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”Ch-ch-ch-ch-Changes 

Turn and face the strain, 

Ch-ch-Changes 

Just gonna have to be a 

different man, 

Time may change me 

But I can’t trace time” 

-David Bowie “Changes” 

 
  

 

  



 

 
 

Sammanfattning 
 

När man skall införa förändringar för att uppnå förbättringar i ett företag så är det lätt att enbart se 

förändringen i ett ekonomiskt perspektiv. Det som många glömmer bort är hur företagets anställda 

som befinner sig mitt i förändringen påverkats psykologiskt av förändringsprocessen. Den här studien 

har sitt fokus mer i hur de anställda har upplevt bytet hellre än genom hur det teoretiskt kan 

förbättra företaget ekonomiskt.  Syftet med studien är att beskriva hur personal påverkas av 

förändring, både generellt och hur de upplever bytet till agil testning. Och vad som kan göras för att 

bearbeta de problem som kan uppstå. 

Studien grundar sig på data insamlat från intervjuer, observationer och dokumentanalys för att 

utvärdera hur utvecklarna på ett småföretag har upplevt och påverkats av övergången till agil 

testning.  Upptäckterna från datainsamlingsmetoderna applicerades på den teoretiska bakgrunden i 

studien, som behandlade aspekter som teknologistress, agila arbetsmetoder samt testning av både 

traditionell och agil karaktär. 

Studien resulterade i en översiktlig bild av företagets testprocess och beskriver dess delmoment. I 

studien framkom det att hur utvecklarna upplever och använder sig av agil testning inte alltid 

stämmer överrens med företagets vision och studiens teorikapitel. 

 Sammanfattningsvis så visar den här studien att utvecklarna var överlag positiva till bytet, men det 

finns aspekter av den agila testningen som måste bearbetas på företaget. Dessa problem kan 

avhjälpas genom en utökad kommunikation mellan ledningen och de anställda och genom att de 

anställda involveras mer i implementeringen av arbetsprocessen. 
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1 Inledning 
 

1.1 Motivering 
För att kunna förbättra sig i en uppgift eller bättre anpassa sig efter marknaden måste man ibland 

genomföra en förvandlingsprocess.  Det kan innebära att man byter ut enbart enstaka komponenter i 

en process men ibland så krävs det ett större ingrepp där man måste byta ut ett helt system. 

Det är lätt att enbart se de praktiska förändringarna i en omvandlingsprocess. På pappret kan det se 

ut som att man får en omedelbar förbättringsprocess. System effektiviseras, tid tjänas in, pengar 

sparas. Men vad många inte omedelbart tänker på är att för att förbättringar skall kunna ske så krävs 

det alltid en omvandlingsprocess som oavsett, om stor eller liten, kommer att påverka de som 

använder sig av systemet i det dagliga arbetslivet. 

De som arbetar i ett nytt system behöver anpassa sig efter det nya systemet och dess regler vilket 

inte alltid är så enkelt. Detta kan utgöra för företaget oförutsägbara kostnader i början av ett byte då 

personal måste tränas upp. Och personer kan reagera på ett negativt sätt om de känner sig 

påtvingade förändringarna och detta kan leda till att de är mindre mottagliga för att införa 

förändringarna 

I det här arbetet har en studie utförts över hur ett företag har anpassat sig från att gå från en 

vattenfallsbaserad arbetsprocess till en agil metod innehållande SCRUM och agil testning. 

Med andra ord hur pass agila är företagets anställda när det kommer till att anpassa sig till agila 

arbetsmetoder. 

Detta har möjligtvis gjorts med ett mer socialt perspektiv än vad andra gjort tidigare, vilket kanske 

inte är så vanligt i utvärdering av förändringar.  

Syftet med den här studien är att göra läsaren uppmärksam att det finns aspekter av övergångar i 

företag, som man lätt förbiser, och om man skulle förbise det, att det finns en risk att det får negativa 

konsekvenser. Men syftet var också att undersöka om det finns metoder för att avhjälpa eller rent 

utav att undvika att sådana konflikter sker. Förhoppningsvis kan resultatet av studien användas för 

att effektivisera företag inte enbart i ett ekonomisk-effektivt perspektiv utan även i ett socialt 

perspektiv där fokus ligger på företagets medarbetare. 

1.2 Syfte 
I det här examensarbetet har ett småföretag utvärderas. Småföretaget befinner sig i Linköping och 

arbetar med att utveckla och underhålla e-handelslösningar för andra företag. De arbetar med både 

B2B (Business to Business) och B2C (Business to Customer). 

På företaget har man under det senaste halvåret övergått från en vattenfallsbaserad metod till agila 

arbetsmetoder och företaget vill veta hur de anställda har upplevt övergången, vad de tycker har 

förändrats till det bättre och det sämre. 

Företaget efterfrågade även att en tydligare beskrivning av hur företagets testprocess går till. Dvs 

vilka moment som finns i test processen och information om syftet och hur varje moment utförs. 

Slutligen skall en objektiv kritisk granskning av den agila testprocessen på utföras. I granskningen 

skall komponenter i processen utvärderas och lösningsförslag motiveras och presenteras. 
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Genom att detta arbete genomförs så kan företaget få ett underlag för vad i övergången som har 

fungerat bra och vilka delar av processen som behöver bearbetas antingen genom bättre information 

till de anställda eller genom modifieringar i processen. 

Arbetet kommer också att utmynna till en visualisering av företagets testprocess vilket 

förhoppningsvis kan göra det lättare för företaget att förmedla för andra, bland andra kunder och 

anställda hur testprocessen går till. Vilket i kundfallet kan innebära ökad trygghet om att deras e-

handelslösning är i trygga händer. När det kommer till de anställda ger det en tydligare bild av 

processen och kan ge en ökad förståelse för testarnas arbete. Genom att informera kan man bygga 

en gemensam grund med tankar och vokabulär. När man har en sådan grund så kan man betydligt 

lättare kommunice3ra testning.  

Genom att identifiera de problem som finns i testprocessen visar det för företaget vad som behöver 

förändras och kan ge ett förslag på hur testprocessen kan förändras för att förhoppningsvis vara till 

mer nytta än tidigare. 

Om man tänker det i ett större perspektiv så skulle studien även ha som syfte att väcka mer tankar 

kring hur ett företags personal påverkas av förändringar och att det är en väldigt viktig aspekt för 

företag som de bör ta tag i. 

1.3 Frågeställning 
För examensarbetet har det tagits fram följande tre frågor: 

Hur har utvecklarna upplevt bytet till agil testning? 

Man skulle kunna säga att i det här examensarbetet är det här den viktigaste frågeställningen av de 

tre (alla är fortfarande viktiga) frågeställningarna. Den behandlar de anställdas perspektiv av 

övergången och ger värdefull kvalitativ information om vad som fungerar bra och vad som fungerar 

mindre bra i deras övergångsprocess. Den kan också ge konkreta förslag och uppslag till tankar och 

idéer om de andra frågeställningar, särskilt den sistnämnda av dem längre ner. 

Har bytet till agil testning lett till kvantitativt mätbara förbättringar genom t.ex minskat antal 

testtimmar och/eller antal supportärenden? 

Den här frågeställningen är intressant i en ekonomisk aspekt, genom att säkerställa att antalet 

manuella testtimmar och att antalet supportärenden har minskat kan företaget utvärdera om att 

bytet till agil test är lönsamt. Frågan kan också klargöra de aspekter i en förändringsprocess med 

dolda kostnader som man lätt missar. 

Finns det individuella komponenter i den agila testprocessen som fungerar mindre bra och vad kan i 

så fall göras för att förbättra dessa? 

Den här frågeställningen handlar mer om att efter att ha kartlagt företagets testningsprocess, att 

dissekera denna process och sedan peka ut de delar av processen som har fungerat mindre bra 

genom exempelvis vad som har framkommit under intervjuerna och vad som kan utläsas från 

företagets felrapportering under projektutvecklingarna. 
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1.4 Avgränsningar 
Den främsta avgränsningen i den här studien är att enbart fokusera på utvecklarnas syn på 

övergången, givetvis så påverkas andra grupper i företaget, såsom projektledargruppen, men det får 

ses som naturligt att fokusera på de i företaget som har direkt kontakt med den kod som skall 

produceras och testas. 
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2 Bakgrund 
 

2.1 Teamen 
Företaget har tre olika utvecklingsteam som, när denna rapport skrivs, alla är i olika faser när det 

kommer till utvecklingen av sina första projekt inom de agila metoderna. Därför är det viktigt att 

särskilja dem då skillnaderna i deras förväntade attityder till agil testning kan variera dramatiskt 

beroende på vem man frågar En aspekt som inte diskuterades under studiens gång var hur lång en 

övergång var men den är uppskattningsvis på minst ett halvår då team 3 redan hade arbetat agilt 

redan innan når och att det antas att team 2 började direkt efter nyår och att de ännu inte är helt 

klara med övergången. 

2.2 Teamets Struktur 
De olika teamen är strukturerade på följande sätt på företaget: 

Varje team består av sex stycken personer som har rollen som både utvecklare och testare. I varje 

team finns det både Back End utvecklare som arbetar med den bakomliggande koden som får allt att 

fungera, och Front End utvecklare som har till uppgift att konstruera det visuella på hemsidan, det 

som användaren kan se och integrera med. 

Utöver dessa sex stycken ”grundmedlemmar” har varje team en teamledare, som inte är direkt 

involverad i utvecklingen av produkten, men agerar som chef över teamet och har till uppgift att följa 

upp hur utvecklingen fortskrider och fördelar uppgifter inför varje sprint. Teamledaren är också den 

person som har bäst kundkontakt i teamet. SCRUM- mastern är i dagsläget en i projektledargruppen 

som har till roll att hjälpa till att organisera SCRUM möten, SCRUM mastern har också rollen att se till 

så att teamet följer SCRUM processerna och hjälpa till när det inte fungerar. Ytterligare har SCRUM- 

mastern som uppgift att samla in information om problem i teamet, Oftast är det rent praktiska 

problem, som att ett verktyg inte fungerar som det skall eller att en datorskärm är sönder. Istället för 

att belasta utvecklarna i teamet med att lösa dessa problem så är det SCRUM masterns uppgift att 

försöka lösa problemen. Som sagt så är det en roll som i dagsläget innehavs av en i 

projektledarteamet men i framtiden är det tänkt att denna roll skall kunna gå runt i teamet. 

Varje team bestämmer själva inom gruppen hur de skall tackla uppgiften som fås av Projektledaren 

vid varje sprintmöte. Varje projekt består av ett antal user stories som beskriver aktiviteter som den 

färdigställda produkten skall kunna utföra. 

Varje user story kan brytas ner i ett antal olika tasks. Dessa tasks fördelas ut över gruppen. 

Medlemmarna i gruppen bestämmer själva över vem som utvecklar vad och unit testar vad. 

Generellt utförs unit testerna av samme utvecklare som skrev koden. I gruppen finns det minst en 

person som kan använda sig av Jenkins, som är det automatiska testverktyget som företaget 

använder. Det finns också en person som tar fram och utformar Teststories till Seleniumtestning, som 

används för att automatisera testningen av det visuella på en hemsida, genom att exempelvis testa 

att länkar går rätt.  

Det är gruppens eget ansvar att se till så att den gemensamma kunskapsnivån höjs genom att t.ex att 

hålla egna föreläsningar, att lära ut genom pair programing, som innebär att en erfaren teammedlem 

sitter och kodar ihop med en för ämnet mindre erfaren teammedlem, på så vis kan den erfarne 

förmedla sina kunskaper vidare. 
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Teamets slutprodukt vid varje iteration är färdigutvecklad, testad och körbar kod som visas upp för 

kunden. 

En aspekt som är viktig för studien är att företagets alla tre team är alla olika integrerade med den 

nya agila processen, detta är viktigt att ta hänsyn till senare under diskussionsdelen där de insamlade 

data utvärderas och jämfört med den teoretiska bakgrunden. 

För att förtydliga nedanstående stycken ytterligare så skulle man kunna använda den information 

som ges av varje grupp för att konstruera en kronologisk bild över hur gruppen tänker. Då skulle den 

ordning som representerar graden av integration innebära att Team 2 är det skrivande stund minst 

integrerade teamet, därefter kommer team 1 och slutligen team 3 som är det team som har 

integrerat de agila processerna längst. 

 

2.2.1 Team 1 

Team 1 är i skrivande stund nästan helt klara med sitt första projekt efter att de har bytt till agila 

metoder. De anses av projektledarna att använda sig av de agila metoderna väl och når framgångar 

med dem. Team 1 är det andra teamet som fick göra övergången till agila processer, även om Team 3 

har haft starkast inflytande i hur processen skall utformas så har det enligt företagshandledaren 

funnit utrymme för team 1 att påverka processen. Den förväntade attityden är en blandad inställning 

till agilt testande och övergången till det agila testandet. 

2.2.2 Team 2 

Det andra teamet är det team som i dagsläget kan ha de största besvären med bytet. De är precis i 

uppstarten av sitt första projekt med agil testning. Detta innebär att de saknar praktiskt erfarenhet 

av den agila testningen och därför har ett behov att ta sig tid och lära sig de nya processerna. Då 

detta team är sist ut i övergångsprocessen så har de sannolikt haft minst möjlighet till att påverka 

processen.  Därmed kan man göra ett antagande att de troligtvis kommer att vara den grupp som har 

den mest negativa inställningen till det nya systemet. 

2.2.3 Team 3 

Det sista av de tre teamen är det team som har slutfört sitt första agila projekt med mycket stor 

framgång. En del av deras framgång beror på bra kundkontakt som låtit dem arbeta rätt mycket med 

agila arbetsmetoder tidigare. Team 3 är det team som var först ut med anpassningen till agila 

metoder, och har därför fått agera som pionjärer, vilket har inneburit att de har haft de bästa 

möjligheterna till att anpassa den agila processen efter sina egna behov. Detta har sannolikt get dem 

ett helt annat utgångsläge. Sannolikt så är detta det team som kommer att ha den bästa förståelsen 

för agila metoder och den agila testningen, därför bör de vara de mest positivt inställda till de nya 

agila testmetoderna. 
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3 Teori 
 

3.1 Stress och Teknologistress 
Stress kan definieras på ett flertal sätt, ett av dem är att stress är ett tillstånd som en individ upplever 

när denne hamnar i en situation där de yttre påtryckningarna överstiger det individen tror sig mäkta 

med. Det inkluderar även en upplevelse om att skillnaden i kostnad och belöning mellan att lyckas 

och misslyckas med en uppgift är betydande stor.  (Tarafdar, Tu & Ragu Nathan, 2010) 

Det är viktigt att poängtera att all stress inte nödvändigtvis är av ondo. Det finns två olika sorters 

stress, Negativ och Positiv stress. 

Negativ stress är den form av stress som många generellt tänker på när de hör ordet stress. Den 

formen av stress som skadar den utsatte genom både fysiska och psykiska men. Vad många inte 

tänker på är att det finns en positiv form som fungerar som prestationsförhöjande, när man är 

influerad av positiv stress känner man fortfarande oro men man skärper till sinnena och presterar 

generellt bättre. 

Man skulle kunna säga att den negativa stressen infinner sig när individen belastats med en för stor 

mängd stress och den prestationsförhöjande effekten slår över och blir till istället en 

prestationssänkande stress.  

Det är också viktigt att poängtera att stress består både av en situation som en individ befinner sig i 

och hur denne reagerar gentemot denna situation (Tarafdar, Tu & Ragu Nathan, 2010) 

Man säger att stress består utav tre olika faktorer: 

Stressorer – är de faktorer som skapar stress, de kan vara situationer, krav, stimuli eller tillstånd hos 

individen 

Påfrestningar – En påfrestning är de symptom som individen får utav stress när det kommer till 

beteende, fysiska och psykiska förändringar. Graden av hur de olika faktorerna påverkas varierar för 

de olika individerna. Ett resultat av stress kan helt enkel vara att individen upplever missnöje med 

sina arbetsuppgifter utan att kvalitén i arbetets utförande har försämrats. 

Och självklart gäller det här även den positiva stressen. Överväg exempelvis personer som presterar 

bäst under stress. I stället för en negativ påfrestning så får de en kick som ökar prestationen. 

Åtgärder – är yttre faktorer från exempelvis företaget som har till uppgift att förminska stressorers 

inverkan på individen, det kan vara saker som jobbförändringar, stresshanteringskurser, 

hälsoprogram och social support från företaget (Tarafdar, Tu & Ragu Nathan, 2010) 

Teknologistress innebär som namnet implicerar, den stress som uppstår i samband med 

användandet av teknologi. Det kan liksom stress variera i olika grader och yttringar både positivt och 

negativt. Men främst i den här synen så kommer rapportern att fokusera på just de negativa aspekter 

som kan yttra sig genom oförmågan att kunna anpassa sig till nya system. 

Åter igen är det viktigt att poängtera att olika individer påverkas olika av teknologistress och det finns 

ett flertal faktorer som påverkar hur man påverkas såsom: individens ålder, utbildning och tidigare 

erfarenheter av liknande system.  



 

7 
 

Enligt Tarafdar (2010) så finns det ett flertal potentiella teknologistressutlösare. Ett exempel är att 

möjligheten till konstant uppkoppling kan orsaka stress. Detta möjliggör att hålla kontakten med 

arbetet efter arbetstid. Då de kan nås varsomhelst upplever många att de måste svara så snabbt som 

möjligt. Detta leder till att den stressade individen upplever att hennes fritid har blivit invaderad av 

arbetet. 

Det är också viktigt att poängtera att användare kan bli stressade av upplevt komplexa system och 

svårtydda instruktionsmanualer. Detta kan leda till att en del användare utvecklar fobiliknande 

symptom, dvs undvikande, fruktan eller oro, gentemot att använda system som de upplever 

komplexa. Det leder till att uppgifter upplevs som svårare och att individen upplever att 

prestationskraven blir oklara. 

I vissa fall kan införseln av ny teknologi leda till en känsla hos användaren att denne måste jobba 

ännu mer effektivt under längre perioder, så kallad teknologisk överbelastning. 

Teknologistress kan uppstå om system byts ut för fort och för ofta. Det är viktigt för användarna att 

ha möjlighet att bekanta sig med de nya systemen och lära sig att hantera systemet och hitta 

mönstren som behövs.  

Teknologistress kan även yttra sig genom en teknologisk osäkerhet, i de fallen så är individen orolig 

över att denne skall mista jobbet på grund utav de automatiska processerna eller att de i framtiden 

kommer att ersättas med någon som är mer kunnig inom den nya teknologin. 

Men detta går att påverka positivt bland annat genom att involvera slutanvändarna mer i 

utformandet och implementeringen av den nya teknologin som skall införas.  Tarafdar (2010) nämner 

som exempel att man kan uppmärksamma slutanvändarnas åsikter tidigt, involvera användarna i 

implementeringen, implementera önskemål från användarna när det är möjligt och genom att tydligt 

förklara för användarna varför teknologin införs och hur det kommer att påverka slutanvändarna 

positivt. 

Det är viktigt att uppmuntra användarna till att börja använda det nya systemet. 

Genom att utföra dessa åtgärder så kan man motverka teknologistress på fyra olika fronter. 

För det första handlar det om att användarna känner sig mer bekanta med systemet, genom att 

användarna får en översiktbild över det nya systemet möjliggör det att användarna själva kan se 

fördelarna med att byta till det nya systemet och att de kan se den framtida potentialen. 

Detta gör att användarna förhoppningsvis ser fördelarna med bytet och därmed är mer villiga till att 

förskaffa den kunskap som de behöver till det nya systemet. 

Genom att de har en bättre förståelse för det nya systemet och hur det används kan det mildra den 

oro över att bytet kan orsaka att de mister jobbet. Det leder också till att användarna kan använda 

det nya systemet mer effektivt då de förhoppningsvis förstår systemet bättre och inte längre 

upplever det som lika komplext. 

Den andra faktorn är att genom involvera användarna i implementeringen, detta gör det lättare för 

användarna att berätta om vad de behöver för att kunna använda systemet mer effektivt. Detta leder 

i sin tur en tydligare bild av vad användarna behöver och inte behöver i systemet, vilket leder till att 

onödiga funktioner kan skalas bort för att skapa ett mer kostnadseffektivt system. Om användarna 

har involverats i implementeringen leder det till att den tid som behövs för att lära sig systemets 

olika funktioner minskar, vilket gör att effektiviteten kommer igång tidigare då de lättare har att ta 

till sig den information som ges angående det nya systemet vilket innebär att användarna känner sig 

mindre överbelastade och att de känner sig mer självsäkra när det kommer till att använda systemet. 
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För det tredje så ger involveringen av implementeringen användarna mer kontroll över hur 

teknologin skall tas emot, utvecklas och implementeras. Detta leder till en ökad förståelse för hur 

teknologin kan användas hur deras tidigare uppgifter förändras genom bytet av system. Det ger en 

bättre förståelse för hur implementeringen går till vilket ger en minskning av osäkerhet inför 

systemet. 

Slutligen så leder involvering till att kommunikation och samarbetet mellan slutanvändare och de 

som är ansvariga för implementeringen förbättras. Det leder till att användarna har lättare för att 

uttrycka krav och oro för det nya systemet medan de som implementerar lättare kan förmedla 

fördelarna, sina tankar och begränsningar för det nya systemet. En förbättrad kommunikation 

innebär att det är lättare för båda parter att förhandla och lösa konflikter relaterade till 

implementering av det nya systemet. 

Detta leder i sin tur till att det blir lättare för användarna att ta till sig det nya systemet och att de 

snabbare kan ser systemet som något eget istället för något som har blivit påtvingat dem. 

Genom att hjälpa användarna att förstå det nya systemet bättre, involvera användarna och därmed 

ge dem mer kontroll, lyssna på deras krav och önskemål och genom att förbättra kommunikationen 

mellan användare och de som implementerar systemet så kan man minska teknologistressen en 

markant del. 

Genom att involvera slutanvändarna i systemet så skapar man en personlig koppling mellan 

användare och system. Detta gör det lättare för en användare att ta till sig och lära sig det nya 

systemet. 

Det är också viktigt att användarna uppmuntras till att testa sig fram i systemet, genom att testa sig 

fram i systemet kan användarna skaffa sig en bättre förståelse för hur systemet fungerar och gör att 

användarna blir mer bekanta med systemet. När användarna upplever att systemet är lätt att 

använda och är bekant med systemets funktioner så kommer användarna vara mer nöjda med det 

nya systemet och därför ha lättare att anpassa sig till det nya systemet. När utforskning av system 

uppmuntras är det väldigt viktigt att det finns en hög toleransfaktor för att risker tas i utforskandet.  

Om detta uppnås så förväntas det leda till att användarna får en bättre förståelse för hur systemet 

används och därmed kommer de att vara bättre mottagliga för användarinstruktioner och ha lättare 

att använda systemet i slutändan. (Tarafdar, Tu & Ragu Nathan, 2010) 

 

 

3.2 Testning 
Testning är en viktig del när det kommer till utveckling av mjukvaruprodukter. Huvudsyftet för 

testning är att kvalitetsgranska den kod som har producerats, att kontrollera att den fungerar som 

det är tänkt. Dock är det viktigt att poängtera att detta inte är det tillfälle där de flesta fel upptäckts 

utan det sker långt tidigare i kravspecifikationen och designdokumenten 

Testning är viktigt då det inte är rimligt att förvänta sig att en utvecklare skall skriva perfekt kod, 

särskilt inte om koden är del av ett större och komplext system. Då mycket kan gå fel under 

utvecklingen är det viktigt att ha ett flertal olika verktyg som kan testa olika saker på olika nivåer, det 

är viktigt att testa att koden fungerar korrekt, men det är också viktigt att kontrollera att de olika 

styckena kod, som oftast utgör moduler, fungerar som det skall när de kommunicerar med varandra. 
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Ett annat viktigt test är att kontrollera att produkten klarar alla kundens krav på ett för kunden 

tillfredställande sätt. 

Testning är viktig aspekt av utvecklingsprocessen då det är en så pass vital del som kvalitetsförsäkran. 

Om testningen inte utfördes alls så skulle mjukvara släppas på marknaden full med brister, både 

mycket allvarliga och mindre allvarliga brister. Detta skulle kunna orsaka, beroende på vart den 

buggfyllda programvaran applicerades, katastrofala konsekvenser, säg om ett banksystem inte hade 

testas och man hittade ett allvarligt fel som gjorde det lätt att stjäla andras pengar. Detta skulle 

kunna leda till katastrofala konsekvenser för bankägaren och inte minst kunderna som skulle riskera 

att bli av med alla sina pengar som i värsta fall skulle kunna leda till fatala konsekvenser. 

Trots denna vikt av testningen under utvecklingen så dras testningsfasen med en del oförtjänt dåliga 

rykten hos utvecklare. Många utvecklare anser att deras egna programmeringskunskaper är så pass 

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

därför inte alltid kan hitta alla fel. Och en del fel kanske inte uppstår om programvaran inte befinner 

sig i mycket specifika förhållanden, och om felen är av mycket allvarlig karaktär kan det finnas 

intresse av att täta dem oavsett hur svårt det kan vara att försätta systemet i de ”rätta” förhållanden. 

Många utvecklare kan också se testningen, om den utförs av en annan person, som ett personligt 

angrepp på dennes egna programmeringskunskaper. Detta skapar en ”vi och dem” känsla om 

testningen sköts exklusivt av ett separat team, testare får då en oförtjänt stämpel som 

”besserwissers”. Vilket är synd då utvecklare och testare bör arbeta i symbios för att tillsammans 

utveckla ett system till en högre potential än vad de kan göra ensamma.  

 

3.2.1 Unit test 

Unit testing är den vanligaste formen av testning och nog den mest grundläggande formen av 

testning. Det innefattar den testning som görs av utvecklarna för att kontrollera att den kod de 

arbetar med eller precis har sammanställt fungerar. Unit testing kan innefatta kodgranskningen som 

kan utföras på flera sätt, både av utvecklaren själv eller att en extern granskare går igenom koden för 

att undvika risken att fel som orsakats av hemmablindhet missas. 

Unit testning kan även innefatta att man bevisar att koden är korrekt skriven genom att ställa upp 

koden i logiska formler och bevisa att dessa är sanna, fördelen med att göra detta är att det, om 

formeln är tillräckligt grundlig kan ge en mycket väl täckande bevis för att ens kod är korrekt skriven 

och att den täcker in för alla relevanta fall. Nackdelen med detta är dock att det kan vara mycket 

tidskrävande att skriva dessa bevis. 

Det kan också helt enkelt innefatta att koden testas rent praktiskt, att den fungerar som det är skall, 

detta kan man göra genom att ställa upp ett test case. Genom att mata in förutbestämda data och 

villkor i modulen och observera utdata. (Pfleeger & Atlee, 2006) 

 

3.2.2 Integrationstest 

Integrationstest innebär att man testar hur de olika modulerna fungerar ihop och utförs efter att unit 

testningen är godkänd för de moduler som skall testas. 

det är viktigt när man skall integrationstesta att man har en tydlig plan och en struktur för hur 
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testerna utförs, detta för att underlätta felsökningen när något går fel. 

Om man utvecklar större system så kan det innebära att man inte kan testa hela systemet på en 

gång, det kan bero på faktorer såsom att enskilda moduler fortfarande är under utveckling eller att 

moduler inte har ännu klarat unit testerna, därför är det väldigt viktigt att man har en testplan som 

hjälper till att beskriva integrationstesterna 

Testplanen förklarar hur och varför vissa individuella komponenter hänger ihop, detta påverkar i sin 

tur hur komponenter skall integreras och i vilken ordning moduler bör utvecklas. Detta är i sin tur 

viktigt då det påverkar utvecklingskostnaderna och hur pass noggranna testerna blir. 

Det finns generellt två sätt att angripa integrationstest på, antingen genom Bottom-Up eller genom 

Top-Down, men det går klart att använda en kombination av båda. 

Bottom-Up innebär att man börjar testningen med de enklaste möjliga modulerna i koden när dessa 

är färdigtestade går man vidare till nästa nivå i testerna, dvs att man testar de moduler som anropar 

de moduler som befinner sig på nivån lägre ner. Detta upprepas tills man har nått högsta nivån.  

Bottom-Up lämpar sig om de lägre nivåernas innefattar grundläggande funktioner och rutiner som 

anropas ofta, vilket kan vara särskilt lämpligt när man jobbar med en objekt-orienterad design. 

Möjligtvis så är bottom-up den metod som känns mest logisk då man grundligt går igenom varje 

komponent tills man har ett helt fungerande system. Dock så kan detta upplevas som långsamt av en 

del utvecklare, de menar att de moduler som finns på högsta nivån är de viktigaste för systemet. Om 

man använder bottom-up så hittar man inte de allvarliga felen på de högre nivåerna förrän alla tester 

är slutförda. Detta är viktigt att veta då detta kan innebära allvarliga integrationsfel högre upp, och 

de kan vara de viktigaste felen att åtgärda i systemet. 

 Bottom-Up är inte lämpligt för system som är tidskritiska, exempelvis om ett system har krav på sig 

att ha en viss responstid så kommer inte att denna tid att mätas förrän i slutfasen av testet efter att 

samtliga moduler redan har testas.  Detta kan innebära att designfel inte hittas förrän i slutet. 

Det andra stora sättet att utföra tester på är genom Top-Down vilket innebär som kanske hörs på 

namnet att det är i princip motsatsen till tidigare nämnda Bottom-Up. I det här fallet testar man först 

på högsta nivån, sedan samlar man ihop de relevanta modulerna på den lägre nivån och utför ett test 

av dem genom den tidigare modulen på den högre nivån. Det är viktigt att poängtera att man testar 

enbart den aktuella nivån, moduler på lägre nivåer som är viktiga för att modulen skall fungera 

ersätts med ”stubbar” som har till syfte att simulera de lägre funktionerna. Om utvecklaren vet vad 

stubben kommer att mata in och vad som förväntas att resultatet skall bli när stubben körs genom 

koden som skall testas så kan utvecklaren kontrollera att modulen fungerar rätt. Skulle resultatet av 

testet bli något annat än det förutbestämda värdet så har testet misslyckas. 

Då top-down följer ett mer sekventiellt mönster än jämfört med Bottom-up så blir det lättare för 

utvecklare att utforma test cases. En annan fördel är att designfel och tveksamheter kring 

funktionaliteten hittas snabbare och kan rättas till snabbare. Det största problemet med Top-Down 

är att det kan vara svårt att få stubbarna rätt då dessa måste vara tillräckligt heltäckande. Stubbarna 

kan också orsaka problem om de blir för många som behöver skivas för att tester skall gå att utföra,  

Sedan finns det mindre ofta använda testningsalternativ såsom Big-Bang Integration då man helt 

enkelt testar att testa flertalet moduler ihop samtidigt från att testa var modul enskilt. 

Ett annat alternativ är Sandwich testing där men delar in testet i tre nivåer, en target nivå där den för 

testet, intressanta modulen befinner sig samt nivån över och under target nivån. Då detta 
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kombinerar både top-down och bottom- up innebär det att testningen kan testa de högre nivåerna 

samtidigt som de lägre nivåerna testas som bottom-up vilket innebär att man inte behöver skriva 

några stubbar för att testa systemet, vilket gör att integrationstestningen kan ske tidigare. Dock så är 

nackdelen att testningen inte blir lika noggrann som top-down eller bottom-up. (Pfleeger & Atlee, 

2006) 

3.2.3 Acceptanstest 

Acceptanstest har till syfte att kontrollera att en produkt fungerar som det är bestämt enligt de 

riktlinjer som kunden och företaget har tagit fram tillsammans innan produkten påbörjas utvecklas. 

Acceptanstest utförs generellt i slutet av en utvecklingscykel efter att produkten är tillverkad och är 

testad av föregående tester. Testerna utförs med fördel av de kunder som förstår produktens syfte 

och tänkta funktioner väl, vanligtvis utförs de tillsammans med de som var med och utformade 

kravspecifikationen i början, till sin hjälp har kundens testare representanter ur utvecklingsteamet.  

Det finns ett flertal olika sätt att utföra acceptanstester som alla har sina för och nackdelar. 

Ett benchmark test går ut på att kunden tar med sig ett antal test cases relaterade till uppgiften där 

olika handlingar i systemet genomförs t.ex på ett test case skulle kunna vara ”Handla fyra olika varor 

på hemsidan från vitt skilda kategorier och sedan checka ut varorna i kassan”. Detta innebär att 

kunden är bekant med systemet och vet vad denne vill få ut av testet. 

Ett annat sätt är genom att utföra ett pilot test, detta innebär att produkten installeras i kundens 

system som om den är en fullkomlig produkt som kunden och dess anställda kan testa i det 

vardagliga livet. Detta innebär att bredden på testningen ökar och att kunden kan avgöra hur 

systemet fungerar under press. 

Det tredje sättet att utföra acceptanstestningen på är genom alpha och betareleaser av produkten. 

Alphatester innebär att produkten testars av själva utvecklarna innan produkten slussas vidare till ett 

betatest som innebär att produkten testas av en noga utvald kretsgrupp, syftet med testgruppen är 

att försöka få bredd på användarna så att man kan täcka in så många användartyper som möjligt. 

Acceptanstestet ger möjlighet för kunden att försäkra sig att den beställda produkten fungerar som 

det är tänkt, om specifikationen har varit tydlig nog eller om kunden helt enkelt har glömt att 

specificera en viktig del av produkten.  

När kunden har utförs acceptanstestet ger denne feedback till utvecklaren om de delar som inte har 

fungerat som det är tänkt, eller om en del saker behöver ändras eller att lägga till. Detta är viktigt för 

utvecklarna då det ger feedback om hur pass nöjd kunden är med produkten i just det skede som den 

befinner sig i just då acceptanstestet utförs. Det ger också möjligheter till att förtydliga de punkter 

som kunden möjligtvis har varit otydlig över.(Pfleeger & Atlee, 2006)  

3.2.4 Manuella Test 

När man utför testning där en person aktivt utför testningen så kallas det för manuella test. Manuella 

tester förlitar sig helt på testarens eller testarnas kunskaper och förmåga att själva identifiera fel och 

buggar i systemet. Detta kan göras på väldigt många olika sätt. 

Ett sätt är att utföra testerna med en eller flera förutbestämda uppgifter som mer eller mindre 

detaljerat förklarar hur uppgiften skall lösas. Fördelen med detta är att det leder till förutsatt att 

uppgifterna är tillräckligt välskrivna att de vitala delarna för systemet testas. Nackdelen är dock att 

den här typen av testning missar de lite mer oförutsägbara felen i systemet som kan vara mer 

villkorsberoende. 
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Om testet utförs helt utan någon förutbestämd plan så kallas det för ett ad hoc test, då får testaren 

helt fritt spelrum i systemet för att testa dess olika komponenter. Detta leder, förutsatt att testaren 

är tillräckligt erfaren, att testaren kan hitta lite mer udda fel genom att man kan tänka lite mer 

annorlunda än vid annan testning. Nackdelen är dock att då man inte riktigt har någon 

dokumentation för hur testet utfördes så är det väldigt svårt att återskapa ett test om man skulle 

vilja veta mer om de förhållanden som infann sig då felet uppstod. 

Manuella tester går så klart att använda på all sort testning, men används främst när det kommer till 

testning av det estetiska, då det är något subjektivt som är olika för varje människa. 

Nackdelarna är dock att manuell testning är väldigt dyrt att genomföra då det är väldigt tidskrävande 

än jämfört med automatisk testning. Sen finns risken med ”Den mänskliga faktorn” vilket innebär att 

testerna inte blir bättre än den testare som utför dem, samt att testaren också kan vara känslig för 

negativ påverkan av sin omgivning. 

3.2.5 Automatiska test 

Automatiska tester innebär som namnet tyder automatiseringen av mjukvarutestning (Taipale et al, 

2011) Detta inkluderar skapandet och körandet av testskript och att verifiera de krav som skall 

testas. Därför kräver autotester att testerna skrivs manuellt av en utvecklare. Ett testfall innebär att 

man har en funktion som skall agera på ett av utvecklarna förutbestämt sätt, för att testa att så är 

fallet så finns det för test casen ett förutbestämt värde och ett förutbestämt resultat. Det 

förutbestämda värdet stoppas in, beroende på omfattningen av den koden som skall testas, som 

indata till den enstaka modul som skall testas. Man kan också testa en sträng av moduler på en gång 

för att testa integrationen mellan modulerna. 

Test cases har som uppgift att kontrollera att om man stoppar in det förutbestämda värdet i koden 

att det resulterar i det redan förutbestämda resultatet, om testet ger korrekt svar så är testet 

godkänt annars så flaggas det som ett fel. 

Enlig Taipale (2011) så har studier visat att av de tillfrågade utvecklarna så var det över 60% som 

upplevde att testning och verifiering var det första som blev lidande när resurserna börjar sina i ett 

projekt. Därför finns det goda anledningar till att automatisera testningen. 

Det kan vara tidskrävande i början av införseln av autotester då utvecklarna måste skriva testfall till 

precis all kod, men efter ett tag då olika moduler återanvänds eller om tillräckligt snarlika varianter 

av modulen börjar återkomma i utvecklingen då kan testarna återanvända tidigare test cases. 

Enligt Taipale (2011) så har studier visat att tester kör vanligtvis minst fem gånger och en fjärdedel 

kör minst 20 gånger, därmed kan det finnas ett intresse av att automatisera de här testerna. 

En annan fördel är att automatiska tester i slutändan är väldigt tidseffektiva och är tänkta att kräva 

mindre antalet manuella testtimmar. 

Autotester kan användas för både testning av enhetstester och flödestester, det är dock viktigt att 

poängtera att allt inte går att testa med automatiska tester, estetiska värden måste testas manuellt, 

 

3.3 Agila metoder 
Om man slår upp order ”Agile” i ett engelsk-svenskt lexikon kan man läsa att ”Agile” kan översättas 

till ”snabb”,” kvick” och ”kvickfotad” Agil utveckling lägger ett fokus på att istället för att arbeta med 
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projekten som en enda stor helhet så delar man upp projektet i mindre delar för att bearbeta var del 

för sig under en kortare tidsperiod och sätta ihop alla avslutade delar i en enda stor enhet. En annan 

viktig aspekt är fokuset på att alltid leverera körbar kod till kunden. För att förstå agila utvecklings 

metoder bör man ha en förståelse för det Agila Manifestet 

3.3.1  Agila Manifestet 

Det agila manifestet av Kent Beck med flera manifesterar att de främsta punkterna i att arbeta med 

agila metoder är formulerat på följande sätt:  

Vi finner bättre sätt att utveckla programvara 
genom att utveckla själva och hjälpa andra att utveckla. 
Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta: 

 Individer och interaktioner framför processer och verktyg 
 

 Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 
 

 Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 
 

 Anpassning till förändring framför att följa en plan 

Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, 
värdesätter vi punkterna till vänster mer.  
 

 (Beck et al 2001) 

3.3.2 Vad är agila metoder? 

Agila metoder är äldre än vad många tror och har inte blivit populärt och uppmärksammat förrän 

tidigt 2000-tal enligt Jim Highsmith (2002).  

Då agila metoder är något som kan tolkas brett och där det finns många egna tolkningar av konceptet 

så kan det vara väldigt svårt att få ett grepp om kärnan i Agila utvecklingsmetoder. 

Man skulle kunna säga att grunden i agila arbetsmetoder innebär en kraftigt förhöjd förmåga till att 

anpassa sig efter situationen. 

Istället för att noggrant följa en flera månader tidigt lagd plan så innebär agila metoder en ”Här och 

Nu” approach. Detta för att snabbt kunna svara på förändringar i projektet vilket kan innebära allt 

emellan att kundens krav på produkten förändras till att arbetsverktygen förändras och att allvarliga 

fel hittas. 

Genom att använda agila arbetsmetoder skapas det ett starkare behov att skapa en översikt över hur 

det totala arbetet fortskrider och därmed blir det lättare att förutse när det kan bli problem i 

projektet. Och det faktum att man planerar utifrån de just då rådande omständigheterna gör att 

projektet får en väldigt snabb responstid än jämfört med mer strikta metoder. 

Några av grundprinciperna i agila processer är; Korta iterationer, kontinuerlig testning 

självorganiserande team och konstant samarbete. 

Agila metoder har till syfte att använda arbetarnas olikheter, personligheter, kunskaper och 

egenskaper för att gemensamt lyckas med projektet, detta är en viktig skillnad än jämfört med mer 
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traditionella utvecklarmetoder där syftet är att standardisera alla arbetare till att arbeta med en 

enda gemensam arbetsmetod. Man skulle kunna säga att med mer strikta och traditionella anpassas 

individen till arbetsmetoden för att uniformera arbetsprocessen, men med agila arbetsprocesser 

anpassas metoden till individen för att få ut bästa möjliga resultat  

De som arbetar agilt anser att det är lättare att förstå mer komplexa projekt genom att studera dem 

genom att integrera med programvaran istället för att förlita sig på dokumentation. 

En annan aspekt av agila utvecklingsmetoder är omfattningen av implementeringen av funktionen, 

genom att arbeta agilt kan man arbeta mer minimalistiskt genom att implementera enbart de 

funktioner som krävs för att tillfredsställa kundens behov, detta leder till att utvecklingsprocessen 

blir mer strömlinjeformad, då mängden ”onödig” kod minskar och utvecklingskostnaderna minskar. 

Att definiera vad som är lagom mängd implementering är en fråga som saknar ett universellt svar och 

måste diskuteras var för sig inom varje företag och projekt. (Highsmith, 2002) 

 

3.3.3 Varför skall de implementeras? 

Agila metoder är något som på de senaste åren har seglat upp från att vara en liten halvobskyr 

metod till att nu vara en rätt väletablerad metod som många företag väljer att övergå till för att bli 

mer konkurrenskraftiga på marknaden. Agila metoder används främst inom företag som arbetar med 

att utveckla IT produkter då dessa produkter kräver flexibilitet och möjlighet till snabba förändringar. 

Anledningen till att man väljer att övergå till en mer agil process kan vara många men några av de 

fördelar som Tore Dybå och Torgeir Dingsøyr (2008) lyfter fram är: 

Flexibilitet, att det är betydligt lättare att göra ändringar mitt i ett projekt om något ändras genom 

att t.ex kunden ändrar i sin specifikation, på grund av att marknaden förändras under projektets gång 

och kunden måste omvandla produkten till något annat 

Agila metoder ger översikt för managers, genom att bryta ner arbetet i mindre delar så ges det en 

bättre översikt av hur arbetet fortskrider, vilka moduler är slutförda, vilka moduler finns kvar att 

slutföra. Dock kan detta slå åt andra hållet och uppleva som stressande för de som agerar som 

närvarande kund på företaget, då informationsflödet kan snabbt förändras på grund utav de agila 

arbetsmetoderna 

Testningen, genom att testningen kommer igång tidigt och sker över hela arbetets gång så höjer det 

den generella kvalitén på projektets arbete genom att utvecklarna vet att deras kod fungerar som 

den skall innan de går vidare till nästa uppgift, från skillnad från tidigare då all testning skedde i 

princip i slutet av projektet, innan leverans till kunden. Detta innebar att exempelvis integrationsfel 

mellan utvecklares moduler inte hittades förrän långt senare. Detta kunde leda till tidkrävande 

felsökning i en stressig tidpunkt av ett projekt. 

Kundfeedback, genom att tillåta kunden att ge feedback på produkten under utvecklingen så kan 

man skapa en bättre kundrelation samt att kunden generellt upplever att denne har fått bättre värde 

på ordern. Detta bidrar vidare till att säkerställa att arbetet med projektet håller rätt kurs. 

Sedan ger de agila arbetsmetoderna mer självständighet till de olika utvecklarteamen och de 

individuella utvecklarna. Detta leder till ett större ansvar för individen och därmed är det tänkt att 

det leder till att utvecklarna utvecklar en stolthet över deras arbete, en tilltro till deras kunskaper och 
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att det leder till att utvecklarna självmant försöker behålla en hög och jämn kvalitetsnivå. (Dybå & 

Dingsøyr, 2008) 

 

3.3.4 Agila arbetsmetoder 

Trots att det finns ett flertal olika agila arbetssätt så bygger de alla på de agila manifestet, vilket 

skapar en gemensam grund som gör det lättare att ta till sig andra arbetsmetoder när man väl har 

lärt sig minst en av dem tillräckligt väl. Nästan samtliga arbetsmetoder bygger på sex olika principer: 

Vision, Projekt initiation, Korta iterationer, Konstant feedback, Kundinvolvering och Tekniskt 

excellens (Highsmith, 2002) 

Genom att ha en tydlig vision kan företaget se till så att agila projekt håller kursen när det kommer 

till företagets grundidéer när det kommer till att göra affärer 

För att skapa en god översikt över vad som har gjorts i projektet, hur det fortskrider och vad som 

behöver göras är det viktigt att gruppen har en projektinitiation. Detta innebär att projektets 

omfattning, mål, problem, kunder, risker och dylikt dokumenteras. Det viktiga i agila processer är att 

de enbart skall dokumenteras kortfattat så att enbart det nödvändiga kommer fram. Detta för att 

undvika att onödig tid läggs på att skriva dokumentation som ändå sannolikt är irrelevant inom en 

snar framtid pga förändringar inom projektet eller organisationen. 

Korta iterationer innebär för den agila arbetsmetoden till skillnad från vattenfallsbaserade metoder 

att man kan delar upp den tilldelade tiden för projektet i mindre bitar så kallade sprintar där varje 

sprint planeras individuellt under olika iterationer. Tidigare, med vattenfallsmetoder, var det vanligt 

att ett projekt bestod av en enda stor ”klump” av uppgifter som bearbetades i en förutbestämd av 

specifikationen ordning, Detta innebar att en del moment som exempelvis testningen inte kom igång 

förrän långt senare i projektets arbetsgång.  

Man skulle kunna säga att agila metoder innebär att man bryter ner en uppgift i mindre delmoment. 

Dessa delmoment består i sig av ett antal deluppgifter, user stories vilket innehåller beskrivningar på 

specifika moment som projektet skall kunna utföra. För att kunna utföra en user story så bryter 

teamet ner dessa till tasks. Tasks är de delmoment som behövs för att kunna utföra en user story. 

Ett enklare exempel vore om ett team som skall utveckla en e-handelsplats i den nuvarande sprinten 

har till uppgift att implementera kundvagns och betalningsfunktioner, så skulle ett user case kunna 

vara möjligheten att lägga varor i korgen. Väldigt förenklat skulle denna user story kunna brytas ner i 

tre stycken tasks, att konstruera en varukorg, att konstruera en funktion som gör att det går att köpa 

varor på hemsidan och ytterligare en funktion som sköter maskineriet i bakgrunden där varan 

reserveras på lagret och vidare läggs i kundens varukorg. Allt detta byggs ihop i en ”söndra och 

härska” liknande konstruktion där tasks byggs ihop till user stories, och user stories byggs ihop till 

moduler. Dessa moduler kommer i slutändan bli till en färdig produkt. 

För att kunna skapa en översikt över projektet så är det viktigt med konstant feedback från olika 

källor i företaget, men främst utvecklarna, det skall framgå vad som är gjort, vad som görs och vad 

som behöver göras. Detta för att på ett effektivt kunna sammanfatta ett utgångsläge för gruppen och 

för att kunna planerar nästa steg på rätt sätt. 
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Kundinvolvering innebär en ökad interaktion med kunden, för att säkerställa att projektet rör sig i 

rätt riktning så är det viktigt att arbetsgruppen får feedback från kunden angående både förändringar 

i kravspecifikationen och att man får feedback på hur arbetet fortskrider, detta kan fås genom att 

kunden regelbundet testar den färdigskrivna koden ihop med utvecklarna för att möjligt kunna ge 

direkt feedback på vad som fungerar som kunden har tänkt eller om något inte stämmer. Detta är 

viktigt för att gruppen skall kunna planera bättre vad som behöver göras i den nästkommande 

iterationen 

Teknisk Excellens innebär enligt Highsmith att utvecklarna skapar och bibehåller en hög teknisk 

kvalitet i utvecklandet av sina produkter Detta för att höja kvalitén hos organisationen. 

 

Det finns flertalet olika agila arbetsmetoder som har olika grader av fokus på det sex parametrarna. 

De som rapportern kommer att gå igenom mer noggrant här är båda fokuserade på project 

manageing än jämfört med andra alternativ som kan fokusera mer på utvecklarsidan. 

3.3.4.1 SCRUM 

SCRUM är en term tagen från rugby, och är benämningen på ett team på åtta personer, varje person 

i teamet samarbetar med de andra i teamet för att förflytta bollen över fältet (Rising & Janoff, 2000). 

Det denna bild försöker beskriva är det faktum att i SCRUM så har varje teammedlem en tydlig och 

väldefinierad roll i teamet. Och alla i teamet samarbetar för att uppnå ett tydligt mål. Detta kräver att 

varje teammedlem förstår sin roll i teamet väl och att de mål som har satts upp är tydliga och enkla 

att förstå. 

Till att börja med så måste man först planera ett projekt, hur det skall utföras, vanligtvis så sker detta 

med hjälp av en arkitektur för projektet, varje projekt bör har en huvudarkitekt som utses i starten av 

projektet. 

Huvudarkitekten har till uppgift att definiera utvecklarteamets vision och ser till att visionen inte 

ändras under arbetets gång, detta görs genom att kommunicera med utvecklarna under arbetes 

gång. 

När man har kommit igång med projektet så kommer teamet igång med att arbeta med så kallade 

sprintar vilket är arbetsperioder på en till fyra veckor vardera, där teamet arbetar med att utföra en 

uppgift och i slutet av sprinten leverera en körbar delprodukt som kunden kan testa.  

För att hålla ordning på vad som skall göra, vad som är under utveckling och vad som behöver göras 

så samlar teamet alla sina identifierade uppgifter i en så kallad backlog, som uppdateras inför varje 

sprint. Backlogen styr vad som skall göras i teamet, Då det ibland händer oförutsedda incidenter, 

exempelvis kan en funktion visa sig vara betydligt mer komplicerad än först förväntat, så behöver 

teamet ibland omprioritera i vilken ordning och hur mycket tid varje uppgift skall få.  

Inför varje sprint har teamet en sprintplanering där de (om tidigare sprint) utvärderar hur den 

tidigare sprinten gick, vad blev man klar med, vad orsakade problem, finns det något som var 

otydligt? Finns det rester och hur mycket är det kvar innan de är lösta? 

Efter utvärderingen av den tidigare sprinten så går gruppen igenom tillsammans de user stories som 

skall behandlas i nästa sprint. Här ges utvecklarna en möjlighet till att bedöma hur tidskrävande varje 

uppgift är, när gruppen är överens om ett gemensamt värde, eller då ett snittvärde har tagits fram 

för samtliga user stories för sprinten så får gruppen ett totalvärde för hur lång tid på ett ungefär som 

det bör ta att utföra sprinten. Detta ger fördelen att man i ett tidigt skede kan se tendenser om 
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gruppen har fått en för tung arbetsbörda och man kan redan då börja organisera om genom att flytta 

user stories till en nästkommande sprint. Efter att alla user stories är tidsatta kan teamet bryta ner 

varje user stories till tasks och sedan fördela över teamet vem som gör vad. När det väl är fastställt 

hur sprinten skall utföras så är det tänkt att teamet skall vara fritt från yttre påverkan från 

exempelvis kunden. 

En av grundidéerna i agila metoder och i SCRUM är att varje sprint skall resultera i synlig, användbar 

och levererbar produkt (Rising & Janoff, 2000). Varje iteration bygger vidare på den kod som 

framställdes i den tidigare sprinten, detta för att bygga vidare på koden, och implementera funktion 

för funktion tills produkten är färdigställd. På grund utav detta är det viktigt med de deadlines som 

sätts upp för sprintarna. De är strikta och kan inte ändras i efterhand, därför är det viktigt att 

mängden tasks balanseras rätt under planeringen. 

För att få översikt över sprintens gång så håller teamet korta regelbundna möten där teamet kan 

utvärdera vad som ha redan gjorts, vilka problem som finns i nuläget och vad som behöver göras. 

Detta gör det lätt för teamet att se eventuella risker och problem med projektet och man kan sedan 

gemensamt lägga om planen för att kunna nå målet. Detta har även egenskapen att det är tänkt att 

det skall stärka gemenskapen i teamet. (Rising & Janoff, 2000) 

Under sprintens gång så arbetar utvecklarna med just de tasks som kom fram på sprintplaneringen, 

det är viktigt då sprintarna är på 2-4 veckor, vilket kan vara rätt kort tid, att all testning sker under 

sprintens gång. Detta löses ofta genom att man låter utvecklare och testare arbeta tätt ihop eller att 

man kombinerar rollerna så att samtliga utvecklare tränas upp till att kunna testa de tasks som denne 

är ansvarig för. 

Det är då väldigt viktigt att testningen sker under sprinten, då i slutet av sprinten skall en fungerande 

produkt visas upp för kunden som kan visa hur arbetet fortskrider och ger kunden möjlighet till att ge 

feedback till teamet om det har skett något missförstånd. 

 

3.3.4.2 Kanban 

Kanban är en annan agil metod, Kanban är japanska för ”kort” och utvecklades ursprungligen av 

Toyota för att minska kostnaderna och för att administrera deras maskiner. Men har idag utvecklas 

till att vara applicerbar på fler områden. (Gross & McInnis, 2003) 

Genom att använda kanban så kan man reducera de tidigare låsta resurserna, detta gör det lätt att 

omdirigera resurserna beroende på hur den nuvarande situationen ser ut, vad som efterfrågas av 

kunden, beräknade risker och uppstådda fel, det är den del som gör processen agil. 

En andra aspekt av Kanban är att det effektiviserar flödet i projektet då utvecklarna liksom SCRUM 

har möjlighet att påverka ordningen på de komponenter som skall produceras för att slutföra 

projektet. 

Liksom SCRUM så är ett av målen med kanban att reducera de onödiga kostnaderna genom att 

enbart producera det som konsumeras och efterfrågas av kunden istället för att producera för en 

projekterad mängd. Detta leder till att resurser inom produktplanering och övervakning av systemets 

blir frigjorda och kan därför möjliggör det att omdirigera dessa resurser till andra mer lämpade 

områden. 
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Arbetsflödet struktureras upp genom som antyddes i namnet av kort som skapar en visuell bild över 

hur den slutgiltiga produkten skall produceras. Korten beskriver Vad som skall produceras, i vilken 

ordning de skall konstrueras. Och de olika korten riskgraderas genom olika färger. Detta för att skapa 

en bild över när problem sannolikt kan uppstå och hur de bör hanteras. 

Kanban skiljer sig från SCRUM på det vis att produktägaren i projektet har större möjligheter att 

ingripa under sprintarnas gång. (Germundsson, 2012) Detta innebär att produktägaren har bättre 

möjligheter att påverka och få feedback från utvecklingsteamet, det skapar också en naturlig kontakt 

mellan teamet och kunden, där det blir lättare för teamet att fråga kunden om oklarheter i 

specifikationen. Dock så kan Kanban innebära mer stress för teamet och kräver ett flexibelt team 

som snabbt kan reagera på kunden ändringar om de skulle vara omfattande nog.  

 

3.4 Agil testning 
Enligt Talby et al (2006) så är testning en av de aspekter som påverkas mest hos de företag som går 

över till agila metoder. Oftast så tvingas man tänka om testningen nästan helt då många av de 

tidigare aspekterna av testning inte längre är applicerbara.  

En av de största skillnaderna är att testningen förr vanligtvis skedde som en individuell fas i slutet av 

projektet innan leveransen. Denna fas var vanligtvis helt skild från utvecklingen och kunde i vissa fall 

skapa en flaskhals. 

Med agil testning så integreras testningen med utvecklingen och blir mer en del av det dagliga 

utvecklingsarbetet. 

 Integration av utveckling och test 

För att effektivt kunna testa under utvecklingen så krävs det att både utvecklingen och testningen 

kombineras. Detta innebär att i organisationer som strikt delade upp arbetarna i strikta 

utvecklarteam och testarteam måste träna upp sin personal i att kunna hantera båda delar. Detta 

innebär att utvecklare behöver tränas upp i att testa och testare tränas upp i att programmera. För 

att kunna uppnå detta så ser man vanligtvis till att arbetsgrupper bildas där både utvecklare och 

testare får samarbeta. Anledningen till att man gör på det vise är att genom att samarbeta så sker 

det ett naturligt informationsbyte. Testare och utvecklare kan lära av varandra och får ett 

gemensamt språk som gör att båda grupper kan göra sig förstådda hos respektive grupp. 

Andra aspekter av den agila testningen är att det höjer medvetenheten om testning bland 

utvecklarna, vilket i sin tur är tänkt att leda till att utvecklarna skriver sin kod för att den skall vara 

lättare att testa. Det leder i sin tur till att tidigare svårtestade funktioner kan med agila metoder bli 

lättare att testa då utvecklarna väljer att designa uppgiften på ett sådant sätt att det blir lättare att 

genomföra tester av koden. 

Talby et al (2006) lyfter fram att ”alla” när det gäller testning även innefattar i olika omfattningar, 

företagets affärsavdelning och kunder kommer att vara delaktiga i testningen när man arbetar agilt. 

En annan aspekt som lyfts fram är hur faktumet att testningen är en integrerad del av uppgiften 

påverkar utvecklingen. Då en uppgift inte anses som klar förrän den har klarat testningen innebär 

detta att det skapar ett större behov än tidigare att skriva bra kod från början och att utforma test 
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tidigt. Något som enligt Talby et al (2006) inte alltid är uppskattat på företag som tidigare har haft en 

negativ bild gentemot testning. Då detta kan anses som en tidssinkare. 

Då en uppgift inte kan anses som avslutad förrän den har klarat testningen, påtvingar detta att man 

tar hänsyn till att testtid allokeras när man avgör hur mycket tid en uppgift kräver för att bli slutförd. 

Detta är ytterligare bidragande faktor som medvetandegör testningen för övriga på företaget, både 

för utvecklare och för managementpersonal. 

 Regressionstester 

I agil testning så lyfter man fram vikten av regelbundna regressionstester i agil testning. Då testerna 

till skillnad från tidigare metoder sker parallellt så tillkommer det dagligen ny kod i projektet. All 

denna kod måste testas så att de fungerar var för sig, men det är också viktigt att testa integrationen 

mellan den nya koden och den tidigare koden, vilket vanligtvis görs via regressionstester där all ny 

kod testas ihop med den tidigare skrivna koden. På detta viset kan man försäkra sig att varken den 

nya eller den tidigare koden påverkar varandra negativt. Om detta skulle ske så måste koden genast 

rättas till så att koden klarar testningen vid nästkommande test. Regressionstester blir under 

arbetets gång större och större och till slut kan de bli mycket omfattande och därför skulle ta väldigt 

lång tid att genomföra manuellt. Därför lägger man stor vikt vid att införa automatiska 

regressionstester. Genom att automatisera processen så kan man både minska på tiden som läggs på 

att utföra regressionstester då detta sköts automatiskt och kan därför ske utan testarens översikt. 

Genom automattesterna så kan man lättare hantera ett större antal olika tester vilket innebär att 

testningen sker mer grundligt, vilket i sin tur innebär att utvecklarna får bättre respons på sin kod och 

därmed så kan de genast åtgärda funna fel. 

Om man jämför med det agila arbetsmetoderna, så kan man se behovet av agil testning. Då en av de 

viktigaste aspekterna, som till och med tas upp i det agila manifestet (Beck et al, 2001), är att för 

varje iteration skall man leverera körbar kod till kunden.  Genom att noggrant och konstant testa 

över hela sprinten så ökas chanserna att leverera körbar kod markant än om testningen enbart sköts 

i slutet av utvecklingen. 

Trots detta så verkar det inte finnas någon direkt vedertagen standard för hur agil testning bör 

utföras.  Även om ovanstående text tar upp det som upplevs som de mest grundläggande 

komponenterna inom agil testning så finns det olika kriterier för hur agil testning bör utföras. I det 

har projektarbetet användes Hendricksons nio principer för agil testning (2008) som hon utformade 

för att lättare definiera vilka komponenter som bör ingår i agil testning. 

Som jämförelse så används även Crispins sju nyckelfaktorer för lyckad agil testning (2009). 

3.4.1 De Nio principerna inom Agil testning 

 Testning driver projektet framåt – Detta innebär att testningen inte är någon gränskontroll 

som projektet skall igenom för att förhindra att dålig kod kommer ut på marknaden. I agila 

projekt så agerar testningen som ett verktyg för feedback under hela projektets gång för att 

försäkras att koden skrivs korrekt från början 

 Testning är inte en fas – I agila arbetsmetoder så sker testningen kontinuerligt och är 

integrerat ihop med utvecklingen. Genom att kontinuerligt testa så kan man uppnå 

kontinuerlig utveckling av projektet. 
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 Alla skall testa – Vanligtvis så delegeras testningen till en testarroll, men när man arbetar 

agilt så skall testningen ingå i allas arbetsrepertoar, inklusive utvecklarna 

 Minskad feedbacksfördröjning – Det är viktigt att den skrivna koden testas inom en rimlig tid 

för att ha möjlighet att hitta fel och åtgärda dem snarast. 

 Test representerar förväntningar – För att kunna utforma bra tester så gäller det att hitta en 

balans mellan att testa gentemot förväntade resultat och att testa efter fel som inte 

specificeras av testplanen. 

 Buggar skall åtgärdas - När man arbetar agilt så är det viktigt att koden rättas till snarast när 

buggar hittas. Buggig kod blir alltid svårare att testa och att bearbeta, För att förhindra att 

det blir en tidssänka i framtiden bör de åtgärda snarast 

 Minska mängden testdokumentation – När man testar bör man formulera dokumentationen 

väldigt enkelt för att förhindra att testdokumentationen blir svårläst, detta kan uppnås 

genom att exempel använda checklistor för att avgöra vilka tester som skall utföras och 

genom att fokusera på de tester som är direkt relevanta för testet istället för de tester som 

inte är definierade för projektet. 

 Testning ingår i ”Done” – Deluppgiften kan inte avfärdas som klar förrän den är testad enlig 

specifikationerna, detta innebär en kvalitetskontroll att koden fungerar enligt 

specifikationerna. 

 Från testning sist till testdriven utveckling – Testerna bör definieras ihop med kraven för 

projektet 

(Författarens egen översättning) 

(Hendrickson, 2008) 

 

3.4.2 Sju Nyckelfaktorer för lyckad agil testning 

 Tänk på att använda hela teamet – Teamet bör vara engagerade i testning, samarbeta 

dagligen och se till så att kunskapen sprids inom teamet så att alla kan utföra alla uppgifter. 

 Tänk agil testning – Det är viktigt att utvecklarna kan se fördelarna med agil testning, att 

testning och utveckling hör ihop för att försäkra att utvecklarens kod blir så bra som den kan 

bli. Man måste komma bort från det tidigare tankesättet att testningen agerar som en 

Kvalitets polis. 

 Automatiska regressionstester – Genom att utför automatiska regressionstester så kan man 

frigöra resurser för att utföra utforskande tester. Automatiska tester möjliggör snabb 

feedback. 

 Ge och ta emot feedback – Är ett grundläggande agilt värde. Kan användas av teamet för att 

förbättra produkten ytterligare. Tester är en bra källa för feedback och därför bör de 

respekteras. Genom bra feedback kan man göra korrigeringar i arbetet för att försäkra sig att 

målen kan uppnås. 

 Se Helheten – Använd utforskande testning, testkvadranterna och använd verkliga testdata. 

Tänk på hur koden påverkar andra områden av projektet 

 Samarbeta med kunden – Genom att involvera kunden mer i utvecklingen av produkten så 

kan man skapa en bättre relation med kunden och därmed få lättare att diskutera 

komponenters funktioner och utformanden så att de tillfredsställer kunden. 
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 Bygg upp en grund med agila metoder – Genom att arbeta med de agila metoderna som 

Continuous integration, att utveckling och kodning hör ihop, att teknisk skuld hanteras och 

att man arbetar i segment kan man uppnå bättre resultat än utan. 

(Författarens egen översättning) 

(Crispin, 2009) 

 

3.4.3 Testkvadranten 

 

 

Figur 1: Agila Testkvadranten 

Den agila testkvadranten är ett verktyg som används för att demonstrera de olika anledningarna till 

att utföra agila tester. Som kan ses på bilden så delas kvadranten in i två axlar. X-axeln representerar 

i vilken grad testet används för att stödja teamet eller för att kritisera produkten. Y-axeln 

representerar om fokus ligger på kunden eller teknologin. 

Kvadranterna på den vänstra sidan representerar båda tester som är till för att hjälp teamet när det 

kommer till att utveckla produkten. De agerar mer som kravspecifikation och som hjälpmedel för 

designen. Det är viktigt att information tas fram snabbt och att tester körs automatiskt för att 

möjliggöra snabb respons gentemot fel. Dessa tester har ett fokus gentemot att hjälpa teamet att 

leverera en produkt som stämmer överrens med kundens önskemål.  

Den nedre vänstra kvadranten representerar testdriven utveckling. Dessa tester fokuserar mer på att 

hjälpa utvecklarna att kontrollera deras egen kod genom unit test och integrationstest. Detta leder 

till att koden kontrolleras tidigt efter buggar. Detta gör utvecklaren mer självsäker med sin kod. 

Genom att testa koden gentemot specifikationerna kan utvecklaren försäkra sig att den egna skrivna 
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koden inte riskerar att påverka hela projektet negativt. 

Dessa tester är enbart till för utvecklarna internt 

I den övre vänstra kvadranten har testerna fortfarande som roll att hjälpa teamet men är nu mer 

kundfokuserade an tidigare. Här skrivs de tester som används för att definiera hur slutprodukten 

skall fungera. Detta skrivs ihop med kunden och på ett sätt som gör det enkelt för kunden att förstå. 

denna kvadrant innebär även de tidiga mer GUI fokuserade testerna med kunderna exempelvis 

genom att prototyper för olika designer kommer fram och att pappersprototyper konstrueras. Dessa 

förberedelser är viktiga för att säkerställa att teamet bygger rätt från början och för att förtydliga 

oklarheter från kunden. 

De andra två kvadranterna fokuserar mer på att kritisera produkten, både negativt och positivt, 

Dessa test testar vanligtvis sådant som kunden inte har förutsett. 

Den övre högra kvadranten innefattar tester som innefattar funktioner som kunden kan ha förbisett 

eller detaljer som kunden har varit otydlig med. Dessa tester används för att kontrollera om 

produkten inte når upp till förväntningarna eller är tillräckligt konkurrenskraftig. Detta görs genom 

att utföra tester som om en slutanvändare skulle använda produkten och måste därför testas i en 

mer manuell utsträckning. Genom att utföra dessa manuella tester ihop med kunden så kan teamet 

få feedback på funktioner som kunden är missnöjd med eller få uppslag till nya user stories. Här kan 

utforskande tester användas för att hårdtesta produkten i en mer realistisk miljö, och det är oftast 

här de allvarligaste buggarna i systemet hittas. 

I den fjärde och sista kvadranten i det nedre högra området innefattas tester som är till mer för att 

kontrollera stabilitet och säkerhet hos en produkt. Denna aspekt är lite knepig och hamnar lätt i 

skymundan då det kan komma i konflikt med det agila tänket. Det är lätt att tänka att man bara skall 

följa de krav som kunden har fastställt, men då tänker man inte på möjligheten att kunden inte har 

de teknologiska kunskaperna för att förstå och kunna uttrycka sina önskningar som är kopplade till 

responstid, säkerhet och stabilitet. Men om kunden redan specificerar det i specifikationen så blir det 

lättare att tillfredsställa dessa test. (Crispin & Gregory, 2009) 

 

3.5 Metodteori 
För att minska risken för bias som kan uppstå om man använder sig av för få källor så triangulerades 

insamlingen av data. Att triangulera data innebär att man samlar data om samma ämnen från minst 

två vitt skilda källor och därefter jämför de olika resultaten för att hitta en gemensam nämnare. 

Denne gemensamme nämnare gör de insamlade data mer trovärdigt då det sannolikt innebär att 

informationen är korrekt och sannolikt inte är så starkt påverkat av bias. (Bowen, 2009) 

Kawulich menar att utöver detta så kan triangulering bidra till en bättre förståelse för det fenomen 

som studeras genom att betrakta fenomenet ur olika synvinklar. (Kawulich, 2005) 

Data samlades in på tre olika sätt, genom att intervjua utvecklarna på företaget, genom att observera 

främst gruppmöten på företaget och slutligen genom en dokumentanalys där dokumentation från 

företaget gås igenom efter, för studien, relevant information. 

 



 

23 
 

3.5.1 Intervjuer 

Att göra intervjuer är ett av de vanligaste insamlingssätten för kvalitativ data enligt Owen 

Doody,(2012) anledningen till detta är att intervjuledaren har möjlighet att följa upp intervjuerna 

med fördjupande frågor direkt på plats till skillnad från exempelvis en enkät som är direkt 

kvantitativt och lämnar inget utrymme för följdfrågor. 

Intervjuer kan hållas på ett flertal olika sätt, därför är det viktigt att man utvärderar och planerar 

vilken metod man vill använda innan man utför intervjuerna för att öka chanserna till att få ut 

relevant data. 

De tre vanligaste intervjusätten är Strukturerade Intervjuer, Semistrukturerade intervjuer och 

Ostrukturerade intervjuer, alla med sina fördelar och nackdelar. 

Strukturerade intervjuer innebär att intervjuledaren har en strikt uppsättning frågor där samtliga 

frågor ges till samtliga som intervjuas och att frågorna formuleras exakt likadant vid varje tillfälle. 

Vid intervjuerna använder man sig av ett intervjuschema innehållande intervjufrågorna. 

Frågorna formuleras vanligtvis på ett sådans sätt att de inte lämnar utrymme för utsvävande svar, 

inte helt olikt en enkät vilket i vissa fall kan vara en nackdel. 

Fördelarna med strukturerade intervjuer är tack vare deras mer stängda struktur, vilket gör dem 

väldigt tidseffektiva då frågorna oftast inte lämnar utrymmer för utvecklingar hos intervjuobjekten. 

Den strikta strukturen bidrar också till att minska risken att intervjuledaren blandar in känslor och 

sina egna åsikter i intervjufrågorna. Strukturen bidrar också till att göra det lättare att efteråt 

formatera, analysera och jämföra data. 

Semistrukturerade intervjuer är den vanligaste intervjuformen, och går ut på att intervjuledaren har 

en uppsättning förutbestämda frågor, men till skillnad från strukturerade intervjuer har möjligheten 

att ställa följdfrågor på det som intervjuobjektet framför. Detta ger möjlighet till förtydliganden och 

fördjupande frågor i frågor som inte förutsågs av intervjuledaren på planeringsstadiet. 

Frågorna är vanligtvis mer flexibla och mer öppna för att locka intervjuobjektets spontanitet och för 

att locka intervjuobjektet till att utveckla sina tankar i ämnet. Dock så använder intervjuledaren här 

en intervjuguide där frågorna är samlade. 

 Semistrukturerade intervjuer ger intervjuledaren utrymme till att formulera om frågorna och att 

ändra frågeordningen beroende på den riktning som intervjun tar. Ytterligare en fördel är att 

intervjun kan upplevas som mindre formell och kan skapa en mer lättsam samtalsliknande ton på 

intervjun vilket kan upplevas som positivt hos intervjuobjektet som då kanske vågar yttra sina 

resonemang mer än vad denne kanske hade gjort vid en mer strikt intervju. 

Den stora nackdelen är att det är väldigt lätt för en nybörjare att missa att ställa följdfrågor eller att 

uppmana till förtydligande, detta leder till att viktig data kan missas. 

Ostrukturerade intervjuer består vanligtvis av en väldigt bred fråga relaterad till ämnet, denna fråga 

agerar som en isbrytare i intervjun och får igång intervjuobjektet till att prata om ämnet, sedan är det 

upp till intervjuledaren att ställa följdfrågor beroende på den riktning som intervjun tar. 

I likhet med strukturerade och semistrukturerade intervjuer använder man sig av en intervjuguide, 

men det som skiljer dem åt är att man vanligtvis inte har någon uppsättning frågor, utan att 

intervjuguiden istället listar ett antal ämnen som är viktiga för insamling av data, som intervjuledaren 

försöker lotsa intervjun igenom. Ostrukturerade intervjuer är betydlig mer flexibla och därför ger de 

bättre möjligheter för att utforska intervjuobjektets tankar i en specifik fråga, detta möjliggör 

insamling av väldigt mycket relevant och användbar data. 
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Dock är nackdelarna, dels att det är svårt att bearbeta insamlat data, då detta kräver att man jämför 

samtliga intervjuer och letar efter liknande uttalanden, detta kan bli mycket tidskrävande. Och ibland 

kan det vara svårt att hitta kopplingarna. För att kunna utföra ostrukturerade intervjuer på ett 

givande sätt krävs det att intervjuledaren har goda sociala egenskaper, och de bör vara duktiga på att 

formulera sig. 

Ostrukturerade intervjuer används bäst vid studier där intervjuledaren inte har så goda kunskaper i 

området som skall studeras. Detta kan bero på att intervjuledaren lättare kan ställa följdfrågor för att 

försäkra sig att denne har tillräckligt breda och djupa kunskaper i ämnet, Detta möjliggör att 

intervjuledaren tillförskaffar sig de kunskaper i ämnet som denne kan sakna. Jämför det med att 

sätta sig in i rollen som ett frågande barn som nyfiket frågar sig fram kunskaper i områden som 

denne inte förstår sig på  

När man väl har valt vilken intervjumetod är det viktigt att man planerar intervjuerna på ett korrekt 

sätt, då detta kommer att betydligt underlätta det framtida arbetet. 

Man börjar helst med att utforma intervjuguiden, en välskriven intervjuguide gör det lättare att hålla 

intervjuer, både för intervjuledaren och för intervjuobjektet, detta leder till förbättrade chanser till 

att användbar data genereras i intervjuerna. 

Det är viktigt att man tidigt oavsett vilken form man väljer att man tänker över vilka huvudämnen 

som rör studien och att dessa ämnen representeras i frågorna eller diskussionsämnena. 

När man gör en kvalitativ intervju är det viktigt att frågorna formuleras på ett sätt att de hålls så fria 

från bias som möjligt. Detta görs genom att ställa neutrala och försiktiga frågor, detta för att undvika 

att leda intervjuobjektet till att svara på ett bestämt sätt. Därför är det väldigt viktigt att man tänker 

över hur man formulerar sig, och vad man frågar om, en del ämnen kan upplevas som känsliga och 

därför bör man vid de tillfällena vara extra eftertänksam när man konstruerar intervjufrågor. 

När man väl har formulerat sin intervjuguide, kan det vara en fördel att diskutera guiden med någon 

utomstående som kan ge feedback. 

Även ordningen på frågorna kan spela roll, det är oftast en fördel att börja med ett par enklare frågor 

som intervjuobjektet kan svara på innan man ger sig i kast med tyngre frågor som kan vara svårare 

att svara på. Om intervjuobjektet kommer igång så kan denne uppleva senare att denne vågar ge sig i 

kast med de frågor som kan upplevas som svårare senare. 

Platsen och tiden är viktig när man väl skall hålla intervjun. Beroende på vart man håller intervjun kan 

det påverka intervjun, det är viktigt att intervjuobjektet är avslappnat när intervjun hålls. Om 

intervjun hålls på en arbetsplats så är det en fördel om den hålls någonstans där intervjuobjektet inte 

kan distraheras av arbetsuppgifter eller upplever en oro över vad andra på arbetsplatsen skall anse 

om intervjusvaren, särskilt om intervjun är av känslig karaktär. 

Det är viktigt att intervjuobjektet hålls informerat om, varför intervjun görs, hur intervjun utförs och 

den förmodade tidsåtgången. Det är också viktigt att poängtera att det finns inga svar i en kvalitativ 

intervju som är rätt eller fel. 

Det är viktigt att intervjuledaren kan sin intervjuguide utantill så mycket det bara går, detta göra att 

intervjuerna flyter på smidigare då inga avbrott uppstår, vilket kan upplevas som irriterande hos 

intervjuobjekten. Men det är också viktigt att intervjuledaren inser att det inte alltid går att följa det 

förutbestämda schemat exakt och ibland bör intervjuledaren vara beredd på att improvisera. 

När man väl håller intervjun är det viktig att vara uppmärksam, all information kommer inte enbart 

från vad som sägs utan en del information kan utläsas ibland annat tonfall och kroppsspråk. 
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När intervjun är slutförd kan det vara en fördel att man sätter sig ner och sammanfattar intervjun, 

detta för att få så pass uttömmande data som möjligt. (Doody & Noonan, 2012) 

3.5.2 Observation 

Observation definieras av Marshall och Rossman (1989) med följande citat: 

”Den systematiska beskrivningen av händelser, beteenden och artefakter i den för studien, valda 

miljön” (Författarens översättning) 

Observation används för att beskriva en situation med människans samtliga sinnen. Observation 

tillåter forskaren att studera hur personer relevanta för en studie beter sig i sin vardagliga miljö. 

Observations kan användas som både strikt observerande och som en deltagande del i de aktiviteter 

som de som studeras åtar sig. 

Man kan utföra observationer på många olika sätt men Kawulich väljer att lyfta fram följande fyra 

graderingar av observation, 

Fullständig deltagande, vilket innebär att observatören redan är del av den grupp som skall studeras. 

Observationen utförs utan gruppens medvetande vilket garanterar att beteendet blir mer naturligt, 

däremot innebär faktumet att observatören redan är medlem av gruppen till att observationsdata 

kan påverkas av bias gentemot gruppen, både positivt och negativt. En annan nackdel är att 

observatörens relation kan skadas kraftigt om denne avslöjas, då gruppen upplever att de har blivit 

svikna av observatören. 

Observerande deltagare är snarlikt fullständigt deltagande med den vitala skillnaden att gruppen nu 

är medveten om observatörens arbete. Fördelen med detta utöver att man undviker de etiska 

trångmålen, är att då man som redan medlem i gruppen förväntas att delta i aktiviteter och därför 

kan lägga ner mer fokus på att observera. Observatören har i det här fallet en bättre förståelse för 

gruppen än vad en utomstående, men detta kan också bli en nackdel då observatören kan välja att 

undanhålla viktig information av respekt för den egna gruppens önskemål och traditioner. 

Deltagande observatör skiljer sig på så vis att observatören kan komma utifrån gruppen, men har 

möjlighet att om observatören själv önskar, delta i gruppens aktiviteter. Gruppen har medvetenhet 

om observatörens syfte att samla in data, detta är något på gott och ont. Fördelen är att detta gör 

det lättare för observatören att fråga om sådant denne inte förstår. Dock så är nackdelen med detta 

att gruppen som studeras kontrollerar mängden och graden av det data som förmedlas till 

observatören som kommer som en utomstående i gruppen. Det kan leda till att det insamlade data 

inte är komplett. Dock får detta ses som det mest etiskt korrekta alternativet då gruppen är 

medveten om observatören, och att genom att gruppen kontrollerar informationen innebär att det 

minimerar risken att de känner sig förrådda av observatören i framtiden. 

Fullständig observatör är raka motsatsen till fullständigt deltagande, i detta fall så är observatören 

helt skild från objekten som studeras. Fördelen med detta är att det garanterar att studieobjekten 

inte påverkas av yttre faktorer vilket skulle kunna få deltagarna att agera på ett tillgjort sätt, dock så 

tillför det nackdelen att observatören saknar helt möjligheter till att studera vissa aspekter av 

skådeplatsen närmare eller fråga om oklarheter då detta skulle avslöja observatören. 
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Överlag så är observation en användbar datainsamlingsmetod av flera anledningar. Genom att 

observera kan observatören samla information som inte förmedlas muntligt. Det kan vara saker som 

kroppsspråk, innebörders hierarkier inom gruppen bland annat. Om man triangulerar observationer 

med intervjuer så kan man i vissa fall märka att det som sägs i intervjuer inte stämmer överens med 

vad som observerats. Observationer kan ge observatören en möjlighet att se igenom det filter som 

kan uppstå i intervjuer då de som intervjuats inte riktigt vågar säga vad de tycker på grund utav 

artighet eller försiktighet. 

Observationer kan hjälpa observatören att skaffa en översiktlig bild av gruppen och hur den är 

organiserad. Observation kan också vara till gagn för andra datainhämtningsmetoder då man genom 

att observera kan integrera med gruppen och däri skapa kontakter som senare underlättar i 

exempelvis framtida intervjuer. 

Man kan även genom att utföra observationer hitta saker i gruppen som man tidigare inte har tänkt 

på, vilket kan leda till uppslag och idéer till vad som bör studeras för att förbättra studien ytterligare. 

De generella fördelarna med observation är att genom utföra observationer så möjliggör de att man 

kan på ett mer detaljerat sätt kan beskriva fenomen. Genom att aktivt observera kan man få in data 

från oväntade och oplanerade tillfällen vilket kan ge fördjupande förståelse för andra aktiviteter som 

observeras. 

Som observatör måste man ha en förståelse hur man som person påverkar sin omgivning, beroende 

på kön, ålder, kunskaper och andra personliga aspekter, kan påverka hur man bemötts och därmed 

kan det påverka vilket data som görs tillgängligt för observatören. 

En aspekt av observation som är viktig att betrakta är att en observation kan tolkas olika beroende på 

observatören, beroende vad observatören har för intressen, tidigare erfarenheter och kunskap om så 

kan det påverka olika. Det som en observatör har tolkat i en situation kan vara helt felaktigt, men 

kunde ha återgivits korrekt om en helt annan observatör hade observerat. Därför är det viktigt att ha 

rätt observatör på rätt plats, men det vet man inte alltid innan. (Kawulich, 2005) 

Det finns inget generellt vedertaget sätt att utföra observationer utan är upp till var och en att 

bedöma hur observationen bör utföras dock så rekommenderar Whyte (1979) att en observatör bör 

se sina informatörer, de som bidrar med information i en grupp som medarbetare, då detta skapar 

en bättre relation än om informatörerna ses på något annat sätt. 

Det finns några generella aspekter av observationer som är viktiga att kunna, för det första gäller det 

att ha en etisk förståelse för gruppen om vad som får göras och vad som är tabu i gruppen. Det är 

viktigt att gruppen behandlas med respekt och inte pekas ut eller förlöjligas på något vis då detta kan 

få, oväntade konsekvenser för gruppen. Det är också viktigt att man skyddar individerna inom 

gruppen när man sammanställer slutrapporten. Då dessa kan i vissa fall bryta mot gruppens regler 

vilket i sig kan orsaka konsekvenser för individen om gruppen som helhet får reda på detta. 

Genom att visa respekt för gruppen och genom att visa intresse kan det leda till att man får bättre 

tillgång till gruppen och deras aktiviteter än tidigare planerat, vilket kan leda till bättre resultat än om 

man hade handlat annorlunda 
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3.5.3 Dokumentanalys 

Dokumentanalys innebär att man utforskar och utvärderar dokument, som kan både vara i ett fysisk 

format på ett papper eller elektroniskt. Syftet är att dokumentet som namnet antyder analyseras, 

text läses, bilder samt grafer studerats. Helheten av dokumentet studeras och sedan dras en slutsats 

av det insamlade data. En viktig aspekt är att dokumentet har skapats utan att den undersökande är 

involverad i processen. 

Dokumentanalys är en naturlig del av utförandet av större och strukturerade studier, för att samla in, 

värdera och förstå data från exempelvis tidigare studier i ämnet behöver man använda sig av 

dokumentanalys, det samlade data kan sedan organiseras vidare i ytterligare kategorier som kan 

använda som underbyggande material i framtida sammanställande studier.  

Dokumentanalys används främst som en komplimenterande insamlingsmetod av data ihop med 

andra metoder för att få in data från flertalet källor. Men det kan finnas fall då dokumentanalys är 

det enda gångbara sättet för att samla in data, exempelvis genom studier av historiska händelser. 

Dokumentanalys har fördelarna att det är Kostnadseffektivt, det tar betydligt mindre tid att samla in 

större mängder data från dokument än vad det skulle ta att samla in samma data genom att sätta 

upp andra insamlingsmetoder, detta förutsätter dock att studier i området redan finns. Dokument är 

vanligtvis lätta att få tillgång till, särskilt på internet. 

Nackdelarna kan vara att dokument inte alltid är fullt så detaljerade, detta sker vanligtvis då ett 

dokument är producerat i andra syften än i forskningssyften. Ibland kan det vara svårt att få tillgång 

till viktiga dokument vilket i värsta fall kan orsaka problem för studien. 

En annan potentiell nackdel är att valet av dokument som studeras kan påverkas av bias vilket i vissa 

fall kan påverka trovärdigheten, det är därför det är så viktigt med triangulering. 

Dokumentanalys innefattar vanligtvis två angreppssätt, skumning och djupläsning. 

Att skumma igenom en text innebär vanligtvis att man applicerar innehållsanalys på dokumentet 

vilket innebär att man sorterar upp data i olika kategorier när man läser igenom dokumentet. 

Skumning används främst för att forskaren skall kunna skapa sig en grovhuggen översiktbild av 

dokumentet. Vanliga begrepp och relevanta stycken i texten identifieras. Skumningen agerar lite som 

en kontroll av dokumentet om det finns värde i att studera dokumentet djupare. 

Djupläsning innehåller temaanalys, vilket innebär att man som läsare söker mer noggrant efter 

mönster som uppstår i texten, dessa mönster blir sedan kategorier för studien. 

Djupläsning innebär som hörs på namnet att man läser på djupet, dvs att man läser mer fokuserat, 

läser om stycken och utvärderar data som samlas in. 

Just utvärderingen är en viktig del av dokumentanalys, det är viktigt att forskaren inser att dokument 

inte är perfekta, de har brister, de kan vara påverkade av bias, informationen kanske inte är helt 

korrekt eller information saknas. Det är viktigt att det skapas en egen uppfattning om materialet. 

Därför är det viktigt att den som utför dokumentanalysen inte bör ”klippa och klistra” från de 

dokument som studeras, detta av flera anledningar, dels så ger det ingen förståelse för den 

bakomliggande informationen, vilket är den mest relevanta informationen. För det andra så påverkar 

det den egna studiens trovärdighet, därför är det till forskaren mest gagn att försöka fånga essensen 

av ett dokument och sedan formulera denna essens med sina egna ord. 

En viktig aspekt av ett dokument att analysera är dess relevans för studien och dokumentets 
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trovärdighet, detta kan göra genom att närmare granska dokumentets författare, källor och 

ursprungspublikation. 

Det är alltid en fördel att analysera flera olika källor, detta stärker trovärdigheten hos studien och är 

lite av grundidén av dokumentanalys. Att genom samla in data från flera av varandra oberoende 

källor kan man samla in större mängder data och slutligen själv sammanställa det egna resultatet 

med förstärkt trovärdighet tack vare de olika källorna.  (Bowen, 2009) 

4 Metod 
Studien påbörjades genom att material berörande agila metoder och hur dessa påverkade 

användarna samlades in. I dessa sökningar användes Google Scholar samt Unisearch , Linköpings 

Universitets sökdatabas för studierelaterade artiklar. Som sökord användes ord som ”agile” ”testing” 

och ”e commerce” ibland ihop med underordnade sökningar som exempelvis ”SCRUM”, Kanban” och 

”Benefits”. 

Databaserna användes även till att söka efter artiklar relaterade metodteorin. Dessa artiklars främsta 

syfte var att se till så att datainsamlingen utfördes på ett korrekt sätt. 

Utöver detta material så studerades ämnesrelaterat material som fanns på företaget såsom 

dokumentation från kurser berörande agil testning och dokument framtagna på företaget för att 

beskriva den agila processen. 

Data angående hur utvecklarna hade upplevt bytet till agila arbetsmetoder samlades främst in 

genom intervjuer. För att säkerställa informationens korrekthet så samlades kompletterande 

information in från flera olika källor så användes även observation och dokumentanalys. 

Avslutningsvis så jämfördes det insamlade data med den tidigare teorin i en diskussionsdel och 

slutsatser drogs om arbetet. 

 

Figur 2: Studiens arbetsgång 

 

 

4.1 Förstudie 
För att få en så bra överblicksbild som möjligt över hur företaget arbetar med testning under sprinten 

så konstruerades en modell. 

Data samlades in i tre omgångar, till en början så skapades det en överliggande struktur över vilka 

moment som finns i processen genom att utföra informella intervjuer med företagshandledaren. 

Efter att denna strukturering var slutförd så studerades de olika momenten var för sig, extra fokus 

lades på att förstå verktyg som användes i de moment som tillhör agil testning. Detta för att senare 

på ett tillfredställande sätt kunna utföra observationer och informella intervjuer med några av de 

utvecklare som var bland de mest införstådda med respektive verktyg.  Genom att visa intresse och 

en grundläggande förståelse för de verktyg som användes så var tanken att det skulle leda till mer 
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kvalitativ data. 

Slutligen så redovisades resultatet för företagshandledaren och korrigeringar utfördes genom en 

informell intervju för att försäkra att samtliga delar var korrekt återbeskrivna.  

För att försöka få ett så uttömmande text som möjligt så konstruerades varje momentbeskrivning på 

ett sådant sätt att de besvarade frågorna ”Vem utför uppgiften?”, ”Vad görs i uppgiften?” ,”Hur 

utförs uppgiften?” och ”Varför utförs uppgiften?”. 

4.2 Insamling av data 
I samtliga datainsamlingsmetoder var det viktigt att aktivt försöka undvika att influeras av bias, men 

det är också viktigt att veta att bias är oftast undermedveten och att man oftast inte vet om själv att 

man påverkas av bias. 

Detta visade sig i hur intervjufrågorna utformades för studien och i att vikt lades i att försökte lyssna 

efter både positiva och negativa saker under observationerna. 

 

4.2.1 Intervjuer 

 

Deltagare 

I den här studien så intervjuades enbart utvecklarna på företaget. Utvecklarna intervjuades 

individuellt efter respektive team. Det var viktigt att dela in intervjuerna efter teamen för att kunna 

skapa en bild av respektive teams samlade tankar kring frågorna då de olika teamen befann sig i olika 

övergångsfaser. Av de 18 tillfrågade utvecklarna så deltog 16 i intervjuerna.   

 Intervjuguide 

Intervjufrågorna utarbetades på ett kvalitativt och semistrukturerat sätt, främst gentemot de 

frågeställningar som togs fram för studien. Vikt lades på att försöka bibehålla en så neutral ställning 

som möjligt. I utformandet av frågorna togs det hänsyn till företagets önskemål om de hade särskilda 

aspekter som de ville ha undersökta. Dessa frågor blandades med författarens egna frågor. Även om 

ett stort fokus låg på den sociala aspekten av bytet så delades samtliga frågor upp i tre generella 

kategorier. Den första kategorin behandlade hur de som intervjuades själva hade upplevt själva bytet 

av agil testning och de agila metoderna i allmänt. Den andra kategorin var mer riktad gentemot den 

agila testningen. Slutligen den sista kategorin behandlade hur de tillfrågade upplevde de automatiska 

testerna.  

En del av frågorna konstruerades på ett sådant som gav de som intervjuades en möjlighet att lyfta 

fram både det som har blivit till det bättre och det som kunde ha blivit till det sämre. Detta 

upplevdes som viktigt för att ge ett uppslag på hur det egentligen fungerade på företaget, vilket ger 

bättre möjligheter till att göra en korrekt identifiering av eventuella brister i processen och ger idéer 

för hur företaget skulle kunna gå till väga för att bearbeta problemet. 

När frågorna hade sammanställt och revideras ett par gånger visades frågorna upp för 

företagshandledaren som fick granska och komma med synpunkter på frågorna om det fanns något 

han ansåg saknades. Efter att frågorna godkändes planerades själva intervjuerna. 
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 Utförande 

Intervjuerna utfördes under tre dagar på följande sätt. Dagarna delades upp i ett team för varje dag 

och sorterade i integrationsgrad med de agila testmetoderna vilket innebar i det här fallet att första 

dagen intervjuades team 2, andra dagen team 1 och sista intervjudagen intervjuades team 3.  

Detta gjordes för att försöka skapa en kronologisk bild av hur metoderna integreras i en projekt 

grupp på företaget. 

Själva intervjuerna utfördes genom att var och en av medlemmarna kallades in via mail, på ett möte 

minst en kvart innan själva mötet. I mailet förklarades vad intervjun handlade om och angavs ett 

tidsintervall för hur lång intervjun skulle ta, detta gav deltagarna dels möjlighet att svara på kallelsen, 

och dels betänketid att tänka igenom den agila testprocessen vilket förhoppningsvis skulle leda till 

mer informativa svar. Tidsangivelsen var för att ge utvecklarna en uppskattning hur mycket tid som 

behövdes för att genomföra intervjun, detta var möjligtvis viktigt för en del av intervjuobjekten då en 

del i grupperna hade många tidskrävande uppgifter och kunde därför vara svåra att få tag på. Genom 

tidsangivelsen så kunde de göra en avvägning och därför göra en egen bedömning om det hade tiden 

att utföra intervjun. 

Intervjuerna hölls i ett för ändamålet bokat rum, detta för att förbättra intervjuledarens möjligheter 

att höra vad som sades under intervjuerna. Vid varje intervju hade intervjuledaren med sig ett 

tidigare utskrivet papper med intervjufrågorna samlade och numrerade, ett anteckningsblock för att 

skriva ner anteckningar, stödord och citat från intervjuerna. Både frågor och block var som stöd för 

att se till så att intervjuerna följde rätt tänkt struktur och att se till så att så mycket som möjligt av de 

svar som de som intervjuades gav kom med, detta blev särskilt viktigt då några av de som 

intervjuades hade väldigt mycket att berätta.  

 Analys 

Efter varje intervju renskrevs anteckningarna för att förhindra att förvirring och felskrivningar sker vid 

ett senare skede. Efter denna procedur kallade nästa utvecklare till möte. 

Efter att samtliga intervjuer var genomförda, samlades all data in och sammanställdes i ett dokument 

som beskrev hur varje enskild grupp upplevde bytet, När dokumentet sammanställdes lades det 

fokus på att det skulle framgå vad samtliga i gruppen hade sagt och ge indikationer om åsikten delas 

av flera i gruppen eller om enbart en utvecklare hade uttryckt åsikten. 

Vikt lades vid att försöka undvika direkta citat och istället gjordes omskrivningar, detta för att minska 

risken för att enstaka utvecklare skulle kunna identifieras. 

4.2.2 Observation 

Observationerna utfördes som en deltagande observatör. Vilket ger bättre möjligheter att fråga om 

det man inte förstod.Under studiens gång utfördes det runt tio observationer. Man kan dela in 

observationerna i främst två kategorier. 

 Observation av möten 

Den mest använda observationsmetoden under arbetets gång, var observation av företagsmöten.  

Eftersom företagshandledaren var betydligt mer insatt i företagets schema så fick man till en början 

förlita sig på att bli inbjuden på de företagsmöten som han kände var relaterade till exjobbet. Efter 

ett par veckor när man som observatör känner sig säkrare på arbetsplatsen så började man fråga 
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företagshandledaren om kommande möten och dess relevans för exjobbet vilket ökade chanserna 

att komma med på mötena. 

Väl på plats i konferensrummet där företagsmöten hålls så placerade sig observatören på en plats 

där denne hade en bra översikt och de bästa möjligheterna att höra vad som sades. Detta berodde 

på hur många deltagare som var på mötet. Om det var väldigt många deltagare på mötet var 

observatören noga med att placera sig en bit ifrån det stora bordet som fanns i konferensrummet, 

detta för att förhindra att observatören inte upplevdes som ett störande moment och för att undvika 

att ta platsen för någon som aktivt skulle delta i mötet. Men i de fall då mötesdeltagarna var 

tillräckligt få så placerade sig observatören närmare deltagarna för att få ännu bättre möjligheter att 

samla in observationsdata.  

 Analys 

Under mötes gång förde observatören anteckningar. I anteckningarna fokuserades det på att fånga 

upp översiktliga intryck av hur arbetet fortskred hos deltagarna, deras intryck av det nya systemet. I 

anteckningarna skrevs det ned uttryck av mötesdeltagarna som ansågs kunna vara av intresse för 

rapporten. Extra uppmärksamhet lades för de aspekter av mötena som behandlade just testningen. 

Efter varje möte sammanfattades hela mötet från både anteckningar och minne. Sammanfattningen 

skrevs som en sammanhängande text som beskrev mötes syfte, vilken grupp som deltog. Vad som 

sades på mötet och vad man sammanfattningsvis kom fram till. Detta för att underlätta 

resultatsammanställningen senare. I ett par av mötena fanns det möjlighet att gå igenom mötena 

med företagshandledaren för att få en djupare förståelse av vissa aspekter av mötet och för att 

komplettera den information som missades under observationen. Dessa möten var givande för båda 

parter 

 Observation av verktyg 

Den andra kategorin av observationer var de tillfällen då utvecklare förklarade hur företagets verktyg 

fungerar, detta gav en djupare förståelse för hur testningen sker på företaget och hade mer 

egenskapen att förklara grunderna bättre. Observatören hade i de fallen möjlighet att fråga om 

sådant som var oklart för att försäkra om att man förstår det grundläggande som behövs för att 

korrekt beskriva testprocessen.  

4.2.3 Dokumentanalys 

Företagets tidsrapporteringssystem 

Företaget använder sig av två olika tidsrapporteringssystem, Jira och Visma. I Visma rapporteras den 

estimerade tidsåtgången för att utföra uppgifterna i en sprint i ett projekt, Varje större delmoment 

får en egen post och om ett moment beräknas som mycket tidskrävande så delar man upp det i 

mindre delmoment. I Jira rapporterar man in den faktiska tidsåtgången en uppgift tar. I det tidigare 

systemet så rapporterades testning som separata poster i både Jira och Visma, men i det nya 

systemet så beräknas enbart testningstiden som en post i Visma medans testtiden räknas ihop med 

utvecklingstiden i Jira. Detta ledde till en del svårigheter till att göra direkta jämförelser mellan den 

aktuella tidsåtgången. 

 Utförande 
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I stället får denna del av studien begränsas genom att enbart göra två jämförelser, den första genom 

att jämföra beräknad tidsåtgång med faktiskt tidsåtgång i det tidigare systemet, och genom att 

jämföra beräknad tidsåtgång i Visma i både det tidigare och det nya systemet. Detta leder till att det 

insamlade data inte kan ses som fullständigt. Dock kan dokumentanalysen möjligtvis studeras vidare i 

framtiden av företaget i en följdstudie. 

 Begränsningar 

På grund utav både Jira och Vismas känsliga natur så gick det inte att få direkt tillgång till systemen 

utan man fick förlita sig på de rapporter som tillhandagavs av företaget. Som jämfördes, och slutligen 

sammanställdes i en rent kvantitativ studie. 
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5 Resultat 
 

5.1 Resultat av förstudien 

 

Figur 3: Illustration över företagets testprocess 

Företaget använder sig av en något modifierad variant av SCRUM, och deras testprocess kan i grova 

lag delas upp i följande åtta steg. De olika stegen innefattar olika testtyper som nämnts tidigare, Unit 

test är självförklarande. Men skrivande av Test Cases och Test Suites, Automatiska tester genom 

Jenkins, Seleniumtest, regressionstester och verifiering utgör allihop integrationstestning. Medan 

CTET ihop med Demo för kund innefattar mer Acceptanstestning. 

Som kan ses i figuren så för varje sprint så skrivs testspecifikationen enbart en gång för varje sprint 

medan sekvensen från Unit test till regressionstest och verifiering är något som sker dagligen under 

sprinten. CTET och Demovisning för kund är de moment som sker sist i sprinten. 

5.1.1 Testspecifikation Skrivs 

Denna uppgift utförs av utvecklarna i samband med sprintplaneringen i början av varje sprint. Här 

avgör utvecklarna vad som skall testas under sprinten och hur testerna skall utföras. Man gör ett 

övervägande om vilka delar som skall testas manuellt och vilka delar som testas automatiskt. 

Detta görs genom att för varje sprintplanering presenteras utvecklarna för en lista på för sprinten 

aktuella user cases. Dessa user cases värderas gemensamt i gruppen efter antagen tidsåtgång för att 

lösa uppgiften. Denna tid mäts i points. I tidmätningen så inkluderas den beräknade tiden för att 

utföra testningen. Varje user case delas upp internt i gruppen som mindre uppgifter, tasks. Dessa 

tasks får sedan bedömas av utvecklarna om de skall testas manuellt eller automatiskt. Detta utförs 

genom att för varje task så fylls det i ett kort med redan definierade parametrar, för att standardisera 

detta moment. 

Anledningen till att man vill göra detta är för att effektivisera testspecifikationen. Tidigare skrevs en 

stor testspecifikation som Testmanagern på företaget formulerade, denna testspecifikation 
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behandlade hur testningen skulle ske över hela projektet. För de större projekten så blev denna 

testspecifikation mycket stor. Genom bytet till agil testning så lägger man fokus på att skriva så enkla 

testspecifikationer som möjligt där man enbart behåller den allra viktigaste informationen för 

testerna. Genom att projektet bryts ner till user stories skapas det automatiskt acceptanskrav att 

testa gentemot. Om produkten uppfyller alla user stories så har produkten klarat acceptanskraven.  

Eftersom man använder sig av user stories som grund för testkraven innebär det att man fokuserar 

betydligt mindre på att utforma tester som testar gentemot de krav som inte berörs av user stories. 

Vilket skall effektivisera testningen. 

 

5.1.2 Unit Test 

Unit testning är något som alla utvecklare skall kunna och utföra. Unit test används för att testa 

individuella tasks i ett projekt, och har till uppgift att testa att koden utför just precis de uppgifter 

som specifikationen har bestämt att koden skall göra.  

För att få allt att fungera i testet skapar utvecklaren ”falsk indata” så kallade mockar som innehåller 

ett förutbestämt värde. Detta förutbestämda värde har utvecklaren räknat ut på förhand.  Dessa 

mockar körs igenom koden, som påverkas av den. Detta ger ett utdata från koden, om utdatat 

stämmer överens med ett tidigare bestämt utdata så har Unit testet klarat testet, förutsatt att Unit 

testet är helt korrekt skrivet. 

Se pseudokod nedan för ett simplifierat exempel på hur ett unit test kan se ut 

(testaddition) 

(= (addition 3 4) 7) 

 

Fördelen med att utföra Unit tester är att förutom att gruppen får en bekräftelse att den aktuella 

modulen fungerar som det är tänkt, så får utvecklaren ett kvitto på att just dennes kod fungerade 

efter de specifikationer som var uppsatta då. Unit testet tar enbart hänsyn till specifikationen, det 

innebär inga garantier på att koden fungerar för andra krav som kan dyka upp senare i utvecklingen 

utan då får koden skrivas om och ett nytt unit test utformas, som kontrollerar både det tidigare och 

det nytillkomna kraven. 

En annan fördel med unit testning är att när väl unit testet är färdigskrivet och bekräftat fungerande 

kan det ge utvecklaren trygghet om han vill gå tillbaka och ”snygga till” koden. Så länge koden 

returnerar samma värden för samma indata som den tidigare versionen kan utvecklaren känna sig 

säker att dennes ändringar inte skadar någon annans kod vilket är lätt hänt att man oroar sig för om 

man inte utför unit testing. 

När unit testet är färdigskrivet och kontrollerat av utvecklaren skickas både kod och test in i Jenkins 

som är företagets automattestverktyg.  

5.1.3 Test Cases och Test Suites  

Test Cases och test suites skrivs främst av de som är ansvariga för Seleniumtestningen. Här 

formuleras de automatiska tester som innefattar Graphical User Interface (GUI).  Dessa test används 

för att kontrollera Front End delen av ett projekt. 

Ett test case består av en enstaka uppgift som utförs exempelvis, ”klicka på den här länken”, och en 

test suite består av en uppsättning av test cases som tillsammans sekventiellt utför en större uppgift 

som exempelvis ”Lägg denna vara i varukorgen och checka sedan ut”. 
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Dessa test kan testa från att länkar går till rätt sida och kontrollera att innehållet på sidorna är rätt till 

att testa mer komplicerade gärningar för att simulera de saker som en slutanvändare troligtvis skulle 

göra. 

Testen byggs från både de user stories som finns för projektet och på saker som behöver testas utan 

att kunden har specificerat det. 

Anledningen till att man bygger upp test suites och test cases är för att kunna autotesta dem. Detta 

gör det lättare att regressionstesta i framtiden. Genom att skriva dessa tester kan man minska 

antalet manuella testtimmar, vilket möjliggör att resurser kan flyttas runt mer effektivt. 

 

5.1.4 Autotest genom Jenkins 

När utvecklarna är klara för dagen ”checkar” de in både koden och unit testerna till Jenkins. Jenkins 

körs igång automatiskt på en förutbestämd tid under natten. 

Vad Jenkins gör är att samla upp koden och granska denna. Det undersöker om koden har en god 

syntax, att koden håller rätt komplexitet och en jämn kvalitet. 

Efteråt så kör Jenkins unit testerna gentemot koden och noterar buggar och fel i systemet. När det 

här är klart kan koden testas ytterligare genom exempelvis Seleniumtest. När testerna är klara kan 

Jenkins sammanställa och installera det nya testade bygget så att alla testarna kan bygga vidare på 

den versionen morgonen därpå. 

Om det skulle hitta ett allvarligt fel i koden kan Jenkins antingen 

a) Ignorera felet och bygga vidare 

b) Avbryta och skicka ut ett mail om felen som hittas. 

På morgonen därpå så får utvecklarna feedback på den kod som har skrivit innan genom att Jenkins 

sammanställer en lista över vilka test som gav felaktigt utslag. 

Om fel skulle hittas så är det den utvecklare som är ansvarig för den felande koden som måste rättas 

till innan nästa automatiska test. Men ibland kan det hända att unit test fungerar när de testas 

individuellt men inte när det testas med all annan kod. Och då kan det vara frågan om ett 

integrationsfel 

Jenkins kan även ställas in så att när testerna är klara så installeras en ny version av koden på 

webben. Det ger en möjlighet för kunden att testa de dagliga byggarna av deras produkt. 

Natten efter görs de tidigare testerna ihop med de nya testerna som har tagits fram för dagen. 

Ett så kallat regressions test. 

Anledningen till att man använder Jenkins och automatiska tester är för att minska antalet manuella 

testtimmar. Då vissa tester sker upprepade gånger genom exempelvis regressionstestning så kan 

man frigöra resurser genom att låta dessa upprepade tester ske automatiskt. 

 

5.1.5 Seleniumtest 

Selenium är ett testverktyg som används på företaget för att testa aspekter av front end automatiskt. 

Exempelvis kan man använda systemet för att testa navigeringen på en hemsida, dvs att man testar 

att viktiga komponenter ligger på rätt sida, och på rätt plats på sidan.  

Seleniumtesterna sker varje natt efter att Jenkins har utfört unit testerna. Liksom testerna i Jenkins 

så sker seleniumtesterna automatiskt. 
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Det finns flera olika versioner av selenium, och företaget använder sig av Selenium Grid, vilket 

innebär att man sätter upp en hubb och ett nätverk av noder som arbetar gentemot hubben. Detta 

ger fördelen att man kan köra flera testprocesser samtidigt gentemot samma testfall. 

Om man ser varje nod som en tråd så kan man genom hubben fördela ut testuppgifterna till 

noderna. Exempelvis så kan man utföra samma Seleniumtester på samma sida fast med olika 

webbläsare och ibland kan det till och med vara intressant att köra gentemot olika versioner av 

samma webbläsare. 

En annan fördel är att genom denna trådning så kan man fördela upp de olika sviterna gentemot 

noderna. Om man skulle ha en testprocess som tar två timmar och fördelar upp den mellan två 

stycken noder så skulle man kunna nästan halvera tiden det tar att utföra testerna. 

Anledningen till att man använder selenium är att det gör det möjligt att automatisera de tester som 

vanligtvis görs manuellt, vilka oftast är väldigt tidskrävande. Och därmed kan företaget minska 

antalet timmar som behövs för att utföra testning manuellt. Dock är det viktigt att poängtera att alla 

GUI tester inte kan automatiseras utan att tester som innefattar estetiska värden måste fortfarande 

utföras manuellt. 

 

5.1.6 Regressionstest och Verifiering 

Dessa två uppgifter är båda gruppens ansvar. Regressionstestet innebär rätt enkelt att samtliga 

tidigare tester som är relaterade till uppgiften testas kontinuerligt under sprintens gång, vid varje 

autotestsession. Anledningen till att man gör detta är för att försäkra sig att den nya koden som har 

tillkommit under dagen inte påverkar tidigare kod negativt eller att den gamla koden inte påverkar 

den nya koden negativt, om så skulle vara fallet så kan det bero på antingen ett integrationsfel eller 

ett designfel som då måste rättas till. 

Detta är viktigt för att utvecklarna skall kunna försäkra sig att systemet fortfarande fungerar som det 

skall. Det ger dem möjlighet att se om den nya koden påverkar den tidiga koden på oförutsedda sätt, 

och fungerar därför som en trygghetsåtgärd 

Verifieringen innebär att för varje ny version av koden så visas denne kod snabbt upp för kunden. 

Detta för att verifiera att produkten stämmer överrens med kundens önskemål. Detta underlättar för 

den framtida demovisningen och ser till så att inget i user stories blir fel på grund utav missförstånd. 

Effekten av detta är att teamet får konstant feedback om att deras arbete fortskrider som det är 

ursprungligen tänkt. 

5.1.7 Cross Team Exploratory Test (CTET) 

Företaget använder sig av Cross Team Exploratory Testing, härmed förkortat till CTET, Det är teamets 

egna gemensamma ansvar att bedöma om CTET skall användas för sprinten, och att se till så att 

testet utförs. CTET innebär att produkten i fråga testas manuellt av ett annat team än just det egna 

teamet. 

Detta utförs genom att ett annat team kallas in för att testa koden i dess nuvarande skick. Detta kan 

göras genom att de andra utvecklarna tilldelas user stories och olika områden av koden där testarna 

ges mer spelrum att själva testa koden som de anser bäst. Efter att testet är utförs så redovisas de 

hittade bristerna i koden för utvecklarteamet. Därför bör CTET utföras i god tid innan leveransen så 

att utvecklar teamet får tid att åtgärda de brister som hittas. 

Fördelarna med detta är att detta innebär att fler granskar och applicerar sina kunskaper på koden. 
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Detta möjliggör att fel som utvecklarteamet har missat, hittas, Detta är särskilt bra då man lätt blir 

hemmablind i sin egen kod. Därmed är detta en kvalitetshöjande åtgärd. 

5.1.8 Demo för kund 

Utförs av product owner och representanter för teamet och går ut på att produkten i det nuvarande 

läget visas upp antingen för enbart product owner eller för kunden. 

Detta utförs sist i sprinten då man har slutfört alla tasks.  Man visar upp hur långt arbetet med 

produkten har fortskridit. Teamets medlemmar får demonstrera de funktioner som de har varit 

ansvariga för. Därefter låter man testaren själv prova systemet både genom användning av user 

stories och genom att låta testaren testa fritt. 

Detta görs för att verifiera att produkten har utformats på det sätt som kunden önskar och att den 

uppfyller acceptanskraven Det ger även möjlighet för kunden att ge feedback på produkten om han 

anser att någonting behöver ändras. Detta behöver inte innebära att gruppen har gjort fel under 

sprinten utan kan också bero på kundens situation. Kundens feedback påverkar nästkommande 

sprint på så vis att ändringar inkorporeras i planen eller att man avfärdar user stories som klara i 

backloggen. 

Detta moment sker inte i varje sprint utan är beroende på hur långt kommet projektet är och hur 

mycket av det rent demobara som har tillkommit för sprinten. 

 

 

5.2 Sammanfattning av intervjuer 
 

5.2.1 Team 1 

 

Metodbytet 

En majoritet av de tillfrågade hade fått sina testarkunskaper genom arbetslivet. Samtliga var 

generellt positiva till den agila testningen även om att det fanns de som tvivlade något över värdet av 

bytet till de nya testmetoderna. 

De tillfrågade var överens om att de fortfarande var inne i en integrationsprocess där system behöver 

struktureras upp ytterligare för att få perspektiv på det hela. Nästan samtliga av de tillfrågade 

upplevde testningen som en stressfaktor, några av de tillfrågade uppgav att det kan upplevas svårt 

att veta när en uppgift är avslutad. Testningen upplevdes även som tidskrävande. En av utvecklarna 

upplevde att testningen var svår att implementera både när det kom till Unit testning och när det 

kom till automatiska tester. 

Det framkom av en testare att det upplevdes som onödigt att testa på mindre stycken kod. En annan 

utvecklare upplevde minskad personlig översikt över testningen men trodde att möjligtvis gruppen 

som helhet hade fått en bättre översikt. Men det fanns även de som ansåg att det upplevda negativa 

var en invänjningsprocess som skulle bli bättre över tid. 

Men generellt upplevde gruppen som helhet att det var positivt med att testningen har blivit mer 

strukturerad, att man nu planerade testningen under sprinten och att man konstruerar unit test som 
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skall kunna återanvändas i framtiden. Det upplevdes att gruppen nu hade bättre möjligheter att fatta 

beslut till olika frågor relaterade till testningen.  En av utvecklarna ansåg att testning nu får mer fokus 

än tidigare.  

Även om en majoritet av gruppen ansåg att bytet inte hade förändrat deras yrkesroll fanns det en 

utvecklare i teamet som upplevde sig tryggare i sitt arbete efter att ha bytt till agila testmetoder. 

Denne utvecklare upplevde sig som mer professionell i vad han gjorde. En annan av de tillfrågade 

upplevde att de nya testmetoderna hade lett till en bredare kunskapsbas när det kom till bland annat 

testningen  

En majoritet av utvecklarna upplever att de inte hinner med att testa på den utsatta testtiden utan 

att testningen ibland får prioriteras ner till förmån till andra utvecklingsuppgifter om det blev för 

stressigt. Ett par av utvecklarna kände en viss tveksamhet inför omfattningen av testandet, ”När vet 

man att man har testat klart?” ”Är det rimligt att test skall ta så lång tid?” var några av de uttalanden 

som yttrades i frågan. 

 Informationsutbytet 

Samtliga av utvecklarna upplevde att det hade åtminstone en grundläggande förståelse för de agila 

metoderna i övrigt, men det fanns ett antal av de tillfrågade som upplevde att de inte hade full 

förståelse för just de agila testmetoderna. 

När det kommer till själva testningen så hade man ingen förutbestämd fördelning av testningen 

under planeringen av sprinten utan det blev så att testningen utfördes av rent praktiska skäl av den 

person som hade skrivit koden. Om testningen för just den modulen kräver en specifik typ av test 

som utvecklaren ännu inte har lärt sig till fullo, då fick denne då ge koden till den person i teamet 

som har bäst kunskap i frågan. Det framfördes av en av utvecklarna en önskan om att specialister 

skulle finnas i teamet. Ett antal av de andra i teamet trodde att uppdelningen skulle komma igång 

efter att gruppen som helhet har integrerat testningen bättre och att man har blivit mer bekant med 

procedurerna. 

Man upplevde att det inte fanns någon generell plan för hur kunskapsbreddningen i teamet skulle 

ske. Utan det var eget ansvar att se till så att man lär sig de nya testerna. Då får utvecklarna helt 

enkelt testa sig fram. Dock så nämndes det att fanns workshops och diskussionsmöten kring testning,  

En av utvecklarna sa att han använde sig av pair programing när han upplevde att han behövde lära 

sig något denne inte riktigt förstod. 

Det upplevdes för de tillfrågade att det var för tidigt för att bedöma om det hade skett någon ökning 

av antalet buggar som hittas, men man var övervägande positiva till att det skulle hittas fler buggar 

från testningen. En av de tillfrågade upplevde att den egentliga kvalitetsförbättringen inte berodde 

på just att man hittar fler buggar utan att det helt enkelt var en fråga om förbättringar i sättet som 

utvecklarna skriver sin kod på som gjorde att kvalitén i koden ökade. 

 Automatisk testning 

Utvecklarna tyckte att det var för tidigt för att bedöma inverkan av de automatiska testerna. Det 

fanns en övervägande majoritet som trodde eller rent av ansåg att automatisk testning var någonting 

positivt i slutändan. Några av utvecklarna upplevde att det innebar mer jobb i början av 

implementeringen av autotesterna och ansåg att teamet inte skulle börja tjänat något på autotester 
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förrän längre fram i implementeringen. En av utvecklarna upplevde att han skulle våga gå in och 

uppgradera äldre kod när autotesterna kommer på plats, då detta leder till att han skulle vara mindre 

rädd för att hans ändringar skulle påverka andras kod negativt genom de kontroller som sker i 

autotestningen. 

Någon enstaka i teamet uttryckte tvivel för autotestningen. Man ansåg att kostnaderna var för höga 

jämfört med vad man fick ut av det och att autotester är energikrävande. Det uttryckte en oro för att 

det kan krävas för många olika tester och då de olika projekten som företaget har kan skilja sig rätt 

mycket så uttryckte utvecklaren en oro över att de testfall som konstruerats inte kommer att kunna 

återanvändas i framtida projekt som inte är direkt relaterade till det aktiva projektet.  

En av utvecklarna ansåg att det kan vara en fråga om övertalning för att få över de som är mer 

negativt inställda till övergången 

Några av utvecklarna ansåg att de största utmaningarna för autotestningen var att Unit testen skrivs 

ordentligt och att de inte prioriteras bort. En av utvecklarna ansåg att det kan bli en utmaning att få 

testningen till att bli en arbetsrutin. 

 

5.2.2 Team 2 

 

Metodbytet 

Nästan samtliga hade inga tidiga erfarenheter av testning före att de kom ut i yrkeslivet, Då denna 

grupp precis höll på att komma in i det nya agila systemet upplevde många att det var svårt att svara 

på ett antal frågor. Men många var förhoppningsfulla inför det nya systemet när de väl hade kommit 

in i det. Dock så fanns det åsikter om att det nya agila testmetoderna var ett stort ramverk som 

upplevdes som osmidigt. En av de tillfrågade kände tvivel över om bytet var värt kostnaderna.  

Man var positiva över att koden testades snabbare efter att den var skriven istället för att alla tester 

skrivs i slutet, detta upplevde man som en snabbare garanti för att koden var rätt än jämfört med det 

tidigare systemet, och därmed kunde utvecklarna snabbare mentalt bocka av uppgifterna, vilket 

ansågs bidra till att både kvalitén på koden ökade och att fler fel hittades. 

Ytterligare en positiv sak var att unit testerna var återanvändbara. Det framkom att deras struktur 

gjorde det lättare för andra utvecklare att följa med i hur originalutvecklaren har tänkt. 

Beskrivningarna blev mer detaljerade än tidigare. En av utvecklarna ansåg att kvalitén ökade tack 

vare bytet och påpekade att det är viktigt att testa tidigare kod. 

Det uttrycktes att de nya testmetoderna kunde vara stressande och att tester eventuellt kunde 

missas, särskilt nämndes de sista testerna innan demon visats för kunden. En av utvecklarna var 

orolig att de egna unit testerna skulle kunna ha negativ inverkan på andra utvecklares kod. 

Det framgick hos en minoritet att det upplevdes frustrerande över hur mycket fokus testningen fick 

dvs hur det planerades, det ansågs att stories tog tid och det uttrycktes frustation över att testen gick 

före koden. Testningen kunde upplevas som svår att genomföra.  

Det framkom från en av utvecklarna att det upplevdes kaotiskt och att man inte riktigt visste vad som 

skulle göras. Detta uttrycktes av en utvecklare som ”hoppigt” 

Men det fanns även tankar om att det blir lättare att hantera efter hand även om det kan upplevas 
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svårt att veta hur man skall skriva i början, 

Det upplevdes av några av utvecklarna att man efter bytet hade börjat tänka mer testning än vad 

man gjorde tidigare 

 

 Några i gruppen upplevde att de hade blivit mer ansvarstagande inför testningsdelen än de hade 

varit innan bytet till agila processer, nu är det utvecklarna som är ansvariga för att testerna utförs 

korrekt till skillnad från det tidigare systemet då projektledarna hade ansvaret att kontrollera att 

testerna var korrekta. 

En del kände sig stressade inför att hinna med testningen på ett sådant sätt som agil testning kräver. 

Det poängterades att detta kan avhjälpas genom bra testplan. Några av de tillfrågade upplevde att 

Test stories var till en stor hjälp för att strukturera upp testningen. Men om stressen blev för stor så 

fanns det en risk att delar av testningen prioriterades ned och därmed riskerade att falla bort. 

Det framfördes av några av utvecklarna att bytet till agil testning har lett till mer administration än 

tidigare. En av utvecklarna uttryckte det som att det lades ner för mycket tid på möten, tid som han 

ansåg det varit bättre om man hade lagt på utveckling. 

En nackdel är att det tog tid att skriva test och att få ordning på autotester. 

En av utvecklarna upplevde det som negativt att koden och testfallen var tvungna att ändras vid 

förändringar i specifikationen. Det framkom hos en utvecklare att han upplevde det svårt att ta tid 

att sätta sig in i continious integration aspekten av de agila metoderna. 

Men det fanns även de som upplevde att de hann med testningen bättre tack vare unit testerna, till 

skillnad från tidigare, då utvecklarna gjorde testerna manuellt kan man idag testa koden gentemot 

det färdiga testfallet automatiskt. 

 Informationsutbytet 

Många uttryckte ett behov av mer information om den agila testmetoderna. De tillfrågade upplevde 

att de förstod grundidéerna men kände ett behov av att fördjupa sig. Det fanns åsikter om att 

processen upplevdes som rörig. 

Men det fanns de som trodde på möjligheten att lära sig de nya agila metoderna under arbetets gång 

Flertalet upplever att det bildas specialisttestare, dvs att en person ständigt testar en typ av uppgifter 

medan en annan testare testar en annan sort. Detta upplevdes av en utvecklare som beroende av 

storyns utformning. 

En av de tillfrågade poängterade att det blir så naturligt i början av inlärningsprocessen men hade en 

förhoppning om att kunskapen skall spridas efter att gruppen känner sig bekvämare med de nya 

metoderna. 

Det framgick att det inte skedde något aktivt kunskapsbyte i gruppen. Utan det handlar om att folk 

gör vad de är vana vid från den tidigare processen. Det framfördes tvivel över nyttan av de agila 

arbetsmetoderna när det kom till att jämna ut kunskapsnivån. Dels saknades det intresse för att se 

till att alla kan allt och dels upplevdes det att det fanns ett praktiskt behov av specialister då dessa 

upplevs att kunna sin sak bättre än en som kan lite av varje. 

Men det uttrycktes även en vilja att lära sig så mycket som möjligt. Men generellt så trodde man att 

det skulle dröja tills man har fått ordning på processen i övrigt. 
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I dagsläget fick de utvecklare som var intresserade av att lära sig fråga sig fram om sådant de var 

osäkra på. 

Samtliga höll med om att bytet leder till att fler buggar hittas, men det framfördes även kritik om att 

den ökade mängden buggar som möjligtvis hittas inte är kostnadseffektiv. En annan röst framförde 

att han upplevde att även om fler buggar hittas så oroade han sig för att det skulle bli svårare att 

hitta buggarna som ”finns på djupet” 

Det uttrycktes positiva tankar om CTET då man ansåg att det var lätt för utvecklare att bli 

hemmablinda i sin egen kod, därför ger ett ökat antal granskare större chanser att hitta fel i koden. 

Samtliga gruppmedlemmar höll med om att autotestningen var något mycket positivt. Och 

refererade till team 3 som ett framgångsrikt exempel när det gäller den automatiska testningen 

5.2.3 Team 3 

Metodbytet 

Det här teamet var de med den mest positiva attityden gentemot bytet. Det de lyfte fram som 

fördelar var de nattliga autotesterna, att responsen från ett misslyckat test var betydligt snabbare än 

tidigare. Det lyftes även fram att integrationen av testningen av varje arbetsuppgift gjorde att 

testningen skedde mer naturligt och det upplevdes som en garanti för att delmomentet var slutfört 

och kvalitetskontrollerat, vilket upplevdes av personer i gruppen som ett naturligt avslut. 

En annan positiv punkt som lyftes fram var att gruppen blev mer involverad än tidigare i att bryta ner 

arbetsuppgiften i mindre tasks som kan delas ut till teammedlemmarna. Detta leder i sin tur till ett 

bättre fokus på uppgiften, och en bättre helhetsbild av uppgiften vilket vidare i sin tur leder till en 

känsla för vad som finns kvar att uträtta i arbetsuppgiften. 

En av utvecklarna upplevde att bytet till agil testning ledde till en god insats för infrastrukturen, vilket 

i sin tur ledde till att unit testerna rättades upp. Det upplevdes av en utvecklare att felhanteringen 

blev snabbare. Införseln av flödestester genom Selenium upplevdes som något positivt då testningen 

tidigare för komplexare flöden upplevdes som mycket tidskrävande att utföra manuellt. Något som 

idag tar 30 minuter att testa automatiskt skulle tidigare kunna ha tagit en halv dag att testa manuellt. 

Det framgick också som positivt att autotesterna ger de utanför utvecklarteamet översikt över 

arbetets gång 

En av fördelarna som nämndes var konfigureringsmöjligheterna, dvs möjligheten att bestämma vilka 

tester man vill göra på vilken version, det upplevdes även som lätt att sätta upp fallen i Jenkins och 

sedan att återanvända dem. 

Även om gruppen var överlag nöjda med den agila processen så fanns det fortfarande vissa punkter 

som ett par av teammedlemmarna upplevde som negativt. 

En av de tillfrågade upplevde att de nya agila processerna inte fungerade för projekt i mindre skala 

som bara kräver ett fåtal iterationer. Det upplevdes som att för mycket tid går åt det administrativa, 

att planera. Utvecklaren upplevde att man hellre ville komma igång. Men samme utvecklare var 

tydlig med att förklara att han uppskattade de nya agila metoderna för de större projekten. 

En av utvecklarna upplevde att autotester kunde upplevas som begränsande, att det upplevdes som 

att det blev för mycket småplock. Denne utvecklaren upplevde en oro för att det kunde bli för stark 

tilltro för autotester hos utvecklaren. 

En annan nackdel som lyftes fram var att det innebar extra jobb att rätta till testfall som slår fel, detta 

innebar att utvecklaren måste se över koden och ibland skriva om koden helt. Det ansågs att man 
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kanske inte tjänar så mycket på bytet ekonomiskt men att man i stället tjänade in det i antalet 

testtimmar. 

Några av de tillfrågade utvecklarna ansåg att kunden hade för starkt inflytande under sprintarna och 

därför kunde teamet tjäna på att inte ge kunderna för mycket makt. En av utvecklarna ansåg att det 

fanns en risk att test stories utformas för kunden istället för att de utformas som ett verktyg för 

utvecklarna. 

 

En majoritet av gruppmedlemmana ansåg att de hann med testningen, särskilt då den nu är en del av 

arbetsrutinen. Men det fanns de i teamet som ansåg att testningen kunde bli lidande om det blev för 

stressigt och/eller att suget att komma vidare med nästa arbetsuppgift blev för stort.  

En av testarna påpekade att testning kan vara olika beroende på utvecklaren och hur denne tänker 

kring kodens funktion. Det påpekades av två av utvecklarna att det finns en risk att testningen går för 

fort i början när man inte är van vid att testa. 

 Informationsutbytet 

En majoritet upplevde att de hade en bra förståelse för den agila processen i allmänhet, men en av 

de tillfrågade upplevde det fortfarande för tidigt för att göra en rättvis bedömning om man hade en 

tydlig förståelse för de agila processerna, men det ansågs att man växer in i processen ju mer man 

arbetar med den.  

De tillfrågade höll med om att i början finns det specialister i teamet som kan vissa typer av testning 

bättre än vad andra kan, men man ansåg att det var en helt naturlig del av processen. Samtliga höll 

dock med om att alla skall kunna unit testning då det är en naturlig del av arbetsgången i den agila 

processen.  

Det ansågs inte som att man hade en särskild plan för att se till så att kunskapen sprids inom gruppen 

utan det handlade mer om viljan att både lära sig och att lära ut. Det anordnades föredrag, 

workshops och föreläsningar inom gruppen för att försöka sprida ut, om man fortfarande inte förstår 

en testningsmetod så får testaren helt enkelt fråga den mest kunnige i teamet om extra hjälp, 

I gruppen fanns det de som ansåg att bytet till agila metoder leder till att man hittar fler fel i koden, 

då man har testat att köra tidigare kod in i systemet vilket resulterade i att ytterligare fel som man 

inte hade sett tidigare. 

 Automatisk testning 

Det upplevdes bland de tillfrågade som att teamet var överens om att automatiska tester var 

någonting bra för utvecklingen. En av utvecklarna poängterade att detta innebar att teamet gick åt 

samma håll och det innebar i sin tur att kvalitén på koden förbättrades. 

Det upplevdes av några av utvecklarna som en nödvändighet. En av utvecklarna lyfte fram det som 

en klar fördel när det kom till att testa stora flöden. 

Det som kunde upplevas som en utmaning när det kom till automatiska tester var följande; 

En utvecklare lyfte fram att det blev väldigt mycket att testa när man arbetar på de högre nivåerna, 

några av utvecklarna ansåg att integrationen kunde ställa till det om de inte fungerar som förväntat 
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genom att exempelvis externa moduler är off-line under testperioden. Flera av utvecklarna valde att 

lyfta fram att det krävs att man har kunskapen och känslan för att bygga autotestkoden på ett sådant 

sätt att de inte fallerar i testningen 

En av utvecklarna lyfte fram att det är en utmaning att få samtliga i teamet att arbeta med att 

integrera de agila testprocesserna i arbetet trots att de inte alltid upplever integrationen som 

någonting positivt. Att det var viktigt att hålla uppe ett intresse. 

Det upplevdes också som viktigt att utvecklarna var uthålliga nog att fortsätta att testa samtlig kod 

utan att börja tumma på testningen. 

 

5.3 Resultat av observationer 
Sammanfattningsvis så kan man säga att det efterfrågas en gemensam standard av delar inom 

testprocessen, bland annat så efterfrågades det en uniformering av unit testerna i ett gemensamt 

möte. 

Det framkommer att det är många av testarna som upplever ett behov utav att lära sig bättre om 

den agila testningen. 

Från observationerna upplevdes det som att utvecklarna kände sig stressade angående testfallen i 

testningen. 

I det tidigare skedet av studien så upplevdes det som att en stor del av utvecklarna inte riktigt var 

överens med testverktygen 

 Sprintplaneringsmötet 

Under sprintplaneringsmötet för en av grupperna upplevdes det som att utvecklarna var stressade 

och att de upplevde över lag att de förutsatta målen var väldigt tighta. På planeringen efterfrågades 

det riskbedömning. 

Det efterfrågades även att projektledarna skall försöka hindra att kunden kommer med för många 

krav. 

Relaterat till just testningen framstod det som att all testning från tidigare sprinter inte hinns med 

och får därmed skjutas över till nästkommande sprint. En annan punkt som diskuterades på 

sprintplaneringsmötet var vikten av testning. Det upplevdes som att utvecklarna själva var osäkra hur 

mycket test som behövdes. Intrycket var att i början tilldelades det för lite tid för testning, men efter 

inbördes diskussion så framkom det att det behövdes mer tid för att testa. 

Det framkom också på mötet att det finns gruppmedlemmar som är osäkra på om det är 

kostnadseffektivt med ett byte. 

 Informationsmöte om testning 

På ett särskilt möte för att informera om just omfattningen av testning framkom det mycket för 

studien intressanta synpunkter. 

Det verkade som att det var trögt för att få igång utvecklarna till att börja diskutera testning. 

Testkvadranten, som är grundläggande inom agil testning verkade obekant för en övervägande 

majoritet av utvecklarna. 

Det diskuterades mycket kring acceptanskrav, intrycket var att det var osäkert bland utvecklarna om 

hur mycket som behöver testas. Det pratades om en ”ingenjörsmässig grundnivå” för hur mycket 

som skulle testas. 
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Som på tidigare möte så efterfrågades det hur riskbedömningarna skall hanteras inom grupperna, 

det verkade finnas en osäkerhet över vem som har ansvaret för att bedöma ”riskvärdet” för en story. 

Detta var dock något som skulle framgå tidigt i processen. 

Det verkade också råda en osäkerhet över varför företaget hade bytt till agila metoder och 

framförallt agil testning. En av utvecklarna frågade ”Har kunden klagat på oss innan?” Det rådde en 

känsla av att utvecklarna upplevde att de sågs, av andra, som dåliga på sitt jobb och därav bytet. 

Under mötes gång så efterfrågades det en standardisering av unit testningen därför beslutades det 

att en unit test grupp skulle formas där de som är ansvariga för unit tester i varje team hade 

möjlighet att samarbeta. 

Det efterfrågades även att Seleniumtesterna skulle standardiseras över de olika teamen.  

5.4 Resultat av dokumentanalys 
 

5.4.1 Tidigare System 

Dessa två projekt som studerades utfördes i slutet inför övergången till SCRUM. 

5.4.1.1 Projekt 1 

I Det första projektet beräknade man en tidsåtgång på 360 timmar därav 40 timmar var reserverade 

för test. Detta ger en andel på 11.1 %. Dock så överskred man detta med 116,5 h så att tidsåtgången 

slutade på 476,5 h. varav 50 h gick till testning. Så den aktuella fördelningen blev 10.5 % för testning i 

projektet. 

I detta projekt så samarbetade företaget med en tredjepartsaktör som var anställd av kunden. Denne 

tredjepartsaktör orsakade vid två tillfällen förseningar för projektet på grund utav 

integrationsskillnader. Då dessa skillnader berodde på att tredjepartsaktören frångick den 

gemensamma specifikationen så kostade det företaget 15 timmars extra testning för att kontrollera 

att ändringarna fungerade korrekt.  

En andra faktor som drog ut på tiden var att kunden inte utförde de egna testerna i en enligt 

företaget tillräckligt önskvärd utsträckning i vilket sin tur försenade projektet ytterligare. 

 

5.4.1.2 Projekt 2 

I det andra projektet hade man en beräknad tidsåtgång på 264 timmar varav 24 timmar var 

reserverade för testning, vilket ger en fördelning på 9.1%. Dock så kortade man ner tidsåtgången i 

projektet till 140 h vilket innebär att tidsåtgången var 140 h med behållen mängd testtimmar vilket 

gav en testfördelning på 17.1%. Dock så landade man i slutet på 170,75 h åtgången tid vilket skulle ha 

gett 14.1% om man hade testat i 24 h. Dock så hade man istället testat 8.5 h vilket ger en andel på 

5.0%. 

Antalet ökade arbetstimmar under arbetets gång berodde på att kunden under projektets gång 

beställde tilläggstjänster och vid ett tillfälle behövde förtydliga delar av specifikationen som inte hade 

förmedlats rätt till företaget. Och under arbetets gång hamnade man ibland i situationer där man 

behövde avvakta i väntan på svar från kund för att kunna arbeta vidare. Vid ett tillfälle behövde man 

utvärdera mjukvara som inte levererades på det sätt som planerat, detta för att förhindra att 

projektet installerades på en instabil plattform. 

Här har man även vid minst ett tillfälle inkluderat testningen i andra delmoment vilket har orsakat en 
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skevning i fördelningen av delmomenten i tidrapporterna 

 

5.4.2 SCRUM 

För detta fall saknades det likvärdig dokumentation om arbetets gång, då det kommer till 

omfattningen av informationen. Den dokumentation som studerades för det nya systemet angav en 

task i ett projekt med ett beräknat värde på 13 points total tid. Om man läser i visma så kan man se 

mer detaljerat om hur uppgiften har strukturerats upp. Här kan man se parametrar som ”uppsättning 

av test data”, ”förbättringar, test och dokumentation” och ”Implementation, dokumentation och 

test” som tillsammans har en åtgången tid på 17,5 h. Totaltiden för att utföra projektet låg på 92.75 

h. Därmed blev andelen angiven tid för testning för tasken på 18.9 %. 
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6 Diskussion 
 

6.1 Resultat 
Till att börja med så stämde inte förväntningarna på gruppernas attityder överens med hur det var i 

verkligheten. Team 2 var betydligt mer positiva än väntat. På förhand var förväntningarna att team 2 

skulle visa större motstånd till det agila bytet. Men istället så var de övervägande positiva med ett 

mindre antal utvecklare som uttryckte sig kritiskt gentemot bytet. 

En annan aspekt som förvånade var att team 1 ansåg sig inte ha kommit igång med testningen vid 

det tillfälle då intervjuerna hölls. 

6.1.1 Intervjuer 

Som tidigare sagt var den övervägande positiva andan överraskande då förväntningarna efter att ha 

studerat artiklar i förstudien var att teamen skulle vara mer negativt inställda. Troligtvis så är en 

viktig anledning till detta är att man redan i det tidigare systemet hade ett bra fokus på test. Då 

företaget är förhållandevis litet med mindre arbetsgrupper så har det varit mer effektivt att 

kombinera utvecklarrollen med testarrollen. Detta skapade förbättrade försättningar för övergången 

till agila metoder (Puleio, 2006) då testningen är tätare förankrat till utvecklingen i de agila 

arbetsmetoderna. Och denna aspekt har orsakat problem i andra större projekt (Sumrell, 2007) där 

man har upplevt att det bildas klyftor mellan de renodlade utvecklarna och testarna, Detta har man 

som sagt lyckas undvika på företaget. 

 Kundinflytande 

En intressant aspekt var att några av utvecklarna upplevde att kunderna hade för starkt inflytande 

över att kunna göra förändringar under sprintarnas gång. Detta var av intresse då en punkt med 

SCRUM är att under sprintarna så får inte kunderna gå in och lägga till nya tasks i backloggen (Rising 

& Janoff, 2000). Dock så får man koppla in kunden för att förtydliga de beskrivningar som inte är 

tillräckligt välformulerade. Anledningen till att man tillåter detta är för att teamet skall kunna utföra 

uppgiften på ett korrekt sätt. Dock så finns det tveksamheter i frågan. Antingen rör det sig om ett 

missförstånd av kundverifieringen som utförs under varje sprint och som är till för att säkerställa att 

kunden är nöjd med produkten. Om inte så är fallet så bör man undersöka detta vidare genom att 

exempelvis utforma en enkät där man undersöker hur pass utspridda vissa åsikter är. Och om åsikten 

finns över alla grupperna så bör man diskutera detta närmare inom företaget. Dock så bör man också 

beakta att man inte alltid kan göra allt enligt ”boken” som en av projektledarna uttryckte sig när 

denne frågades om kundinvolveringen. Företaget är ett serviceinriktat företag och ibland så måste 

man tänja på reglerna för att få det att fungera i verkligheten. 

 Teoriförståelse 

Bland de tillfrågade i främst Team 1 och Team 2 så fanns det ett flertal som upplevde att de inte hade 

full förståelse för de agila testprocesserna. Dock så upplevde samtliga av de tillfrågade i team 3 att de 

förstod den agila testningen. Troligtvis så beror detta på att team 3 var det första teamet som 

övergick till den agila processen och sannolikt så fick de mer tid på sig att sätta sig in i den nya 

processen än jämfört med vad de andra teamen fick, då team 3 sannolikt hade möjlighet att testa sig 

fram vad som fungerade bäst för just deras grupp. 

Just denna aspekt är intressant då team 3 involverades mer i utformningen av de agila 
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arbetsmetoderna på företaget. Detta kan vara en stark bidragande faktor till den positiva 

inställningen för de agila arbetsmetoderna och den agila testningen då team 3 har gjort 

arbetsprocessen till deras egna. Jämfört med de andra teamen där vissa upplever svårigheter i bytet 

då de kan uppleva att de måste passa in i den förutbestämda mallen. Detta kan sannolikt bearbetas 

genom att dels föra en diskussion mellan ledning och de olika teamen sinsemellan där man får 

diskutera vilka aspekter som fungerar bra och vilka aspekter som fungerar mindre bra. För det andra 

så förbättras detta sannolikt över tiden då utvecklarna får bekanta sig mer med de nya 

arbetsmetoderna. För det tredje kan själva anpassningen förbättras om man ger de olika teamen mer 

autonomitet, att själva få bestämma lite hur arbetsprocessen bäst anpassas för det egna teamet för 

att de skall kunna arbeta så effektivt som möjligt. 

 Agil Testning 

Många av de tillfrågade upplevde att de inte alltid hann med att testa. Detta är intressant då man 

inom agil testning ser testning som en del av utvecklingen och att en uppgift inte anses som slutförd 

innan den har klarat testerna. Det gav intrycket av att det inte handlade om någon ovilja till att testa, 

utan att det handlade mer om att tiden inte alltid räckte till för att utveckla alla uppgifter och att 

testa dem utan att man missar sprintens förutbestämda mål. Anledningen till att detta sker skulle 

kunna vara felbedömningar i pointsvärderingen och i så fall är detta sannolikt något som kommer att 

förbättra över tid då de olika teamen skapar sig en bättre uppfattning om uppgifters omfattning. 

Men det skulle också kunna vara att man i teamet tar på sig för många uppgifter i varje sprint, och 

om så skulle vara fallet så bör man minska på den förväntade mängden producerade points för varje 

vecka för att säkerställa att samtliga tasks under sprinten slutförs på ett tillfredsställande sätt utan 

att lämna kvar restuppgifter. 

 Kunskapsutbytet 

Många av de tillfrågade upplevde att det fanns ”experter” i de olika teamen som alla kunde en 

testningsmetod väldigt bra jämfört med de andra. Detta upplevdes som lite oroande då detta inte 

stämmer överens med Crispins framgångsfaktorer för agil testning (Crispin, 2009). När man arbetar 

och testar agilt så är kunskapsutbytet mycket viktigt och därför bör detta uppmuntras. Genom att se 

till så att alla har förståelse över samtliga testmetoder så kan man säkerställa att arbetet inom 

teamet inte blir lidande den dag då ”specialisten” försvinner på grund utav sjukdom eller att denne 

på annat sätt lämnar gruppen. En annan positiv aspekt är att genom att hålla en bred kunskapsnivå 

så skapar man ett gemensamt språk som samtliga i gruppen förstår och därmed förenklar det 

kommunikationen sinsemellan i gruppen. 

Detta är något som måste uppmuntras av ledningen. Både genom att motivera till att 

kunskapsutbytet sker och genom att hjälpa till att arrangera kunskapsutbyten över gruppgränserna. 

Detta skulle kunna anordnas genom exempelvis interna diskussioner, seminarium och föreläsningar. 

Fördelen med detta är att alla utvecklare på företaget kan ta del av varandras kunskaper och 

ledningen kan få en översikt vad som kan behövas bearbetas för att förbättra produktiviteten 

ytterligare.  

 Attityden 

Efter att ha studerat intervjuerna så är det intressant att jämföra de olika teamens attityder till 

testningen. 
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Team 1 ansåg sig själva fortfarande vara i inlärningsprocessen för de agila testmetoderna och det gav 

intrycket till att man testade sig fram till olika idéer angående testningen, i slutändan verkade man 

anse det som någonting positivt. 

Team 2 var när rapporten skrevs precis i uppstarten av sina agila testmetoder vilket innebar att de 

var de mest skeptiska gentemot den agila testningen, vilket ter sig helt naturligt när det kommer till 

byten av arbetsmetoder. Dock så var det av intressant att man i detta team lyfte fram team 3 som ett 

föredömligt exempel när det kom till automatiska tester och det gav intrycket av att team 2 

eftersträvade att likna team 3 när det kom till testning. Vilket skulle kunna vara en antydan om att 

team 2 anser sig vara det team som mest måste anpassa sig efter en mall som har formats av de 

föregående teamen. 

Team 3 upplevdes ha sitt fokus på vikten i att bibehålla den höga standarden inom testerna. De 

upplevde att det är viktigt att motivera utvecklarna att alltid följa procedurerna för att se till så att 

testningen alltid blev grundligt utförd. 

 Framtidstro 

Intervjuerna gav intrycket av att man nu såg mer positivt på att utföra testningen och dess effekter 

på kvalitén hos produkten än jämfört med tidigare. Detta låter som en framgång då det är vanligt 

bland utvecklare att man se på testning och testning som ett hinder som måste övervinnas i ett 

projekt. Därmed är det positivt att man nu istället för att se på testning som en sträng kontrollant 

istället börjar se på testning som ett verktyg för att säkerställa att kvalitén hos den kod som 

utvecklarna skriver hålls konstant hög. 

6.1.2 Observation 

Osäkerhet kring agila metoder 

Utöver att observationerna i vissa fall agerade som en konfirmering av vad som kom fram i 

intervjuerna så var det intressant att några av utvecklarna upplever bytet av arbetsmetoder som 

kritik på deras egna arbetsmetoder och undrar över om bytet är ett svar på kundklagomål. Detta kan 

ses som ett symptom på den teknologistress som beskrevs i teorikapitlet. Man skulle kunna anta att 

stressen grundar i en teknologisk oro för att ens tidigare arbetssätt inte var tillräckligt bra 

presterande och att bytet eventuellt skulle leda till att man ersätts av någon mer kunnig (Tarafdar, Tu 

& Ragu Nathan, 2010). Detta bör dock undersökas vidare för att säkerställa orsakerna för denna oro. 

Även det faktum att man vid ett tillfälle pratade om en ”Ingenjörsmässig grundnivå” när det kommer 

till testning är intressant, då det antagligen grundar sig i en osäkerhet över när man har testat en 

produkt i tillräckligt stor omfattning, vilket verkar vara ett vanligt fenomen vid övergången till agila 

arbetsmetoder. Med de tidigare arbetsmetoderna så ställer man upp en större spännvidd på olika 

testfall som skall testas, där man får täcka de mer udda fallen. Att gå från detta till en mer 

strömlinjeformad testning där man skalar bort de flesta tester som inte har angetts av kunden 

upplevs troligtvis som förvirrande av många och behöver man gå igenom detta med de utvecklare 

som känner sig osäkra. 

I både fallet med oron över bytet av arbetsmetoder och osäkerheten över testningen så grundar det 

sig delvis på att som många utvecklare uttryckte i intervjuerna, att de inte har full förståelse för den 

agila testningen. Detta gör sig klarare när under ett möte angående testning, då nästan samtliga 

kände sig obekanta med den agila testkvadranten som är grundläggande i agil testning. 
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 Lösningsförslag 

För att råda bot på det här så är det viktigaste att ledningen lägger mer resurser på att förklara varför 

man har valt att göra bytet till SCRUM, vad man tror att bytet kommer att leda till och hur man skall 

ta sig dit. Ledningen bör också ta sig tid om behovet fortfarande finns att informera om och diskutera 

testningen med utvecklarna. Genom att föra en dialog med utvecklarna så får ledningen en bättre 

överblick över vad som upplevs problematiskt bland utvecklarna, vilket ger ledningen bättre 

möjligheter till att åtgärda dessa problem.  

Även om man i dagsläget är långt gångna när det kommer till införseln så skulle det kunna vara 

företaget till gagn om de involverade utvecklarna mer i utformningen av arbetsmetoderna. Detta 

skulle minska den skepticism som finns hos en del utvecklare och göra det lättare för utvecklare att 

ta till sig systemet som något eget och därmed skulle de förhoppningsvis ha lättare att acceptera 

bytet. (Tarafdar, Tu & Ragu Nathan, 2010). 

Informationsutbytet bör dock inte vara ensidigt, utan genom att lyssna på de utvecklare som 

upplever tveksamhet inför bytet, så kan ledningen ta del av deras synpunkter i frågan. En del kan 

faktiskt vara mycket välgrundade och motiverade då de som slutanvändare besitter kunskaperna om 

det dagliga bruket av systemet och vilka aspekter de behöver för att kunna utföra arbetet på ett 

effektivt och tillfredställande sätt.    

 

6.1.3 Dokumentanalys 

Begränsningar 

Det är viktigt till att poängtera att på grund av inkompatibilitet mellan de olika mätmetoderna blir 

det svårt att göra en fullkomligt korrekt jämförelse. 

Till att börja med så innebär systemet med points svårigheter att räkna tiden rätt. Syftet med points 

är att komma bort från tidmätningen och istället bilda en estimering över hur mycket tid en uppgift 

tar till förhållande av andra. Då detta kan te sig väldigt abstrakt, då får man anta att det inte alltid blir 

korrekta bedömningar utan istället så händer det ibland att man överskattar eller underskattar 

tidsåtgången. 

Men för att åtminstone kunna försöka göra en ansats så har värdet omvandlats till 8 timmar per 

points vilket innebär att tasken som studerades skulle kunna översätta till 104 estimerade 

arbetstimmar. Och därmed kan ansatser till jämförelser göras. 

 Analys av resultatet 

Till att börja med så kan man i den här jämförelsen se att den task med agila metoder som jämfördes 

lyckades hålla tidsbudgeten med god marginal än jämfört med de äldre projekten som studerades, 

där det ena fallet spräckte tidsbudgeten rätt rejält. Dock så skulle man kunna härleda åtminstone 

delar av anledningen till att tidsbudgeten sprack i dessa fall till tre faktorer som orsakade att man 

blev tvungen att tänka om i projektet.  

Det här skulle man kunna härleda till behovet av att vara agila. Genom bytet till agila metoder så kan 

företaget snabbare organisera om sig gentemot oförutsedda förändringar och angripa uppgiften på 

ett alternativt sätt. Detta innebär att man i längden kan vara mer tidseffektiva. 
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En faktor som var intressant var att procentsatsen för testning i projektet ökade med bytet till agila 

metoder, till skillnad från den förväntade sjunkningen. Och om man betraktar att man i de agila 

arbetsmetoderna inkluderar testningen i slutförandet av en arbetsuppgift så kan man anta att det 

sker ännu mer testning i projektet än vad som angivits. Men man får också betrakta att i det projekt 

som studerades så klumpades tester ihop med andra uppgifter utan att fördelningen redovisades 

vilket kan ha skevat resultatet något. Man bör även betrakta det faktumet att de agila metoderna är 

något nytt på hela företaget och därmed får man anta att utvecklarna fortfarande håller på att putsa 

på sina arbetsmetoder för att effektivisera dem i framtiden. Sannolikt så kommer tiden som läggs på 

testning sjunka efter hand. 

 

6.1.4 Hur pass bra arbetar företaget efter de agila testprinciperna och 

nyckelfaktorerna? 

De nio principerna för agil testning 

När det kommer till Hendrickson nio principer (2008) så följer företaget de flesta principer väl. Från 

intervjuerna fås intrycket av att utvecklarna anser att testningen är mer drivande än vad det var 

tidigare. Man har också kommit ifrån tanken om a testningen är något som enbart sker under en 

bestämd fas och nu istället så testar man över hela utvecklingsprocessen. Det som företaget hade 

som en stark fördel innan de gick in i bytet till agila arbetsmetoder var att man redan innan 

kombinerade utvecklarrollen med testarrollen. Detta gav företaget en stor fördel då man som 

utvecklare är mer mottaglig för nya testmetoder när man förstår testning bättre sen tidigare. 

Genom att man nu använder sig av nattliga automatiska tester då dagens skrivna kod testas så får 

man betydligt snabbare och mer frekvent feedback än tidigare när man utförde dessa tester 

manuellt. 

Hur företaget åtgärdar buggarna i koden är inget som direkt togs upp i intervjuerna, vilket innebär 

det är inte säkerställt i rapporten, men observationerna gav insyn i hur systemen fungerar och 

genom att prata med utvecklarna på företaget fick man intrycket att tester som inte går igenom de 

nattliga automatiska testerna är något som utvecklaren måste åtgärda snarast innan man kan gå 

vidare till nästa uppgift och därmed borde man kunna anse att företaget har som princip att se till så 

att buggar åtgärdas snarast. 

Företaget har även kraftigt minskat på dokumentationen för att strömlinjeforma processen. Dock så 

är det intressant att under den tid studien fortskred på företaget så höll man en utvärdering av i 

vilken utsträckning som man bör dokumentera för att underlätta bedömandet av hur man bör testa 

de olika tasks som teamen arbetar med. Lyckligtvis så bestämde man sig på en lösning där man 

använder en form av checklista för att snabbt markera hur uppgiften skall testas. Vilket helt 

överensstämmer med Hendricksons agila test principer. 

Dock så är man inte riktigt i mål när det kommer till de resterande tre punkterna. Från intervjuerna 

så gavs intrycket att man ibland slarvade med testningen när man var under stress. Resultatet av 

detta blir att uppgiften inte kan räknas som slutförd då testningen ingår som ett moment för att 

kunna avfärda uppgiften som avslutad. Detta leder lite till den andra principen som inte riktigt är i 

mål. 

Det verkar just nu råda en förvirring över vad man skall förvänta sig av testningen. Givetvis så håller 
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sig alla till de testkrav som finns i testspecifikationen, men en del verkar osäkra till hur de skall 

förhålla sig till sådant som inte nämns i testspecifikationen. En del utvecklare på företaget verkar 

uppleva det som slarvigt att inte utföra sådana tester. Därför blir det svårt att bedöma den rätta 

balansen mellan de specificerade kraven och de förväntade kraven. Detta är något som man bör 

diskutera vidare på företaget. 

Den sista punkten som inte riktigt stämmer rör synen på testningen. Inom vissa skolor inom 

programmering så använder man sig av testdriven utveckling (egentligen Test Driven Development – 

TDD). Detta är något som det verkar råda osäkerhet om på företaget. Det finns de som anser att det 

är en självklarhet att man utformar testerna före man skriver koden och det finns de som anser att 

testerna är något som bör skrivas efter att koden är slutförd. Detta skapar en viss inkonsekvens, och 

även detta är något man bör diskutera inom företaget, vilket sätt man bör utveckla på. 

 De sju nyckelfaktorerna för lyckad agil testning 

Om man jämför företaget med Crispins sju nyckelfaktorer för framgångar inom agil testning (2009) så 

blir bedömningen att företaget har lite mer att jobba med än jämfört med de nio principerna. Dock 

så gör man på företaget ansträngningar för att lösa dessa problem, men företaget behöver göra mer 

för att komma i mål. Till att börja med det som företaget redan har lyckat med är införseln av 

automatiska regressionstester, och detta är något som nästan samtliga utvecklare ser positivt på. 

Genom dessa automatiska regressionstester så får utvecklarna feedback på deras kod, denna 

feedback gör att de kan lösa felaktigheter snabbare än annars. 

Under studien så framkom det att man har ett gott samarbete med kunden då man regelbundet har 

kontakt med kunden och låter denne lämna feedback på produkten mellan sprintarna. Och att man 

regelbundet verifierar utvecklingen under sprintarna gentemot kunden kan ses som ett ytterligare 

tecken på den service företaget ger kunden för att förbättra samarbetet. 

Sedan finns de punkter som inte riktig stämmer ännu, dock så gör man mycket rätt genom att 

använda sig av hela teamet. Alla i teamet uppmuntras till att tänka testning, och genom de dagliga 

SCRUM mötena så kan utvecklarna i teamet sammanstråla hur det går i arbetet, vad som är gjort och 

vad som behöver göras. Det som man har kvar att göra i den här punkten är att få igång teamet till 

att lära ut sina kunskaper till de andra i teamet så att man får en kunskapsbredd, dock borde detta 

vara något som kommer att komma senare när utvecklarna känner sig mer självsäkra med de agila 

metoderna. 

Bland utvecklarna verkar det finnas en osäkerhet över hur man tänker agil testning, särskilt med 

åtanke att den agila testkvadranten var obekant för nästan samtliga utvecklare. Avsaknaden av 

kunskapen om testkvadranten och att det finns en osäkerhet över fördelarna av vissa aspekter inom 

agil testning kan ses som ett tecken på denna osäkerhet. Därför bör men i ledningen informera mer 

om fördelarna med agil testning och att man lägger ner mer tid på att lära ut de grunder inom agil 

testning som saknas hos utvecklarna. Genom att lära sig de grunder som utvecklarna inte förstår så 

blir lättare för utvecklarna att se fördelarna med agil testning och detta göra troligtvis i sin tur att de 

blir mer angelägna till att lära sig att använda de agila testmetoderna på ett för företaget fördelaktigt 

sätt. 

Företaget måste också uppmuntra utvecklarna till att se helheten av projektet, och till att använda 

sig av de verktyg som ges av företaget. Exempelvis så bör teamen uppmuntras till att använda sig av 

CTET i sina sprintar. Då detta är något som är uppe till var team att själva avgöra när det skall 
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användas.  Detta skulle man kunna göra genom diskussioner mellan teamen och genom att ledningen 

lyfter fram lyckade exempel av CTET för att motivera till att det används oftare. Dock så bör företaget 

säkerställa att alla teamen är medvetna om att verktygen finns att tillgå och hur dessa verktyg bör 

användas för ett så effektivt resultat som möjligt. 

Genom att arbeta med alla dessa punkter och genom att se till så att det inte finns några oklarheter 

med att arbeta agilt, och genom ett utbyte av information och förhandlingar mellan ledning och 

utvecklare kan man uppnå den sista punkten, att man bygger upp en stadig och för företaget 

användbar grund av agila arbetsmetoder, utav bara farten. 

 

6.2 Metod 
I överlag så var insamling av data bra. Genom att triangulera, dvs att samla in data starkt relaterade 

till varandra genom olika källor så kunde arbetet skrivas med så lite bias som möjligt. Rent praktiskt 

så är det dock en omöjlighet att skriva något som är hundra procent fritt från bias. 

Spridning på insamlingen av data var bra och att uppdelningen mellan kvalitativa och kvantitativa 

data på olika områden planerades på förhand förhindrade att hantering av data blev rörigt. 

Det kvantitativa data som skulle samlas in, var tänkt att röra de rent mätbara mätningarna såsom hur 

stor minskningen av antalet manuella mantimmar är. För att samla in det så effektivt som möjligt så 

planerades det att dokumentanalysen skulle användas till det ändamålet. 

När det kommer till kvalitativ data låg fokus främst på intervjuerna och observationerna. Dessa två 

alternativ ger helt enkelt bäst insikt i dessa ämnen och de gav bättre möjlighet att komma med 

följdfrågor för att kunna ge ytterligare fördjupning i ämnet. 

Det hade gått att leta kvalitativ data genom dokumentanalysen, men där är men mer beroende av 

hur pass detaljerad författaren var när denne sammanställde dokumentet, därför krävs det en 

förmåga att kunna läsa mellan raderna. En annan försvårande svårighet är man inte alltid har 

möjlighet till att fråga författaren om ytterligare detaljer. 

 

6.2.1 Intervjuer 

Intervjuerna är den metod som har gett de bästa möjligheterna till att samla in data relaterad till 

studien. Detta beroende på att det är intervjuledaren som styr över intervjuns utformning och att det 

är lättare att följa upp de spår som kommer upp från intervjuerna. 

Dock så kan intervjufrågorna orsaka en del bekymmer, då det är lätt att älta dem i oändlighet för att 

få fram de ”perfekta frågorna” så att man täcker in precis allt som kan tänkas behöva veta. Det gäller 

att hålla frågorna så neutrala som möjligt vilket får anses som lyckat(Se Bilaga A). Det enda man kan 

ifrågasätta är om frågan om förbättringar efter bytet till agila arbetsmetoder kan anses som ledande, 

dock så kompletterades intervjuguiden med en fråga om de problem som uppstått för att motverka 

att intervjun blev vinklad. Dock så kunde man ha frågat mer direkt om det tidigare systemet för att 

senare kunna göra en ännu bättre jämförelse. 

Vidare när det gäller intervjuerna så krävs det bra och välformulerade frågor, vilket kräver goda 

förkunskaper inom området för att kunna ställa de ”rätta” frågorna. 

Man måste också betrakta vem som man frågar vad. En del frågor kanske helt saknar relevans för ett 

objekt medan en helt annan har väldigt mycket att säga i det fallet. 
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Alla påverkas av den egna attityden till olika ämnen, men om man kan se anledningarna och motivera 

varför man tror detta spelar roll så kan man troligtvis räta ut risken för bias och därmed blir 

rapporten mer trovärdig för läsaren. 

 Svårigheter 

Ett problem som uppstod i samband med intervjuerna var författarens hörselskada. 

Delvis kan det orsaka behov av upprepningar vilket i sin tur skulle kunna leda till att intervjuobjekten 

håller sina svar avsiktligt kort och eller simpla. Detta vore en nackdel för det skulle innebära att viktig 

information missas. 

För det andra så innebär hörselskadan att väldigt mycket fokus läggs på att höra vad som sägs i 

intervjun. Detta innebar att exempelvis kroppsspråk och tonlägen eventuellt missades. 

Detta skulle delvis kunna ha avhjälpts genom att spela in intervjuerna på en ljudupptagningsmaskin, 

och att intervjuledaren själv fokuserade på yttre signaler under intervjun. Dock så skulle detta ha lett 

till att intervjuledaren hade varit mindre uppmärksam under själva intervjun och till att följdfrågor 

kunde ha missas och/eller att intervjuledaren upplevt som ointresserad av intervjuobjektet. Därför 

hade den bästa lösningen varit om intervjuledaren hade samarbetat med någon annan under 

intervjuerna. Det hade inneburit att en av de som intervjuade hade kunnat hålla intervjun medan den 

andra var uppmärksam för kroppsspråk och lyssnade efter speciella tonlägen. Detta var dock inget 

som det fanns direkt möjlighet till på företaget  

6.2.2 Observation 

Observationerna utfördes efter författarens bästa egna förmåga. De rätta observationsmetoderna 

valdes för de olika observationerna. Mer deltagande observation under demonstrationer av de olika 

systemen på företaget. Detta för att förbättra chanserna att förstå systemet främst för att kunskapen 

om dessa system skulle komma till nytta senare under bland annat intervjuerna. 

Under företagsmötena var observatören mer fokuserad på strikt observation, detta av två 

anledningar. Dels för att minimera observatörens inverkan på vad som hände, då det hade väsentligt 

hade påverkat mötet om mötet hela tiden hade stannat upp för att fråga om detaljer. Detta skulle 

troligtvis haft en negativ inverkan på trovärdigheten i observationerna. För det andra så skedde 

observationerna på detta vis av respekt då mötena var officiella och för att förhindra att orsaka 

förseningar i mötena.  

 Svårigheter 

Olyckligtvis så var det observationerna som påverkades mest negativt av författarens hörselskada då 

observationerna nästan helt uteslutande utfördes då objekten befann sig i större grupper, vilket 

gjorde det svårare att uppfatta vad som sades. Det leder till att författaren kan ha missat, alternativt 

missförstått viktig information som hade kunnat utläsas av en normalhörande. Men förhoppningsvis 

förbättrades detta under tiden på företaget då författaren fick en bättre känsla för rösterna. 

Men för att åtgärda detta så fanns det ibland möjlighet att gå igenom mötena med 

företagshandledaren för att sammanfatta en översiktlig bild av mötets innehåll. 

Det är viktigt att poängtera att observationerna är något som går betydligt lättare, ju bättre 

förståelse man har för företaget och dess struktur. Till en början så är det svårt att förstå alla 

referenser till projekt och system eller hur hierarkin på företaget fungerar, men efter ett tag så får 

man bättre förståelse för företaget och därmed blir det lättare att följa med under mötena. 
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6.2.3 Dokumentanalys 

Dokumentanalysen är den datainsamlingsmetod som blev minst som planerat på förstadiet. För det 

första så orsakade de två olika inrapporteringssystemen, före och efter bytet, en del 

jämförelseproblem då de inte är direkt jämförbara. Utöver detta så la man inte längre in testningen 

som ett separat moment i det nya systemet, vilket i för sig är helt naturligt val, då man nu ser 

testningen som en integrerad del av utvecklingsprocessen. 

För det tredje så gjorde systemens känsliga natur det svårt att få direkt tillgång till databasen, utan 

man blev starkt beroende av de rapporter som företaget gav tillåtelse att ta del av. 

Då en av aspekterna av att arbeta agilt innebär att man minskar på mängden dokumentation som 

skrivs så fanns det inga jämförbara rapporter i det nya systemet, som de rapporter som skrevs under 

det tidigare systemet. De äldre rapporterna var väldigt välskrivna och det gick lätt i att följa vad som 

hände under projektets gång. Detta gjorde det lätt att hitta när det uppstod fel, varför de uppstod 

och hur de påverkade projektet i övrigt. 

På grund utav det lilla antalet studerade rapporter så kan man säga att det inte går att dra några 

tillförlitliga slutsatser av dokumentanalysen. Däremot så skulle de kunna ligga grund till framtida 

utvidgade dokumentanalyser. 

 

6.2.4 Källkritik 

För att försöka säkerställa att en god grundkvalitet hos källorna hålls så har studiens teoridel främst 

grundat sig källor som finns i universitetet artikeldatabas och som har varit tillgängliga genom Google 

scholar då dessa får anses som seriösa databaser för forskningsrelaterade artiklar och utskrifter. 

De källor som kommer från andra platser än dessa databaser har hittats i tidigare godkända arbeten 

och exjobbsrapporter från Linköpings universitet. Då dessa rapporter har granskats så bedöms dessa 

källor som trovärdiga och godkända för användning.  När det kommer till valet av källor i databaserna 

så har bedömningen av artiklarnas status och tillförlitlighet baserats på hur många andra som har 

refererat till artikeln jämfört med andra liknande artiklar, utöver detta så har artikelns 

publikationsplats utvärderats för att kontrollera tillförlitligheten ytterligare.  

Då ett antal artiklar är utdrag från konferenser så fanns det först tveksamhet inför deras trovärdighet 

då dessa först gav intrycket att konferenser är mer ett kontaktutbytes tillfälle hellre än ett forum för 

att lansera resultat av högt stående forskning. Men detta visade sig vara fel att anta, då examinatorn 

från Linköpings Universitet påpekade att inom datarelaterade ämnen så är konferenser en av de 

främsta källorna till forskning inom ämnet. Därmed kan dessa artiklar ses som trovärdiga. 

Nu i efterhand så finns det en osäkerhet för relevansen till exjobbet hos några av de stycken som är 

relaterad till testning i teoridelen. Det är osäkert om den fakta som har fåtts från den tidigare 

kurslitteraturen är applicerbar på agil testning, då denna bok fokuserar främst på vattenfallsmetoder 

över agila metoder. 

När det kommer till artiklar relaterade till datainsamlingsmetoderna och främst den artikel som rör 

intervjuerna, kan det upplevas att det skulle gå att hitta ytterligare bättre källor att använda sig av. 

Dock så fanns det hos författaren en redan etablerad förtrogenhet för samtliga insamlingsmetoder 

då författaren har används dem ett flertal gånger under studietiden. Så deras syfte tjänade mer som 

referenser för att säkerställa att insamlingsmetoderna skedde på ett korrekt sätt och för att förklara 

de bakomliggande teorierna för de olika metoderna. 



 

55 
 

6.3 Arbetet i ett vidare sammanhang 
 

6.3.1 Etiska aspekter 

En etisk aspekt av examensarbetet är att för att skydda företagets kundkontakter så har författaren 

gemensamt med företagshandledaren och examinatorn beslutat om att anonymisera företaget. 

En annan etisk aspekt är gentemot studiens intervjuobjekt för att dels skydda företaget men främst 

de själva så att de skall känna sig fria att uttrycka sina åsikter har författaren valt att inte skriva deras 

namn i skrift. Av samma anledning återges intervjuerna med omskrivningar av en del citat och uttryck 

istället för att ordagrant skriva ner vad som sades. 

Under studiens gång framgick det att det skulle kunna bli ett etiskt dilemma att härleda en del av 

teorin till resultatet av intervjuerna då det upplevdes att det fanns en överhängande risk att det 

skulle gå att läsa mellan raderna vem som tycker vad för systemet. Detta främst då det inte är tydligt 

hur relationen mellan utvecklarna och projektledarna ser ut, men oavsett vilket så vore det bra att 

försöka anonymisera så mycket det går för att undvika att studien kan riskera att få negativa 

konsekvenser för enskilda anställda för företaget. 

 

6.3.2 Samhälleliga Aspekter 

För företaget så är tanken att studien kan ge en insikt hur deras anställda påverkas utav bytet till de 

nya arbetsmetoderna. Och hur de kan bearbeta de negativa effekterna för att snabbare få en så 

effektiv produktion som möjligt. Arbetet bör också ge företaget insikt om hur de bör hantera 

framtida förändringar på företaget för att undvika att missnöje bland de anställda uppstår. 

Om man enbart ser på andra mjukvaruutvecklingsföretag så kan rapporten ge insikt i de viktiga 

komponenterna inom agil testning och hur de fungerar. Vad man bör tänka på när man övergår till 

agila arbetsmetoder och främst när man övergår till agil testning. 

I ett vidare sammanhang så kan rapportern läsas av andra företag och att man får upp ögonen för 

hur människor påverkas av förändringar och att man får upp ögonen ytterligare för teknologistress. 

Om man undviker att stressa upp de anställda i onödan så kan företagen få en gladare personal, och 

är personalen nöjda så leder det förhoppningsvis till att de blir mer effektiva och produktiva. 
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7 Slutsatser 
Om man återkopplar till syftet med exjobbet så kan man se att rapportens främsta syfte har varit att 

beskriva hur utvecklarna på företaget har upplevt bytet till agil testning.  

I rapporten finns det även ett delkapitel som beskriver företagets arbetsprocess mer ingående och 

beskriver, när momentet utförs, vem som utför momentet, hur momentet utförs och varför man 

utför momentet. 

När det kommer till den objektiva granskningen så har studien dock inte kritiskt granskat varje 

moment i företagets agila testprocess individuellt, utan granskningen slutade mer i ett 

helhetsperspektiv av de agila testmetoderna man använder sig av på företaget. Dock så har studien 

sammanställt vad som fungerar och vad som inte fungerar när det kommer till agil testning på 

företaget. Företaget kan använda sig av den information som framkommer i rapporten för att kunna 

förbättra den agila testprocessen man använder sig av på företaget. 

När det kommer till de frågeställningarna som formulerades i början av studien så kan man 

sammanfatta svaren på följande sätt: 

Hur har utvecklarna upplevt bytet till agil testning? 

Studien visar att utvecklarna har överlag en positiv inställning till bytet till agil testning. Det finns 

dock en osäkerhet över varför man har bytt och vad just agil testning innebär. Det verkar som om ju 

senare övergången har skett i gruppen ju oklarare upplevs den agila testningen. 

Över samtliga grupper verkar det fortfarande finnas en vilja till att hålla sig kvar till förutbestämda 

roller inom projektet, men detta är något som många hoppas korrigeras över tid när man känner sig 

mer bekant med systemet. 

Utvecklarna verkar ha en god framtidstro för den agila testningen. 

Har bytet till agil testning lett kvantitativt mätbara förbättringar genom t.ex minskat antal testtimmar 

och/eller antal supportärenden? 

Den här frågan lyckades studien inte besvara då det visade sig betydligt svårare att få fram värdefulla 

resultat. Delvis på grund utav de stora skillnaderna mellan det tidigare och det nya arbetssystemet 

och delvis för att det var svårt att få tillgång till data, så urvalet blev väldig begränsat. Sen bör man 

betrakta att det ännu är tidigt i övergången till agil testning och därmed kan det krävas en tid innan 

utvecklarna har nått sin kapacitet när det kommer till effektivitet. 

Finns det individuella komponenter i den agila testprocessen som fungerar mindre bra och vad kan i 

så fall göras för att förbättra dessa? 

Ja det finns vissa moment som inte riktigt fungerar som det är tänkt ännu. 

 Många utvecklare upplever sig osäkra kring agil testning, kan avhjälpas genom tydligare 

information från ledningen och gemensamma föreläsningar 

 Många upplever att det kan bli stressigt med testningen och att de då måste prioritera bort 

testningen för att hinna med andra uppgifter. Kan lösas genom att utvecklarna får mer tid till 

att testa 
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 Ingen kunskapsbreddning sker i grupperna. Detta skulle kunna avhjälpas genom att tid sätts 

till att hålla föredrag om de olika testmetoderna, dessa föredrag skulle kunna hållas över 

gruppgränserna. Alternativt så kan man uppmuntra till mer pair programming. 

 

Även om det finns brister i hur man hanterar aspekter de agila testmetoderna så framkom det i 

studien att företaget har gjort mycket rätt innan för att underlätta bytet till agil testning, och 

samtliga av de punkter som studien har tagit upp i resultatdelen kan anses vara helt korrigerbara för 

företaget utan några större problem 

För företaget kan den här studien ligga som underlag för att på ett effektivare sätt utföra övergången 

till agila metoder och agil testning. Och om övergången sker snabbare så kan företaget snabbare höja 

sin effektivitet och konkurrenskraft på marknaden, vilket i sin tur förhoppningsvis leder till förbättrad 

utdelning. 

För utvecklarna så skall rapporten leda till en lättare övergång till agil testning och att de skall känna 

att de förstår agil testning bättre. Förhoppningsvis så leder det till mindre potentiell frustration. 

Syftet är även att utvecklarna kan ha nytta av studien genom att den kan skapa tankar om hur man 

bör genomföra framtida process eller teknologibyten. 

För eventuella forskare kan rapporten ge uppslag för de problem som kan uppstå när man gå över till 

agila metoder. Rapporten kan också förhoppningsvis bidra med data till större sammanställningar om 

hur anställda reagerar på större förändringar i ett företag. 

Slutligen så är rapporten tänkt att kunna bidra till att lyfta fram testning och dess funktioner och 

effekter. Testning måste anses som en mycket viktig komponent, som behövs för att hålla en hög och 

konstant standard i kvalitén hos de mjukvaruprodukter som man utvecklar.  

7.1 Framtida Arbete 
Om mer tid hade funnits till studien så hade följandepunkter kunnat utforskas: 

 Utforma en enkät för att undersöka kvantitativt hur pass spridda en del av åsikterna, som 

framkom i intervjuerna, faktiskt är 

De åsikter som har samlats in i rapportern var kvalitativa vilket innebär att det inne går att klargöra 

särskilt tydligt om en åsikt delas av de andra på företaget. Det kan vara så att en del utvecklare håller 

med en åsikt men att det helt enkelt inte kom till uttryck under intervjun eller att man inte riktigt 

vågar säga det rakt ut. 

Genom att samla in kvantitativ data så kan man skapa en tydligare bild över vilka åsikter som råder 

bland utvecklarna. Då kan företaget göra en bedömning av utvecklarnas uppfattningar i olika frågor 

och hur företaget bör hantera dessa åsikter. Genom exempelvis visa vad som behöver förtydligas i 

informationen till utvecklarna och skapa en bild av vad som i dagsläget fungerar bra. 

 Utöka den kvantitativa studien av hur antalet testtimmar har påverkats.  

Den studie av de kvantitativa data som skedde under examensarbetet kan inte ses som fullständig, 

därför bör man utöka denna genom att dels studera fler projekt med de tidigare testmetoderna och 

genom att utföra mer noggranna studier av hur det fungerar med den agila testningen.  
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Exempelvis så skulle man kunna följa projekten i ett par sprintar. Genom att intervjua utvecklarna 

tidigt under sprinten om hur de estimerar antalet testtimmar för en uppgift under sprinten och sedan 

göra uppföljningar om hur många timmar det tog. På så vis så kan man skapa data som går att 

jämföra bättre med det tidigare systemet än i dagsläget. På så vis så kan man skapa en mer realistisk 

bild över om det har skett en rent ekonomisk förbättring i antalet test timmar.  

 Granska de individuella momenten i företagets testprocess närmare och kritisk granska dessa 

för att se om de kan förbättras ytterligare för att passa in med utvecklarnas behov. 

I arbetet så gjordes det enbart en översiktlig kritisk granskning. Man bör nog studera de individuella 

komponenterna mer noggrant för att skapa en bild av hur de påverkar varandra och skapa en bild av 

när de kan ha negativ effekt på utvecklingen. Genom att identifiera dessa brister i systemet och lägga 

fram förslag på förbättringarna så kan man göra testprocessen mer effektiv vilket förhoppningsvis 

leder till att både företagsledningen och utvecklarna blir mer nöjda med sin testprocess. 

 I framtiden utföra en följdsstudie för att se om utvecklarna får det lättare att ta till sig de 

agila testmetoderna efter att rapporten skrivits. 

Efter att datainsamlingen i projektet avslutades och under den tid då denna rapport skrevs så skedde 

det ett antal förändringar på företaget. Exempelvis så påbörjades team 2 sin övergång till agil 

testning med mycket goda resultat. Det skulle vara av intresse att studera hur team 2 tänker kring 

agil testning efter den lyckade övergången. Vad som har gjort att det gick så bra att ta till sig den 

agila testningen och om detta kan lyftas över till de andra teamen för att effektivisera dem 

ytterligare. 
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Bilagor 
 

Bilaga A: Intervjufrågor 
 

Har du någon tidigare erfarenhet av testning genom t.ex kurser eller utbildning? 

Hur har du upplevt övergången till agil testning? 

Vad är de största skillnaderna mellan agil testning och den tidigare testprocessen? 

Vad har blivit till det bättre? 

Finns det något som du upplever har blivit svårare än tidigare? 

Känner du att din yrkesroll har förändrats, I så fall, hur? 

Känner du att du hinner med testningen, eller kan den hamna i konflikt med andra uppgifter?  

Upplever du att du har fått en tillräckligt djup förståelse för de nya agila testmetoderna för att klara 

av dina uppgifter på ett för dig tillfredställande sätt? 

Hur fördelas testningen i teamet, fördelas den jämnt över alla medlemmar eller skapas det 

”specialister” i teamet? 

Hur arbetar gruppen för att försäkra sig att kunskapsnivån inom gruppen hålls jämbördig? 

Hur upplever du gruppens synsätt på testning, då och nu? 

Har övergången till agil testning lett till att fler eller färre buggar hittas och hur upplever utvecklarna 

detta? 

Hur har du upplevt ökningen av automatiska tester? 

Finns det moment där du upplever att manuella tester är att föredra över automatiska tester? 

Hur upplever du att ökningen av automatiska tester upplevs av andra i projektet såsom utvecklarna, 

kunder? 

Vad är den största utmaningen med automatiska tester? 
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På svenska 

 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 

under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-

ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 

skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 

ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 

vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 

dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 

säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 

art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 

omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 

beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 

form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 

eller konstnärliga anseende eller egenart. 
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