollegor…) 
a. Frågar du även utvecklarna om det blir problem med testningen? (Ja, nej, varför…) 
b. Kan det kännas ensamt att vara testare i teamet ibland? 
c. Även om ni är ett team så har du största ansvaret för testerna. Hur känns det? 

 
Utbildning 

59. Har projektmedlemmarna någon speciell utbildning för agila metoder? 
a. Självvalt att deltaga? 
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b. Är det nödvändigt med utbildning/introduktion? 
c. Saknades någon information (utbildning) innan uppstart? 

60. Är du certifierad testare? 
a. Är certifieringen nödvändig? (Gör det dig till en bättre testare?) 

 
Övrigt 

61. Finns det något som fungerar mindre bra i projeket? (Som beror på metoden?) 
62. Finns det något som du är riktigt nöjd med? (Samarbetet, sammanhållning, 

utvecklande, självförtroende….?) 
 
TACK! 
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Appendix E - Tabeller 
 

 

 Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E Företag F 
XP       
Planning game Nej Nej Nej Nej Nej Ja 
Små releaser Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
Metafor Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
Enkel design Nej Nej Ja Ja Nej Nej 
Testning Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Refaktorering Ja Nej Ja Ja Nej Nej 
Parprogrammering Ja Nej Ibland då nya 

medlemmar 
tillkommer 

Ja Ja, utifrån en 
riskbedömning 
av koden 

Ja 

Kollektivt ägande Nej Nej Ja Ja Ja Ja 
Kontinuerlig integration Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
40h arbetsvecka Oftast Oftast Oftast Oftast Oftast Oftast 
On-site kund Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
Kodstandard Nej Nej Ja Ja Ja Ja 

Scrum       
Sprintlängd 4v 2v 4v 4v - - 
Sprintplanering Ja Ja Ja Ja Nej Nej 
Scrummöte Ja Ja Ja Ja Ja Veckovisa 
Sprintdemo Ja Ja Ja Ja Nej Nej 
Sprintutvärdering Ja Nej Ja Nej Nej Nej 
Team Sitter 

tillsammans 
Sitter 
tillsammans 

Sitter 
tillsammans 

Testare och 
utvecklare för sig 

Testare och 
utvecklare för sig 

Sitter 
tillsammans 

Produktägare Intern Extern Extern Intern Extern Intern 
Tabell 1: Sammanställning över företagens processer inom respektive agil metod 
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 Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E Företag F 
Planering       
 - Testplan Ja Nej Ja Nej Nej Ja 
 - Testspecifikation Ja Ja, acc.test Ja Ja Ja Ja 
 - Planerar in testtid Ja Nej Nej Ja Nej Nej 

Utförande       
 - Enhetstester Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
 - Integrationstester Ja, utförs av 

testare 
Nej Nej Ja Ja, utförs av 

utvecklare 
Nej 

 - Funktionstester Ja Ja Ja Nej Nej Ja 
 - Systemtester Ja, utförs av 

systemtestgrupp 
Ja, stresstest Nej Ja Nej Ja, autom. 

stresstester 
 - Smoketester Ja Nej Nej Nej Ja Nej 
 - Regressionstester Ja Ja Ja Ja Nej Nej 
 - Explorativa tester Ja, i mån av tid Ja Nej Nej Ja Nej 
 - Acceptanstester Ja, utifrån 

kravspec. 
Ja, med 
produktägaren 

Ja Ja, av 
produktägar. 

Ja, av 
produktägar. 

Nej 

Felhantering       
 - Felrapporteringssystem Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
 - Åtgärd Projektledningen 

prioriterar felen 
Utvecklarna 
hämtar upp fel 
och rättar till 

Utvecklarna 
tilldelas fel 

- Fel 
diskuteras 
med utveckl. 

Produkt-
ägaren 
prioriterar 

Dokumentation       
  Testspec. 

Backlog 
Acc.testspec. 
Egna anteckn. 
Backlog 

Testplan 
Testspec. 
Backlog 
Dagbok 

Testspec. 
Backlog 

Testspec. Testspec. 
Testplan 
Wiki 

Tabell 2: Testprocessen 
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För att kunna säkerställa god kvalité på mjukvara krävs att den testas för att hitta fel och visa att programmet 
uppfyller kundens förväntningar. Vanligen sker mjukvaruutveckling enligt så kallade traditionella metoder som 
innebär att ett antal förutbestämda steg följs. För att kunna anpassa mjukvaruutvecklingen efter förändringar som 
ständigt uppstår på marknaden används i stället agila metoder. Dessa metoder innebär bland annat att testningen sker 
parallellt med utvecklingen vilket kan komma att påverka utvecklarna och testarna på flera olika sätt. De flesta 
studier kring agila metoders påverkan fokuserar på utvecklarna och studier som visar hur testarna påverkas saknas. 
Syftet med examensarbetet var därför att undersöka hur testarna påverkas av införandet av agila metoder. 
 
Undersökningen baserades på teoristudier och en empirisk studie bestående av intervjuer. Dessa studier visade på 
fem områden att undersöka närmare, dessa var: testprocessen, samarbete och kommunikation, psykologiska effekter, 
kunskapsutbyte samt utbildning. Efter kontakt med ett antal intervjuobjekt beslöts att avgränsa studien till att endast 
studera de agila metoderna Extreme programming och Scrum. Personer från sex olika företag intervjuades, där alla 
intervjuobjekt hade erfarenhet av test inom agila projekt. Intervjufrågorna var fasta med öppna svarsalternativ och 
svaren sammanställdes sedan för att, i en analys, jämföras med den teoretiska bakgrunden. 
 
Resultatet visade att testaren utför tester tidigt och kontinuerligt genom hela utvecklingsprocessen. Genom att 
testningen sker parallellt med utvecklingen får testaren en ökad förståelse för produkten och risken minskar för att 
onödiga tester skrivs. Dokumentationen som produceras under testprocessen påverkas inte av de agila metoderna 
utan beror i stället på andra faktorer. Dessa faktorer kan vara efterfrågan eller vilken bransch företaget är verksam i. 
Samarbete och kommunikation mellan testare och utvecklare förbättras då de sitter tillsammans och har dagliga 
möten. Detta leder även till att kunskapsutbytet inom teamet ökar och att teammedlemmarna blir mer insatta i 
varandras arbeten. Resultatet visade även att agila metoder har vissa psykologiska effekter på testaren. Eftersom 
testaren oftast har en unik roll i teamet känner denne i större grad ensamhet i sitt arbete och tillfällena att diskutera 
test blir färre än om det hade varit fler testare i teamet. Rollen som testare innebär att arbeta oberoende med både 
utvecklare och produktägare samtidigt som båda parter ska bli nöjda. Slutligen visade undersökningen att teamet 
behöver utbildning vid införandet av agila metoder. Utbildningen ska ge en korrekt bild av metoderna för att alla i 
teamet ska få samma syn på dessa.  
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