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Abstract 
People talk about testing in a way that it is a new phenomenon, but in reality the roots can 

be traced back to 1978. Recently, test has become more and more useful among system 

development organizations and testing organizations. People are constantly surrounded 

by information whether it is electronic, physical or any other form. It is therefore not so 

surprising that the time people live in nowadays is called the “information age”. 

Gradually, more and more people have established a dependence of the tools to provide 

support for the information surrounded by in their daily lives. Some people use a single 

software system while some use more complex software systems and sometimes even 

critical systems which must work perfectly. If the software system being used has a bug 

that prevents the software's functionality, it will have consequences depending on what 

consistency it means for the user. It can be anything from a personal financial loss to a 

fatal consequence. The cause of the consequence, for example can be misuse of the 

software, but often the problem is not with the user; it´s the software itself that has a 

defect in some way. One reason for this defect is that the software isn’t tested enough. It 

is therefore necessary that the software is tested since otherwise it would lose its purpose 

in that way that the software would no longer serve its functions. The test itself extends 

beyond just test for the reason to find an error in the software. The testing process should 

be more of a software quality assurance, so it can achieve lower costs in the long run and 

find errors before it has been delivered to the end user. The test results also verify the 

requirements of specifications for the customer and so on. In the present situation test are 

becoming more agile in the system development process compared to the traditional 

waterfall model where testing was carried out in the final stages of the system 

development process. Testing is done either by a system development organization or a 

separate test organization. We have created a couple of sub-questions at a more detailed 

level, cast a light on advantages and disadvantages with how test is operated in the 

different organizations and a number of factors have been identified.  Among the many 

identified factors there are advantages and disadvantages between system development 

organizations and test organizations. One of many factors is that test takes time if a 

separate test organization are involved in testing, but the advantages is that it leads to a 

software that is tested thoroughly while in system development organizations the test is 

conducted more from the premises whether it fits within the framework of the budget 

even if the unit tests and system tests always are performed. The disadvantage of the tests 

in a system development organization is that test takes much time.         
 
Keywords: Software testing, software, system development, quality factors, errors, 

faults and failures.  
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Sammanfattning 
När det talas om test pratas det på ett sätt som om det vore ett nytt fenomen, men i själva 

verket kan rötterna spåras tillbaks till 1978. Det är först på senare år som test har börjat 

etablera sig mer och mer och nyttan med test bland systemutvecklingsorganisationer 

respektive testorganisationer.  Människan omges ständigt av information vare sig det är 

av elektronisk, fysiskt eller annan form. Det är därför inte så konstigt att tidsåldern 

människan befinner sig i kallas för ”informationsåldern”.  Successivt har människan mer 

och mer etablerat ett beroende av verktygen för att ge stöd för informationen människan 

omges av i sin vardag. En del människor använder enkla mjukvarusystem medan en del 

använder mer komplexa mjukvarusystem och ibland till och med kritiska system som 

måste fungera felfritt.  Om mjukvarusystemet har ett fel som hindrar mjukvarans 

funktionalitet kommer det att medföra konsekvenser beroende på vad konsekvensen 

medför och innebär för användaren. Det kan vara allt ifrån en personlig ekonomisk 

förlust till en livshotande konsekvens. Orsaken till konsekvensen kan exempelvis leda till 

felanvändning av mjukvaran, men oftast så ligger felet inte hos användaren utan att 

mjukvaran har en defekt och anledningen till det är förmodligen att mjukvaran inte testats 

tillräckligt. Det är därför av yttersta vikt att mjukvaran testas eftersom den annars skulle 

förlora sitt syfte i och med att den inte längre fyller en funktion. Test sträcker sig dock 

längre än att bara testa för att säkerställa att mjukvaran är felfri. Genom test kan 

mjukvarans kvalitet säkras, det kan generera lägre kostnader i längden genom att fel 

hittas innan den leverats till slutanvändaren, test medför även en kontroll av 

uppfyllnadsgraden av kravspecifikationerna som formulerats av kund. I dagens läge 

genomförs därför test alltmer agilt i systemutvecklingen och är därmed en procedur i 

systemutvecklingen till skillnad från den traditionella vattenfallsmodellen där test 

genomförs i slutfaserna av systemutvecklingen. Test utförs antingen av en 

systemutvecklingsorganisation eller en separat test organisation. I denna studie har därför 

ett antal delfrågor formulerats för att sedan på en mera detaljerad nivå belysa för- 

respektive nackdelar med hur test bedrivs i de respektive organisationerna och ett antal 

har identifierats. Bland många som identifierats så utmärks en särskild fördel och nackdel 

när en separat testorganisation samt när en systemutvecklingsorganisation bedriver test.  

Nämligen att test tar tid ifall en separat testorganisation bedriver test, men fördelen med 

det är att det medför att en mjukvara testats grundligt medan i en systemutvecklings-

organisation så bedrivs test mer utifrån premisserna huruvida det ryms inom ramen för 

budgeten även om enhetstester och systemtester alltid utförs. Nackdelen med test inom 

systemutvecklingsorganisationen är att test tar mycket tid.  

 

Nyckelord: Mjukvarutest, mjukvara, systemutveckling, kvalitetsfaktorer, errors, faults 

och failures,   
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Förord 
Studien har varit komplex i omfattning, den hade därför inte varit möjlig att genomföra 

utan vår handledare och respondenter. Vi vill därför föra fram ett speciell tack till vår 

handledare Ann Lind, som hjälpt oss på vägen med kritisk granskning av studien. Ett 

stort tack till våra respondenter. Utan er hade empirin inte varit möjlig att genomföra. 
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1 Inledning 
För att skapa en god förankring till teori kommer studien att förklara och argumentera 

för problemdiskussion, forskningsfrågor, syftet med studien, avgränsning samt vilken 

målgrupp uppsatsen är skriven för. 

1.1 Bakgrund 

För att skapa en god förankring till teori kommer studien att förklara och argumentera 

för problemdiskussion. 

I dagens samhälle har IT blivit en central del i människors vardag som ett led i att 

effektivisera och stödja verksamheter. Detta får konsekvenser för de som kommer i 

kontakt med olika mjukvaror. Mjukvaruprodukten måste vara felfri för att användarna i 

samhället skall kunna använda den utan att det för med sig oförutsedda konsekvenser. 

Detta är särskilt viktigt eftersom världen är i ständig utveckling av mjukvaror som berör 

vår vardag alltmer i takt med den ökade datoriseringen i samhället. En användare 

förväntar sig att det som görs återspeglas i det som funktionen är avsedd att utföra. Om 

mjukvaran inte är driftsäker kan de oförutsedda konsekvenserna vara allt ifrån att det 

utförs på ett felaktigt sätt till allvarligare konsekvenser som gör att programmets funktion 

inte alls fungerar. I dagens samhälle finns mjukvaror i det flesta branscher. Amman P & 

Offutt J (2008, s. 3) skriver: 

 

”[...]Software is an essential component of embedded applications that 

control exotic applications such as airplanes, spaceships, and air traffic 

control systems, as well as mundane appliances such as watches, ovens, 

cars, DVD players, garage door openers, cell phones, and remote 

controllers. Modern households have over 50 processors, and some new 

cars have over 100; all of them running software that optimistic consumers 

assume will never fail!” 
 

 

För att en användare skall kunna utnyttja olika mjukvaror på ett tillfredställande sätt 

måste mjukvaror i olika typer av system verifieras mot vad de egentligen skall utföra för 

att minska irritation över att mjukvarorna inte fungerar. Testning är en viktig aktivitet för 

att kontrollera att mjukvara fungerar som planerat och att mjukvaran utför det den är 

ämnad för och inte får ett avbrott i det tänkta flödet. Ett bra exempel på testningens 

viktiga roll ur kvalitetssynpunkt hittar vi i litteraturen av Ahmed (2010, s. 1) om 

mjukvarutest som en service som skriver: 

 

”[...] Any failure of the software product or application can cause damages 

to the tune of millions of dollars for any company. Even if the software 

defect is not so big, the support cost can run in the thousands of dollars over 

the life of the software product.”  
 

En tvist som tidigt kan identifieras utifrån litteraturen av Myers (2004) är att en 

programmerare har svårt att hitta fel i sin egen kod då koden är programmeraren kär. 

Programmeraren har mycket svårt för att ändra sitt perspektiv och bli helt objektiv mot 
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sitt verk och med ett destruktivt öga granska sin kod. Författaren menar att separat 

testning får ett mervärde och ett objektivt synsätt. Myers (2004, s. 16) skriver: 

 

”[...] After a programmer has constructively designed and coded a 

program, It’s extremely difficult to suddenly change perspective to look at 

the program with a destructive eye”.  

 

”[...] This does not mean that it is impossible for a programmer to test his 

or her own program. Rather, it implies that testing is more effective and 

successful if someone else does it”.  

 

Det är stor press på organisationer att få fram en mjukvaruprodukt för en viss kostnad till 

ett visst datum. Detta i sin tur kan leda till att kvaliteten på mjukvaruprodukten inte kan 

bli säkerställd då kostnad i tid inte läggs på att någon med ”fräscha” ögon separat testar 

utan det viktiga är bara att få klart mjukvaruprodukten. Då tillkommer det avgörande 

aspekterna tid och kostnad som inte ryms inom ramen för planeringen och den 

fastställda budgeten. (ibid) 

 

Det är däremot inte helt omöjligt att hitta flertalet fel för programmerarna i den egna 

mjukvaran. Det kan vara en fördel att få en oberoende objektivitet för att kvalitetssäkra 

mjukvaruprodukten och detta kanske av någon annan utvecklaren eller annan 

organisation skild från den egna eftersom det i vissa fall är mer ekonomiskt (Myers, 

2004). 

 

Som en konsekvens av att litteraturen förespråkar att test ses som något som kostar 

pengar och är svårt att hantera i förhållande till att mjukvaruprodukten skall bli klar inom 

en viss tid och till ett visst pris finns det flera faktorer som bidrar till att det anses svårt att 

anamma testmetodik i verksamheter. För det första är en mjukvaruprodukt inte något 

fysiskt, som går att mäta eller smaka på. Ur dessa aspekter kan det därför vara svårt att 

testa en mjukvaruprodukt. För det andra har mjukvarutest inte så högt anseende ännu och 

det är svårt att hitta professionell kvalificerad kompetens för testarbete. För det tredje 

finns det redan väldefinierade och standardiserade processer för produktutveckling, men 

liknande standardiserade processer måste hittas för mjukvarutest. För det fjärde är 

verktyg för automatisering av mjukvarutestprocesser ännu i sin linda och det kommer ta 

tid innan det finns tillräckligt bra automatiserade verktyg som är anpassade för 

mjukvarutest och dess aktiviteter. För det femte är det svårt att uppskatta ansträngningen 

för verksamheten beträffande mjukvarutestning då det ständigt är en pågående process 

och för närvarande så görs en uppskattning av hur mycket ansträngning det krävs för 

testning vilket oftast sker på en "adhoc" basis (Ahmed, 2010). 

 

Med insikt i alla de ovanstående resonemangen byggs en argumentation upp för ett flertal 

frågor som studien skall besvara. Dessa frågor rör sig kring hur test kan bedrivas med 

tanke på organisationen samt vilka konsekvenser dessa kan medföra för en testinriktad 

organisation respektive en systemutvecklingsdriven organisation. Frågor kring vilka 

fördelar och nackdelar det finns med att bedriva test är ytterst intressanta eftersom det 

finns meningsskillnader hos författarna. En annan intressant aspekt är när flödet bryts 
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och” buggar” uppstår som tankarna för oss mot att det rimligtvis finns olika sorters ”fel”. 

Sist men inte minst är det de ständigt återkommande tid- och kostnadsaspekterna vid 

framtagning av mjukvara som spelar en väsentlig roll.  

1.2 Problemdiskussion 

Som tidigare nämnts i bakgrunden skall test upptäcka och förhindra fel som uppstår. 

Genom en testmetodik kan fel upptäckas som sedan åtgärdas genom rättelser i koden. 

Testningens perspektiv måste dock sättas i sitt sammanhang utifrån projektets 

omfattning. I takt med att organisationerna hela tiden söker snabba lösningar och vill få 

ut produkten på marknaden är det en fråga om att erbjuda en bra produkt till inte alltför 

stor kostnad. Det finns en mentalitet att test ses som en extra process och att pengar 

sparas genom att rationalisera då test ryms inom det vanliga systemutvecklingsarbetet. 

Det finns också en utbredd uppfattning om att testverksamhet bara kostar pengar, medan 

andra menar att kostnaderna för att inte använda sig av testning kostar ännu mer.  

1.3  Studiens forskningsfrågor 

Huvudfrågan för vår studie är:  

 

Vilka fördelar och nackdelar finns det om test bedrivs inom en systemutvecklingsorgani-

sation respektive inom en separat testorganisation? 

 

Utifrån vår huvudfråga definierar vi några delfrågor: 

1. Hur kan test bedrivas inom en systemutvecklingsorganisation? 

2. Hur kan test bedrivas inom en separat testorganisation? 

3. Vilka konsekvenser kan test inom en systemutvecklingsorganisation respektive 

inom en separat testorganisation medföra? 

4. Hur kan errors, faults och failures förebyggas samt testas? 

5. Hur säkras kvalitet för mjukvara vid utvecklingsarbetet? 

6. Vilka kostnadsaspekter bör beaktas vid test av programvara?  

1.4 Studiens förväntade resultat 

Studiens förväntade resultat är att skapa förståelse för viktiga aspekter i samband med 

testarbete och vikten av testarbete för att säkerställa driftsäkerheten samtidigt som hög 

kvalitet vill uppnås för mjukvaruprodukten. Målet med studien är att identifiera för- och 

nackdelar med de olika testmetoderna (separat respektive integrerad i systemutvecklings-

processen) samt klarlägga vilken typ av testning som är mest fördelaktig i sökandet efter 

fel. Det förväntade resultatet att det som studien kommer fram till skall öka kunskapen 

och medvetenheten vid praktiskt testanvändning. Studien skall även skapa förståelse för 

hur en testprocess kan bedrivas i en systemutvecklingsorganisation respektive en 

testorganisation. Ett annat resultat som förväntas är vilka konsekvenser det finns det ena 

eller det andra alternativet väljs. Den kunskap som framkommer skall kunna förstås av 

systemutvecklare samt människor som arbetar aktivt med testarbete.  Det är även viktigt 

att få svar på hur errors, faults och faliures kan identifieras och testas. Den kunskapen 

skall bidra till en praktisk nytta och relevans mellan att bedriva testarbete inom ramen för 

systemutvecklingsprojekt och vid en separat testprocess för mjukvara.  
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1.5  Studiens syfte 

Syftet grundar sig i att det idag är oklart vilket sätt som är mest fördelaktigt då test 

bedrivs inom en systemorganisation eller en separat testorganisation. Syftet med studien 

är att med hjälp av det teoretiska fundamentet och empiriunderlaget skapa en förståelse 

för hur test bedrivs inom systemutvecklingsorganisationer respektive separata test-

organisationer samt vilka för- och nackdelar som finns när test bedrivs på det ena eller 

andra sättet.  

1.6 Avgränsningar 

Studiens avgränsning syftar till de delar som studien kommer att beröra. Studien kommer 

att inkludera informatikämnet och inom ämnet ett specifikt område vilket är test. 

Testarbetet som studien syftar till återfinns i systemutvecklingen för informationssystem 

och mer specifikt affärssystem. En annan avgränsning är att inkludera mjukvara i sin 

helhet och knyta detta till kvalitetsaspekterna som berör just testning under utvecklingen 

av ett affärssystem samt efter avslut, just för att säkerställa en tillräcklig ”good enough 

quality” (något som går att köra utan att fel uppstår) på mjukvara som framställs. 

Systemutvecklingen som är det område som innefattar själva programmeringsstadiet och 

teststadiet är de viktigaste delarna som studien avgränsar sig till. Kostnadsaspekter skall 

tas med och även förhållandet mellan utvecklare och testare utifrån psykologiska aspekter 

som kan vara avgörande för vem som skall utföra testning vid utvecklingsstadiet samt 

den risk som detta medför med tanke på ett projekts planering och omfattning. 

1.7 Författarnas bakgrund 

De erfarenheter som vi har vad det gäller mjukvarufel sträcker sig till när vi för första 

gången kom i kontakt med mjukvaror som inte utförde det som de skulle. Vi har under tre 

år läst informatik (programmering och systemutveckling) och ekonomi.  

 

Vår erfarenhet kring programmerings- och systemutvecklingsprocessen kommer till stor 

nytta då vi analyserar testarbetssätt på så sätt att vi förstår problematiken när vi själva har 

programmerat och därefter testat den egna koden. Vi har kommit till insikt om att hur 

mycket koden än testas kommer det alltid finnas något fel kvar som inte identifierats. 

Denna bakgrund har gjort att vi vill undersöka hur test bedrivs i olika organisationer. Vi 

kan dock inte lita till våra egna erfarenheter utan är tvungna att ta stöd i teorin som 

belyser vårt problemområde. 

1.8 Målgrupp 

Studien riktar sig till tre målgrupper vilka har kategoriserats som akademiska, 

professionella och allmänheten. I den akademiska målgruppen återfinns forskare, 

blivande forskare, lärare eller studenter. För forskaren är tanken att han ska ta vid var 

studien slutar och eventuellt producera ny kunskap inom ämnesområdet eller kanske 

utveckla studien, detsamma gäller för den blivande forskaren. För läraren och studenten 

är tanken att de skall använda studien som teoretisk referensram för studier.  

  

I målgruppen professionella finns personer vars arbeten behandlar ämnet. Exempel på 

sådana personer vars yrkesroller kan vara projektledare, utvecklare/programmerare, 
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testare osv. I denna målgrupp skall studien vara som en hjälpande hand för målet om 

driftsäkra och felfria informationssystem. Studien skall ses som en inspiration om att 

testning kan vara bra snarare än dåligt och att det kan vara lönsamt med testning snarare 

än olönsamt.  Studien kan även ses som vägledning om vilka alternativ som finns inom 

testning som användare och beställare av informationssystem samt systemleverantör för 

driftsäkra och felfria informationssystem. För målgruppen allmänheten återfinns personer 

som har allmänt intresse för testning. Studien skall då ge en inspiration och kunskap inom 

ämnet. 

1.9 Kapitel disposition 

 

Kapitel 1. Bakgrund 

Första kapitlet handlar om bakgrunden till studien. Här återfinns studiens huvudämne, 

fokus, problemställning, forskningsfrågor, syfte, förväntat resultat, målgrupper, 

avgränsningar samt initiala begrepp.  

 

Kapitel 2. Begreppsspecificering 

I detta kapitel återfinns definitioner för de olika begrepp som anses centrala för studien. 

Kapitlet är till för att underlätta förståelsen för läsaren för de begrepp som präglar 

studien.  

 

Kapitel 3. Metoddiskussion 

Under detta kapitel presenteras kunskapskaraktär, forskningsstrategi, övergripande 

metod, undersökningens uppläggning, datainsamlingsmetod och urval, analysmetod, 

utvärderingsmetod samt presentationsmetod.  

 

Kapitel 4. Empiri 

I detta kapitel redogörs sammanfattningsvis svaren från respondenterna som samlats in 

genom kvalitativa intervjuer. Däremot finns de fullständiga svaren som anses relevanta 

för studien som bilaga. 

 

Kapitel 5. Teoretisk referensram 

Kapitel 5 är den teoretiska referensramen för studien. Här återfinns samtliga teorier som 

är relevanta för studiens huvudämne. Här förklaras ämnen som test, mjukvara, kvalitet, 

risker, systemutveckling befattningar och roller samt ekonomiska aspekter. 

 

Kapitel 6. Analys 

I detta kapitel analyseras den empiriska undersökningen genom den nämnda 

analysmetoden i metodkapitlet. Kapitlet börjar med att förklara de generella miljöerna 

mellan systemutvecklingsorganisationerna och de separata testorganisationerna som 

respondenterna befinner sig i för att sedan analysera resultatet från undersökningen på en 

djupare nivå.  

 

Kapitel 7. Diskussion 

I detta kapitel presenteras resultatet utifrån teorin och empirin och huvudforskningsfrågan 

besvaras. Även arbetssättet, som använts i studien utvärderas. Dessutom diskuteras 



 

- 6 - 

generaliserbarheten och förslag till vidare forsknings. Kapitlet avslutas med spekulationer 

kring framtiden. 
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2 Begreppsspecificering  
I detta kapitel kommer vi att gå igenom de centrala begrepp vi har i vår studie. Ganska 

ofta finns det redan färdiga definitioner för de centrala begreppen vi har men vi skall 

försöka förtydliga dessa med hänvisning till vår teoretiska referensram. Vid de fall som 

begreppen saknar definition kommer vi själva att definiera så som vi tror är lämpligast i 

förhållande till studiens referensram. För övrigt är kapitlet avsett att öka förståelsen för 

läsaren kring de centrala begrepp som präglar studien. 

 

Agila 
En agil metod förespråkar ett nära samarbete med kunderna och slutanvändarna för att 

kunna möta förändringar i kraven på bästa sätt genom hela systemutvecklingsprocessen 

(Ahmed, 2010). 

 

Bottom-up  
Bottom-up är en strategi vid systemkonstruktion och tillkommande integrationstestning i 

moduler. De består i sortering av moduler beroende på användningen och att starta tester 

nerifrån i hierarkin (Pezzé & Young, 2008). 

 

Bug 

En felaktighet i ett mjukvaruprogram (Sommerville, 2008) 

 

Code reviews 

Granskning av utvecklarnas kod för att säkerställa kvaliteten och få objektivitet 

(Burnstein, 2003). 

 

Defekt 

En felaktighet i ett mjukvaruprogram (Sommerville, 2008) 

 

Entrykriterier 
Vilka testdata som skall matas in vid testfall (Amman & Offutt, 2007). 

 

Error 

En felaktighet i ett mjukvaruprogram (Galin, 2004) 

 

Exitkriterier 
När testfall avslutas (Amman & Offutt, 2007). 

 

Extreme programming  
Extreme programming är exempel på en agil metod. Det är samtidigt också en iterativ 

utveckling där kunderna involveras i utvecklingsprocessen. Alla krav är användarbaserat 

och programmerare arbetar i par och skriver testfall för varje uppgift innan test av kod 

görs (Sommerville, 2008). 
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Failures 

Uppstår som en konsekvens av ett fault i programkoden och ett felaktigt beteende uppstår 

i mjukvaran (Galin, 2004) 

 

Fault 

Är ett okänt error i programkoden.(Galin, 2004) 

 

Fel  
En brist i en komponent eller ett system som kan få komponenten eller systemet att 

misslyckas med att utföra sin önskade funktionalitet, t.ex. en felaktig kodsats eller 

datadefinition. Ett fel kan, om det uppträder under exekvering, orsaka ett felsymptom/en 

felyttring hos komponenten eller systemet (Craig & Jaskiel, 2002). 

 

Informationssystem  
Informationssystem är en kombination av hårdvara, mjukvara, infrastruktur och utbildad 

personal organiseras för att underlätta planering, styrning, samordning och 

beslutsfattande (Sommerville, 2008). 

 

Java 
Programmeringsspråk för att utveckla mjukvara, programvara (Sommerville, 2008). 

 

J-unit  
Mjukvaruverktyg vid enhetstester för Java (Amman & Offutt, 2009). 

 

Kod 
Är datorinstruktioner och datadefinitioner som är uttryckta i ett programspråk eller i ett 

format utmatat av en assemblator, kompilator eller annan översättare (International 

Software Testing Qualifications Board, 2007) 

 

Objektivitet  
Objektiviteten kan vara mycket i förhållande till test, en objektivitet är för testarbete vad 

krav är till mjukvara. Vid objektivitet går det att få ett annat synsätt (Craig & Jaskiel, 

2002). 

 

Separat testning 

Vid separat testning handlar det om en organisatorisk strategi där testlaget och 

ledarskapet är separerat från systemutvecklingslaget och ledarskapet (Craig & Jaskiel, 

2002). 

 

Systemering 
Systemering innebär att beskriva, bryta ner, analysera och skapa ett nytt system (Lind & 

Lönn, 2007). 

 

Testdriven utveckling 

Vid testdriven utveckling är det människorna som är i fokus och inte processer. Tester 

skrivs innan kod testas och programmerare arbetar i par (Sommerville, 2008). 
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Testverktyg 
Testverktygen är en hårdvaru eller mjukvaruprodukt som byter ut eller utökar aspekter av 

mänsklig aktivitet som involverar testning (Craig & Jaskiel, 2002). 

 

Top-down 
Strategi vid systemkonstruktion och tillkommande integrationstestning i moduler. De 

består i sortering av moduler beroende på användningen och att starta tester uppifrån i 

hierarkin (Pezzé & Young, 2008). 
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3 Metod  
I detta kapitel kommer det att förklaras och diskuteras kring vilken kunskapssyn och syn 

på kunskapsutveckling som anlagts. Här kommer även diskussioner och argument för 

forskningsstrategier vi valt att tillämpa föra fram, vilka ställningstaganden som gäller vid 

förankring, undersökningsform samt skiss över studiens process. Till sist skall det även 

förklaras och diskuteras kring metoder och ställningstaganden av urval, insamling av 

empiri, analys av empiri, utvärdering av forskningsprocessen och kunskapsbidraget samt 

de strategiska val rörande presentation av kunskapsbidraget. 

3.1 Kunskapskaraktär 
Denna studie syftar till att skapa en förståelse rörande några viktiga aspekter gällande 

testarbete inom systemutvecklingsorganisationer och separata testorganisationer. Insikten 

som skapas gällande testarbete är viktig för att förstå olika skillnader och likheter med att 

bedriva test utifrån olika organisationernas perspektiv och synsätt. Kunskapskaraktären 

för denna studie blir förståelseinriktad. Kunskapstypen försöker att besvara vad testarbete 

är i sitt sammanhang utifrån de olika organisationernas perspektiv. Förståelsekunskapen 

hjälper till att förstå hur testarbete kan bedrivas utifrån olika organisationers synsätt samt 

teorin. Genom den empiriska undersökningen skapas ett nytt sätt att se på testarbete.   

3.2 Vetenskapligt perspektiv  
Det vetenskapliga förhållningssätten innefattar huvudsakligen Hermeneutik och 

Positivism. Positivismen grundar den sig i den empiriska och naturvetenskapliga läran. 

Det positivistiska perspektivet används vid en kvantitativt inriktad studie som oftast 

baserar sig på mätning, formuleringar av hypotes och teori utifrån matematiska formler. 

(Patel & Davidsson, 2003)  

 

Det vetenskapliga perspektivet som anläggs vid denna studie grundar sig i hermeneutiken 

eftersom målet är att söka efter förståelsekunskap. Meningen är att förstå olika företeelser 

inom testområdet, separat och i dess sammanhang (Starrin & Svensson, 1994). Genom att 

tolka mänskligt liv och existensen som finns uttryckt i tal och skrift, språk och handlingar 

kan en livssituation förstås. Studien försöker studera testarbete för att se helheten (Patel 

& Davidsson, 2003).  

 

Inom hermeneutiken finns fyra inriktningar vilka är: 

Hermeneutisk teori är den klassiska skolan av hermeneutik som byggts upp genom den 

tyske teologen Friedrich Schleiermacher och vidare genom Wilhelm Dilthey samt Emilio 

Betti. Hermeneutisk teori handlar om att antingen verifiera eller falsifiera tolkningarna 

och använda dem i de positivistiska sammanhang som människan befinner sig i. Den 

moderna hermeneutiken härrör från Emilio Bettis tankar genom ”objections of mind” där 

det finns andra saker än bara texten som spelar in vid tolkning. För att kunna tolka måste 

ursprungets tankar förstås och att dessa är så objektiva som möjligt (Benediktsson, 1989). 

Emilio Betti menar också att det måste till ett kommunikativt sammanhang där alla 

inblandade är på samma nivå och detta synsätt skiljer sig från t.ex. Schleiermacher och 

Diltheys tidigare tankar (Benediktsson, 1989). Hermeneutisk teori för denna studie väljs 
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inte för att författaren måste gå till källans ursprungliga avsikter genom objektiviteten. I 

studien avses de transkriberade intervjuerna att själva få tala.  

 

Den andra inriktningen, Hermeneutisk filosofi, är en vidareutveckling av hermeneutiken 

genom Heidagger och Gadamer som fört in fenomenologi och existentiell filosofi. Detta 

skiljer sig från Bettis perspektiv då Gadamer menade att språket inte går att objektifiera 

likt Bettis tankar eftersom språket är en viktig del i den hermeneutiska filosofin. Texten 

kan därmed inte utvärderas utifrån vad som var det ursprungliga avsikterna när texten 

skrevs (Benediktsson, 1989). Gadamer menade vidare som motargument mot Bettis 

tankegångar att en forskare inte kan frigöra sig mot att alltid ha en viss förförståelse 

(Benediktsson, 1989). För att förstå hermeneutiken via den existentiella filosofin måste 

det sättas i realitet till att försöka reda ut de utgångspunkterna utifrån existensens grund 

för att på så sätt förstå människans livsvärld (Ödman, 1994). Hermeneutisk filosofi väljs 

inte för att texten måste uppfattas som sann annars går det inte nå en förståelse och därför 

utestängs det kritiska synsättet.  

 

Den tredje inriktningen är kritisk hermeneutik som handlar om att identifiera något som 

ännu inte är känt och kan bli obehagligt att avslöja (Benediktsson et al, 1989). Studien 

har inte dessa avsikter varpå vi lämnar den kritiska hermeneutiken därhän. 

 

Den sista inriktningen är Ricoeurs fenomenologiska perspektiv där den franske filosofen 

Paul Ricoeur kombinerar de tidigare tre inriktningarna, men tillför fenomenologi och 

strukturism i relation till den hermeneutiska tolkningen som leder fram till Ricoeurs teori 

om text. Ricoeur menar att läsaren kan skapa en bild utifrån texten via en fiktiv värld 

kallad mimesis. Mimesis består av tre steg som är prefiguration, konfiguration och 

refiguration. Prefigurationen innebär att identifiera de förhållanden som rådde när 

utsagan skapades, konfigurationen är tolkningsprocessen och refigurationen skapar en 

grund för tolkning genom att sy ihop prefigurationen och konfigurationen (Hansson, 

1999). Genom att läsaren skapar en kvasivärld blir det lättare att ta till sig textens innehåll 

som tolkas och förstå genom handlingar vilka i sig kan tolkas som texter vilka är likt 

handlingar autonoma (Ödman, 1994).  

 

Beroende på valet av hermeneutisk inriktning kommer detta också att få konsekvenser för 

det tillvägagångssätt som undersökningen grundar sig på. Bettis perspektiv i den 

hermeneutiska teorin är att försöka få fram författarens ursprungliga avsikter utifrån vad 

författaren menade när en text skrevs eller vad en person menar vid en intervju. Detta kan 

vara svårt att få fram för det som går att få fram är hur intervjuaren tolkat det som 

respondenterna säger. Gadamer har i den hermeneutiska filosofin ett mer filosofiskt 

perspektiv som handlar om att det inte går att uppnå en förståelse om inte läsaren tror att 

texten är tillförlitlig och tror på den. Ricoeurs fenomenologiska perspektiv har en 

blandning mellan olika perspektiv. För att förstå respondenternas svar är det därför 

nödvändigt att försöka förstå de förhållanden som rådde när respondenterna svarade på 

våra intervjufrågor och detta tolkas genom texter. För denna studie kommer Ricoeurs 

fenomenologiska perspektiv väljas för att förstå de omständigheter och situationer som 

rådde vid intervjuerna. Ricoeurs analysprocess lämpar sig bäst för den forskning som 

bedrivs. 
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Hermeneutiska cirklarna  

De hermeneutiska cirklarna handlar om att först tolka och begripa helheten. Efter detta 

bryts delarna som helheten utgör ned i små delar och tolkas och förstås för att slutligen se 

till helheten igen och förstå igen. Det som händer här är att helheten kan ha ändrats från 

första gången den försökte tolkas och förstås genom att de små delarna försöker sätta 

helheten i sammanhang. Först efter att denna process skett kan tolkning ske (Kvale 

1997). Utifrån de olika hermeneutiska perspektiven finns det sedan olikheter i de 

hermeneutiska cirklarna. Skillnaden i den hermeneutiska cirkeln gentemot föregångarna 

för den hermeneutiska teorin enligt Gadamers förhållningssätt tar sin utgångspunkt i 

dennes syn på människans livsvärld som en horisont av meningar där det finns en 

fluktuation mellan förförståelsen (fördomar) i den egna livsvärlden kontra förståelsen i 

den främmande världen som ligger utanför den egna livsvärlden. Gadamer menade att om 

vi lyckas förstå den utomstående världen som ligger utanför den egna livsvärlden kan det 

ske en förening till en helhet genom att förstå en liten del som i sin tur leder till helheten 

och ny förståelse som en process (Alvesson & Sköldberg, 1994). Samspelet mellan helhet 

och del finner vi också i Emilio Bettis hermeneutiska teori utifrån att tolkningen kan 

uppstå genom en kontrast mellan subjektet och objektet, men att erfarenheten som också 

uppkommer kommer att ha större omfattning än tolkningshorisonterna (Ödman, 1994). 

Ricoeur menade att texten har större omfattning än förståelsehorisonten med förklaring 

och förståelse som samspelar med varandra genom att Ricoeur anser att eftersom texterna 

kan vara autonoma så finns det en ytterligare dimension för tolkning än bara att texten 

återger en verklighet. Genom att läsaren skapar en fiktiv värld (mimesis) utifrån textens 

verklighet genom prefiguration, konfiguration och refiguration skapas en förståelse och 

tolkning (Hansson, 1999). Skillnaden i den hermeneutiska cirkeln enligt Ricoeur handlar 

mer om att förstå och förklara än Gadamer som är mer förförståelse samt att ny förståelse 

uppstår. 

 

3.3 Forskningsstrategi  

Det finns tre olika angreppssätt för att relatera teori och verklighet. Dessa är deduktion, 

induktion och abduktion. Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att utifrån befintlig 

teori dra slutsatser om enskilda företeelser och utifrån den befintliga teorin pröva 

hypoteser.  I den induktiva ansatsen studeras forskningsobjektet utan en etablerad teori 

och via empirin skapas sedan lämplig teori. Abduktion är ett tredje sätt att relatera teori 

och empiri som är en kombination av induktion och deduktion, där forskaren rör sig 

mellan teori och empiri och låter förståelsen växa fram efter hand (Patel & Davidsson, 

2003).  

 

Denna studie har vare sig en rent induktiv eller rent deduktiv strategi eftersom teorins roll 

är att identifiera sådant som antingen skall verifieras eller falsifieras empiriskt. Empirins 

roll är emellertid inte bara att verifiera eller falsifiera teorin utan också skapa ny teori för 

att på detta sätt utveckla existerande teori. 

 

Teorins roll 

Teorins roll är att skapa en solid grund som skall vara ett fundament för denna studie. 

Teorin beskriver testområdet i sin helhet för att få en grundlig uppfattning om viktiga 

aspekter och faktorer relaterade till testområdet. Därefter skall teorin vara en grund som 
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empirin får vila på och med empirin skall teorin antingen verifieras eller falsifieras 

(deduktivt). 

 

Empirins roll 

Empirins roll avser att belysa ytterligare aspekter för hur testarbete bedrivs inom 

systemutvecklingsorganisationer och separata testorganisationer (induktivit) och kommer 

också bidra till att befintlig teori verifieras, falsifieras eller att ny teori skapas.  

 

3.4 Övergripande metod 

 

Kvalitativ metod 

Kvantitativ inriktad forskning innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska 

bearbetnings- och analysmetoder. En kvantitativ forskning grundar sig i ett positivistiskt 

synsätt där skillnader och relationer skall framhävas. Eftersom denna studies synsätt är ett 

hermeneutiskt (se kap. 3.1, 3.2) så kommer det kvantitativa synsättet inte vidare 

diskuteras. 

 

Den kvalitativa inriktade forskningen innebär att tolka och förstå människors upplevelser 

och erfarenheter genom verbala analysmetoder där underliggande mönster och fenomen 

studeras. Den kvalitativa inriktade forskningen innehåller komponenter som inte kan 

mätas och dessa handlar om tolkningar och personliga upplevelser. Detta kvalitativa 

angreppssätt gör det möjligt att tolka och förstå människor via deras upplevelser och 

erfarenheter med frågor som rör vad och vilka som är de underliggande mönstren. 

  

Vi kommer att tillämpa en kvalitativ metodansats som kommer att användas för att tolka 

(se kap. 3.2) och förstå människors upplevelser och erfarenheter av testarbete inom 

systemutvecklings- och testorganisationer.  

3.5 Undersökningens uppläggning 

Utifrån känd litteratur framkommer vissa problem inom testområdet. Organisationerna 

idag söker alltmer snabba lösningar på mjukvaruutveckling såtillvida att det skall kosta så 

lite som möjligt, men ändå uppnå en så hög kvalité som möjligt. Test ses ibland som en 

extra aktivitet och pengar kan därför sparas genom att testarbete ryms inom det generella 

systemutvecklingsarbetet och kan på så sätt utesluta testarbete hos en separat 

testorganisation. 

 

Studiens mål blir därför att få fram för och nackdelar med att bedriva testarbete inom en 

systemutvecklingsorganisation respektive en separat testorganisationer. För insamlingen 

av den empiriska informationen användes halvstrukturerade intervjuer med sju 

respondenter, varav fyra aktivt arbetar med test och tre jobbar aktivt med 

systemutveckling. Samtliga intervjuer genomfördes inom Västra Götaland för att här 

finns mest kompetens inom ämnesområdet. Intervjuerna genomfördes av Dennis 

Jakupovic, Jade Makdessi och Robert Vennberg och spelades in på en inspelningsbar 

MP3-spelare. Variationen på intervjutiden låg mellan 1-2 timmar för respektive 
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respondent. Utöver inspelningen av intervjun gjordes även anteckningar och samtliga av 

oss vid intervjun hade tydliga roller. Endast en fick intervjua respondenten medan övriga 

två förde anteckningar, skötte inspelningsmaskinen och ställde följdfrågor. 

Respondenterna fick ta del av intervjumaterialet en dag i förväg då svaren skulle vara 

uppriktiga och inte alltför genomtänkta på grund av att förberedelse kunnat leda till en 

skev bild utav den ”verkliga” rådande situationen. 

 

Utgångspunkter för intervjuernas uppläggning delades upp först efter typ av organisation 

sedan efter kategori inom testområdet. Dessa såg ut på följande sätt: 

 

Systemutvecklingsorganisationen 

- Öppna och generella frågor kring systemutvecklingsorganisationen och respondenten 

- Testprocessen 

- Testarbete 

- Avslutande frågor  

  

Testorganisationen 

- Öppna och generella frågor kring testorganisationen och respondenten 

- Testet 

- Testprocessen 

- Testarbete 

- Avslutande frågor 

 

Vid bearbetningen av respondenternas svar transkriberades intervjuerna. 

Transkriberingen granskades efter innehåll och då främst efter likheter och skillnader 

mellan organisationernas svar. Eftersom vi hade sju respondenter och datainsamlingen 

blev stor och kunde därför inte rymmas in i hela arbetet eftersom den tog plats har den 

bifogats som bilaga och utifrån svaren har en sammanfattning gjorts i studien. Därefter så 

gjordes en analys genom tillämpning av Ricoeurs mimesis perspektiv där även teorin 

involverades i det sista steget av mimesis analysen (refiguration). Som en konsekvens av 

att empirin genomfördes i ett tidigt skede tvingades vi göra om teorin och skicka ut 

kompletterande specialanpassade frågor via E-post till respektive respondent.  

 

Den teoretiska undersökningens uppläggning tog sin början vid ett särskilt intresse av 

programmering utifrån tidigare erfarenheter från informatikämnet och däribland 

programmering där den största delen av programmeringsprocessen bestod av att leta fel. 

Dessa fel ledde till att vi blev intresserade för test och hur test enklare kan bedrivas och 

utvecklades till att vi började leta teori och ledde i sin tur att vi hittade nya insikter från 

teorin beträffande problem kring testarbete. När vi väl började läsa i litteratur kom vi till 

insikt att det fanns väldigt lite skrivet inom detta område och är inte tillräckligt utforskat 

beträffande förhållandet mellan systemutvecklarnas testarbete kontra testarbetarnas 

utvärdering av det som systemutvecklarna skapar.  

 

Målet med den teoretiska undersökningen är att identifiera för- och nackdelar som 

antingen skall verifieras eller falsifieras med hjälp av den empiriska undersökningen. Den 
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teoretiska datainsamlingen genomfördes med hjälp av Internet och sökmotorer som 

Lycos, Altavista, Bing och Google samt bibliotekets resurser på Högskolan i Borås. 

Området för litteratursökningen är informatik och vi har även använt oss av kurslitteratur 

i tidigare kurser och pratat med experter inom området och på så sätt fått tips om vilken 

litteratur som kan vara lämplig inom området. Exempel på sökord har varit: software 

development, software testing, software quality assurance, quality, errors, faults and 

failures.  

 

Viktiga utgångspunkter för teorin har varit: 

- Befattningar och roller 

- Ekonomiska aspekter 

- Kvalitet 

- Kvalitetsfaktorer 

- Mjukvara 

- Risker 

- Systemutveckling 

- Test 

- Testnivåer 

- Testprocessen 

 

Teorin har i sin tur använts i analysen (det tredje steget i Ricoeurs mimesis) för att stödja 

reflektionerna som gjorts kring teori och empiri. Sedan har resultat skapats utifrån att 

teorin har relateras till delfrågorna för att slutligen besvara huvudforskningsfrågan. 

3.6 Datainsamlingsmetod och urval  

Det finns olika tekniker för datainsamling för att frågeställningarna skall besvaras. 

Genom observationer ges möjligheten att systematiskt planera och samla information 

inom områden som rör beteenden i naturliga situationer. Observationer väljs inte för 

denna studie då det i vissa fall anses ta mycket tid och kostar en del pengar. Utöver de 

nämnda faktorerna måste organisationerna vilja släppa in forskaren. Det finns även 

meningsskillnader vad gäller trovärdigheten av observationer eftersom det finns en 

svårighet i att få fram spontana beteenden och veta när dessa beteenden stämmer med det 

verkliga sammanhanget. En ytterligare svårighetsfaktor med denna datainsamlingsmetod 

är att oförutsedda händelser kan inträffa som forskaren inte kan råda över. (Patel & 

Davidsson, 2003) 

 

Enkäter syftar huvudsakligen till att genomföra en kvantitativ studie, men i vissa fall 

också en kvalitativ studie. Via enkäter samlas data in och analyseras utifrån 

respondenternas svar från en större grupp människor eller systematiskt urval. Enkäter 

syftar oftast till att respondenten kryssar i fördefinierade svarsalternativ med minimalt 

utrymme för egna tankar. (Höst et al 2006) 

 

Enkäter kan utformas kvalitativt, men det blir svårigheter om respondenten inte förstår 

frågeställningen. I de fall som respondenten inte förstår en fråga krävs ytterligare 

förklaringar för respondenten och hela samtalet kring frågan tappades eftersom bara ett 

svar på frågan skall skrivas ner. I de fall som respondenten ”förstår” frågan begränsas 
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svaret till hur respondenten uppfattar och tolkar frågan vilket leder till ett möjligt felaktigt 

svar. Forskaren kan inte ”rätta” svaret förrän efter att denne läst svaret. Personer kan 

tappa motivation och fastna vid ett visst svarsmönster. (Patel & Davidsson, 2003)  

 

Utifrån argumentationen ovan anses enkäter för denna studie inte vara tillräckliga 

eftersom enkäter inte i tillräcklig utsträckning fångar människors upplevelser och 

erfarenheter på ett önskvärt sätt. Aldrig heller i förväg går det att formulera eller avgöra 

vad som är det sanna svaret på en fråga.  

 

Syftet med en intervju är att identifiera egenskaper (upplevelser och erfarenheter) kring 

ett visst fenomen (Brinkmann & Kvale, 2009). En intervju går ut på att respondenten 

sysytematiskt blir utfrågad kring ett visst tema av intervjuaren. Intervjuer kan ske via 

telefon eller direkt spelas in med hjälp av ett inspelningsmedium. Intervjupersoner väljs 

ut med hjälp av urval (beskrivs längre ner i detta kapitel). (Höst et al 2006) 

 

Kvalitativa intervjuer väljs eftersom syftet är att identifiera egenskaper beträffande 

testarbete. Det skall göras på ett heltäckande sätt för att försäkrar att svaren som ges är de 

som eftersträvas. Genom att spela in intervjun kan forskaren återskapa samtalet och via 

transkriberingen tolka texten. För att skapa en grundlig förståelse för testarbete är det 

därför viktigt att även få en förståelse för kringliggande vetenskapsgrenar och främst 

centrala begrepp samt samband mellan dessa. För att kunna få en förståelse för testarbete 

så är det lämpligt att välja litteratur från kognitiva auktoriteter som har bidragit till 

vetenskapsgrenarna inom sina respektive områden. För att få ett bredare dataunderlag, 

högre trovärdighet för tolkning och tillförlitlighet vill vi med kvalitativa intervjuer söka 

information från olika informanter som tillhör olika organisationer för att få fler 

synvinklar av samma fenomen.  

 

Fyra respondenter arbetar aktivt med testarbete medan de andra tre respondenterna 

arbetar med systemutveckling och programmering. Vi har valt respondenter utifrån 

kompetensområde, dvs. de måste ha arbetat med antingen systemutveckling eller 

testarbete i minst 2 år för att uppfylla kraven att vara respondenter.  

 

Det finns olika sorters urval som handlar om slumpmässiga och icke slumpmässiga 

metoder. Det kvantitativa eller kvalitativa perspektivet påverkar dock urvalet som väljs. 

Det enklaste sättet att få ett urval är obundet slumpmässigt urval. Detta innebär att alla i 

en större population har lika stor chans att bli valda genom slumpen och dessa får 

representera urvalet och stickprovet i den populationen. Genom det stratifierade urvalet 

ges möjlighet att dela in en population mellan två grupper med ett visst antal egenskaper 

och i varje grupp görs sedan ett slumpmässigt urval och klusterurvalet om populationen 

visar sig vara naturligt grupperade. Det är också möjligt att bilda stickprov genom 

systematiskt urval där var 5:e, 10:e eller 15:e individ systematiskt väljs ut ur en 

population. Om forskaren vill undersöka en så stor grupp som möjligt för att resultaten 

skall generaliseras och gälla alla genomförs en totalundersökning (Patel & Davidsson et 

al 2003).  

Denna studie har ett kvalitativt perspektiv som innebär att vi är nära studieobjektet 

genom reflektion och konstruktion som kräver andra tekniker av urval. Respondenterna i 
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studien har valts ut genom icke slumpmässigt urval för att vi bedriver en kvalitativ 

undersökning och inte avser att bedriva statistik. Forskaren är på detta vis inte distanserad 

från studieobjektet likt det kvantitativa förhållningssättet med mätning och konstaterande. 

Urvalet grundar sig i det kvalitativa perspektivet och kan gälla olika fall såsom individer, 

grupper, situation, händelser men även dokument eller teori. Urvalet kan göras i nivåer 

utifrån organisation, projekt och individ (Oates, 2006).  

 

Urvalet för vår empiriska studie anser vi vara representativt för vårt problemområde, dvs. 

respondenter som arbetar inom systemutvecklingsorganisationer och testorganisationer.  

Utifrån vårt icke slumpmässiga urval använder vi det syftesdrivna urvalet genom att vi 

har ett syfte att intervjua respektive respondent för att ta reda på deras syn angående 

testarbete och det teoretiska urvalet för att varje respondent kommer ge sådan 

information så att detta leder till ökad kunskapsnivå.    

 

Vi har inte använt andra typer av urval eftersom totalundersökning inte varit aktuellt 

eftersom vi vill få fram enskilda respondenters erfarenheter och kunskaper genom ett 

personligt samtal. Personliga intervjuer med samtliga systemutvecklingsorganisationer 

och testorganisationer är uteslutet. Obundet slumpmässigt urval väljs inte eftersom alla i 

populationen inte har samma sannolikhet att bli valda via slumpen utan behöver skiktas 

och rangordnas efter egenskaper. En annan anledning är att studien inte är avsedd att 

bedriva någon statistisk undersökningsmetod. Klusterurval väljs inte eftersom 

populationen inte är naturligt grupperad och Stratifierat urval väljs inte för att vi inte 

behöver ha ett bestämt antal som kommer med i urvalet och att populationen skiktas efter 

egenskaper via det slumpmässiga urvalet. Systematiskt urval väljs inte eftersom studien 

berör en liten population, men även för att vi vill kunna påverka valet.   

 

Intervjuer som är avgränsade till ett visst frågeområde kan antingen vara strukturerade, 

halvstrukturerade eller öppna. Intervjusituationerna kännetecknas av ett personligt 

samspel utan att vara för hårt hållen utifrån ett frågeschema. Vid den öppna riktade 

intervjun är det utifrån tidsaspekten oklokt att under intervjun bedriva ett öppet samtal 

utan viss struktur eftersom forskaren drivs av att få svar på de frågeställningarna inom 

vårt valda ämnesområde (Höst et al, 2006). Därför har halvstrukturerade frågor använts 

vid intervjuerna. 

  

De halvstrukturerade frågorna har en uppsättning frågor som skall vara till stöd för själva 

intervjun, men beroende på intervjusituationen finns flexibilitet att ändra ordningen och 

formuleringar. De hjälpmedel vi har för att dokumentera intervjun är en 

inspelningsmaskin som kan lagra ljudfiler på ett minneskort samt att en av oss 

dokumenterar intressanta tankar och skriver ned viktiga saker som behandlas under 

intervjun för att få en struktur utifrån vilken fråga som ställs. Varje respondent blev 

tillfrågad innan intervjun om respondenten tillåter att samtalet spelas in. 

3.7 Analysmetod  

Som analysmetod för studien används Ricoeurs synsätt av mimesis där strukturer, normer 

och värderingar skapar en efterbildning och handlar om att den språkliga förståelsen av 
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världen kopplas samman med de handlingar som utförs. För att förstå en text måste 

läsaren kunna relatera det till verkligheten utifrån läsarens världsbild. (Hansson, 1999)  

 

Ricoeur delar in begreppet i tre delar: prefiguration, konfiguration och refiguration.  

Prefigurationen reflekterar över förhållanden som råder när någon säger eller skriver text 

i verkligheten vid en viss tid och att detta kan ses i texten eller via handlingar. 

Prefigurationen består av handlingar och struktur. Handlingarna kan förstås i relation till 

varandra men bara utifrån en viss helhet där frågor om vad, vem, hur, varför och för vem 

och mot vem måste förstås mot en helhet där dessa förhållanden framgår inom en viss 

tidsperiod för att inte svaren skall riskera att bli utan mening och innebörd. (ibid) 

I den andra fasen, konfigurationen, handlar det om tolkningsprocessen där vi som 

forskare försöker förstå och tolka texterna utifrån verkligheten och om det finns olika 

uppfattningar och principer i texterna. Konfigurationen är ett förmedlande mellan 

prefigurationen och refigurationen, dvs. det finns ett ”före” och ett ”efter” och handlar 

om vilka principer som styr handlandet i verkligheten utformas och struktureras i den 

särskilda texten. (ibid) 

Den sista fasen, refigurationen sätter tolkning i relation till prefigurationen och 

konfigurationen där det fokuseras på relationen mellan läsaren och texten där läsaren 

måste sättas i ett större socialt sammanhang där texten påverkar läsarens syn positivt på 

omvärlden och samhället genom att läsaren vidgar sin erfarenhet och får nya insikter via 

tolkning av texten. (ibid) 

Mimesis 2

Konfiguration

Mimesis 1

Prefiguration
Mimesis 3

Refiguration
 

Figur 3.1: Mimetiska processen enligt Paul Ricoeur (Hansson, 1999) 

 

Modellen (figur 3.1) skall ses som en helhet och inte som separata fristående delar 

eftersom de är beroende av varandra. Den mimetiska processen fullbordas först efter att 

tolkning gjorts och först efter att läsaren förstått textens mening och dess relationer i 

verkligheten och en inverkan kan ske hos läsaren. Modellen skall ses som en cirkulär 

tolkningsprocess där perspektivet skiftar mellan de olika faserna (Hansson, 1999). 

 

Den metod som valts för att analysera den data som samlats in är textanalys, eftersom 

denna anses vara en lämplig metod till de intervjuer som förts med respondenterna och i 

nästa skede i form av text utgör hela grunden för analysen. Med hjälp av textanalysen 
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söks spår och mönster upp för att ge texten struktur och för att finna olika samband och 

motsatser vid separat testning kontra testning inom systemutvecklingsorganisationer. 

Med utgångspunkt från Ricoeurs fenomenologiska hermeneutik kommer fenomenet 

beskrivas genom att texten tolkas och inte våra avsikter. När vi talar om test skall det 

skiljas på respondent och testarbete emellertid för att få en bättre förståelse skall dessa 

därför ses som en helhet. Detta innebär att analys av respondenternas samtal inom 

systemutvecklingsorganisationer och testorganisationer behöver relateras till testområdets 

sammanhang. Respondenternas tidigare såväl som nya erfarenheter skall även dessa 

relateras till hur testarbete kan ha förändrats över tiden. (ibid) 

 

För vår studie har prefigurationen använts för att belysa vissa centrala aspekter för den 

miljö som respondenterna befinner sig i och peka på skillnader och likheter avseende 

miljön. I konfigurationsfasen tolkas det som respondenterna säger och i den sista fasen 

refigurationen reflekterar vi över hur vi anser att förhållandena påverkat 

respondenternas svar och utifrån vår tolkning styrka eller motbevisa uppfattningen med 

hjälp av teorin. 

3.8 Utvärderingsmetod  

Validitet och reliabilitet är inte tillräckligt för att utvärdera en kvalitativ studie. I kapitlet 

av Larsson i (Starrin & Svensson, 1994) ges en mer nyanserad bild av utvärdering än bara 

validitet och reliabilitet. Larsson talar om utvärdering av kvalitet i kvalitativ forskning 

genom: 

 

Kvaliteter i framställningen som helhet 

 

 Perspektivmedvetenhet 

 Intern logik 

 Etiskt värde 

 

Perspektivmedvetenhet handlar om att sanningen är relativ och att det finns perspektiv 

bakom varje beskrivning av verkligheten. Det är därför viktigt ur ett hermeneutiskt 

perspektiv försöka att redovisa förförståelsen eftersom läsaren skall kunna förstå empiri 

och hur resultatet konstruerats. Den interna logiken är förenad med vilken metod som 

används. Val av metod och ansats innehåller också perspektiv där alla delarna skall kunna 

härledas till en helhet. Det etiska värdet handlar om ärlighet och att inte fuska med vad 

som uppfattas som sant för kvalitetens skull. Dock finns det en konflikt mellan validitet 

och etik eftersom det kan vara svårt att uppnå full tydlighet med tanke på etiska aspekter. 

Med de etiska aspekterna menas att forskaren inte bör ”fuska” med vad som uppfattas 

som sant för kvalitetens skull.(ibid) 

 

Kvaliteter i resultaten 

 

 Innebördsrikedom 

 Struktur 

 Teoritillskott 
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I innebördsrikedomen försöker forskaren presentera resultaten i den kvalitativa studien så 

nya innebörder uppstår. Enligt det anlagda hermeneutiska synsätt tolkas texter som blir 

en helhet som i sin tur bidrar till nya innebörder. God struktur innebär överskådlighet och 

en låg grad av komplexitet. Teoritillskottet är viktigt då empirins resultat bidragit till att 

vi tvingats revidera teori. (ibid) 

 

Validitetskriterier 

 

 Diskurskriteriet 

 Heuristiskt värde 

 Empirisk förankring 

 Konsistens 

 Det pragmatiska kriteriet 

 

Diskurskriteriet är hur argument står sig mot andra argument. Studien skall uppnå en hög 

kvalité genom att skapa trovärdiga resultat i analysen. Det heuristiska värdet är att 

studien skall ge nya insikter och kunskap om hur testarbete kan bedrivas i 

testorganisationer och systemutvecklingsorganisationer. Den empiriska förankringen är 

hur det ser ut i verkligheten beträffande testarbete och det som tolkas stämmer överens 

med varandra. Konsistensen handlar sedan om hur delarna byggs upp till en helhet, men 

via nya insikter ändras helhetsbilden. Det finns en konflikt mellan konsistens och den 

empiriska förankringen genom att vi vill ta in olika omständigheter i samma helhet och 

glömmer andra alternativa omständigheter som vi inte anser passar in i helhetsbilden. Det 

pragmatiska kriteriet handlar om vad resultatet, beträffande testarbete mellan 

testorganisationer och systemutvecklingsorganisationer har för betydelse i verkligheten. 

(ibid) 

3.9 Presentationsmetod  

För att underlätta förståelsen för läsaren har resultatet presenterats i textform. Figurer har 

använts för att förtydliga förståelsen kring den teori som skrivits. Under empiridelen har 

en sammanfattning gjort för att läsaren skall få en klarare bild över svaren som har 

framkommit vilket belyser testarbete i systemutvecklings- och testorganisationer. Läsaren 

kommer att uppfatta en ”röd tråd” eftersom detta upplägg är utomordentligt. 
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4 Teori 
I detta kapitel presenteras den teori som är relevant för ämnet i studien. Teorier som 

berörs är systemutveckling och test men även ekonomiska aspekter i relation till 

informationssystem, som kvalitet samt psykologiska aspekter i relation till test och 

systemutveckling.  

4.1 Systemutveckling 

Testprocessen är en förekommande aktivitet i systemutvecklingsprocessen. Under denna 

rubrik presenteras teori om systemutveckling. Detta är nödvändigt för att klargöra vad 

systemutveckling är och hur det berör testning men också för att underlätta samt öka 

förståelsen kring vad testning är. 

 

Systemutveckling är en process där ett informationssystem utvecklas och sätts i drift. 

Systemutveckling kan ses som en process som innefattar olika aktiviteter som handlar om 

systemering, realisering och implementering av ett informationssystem. 

Systemutveckling kan även handla om att analysera och förändra ett helt system (Lind & 

Lönn, 2007).  

4.1.1 Sekventiell systemutveckling 

För att få ett systematiskt arbetssätt genom systemutvecklingens hela livscykel används 

olika sekventiella faser och beroende på systemutvecklingssynsätt finns möjligheten att 

arbeta separat med faserna eller mer iterativt mellan de närmast liggande faserna. Faserna 

(se figur 4.1) syftar till att identifiera problem, möjligheter och mål. Informationskraven 

bör också fastslås och systembehoven analyseras. Därtill bör det rekommenderade 

systemet designas, utvecklas och mjukvaran dokumenteras. Efter utveckling och kodning 

sker testning och underhåll av systemet och slutligen implementering samt utvärdering av 

systemet. (Kendall & Kendall, 2002) 

Analysis Design

Program

Design

And Coding

Program

Testing
Installation

Design Questions

Program

Specification

Questions

Program bugs 

and errors Installations bugs 

Require-

ments

Program

Specs

Program

source 

code

Completed 

system

Figur 4.1: Traditionell systemutvecklings livscykel (Kendall & Kendall, 2002) 

 

Historiskt sett så har mjukvaror generellt sett utvecklats utifrån en sekventiell 

systemutvecklingsmodell där kraven byggs, sedan designen, därefter koden och testas på 

slutet. Den förmodligen mest kända av de olika sekventiella systemutvecklings-

modellerna är vattenfallsmodellen. Vattenfallsmodellen är sekventiell och kan se ganska 

låst ut då det kan vara svårt att gå tillbaks när en fas är klar, dock finns möjligheten att gå 

tillbaks ett steg eller mer men problemen uppstår när en fas måste göras om längre fram i 

de senare faserna. Kostnaden för att göra om arbetet, testa igen och dokumentera blir dyr 
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och kommer troligen att resultera i att systemutvecklingsprojektet söker olika genvägar. 

När vattenfallsmodellen används i systemutveckling kan problem uppstå såsom 

felaktigheter och feldefiniering av kraven, vilka formulerades i början av projektet som 

kan få konsekvensen att utvecklingen samt mjukvarudesignen inte blir vad kunden från 

början tänkte sig. På detta sätt upptäcks felen oftast i slutet av livscykeln just vid 

testkörningen innan implemen-teringen. Det som gör vattenfallsmodellen besvärlig är att 

det blir svårt att bedriva testarbete då test kommer i den näst sista fasen då det är mest 

sannolikt att fel hittas efter att mjukvaran byggts i den sista fasen då ingen kontroll 

genomförts förrän i denna fas. Ett följdfel är då att eftersom test just sker i slutet och 

schemat är ganska låst av vattenfallsmodellen så kan heller inte några ändringar 

genomföras då systemutvecklings-projektet bör hålla sig inom ramen för den fastslagna 

budgeten (Craig & Jaskiel, 2002). 

Fördelarna med vattenfallsmodellen (se figur 4.2) i systemutveckling är det systematiska 

arbetssättet där dokumentationen i varje steg kan underlätta underhållet i framtiden. 

Nackdelarna kan vara att det kan ta lång tid från det att kravspecifikationen för systemet 

skrivs till att kraven måste ändras längre fram och detta kanske det inte finns beredskap 

för. En annan nackdel kan vara dålig kommunikation mellan användare och utvecklare då 

användarna kanske inte kan få en riktig uppfattning om vad de vill att systemet skall göra 

eftersom de bara kan utgå ifrån ritningar och grafer och inte iterativt kan bli uppdaterade 

om hur det verkligen ser ut (Lind & Lönn, 2007). Nedan visas en bild på den traditionella 

vattenfallsmodellen. 

Förändringsanalys

Uppföljning

Drift o underhåll

Integration o systemtest
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Figur 4.2: Vattenfallsmodellen (Lind och Lönn, 2007) 
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V-modellen 

För att inte vara lika låst i systemutvecklingsarbetet som vattenfallsmodellen finns en mer 

flexibel utvecklingsmodell att följa som kallas för V-modellen (se figur 4.3). V-modellen 

är en sekventiell systemutvecklingsmodell för projekt med fasta krav vilken innehåller 

enhetstest, integrationstest, systemtest och vi vissa fall även acceptanstest. Modellen 

baseras på vattenfallsmodellen men innehåller mer detaljer beträffande validering och 

verifiering. För varje fas i utvecklingen så finns det en associerad fas för att verifiera och 

validera resultatet. Som vi beskrev ovan så är V-modellen sekventiell, men även 

dokumentdriven vilket innebär att i slutet av varje fas görs ett dokument som skall 

fungera som ett godkännande för att kunna gå vidare till nästa steg.  

V-modellen innefattar följande steg: 

 

- Kravfas: Kunden tillsammans med projektteamet går igenom kravspecifikationen 

med en estimering av hur mycket resurser som krävs. 

- Arkitekturdesignfas: Projektteamet bryter ned kraven i funktionella delar och 

definierar hur de olika delarna av systemet fungerar tillsammans och uppdaterar 

hur mycket resurser som krävs. Det funktionella specifikationsdokumentet skall 

godkännas innan teamet går vidare till den detaljerade designfasen. 

- Detaljerad designfas: Teamet beslutar den detaljerade designen utifrån 

funktionerna. I slutet av fasen så släpps designspecifikationen. 

- Implementering: Koden implementeras utifrån gällande specifikationer 

- Enhetstestfas: Enhetstester skrivs och körs för att verifiera att designen fungerar 

som beskrivits i designspecifikationen. För att gå vidare till integrationstesterna 

måste alla test vara avklarade på denna nivå. 

- Integrationstestfas: Integrationstesterna verifierar att mjukvaran fungerar utifrån 

beskrivningen i den funktionella specifikationen. 

- Systemtestfas: Systemtester validerar att systemet möter kraven i 

kravspecifikationen. Om testerna klaras tyder detta på att systemet kan levereras 

(Lenz & Moeller, 2004) 
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Figur 4.3: V-modellen i systemutveckling (Lenz & Moeller, 2004) 

4.1.2 Iterativ systemutveckling 

RUP (Rational Unified Process) är en iterativ systemutvecklingsmodell som innehåller 

fyra faser vilka motsvarar stadier som ett projekt går igenom. Modellen innehåller 

discipliner som omfattar logiska aktiviteter vilka återfinns under ett utvecklingsprojekt. 

RUP är en iterativ process som drivs av krav och arkitekturcentralisering i 

systemutvecklingen. Modellens arbetsätt syftar till arbete med korta iterationer som har 

väldefinierade mål och i slutet av varje fas finns möjlighet att välja att gå vidare eller inte 

i processen. Faserna representerar steg som projektet skall löpa igenom över tid och 

disciplinerna är de logiska aktiviteterna som pågår under projektets gång och det är detta 

som är det iterativa. Varje fas slutar med en väldefinierad milstolpe där det utvärderar hur 

arbetet gått samt när det är dags att gå vidare. (Ambler, 2005) 

 

Varje fas är indelad i en eller flera iterationer och har specifika mål där varje fas bara är 

en avgränsad del av ett helt system tillskillnad mot vattenfallsmodellen där hela modellen 

är kopplat till att göras en gång utan iterationer även då dessa är möjliga. Den iterativa 

naturen av RUP återspeglas i hur disciplinerna används samt hur de logiska 

grupperingarna av aktiviteter under ett projektets livstid grupperas. Under en iteration ses 

kraven över och därefter med kraven i åtanke så analyseras, designas, kodas, testas och 

integreras delar från tidigare iterationer. Om det tillkommit nya krav prioriteras de utifrån 

om de kan användas eller inte. Fördelen med RUP är det iterativa arbetssättet och 

möjligheten att vara mer beredd på olika förändringar i kraven och på så sätt går det att 

ändra mellan faserna under hela projektet. (Ambler, 2005) 

 

Faserna i RUP (se figur 4.4) är Inception (förberedelse), Elaboration (utredning), 

Construction (konstruktion) och Transition (överlämning). 
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Figur 4.4: Den iterativa RUP metoden (Ambler, 2005). 

 

SCRUM (se figur 4.5) är en agil och iterativ systemutvecklingsmodell som baserar sitt 

synsätt på insikten att mjukvaruutveckling är kreativ och oförutsägbar och därför behövs 

empiri snarare än redan definierade metoder (Larman, 2004). 

 

Några centrala delar av SCRUM består av: 

- Självgående och självorganiserande utvecklingsteam. 

- Inga externa tillsättningar av resurser om en iteration väl valts. 

- Dagliga möten med speciella frågeställningar. 

- Vanligtvis 30 dagars iterationer. 

- Efter varje iteration visas arbetet upp för en styrande ledning. 

- Varje iteration är kunddriven (Larman, 2004). 

Few docs

Few steps

…

Ceremony

Many short iterations (5 days)
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Evo
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Figur 4.5: SCRUM som visar längden på iterationen (Larman, 2004) 
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Vidare är SCRUM (se figur 4.6) en iterativ och inkrementell systemutveckling på samma 

gång. Iterativ såtillvida att framsteg görs genom små förfiningar så att en iteration kan bli 

förbättrad utifrån en den föregående iterationen. Ett utvecklingsteam tar sig an ett system 

eller mjukvara och förfinar den genom iterationer tills mjukvaran eller systemet anses 

vara tillräckligt bra. Genom varje iteration blir mjukvaran förbättrad genom att det tillförs 

ytterligare detaljer. Den inkrementella processen gör att mjukvaran byggs och levereras i 

delar och varje del blir därför en kompletterande del till funktionaliteten av hela 

mjukvaran (Cohn, 2004). 

 

Ett SCRUM projekt löper genom en serie av 30 dagars iterationer som kallas sprintar. 

Vid start av varje sprint bestämmer utvecklingsteamet hur mycket kraft och resurser just 

den sprinten kräver. SCRUM-teamet som är självorganiserat består av fyra till sju 

utvecklare, men kan också innehålla testare och andra specialister och på så sätt arbetar 

de som ett team. Det finns inga uttalade roller eller ledare utan allt arbete som görs sker 

tillsammans och alla har ansvaret för hela projektet, dvs. Det är upp till teamet självt att 

bestämma hur det kommer att gå. Teamet består av två nyckelpersoner som är 

produktägaren och en SCRUM-master. En SCRUM-produktägare är egentligen kunden 

av extreme programming (XP).  Produktägaren är ansvarig att prioritera det som skall 

göras genom en lista medans SCRUM-mastern serverar teamet snarare än att vara en 

ledare och ser till att SCRUM-metoden följs (Cohn, 2004). 

   

 
 

Figur 4.6: SCRUM- processen (Cohn, 2004) 

4.1.3 Test i systemutvecklingsmetoderna 

Som vi ser av den ovanstående presentationen av olika systemutvecklingsmetoder är det 

vanligt med tydliga faser, procedurer och steg inom en systemutvecklingsprocess som 

skall resultera i en mjukvaruprodukt. I hela systemutvecklingen hittas processer som 

består av flera processer i varandra där test ingår som aktivitet. Test är sedan relaterat till 

två processer (se figur 4.7) som Burnstein (2003) tar upp: 
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  Verifiering är processen där utvärdering av ett mjukvarusystem eller komponent sker 

för att på så sätt fastställa huruvida produkten utifrån en given utvecklingsfas 

tillfredsställer att villkoren följs vid början av en viss fas. Verifiering handlar 

generellt om olika aktiviteter såsom inspektioner och granskningar av mjukvaror som 

levererats. 

 Validering är processen där utvärdering av ett mjukvarusystem eller komponent sker 

under eller i slutet av systemutvecklingens livscykel för att fastställa huruvida den 

motsvarar de fastställda förväntningarna. Validering handlar generellt om att 

exekverar sin kod med hjälp av testfall. 

Validering är en viktig aktivitet för att säkerställa kvaliteten utifrån att kunna bedöma att 

mjukvaran faktiskt uppfyller sina krav och möter användarnas verkliga behov. Att uppnå 

kraven är inte detsamma som att allt överensstämmer med kravspecifikationen. En 

specifikation är ett uttalande om en viss föreslagen lösning till ett problem och att den 

föreslagna lösningen antingen uppnår eller nått sina mål. Därutöver, specifikationer är 

skrivna av människor och kan därför innehålla misstag. En mjukvara som möter de 

uppsatta målen är användbar, medan det motsatta inte är önskvärt. En annan viktig 

aktivitet är verifieringen där konsekvensen av ett genomförande kontrolleras mot 

kravspecifikationen (Burnstein, 2003). 

Skillnaden mellan dessa två utvärderingsmetoder i systemutvecklingsprocessen är att 

valideringsaktiviteterna först och främst handlar om att titta på hela system-

specifikationen och den slutgiltiga koden där en viktig del är att upptäcka möjliga failures 

i utvecklingsprocessen och därigenom också säkerställer att mjukvaran möter 

slutanvändarnas krav och förväntningar (Pezzé & Young, 2008). Valideringen 

säkerställer därför de nödvändiga behoven där systemspecifikationen ligger till grund för 

att en mjukvara kan byggas samtidigt målen uppnås. Validering är den process som 

handlar om att utvärdera mjukvara i slutet av mjukvaruutvecklingen för att vara säker att 

mjukvaran överensstämmer med avsedd användning. Valideringen handlar därför mer om 

kunskap av mjukvaran i sig och i vilket sammanhang mjukvaran skall användas (Amman 

& Offutt, 2008). Verifiering är till skillnad mot valideringen en mer teknisk aktivitet som 

avgör huruvida produkten av ett givet steg i mjukvaruutvecklingsprocessen tillfredsställer 

de krav som skapats under det tidigare steget. För att uppnå detta måste det finnas 

kunskap om de individuella mjukvaruartefakter som finns utöver kunskap om krav och 

specifikationerna (Pezzé & Young, 2008). 
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Figur 4.7: Visar förhållandet mellan de inbyggda processerna i systemutvecklings-

processen (Burnstein, 2003). 

 

Många organisationer förlägger all mjukvarutestning till slutet av utvecklingsfasen 

speciellt vid en sekventiell systemutvecklingsmodell efter att implementering startat och i 

värsta fall efter implementeringsfasen. När det görs på detta sätt så riskeras testningen att 

bli lidande utifrån tid och budget eftersom det inte finns mycket tid kvar. Det kan vara så 

att problemet lösts genom att det i tidigare faser tagits tid och pengar från den egentliga 

testningsfasen som resulterar i att testarbetare inte har tillräckligt med tid att planera för 

test. Istället för att planera och designa för test så kommer utvecklarna att bedriva test på 

ett adhocmässigt sätt. Det som ställer till det är att en testare inte kan komma i sista 

minuten för att upprätthålla en hög kvalitet för mjukvaran och förvandla en usel 

mjukvaruprodukt till kanonbra. Målet bör vara en hög kvalitativ mjukvaruprodukt redan 

från början (Amman & Offutt, 2008). 

4.2 Mjukvara 

Mjukvaruutveckling har som fokus att utveckla kostnadseffektiva och högkvalitativa 

mjukvarusystem. Samtidigt är mjukvara något som är svårt att förstå eftersom det inte 

finns någon fysisk begränsning för mjukvarans potential och den kan bli väldigt komplex. 

Mjukvaruutveckling som begrepp uppkom 1968 på en konferens som kallades för 

mjukvarukrisen, som en följd av den ökade hårdvaran för nya datorer och de integrerade 

kretsarna som gjorde systemen mer komplexa i takt med olika program och applikationer. 

Mjukvaran var i kris eftersom systemen och mjukvaran var dåligt byggda, inte var 

tillförlitliga och svåra att underhålla. Det behövdes nya tekniker och metoder för att 

kontrollera de komplexa mjukvarusystemen. (Sommerville, 2007) 

4.2.1 Vad är mjukvara 

Mjukvara kan definieras som en samling av programmeringsspråk med instruktioner, 

uttalanden eller instruktionsutvecklingsverktyg som tillsammans utgör ett program eller 

mjukvarupaket. När det talas om program eller mjukvarupaket så är det oftast detta som i 

programmeringsvärlden kallas ”kod”.  Enligt Galin (2004) som förklarar att en mjukvara 

består av fyra komponenter och att alla komponenter behövs för att säkra kvalitén av 

mjukvaran, vilka är: 

 

 Datorprogram (”koden”) 
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 Procedurer 

 Dokumentation 

 Nödvändig data för att driva mjukvarusystemet 

Datorprogrammet som består av koder är givetvis nödvändiga för att aktivera datorn så 

att den kan utföra de nödvändiga instruktionerna. När det gäller procedurerna så behövs 

de för att definiera ordningen och schemat för vad programmet skall klara av att utföra. 

Vidare så kan dokumentation behövas för utvecklarna, användarna och 

underhållspersonalen för att den möjliggör effektivare samarbete och koordination mellan 

utvecklarna men även effektivare genomgång och granskning av designen och 

programmeringsprodukten (Galin, 2004).  

4.2.2 Mjukvarufel 

Mjukvara som inte fungerar riktigt kan härledas till olika typer av fel som rent allmänt 

kallas för fel, buggar och defekter. I praktiken ses buggar som fel, men litteraturen delar 

in fel i errors, faults och failures. Ett error är ett fel i programmeringskoden och faults 

samt failures är ytterligare konsekvenser av error. Det kan finnas en lista på olika typer 

av failures som kan ses som olika typer av symptom. Fault i sig är orsaken till 

symptomen. Fault i sin tur härleder dig till olika typer av errors (Amman & Offutt, 2008)  

Det skall dock kommas ihåg i sammanhanget att det kan vara svårt att relatera ett failure 

till det associerade fault. Dessa ideér leder till fault eller failure modellen som handlar om 

att tre faktorer måste vara närvarande för att ett failure skall observeras. Testning är att 

utvärdera mjukvara genom att observera dess exekvering. Test failure är att exekveringen 

resulterar i ett failure. Debugging är en metodisk process som handlar om att finna ett 

fault som föregås av ett failure. Mjukvarufel kan återfinnas i tre olika steg: 

 

1. Den plats eller platser i programmet som innehåller fault måste nås. Här handlar 

det om nåbarhet (reachability). 

 

2. Efter att platsen exekverats, måste tillståndet i programmet vara felaktig. Här 

handlar det om smitta (infection). 

 

3. Mjukvaran måste befinna sig i ett skick som ger ett felaktigt output (resultat). Här 

handlar det om spridning (propagation). (Amman & Offutt, 2008) 

 

När en mjukvara ska utvecklas så kan det uppstå, men också kvarstå fel i mjukvaran när 

den är färdig. Dessa fel kan påverka mjukvarans funktionalitet och kan göra så att 

mjukvaran misslyckas att fungera som den egentligen ska fungera. Det finns i huvudsak 

tre typer av fel som kan påverka funktionaliteten i mjukvaran. Ett antal definitioner av 

errors, faults and failures har identifierats. Dessa kommer att presenteras och därefter 

kommer en egen definition att skapas. Det är denna definition som kommer att gälla för 

denna studie. 

 

Software error definieras enligt Amman och Offutt (2008) som: ”ett felaktigt inre 

tillstånd som är ett yttryck av fault”. Galin (2004) definierar Software error som: ”fel i 

programkoden som orsakats av programmeraren”. Felet kan vara av typen grammatisk 
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fel men även av typen logisk karaktär, som berör en eller flera områden i programkoden. 

Vi känner att definitionerna inte är tillräckliga för denna studie och kan därför behöva 

vidgas ytterligare av en egen definition som lyder: ”fel i programkoden som orsakats av 

programmeraren genom felaktig dokumentation, kravspecifikation eller logiska fel såväl 

som grammatiska”. 

 

Software fault definieras enligt Amman och Offutt (2008) som: ”ett statiskt fel i 

programvaran”. Galin (2004) definierar Software fault som: ”när det finns fel i 

programkoden. Felet kan påverka programkoden i stort eller enbart orsaka att vissa 

funktioner inte fungerar”. I detta fall kommer Galins definition väljas då denne har den 

mest kompletta definitionen. 

 

Software failures definieras enligt Amman och Offutt (2008) som: ”ett externt felaktigt 

beteende med avseende på kraven eller andra beskrivningar av det förväntade 

beteendet”. Galin (2004) definierar software failures som: ”en konsekvens av ett software 

error skapat av programmeraren”. Vår definition blir därmed en blandning av de två 

ovannämnda: ”en konsekvens av ett software error skapat av programmeraren så att ett 

felaktigt beteende med avseende på kraven eller andra beskrivningar av det förväntade 

beteendet uppstår”.  

 

Software error kan bero på flera faktorer som fel i koden, procedurer, dokumentationer 

eller mjukvarudatafel. Alla software error beror på mänskliga fel som skapats av 

systemanalytiker, programmerare, mjukvarutestare, dokumentationsexperter, chefer och 

ibland klienter. I vanliga fall när användningen av produkten störs så ligger oftast felet i 

programkoden som programmerats av programmeraren. När det gäller software fault är 

det viktigt att nämna att inte alla mjukvarufel resulterar i att produkten beter sig felaktigt 

för enligt Galin (2004) kommer de felaktiga kodraderna i många fall inte att påverka 

funktionaliteten av hela mjukvaran. I en del av dessa fall, kommer felen att rättas eller 

neutraliseras genom efterföljande kodrader. Som tidigare nämnts så är software failures 

en indirekt konsekvens av software error som direkt leder till software fault och till slut 

resulterar i ett software failures. Fallet uppstår när användaren försöker utföra en specifik 

uppgift i den applikationen det finns fel i och i och med det så aktiveras applikationen 

men i många fall uppträder ingen software failures eftersom de specifika applikationerna 

aldrig aktiveras. Det finns flera orsaker till ett software failure som orsakats av software 

error. Dessa orsaker har klassificerats i nio klasser och i den ordningen mjukvaran 

utvecklas (Galin, 2004). 

 

(1) Felformulerade krav 

I denna klass återfinns dåliga eller felaktiga krav, som är en av huvudorsakerna till 

software errors. De mest förekommande fel som finns i denna klass är: felaktiga 

definitioner av krav, saknaden av väsentliga krav, ofullständiga definitioner av krav och 

krav som inte finner någon funktionalitet eller användning i en nära framtid. Dessa 

definitioner brukar definieras av klienter och det är därför viktigt att de blir korrekta samt 

fullständiga för att kunna få till ett fullt fungerande mjukvara som är befriad från software 

errors, fault och failures. Det är även viktitigt i den bemärkelsen att 
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kravdokumentationen är fullständig annars kan det leda till en saknad av en viss och 

kanske viktig funktion. (Galin, 2004) 

 

(2) Kommunikationsproblem mellan klient och utvecklare 

Det kan uppstå missförstånd av klientens instruktioner från kravdokumentet, missförstånd 

av klientens krav då de ändras under utvecklingsprocessen. Ett annat missförstånd är 

klientens negativa respons på designproblem som uppstått när utvecklarna presenterar en 

del av mjukvaran. Detta är en del av kommunikationsproblemen som kan uppstå mellan 

klienten och utvecklarna.  Bra kommunikation mellan klienten och utvecklarna är därför 

väsentligt för att kunna förebygga software errors, fault och failures. (Galin, 2004)  

 

(3) Avvikelser från krav 

En annan orsak till att fel kan uppträda är att under vissa omständigheter kan utvecklarna 

avvika från de dokumenterade kravspecifikationerna men i detta fall är det inte 

huvudprodukten som ändras utan biprodukten. De mest förekommande avvikelserna är: 

återanvändning av kod utan tillräcklig analys, som möter kraven. På grund av otillräcklig 

tid eller budget, kan utvecklarna på eget initiativ utelämna delar av de begärda 

funktionerna för att försöka klara av tiden och budgeten. Utvecklarna inleder med 

oprövade förbättringar på mjukvaran utan klientens godkännande, ofta genom att 

ignorera kraven som utvecklaren tycker att de verkar vara ”oväsentliga”. De så kallade 

”oväsentliga” ändringar som utvecklarna gör kan så småningom orsaka software errors. 

(Galin, 2004) 

 

(4) Logiska fel i designen 

Software errors kan uppträda när systemarkitekter, mjukvaruingenjörer och analytiker 

formulerar kravspecifikationerna för mjukvaran. De typiska felen är felaktiga algoritmer, 

som exempelvis processdefinitioner som innehåller sekventiella fel som orsakas pågrund 

av feluppfattning om logiken i processen för en viss procedur eller felaktig definition av 

villkor för en viss procedur. Till exempel, enligt en viss kravspecifikation för en butik 

som säljer kläder krävdes villkoret femtio procent rabatt för alla personer som är äldre än 

sextiofem år, men som felaktigt definierades femtio procent rabatt till alla personer som 

är sextiofem år och äldre. 

 

Ett annat väsentligt fel är försummelse av mjukvarusystemets nödvändiga status. Till 

exempel, ett datoriserat verktyg utför sin uppgift om det uppnår ett värde, som åtta och 

uppåt. Beroende på vilket värde som finns utför den sin uppgift olika snabbt men om 

hänsyn inte tas till detta kommer det datoriserade verktyget inte kunna utföra sin uppgift 

och fel kommer då att uppstå. Felaktig användning av mjukvarusystemet är en annan typ 

av fel som kan uppstå. (Galin, 2004)  

 

(5) Fel i koden 

En av anledningarna till att fel uppstår i koden är programmerarna men de i sin tur har 

orsakat fel utifrån ett antal olika faktorer. Det kan bero på missförstånd av 

designdokumentationen, språkliga fel i programmeringsspråket, fel i applikationen och 

andra utvecklingsverktyg samt fel i dataselektionen. (Galin, 2004) 
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(6) Motsträviga dokument och kod instruktioner  

Motsträviga dokument och kod instruktioner är en annan orsak till att fel uppstår 

eftersom de flesta utvecklingsorganisationer har egen dokumentation och 

kodningsstandarder. Sättet att skriva koden på definierar kontexten och innehåller 

struktur, ordning och format. Det är av yttersta vikt att samtliga i utvecklingsarbetet 

förstår dokument och kodstandarder som används i utvecklingsorganisationen för att 

kunna förebygga fel. Risken är annars stor att fel uppstår om någon annan i gruppen tar 

vid där en annan gruppmedlem slutade. Gruppmedlemmen som tar över en annans arbete 

måste kunna förstå vad denne gjort så att utvecklingen kan fortsätta utifrån den 

dokumentation och kodningsstandard som utvecklingsorganisationen tillämpar så att alla 

i utvecklingsarbetet förstår varandra (Galin, 2004).  

 

Som en följd av dessa motsträviga dokument och kodinstruktioner kan det bidra till olika 

frågetecken för det tänkta testteamet som i sin tur kommer ha svårt att kunna identifiera 

fel och när den som ska korrigera de fel som identifierats av testteamet väl gör det kan 

denne i sin tur ha lämnat efter sig nya fel som ett resultat av att testteamet hade 

svårigheter med att identifiera fel på grund av de motsträviga dokument och kod 

instruktioner. Den personal som sedan ska underhålla mjukvaran kan även de få 

svårigheter när de ska ändra eller kanske lägga till ändringar i mjukvaran när de ska 

försöka förstå mjukvaran och dokumentationen. Detta kan resultera i mera kostnader än 

planerat och att nya fel dyker upp (Galin, 2004).  

 

(7) Fel i testprocessen 

I denna kategori återfinns fel i testprocessen. Problemet här är att en större skara fel kan 

förbli okorrigerade för att de förblivit oidentifierade. Dessa fel är resultatet av flera 

orsaker som ofullständig testplanering och lämnar obehandlade delar av mjukvaran eller 

funktionen i applikationen och systemets ställning, misslyckande med dokumenteringen 

och rapporten av identifierade fel och misstag, misslyckande med att snabbt korrigera 

identifierade misstag i mjukvaran som ett resultat av anledningar för att inte ha korrigerat 

felen, ofullständig korrigering av identifierade fel pågrund av försumlighet eller att tiden 

inte räckt till. Genom en felfri testprocess ökar därmed sannolikheten för att identifiera en 

större skara fel för korrigering. Resultatet av det är steget närmare i riktningen till felfri 

mjukvara (Galin, 2004). 

 

(8) Fel i procedurer 

Procedur fel är nästa ordning i klassificeringen. I komplexa mjukvarusystem spelar 

procedurer en viktig roll speciellt när data ska tas fram för något resultat som är 

genomsnittligt. Då är det speciellt viktigt att procedurerna följs strikt, annars kommer det 

inte att framgå rätt medelvärde i mjukvarusystemet med anledning till att alla procedurer 

inte implementerats i mjukvarusystemet (Galin, 2004).  

 

(9) Fel i dokumentationen 

Fel i dokumentationen är ett annat problem som utvecklare och underhållsteamet kan 

tvingas ta itu med. Dessa fel kan vid ett senare skede i utvecklingen och i 

underhållsprocessen orsaka ytterligare fel. En annan typ av dokumentations fel är den 

som påverkar användaren. Det vill säga, hjälp manualen i mjukvaran. Det kan vara 
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kvarlämning av vissa funktioner, fel i förklaringen och instruktionerna för användaren 

samt förklaringar på funktioner som inte finns i programvaran, som antingen planerades 

tidigt i utvecklingen men som sedan utelämnades eller funktioner som fanns med i 

tidigare versioner men inte i den nya versionen.  

 

Dessa typer av fel räknas eftersom de kan påverka funktionaliteten av mjukvaran då 

användaren kanske inte kommer kunna använda mjukvaran rätt och är det så att 

felförklaringar finns i hjälpmanualen där användaren följer den noggrant kommer det 

resultera i ett misslyckande i den bemärkelsen att användaren får instruktioner att mata en 

uppgift som mjukvaran saknar funktionaliteten att utföra (Galin, 2004). 

4.3 Kvalitet 

Kvalitet kan förknippas med kostnader. Då studiens huvudämne handlar om testning av 

mjukvara spelar kvalitet en central roll i testning och studien. Under denna rubrik 

kommer därför kvalitet beskrivas generellt och sedan mer ingående om mjukvara kvalitet. 

Även kostnader kommer att beskrivas under denna rubrik eftersom kostnader kan vara en 

avgörande faktor vid testning och kvalitet är det väsentligt att även det klargörs. 

 

Kvalitet härstammar från latinets ”qualitas” som betyder ”av vad”. Det finns olika 

definitioner på vad kvalitet innebär. Crosbys definition som ”uppfyllande av satta krav” 

och Joseph Jurans definition ”fitness for use”. (Galin, 2004) 

Bergman & Klefsjö (1995) egna definition är ”Kvaliteten på en produkt (vara eller tjänst) 

är dess förmåga att tillfredställa, eller helst överträffa, kundernas behov och 

förväntningar”. Definitionen skiljer sig från tidigare definitioner. Deras handlar mer om 

att tillfredställa kunden och överträffa dennes förväntningar medans Crosbys och Jurans 

handlar mer om att uppfylla förväntningar. Det vill säga att uppnå ställda krav och Jurans, 

lämpligt att använda.  (Bergman & Klefsjö, 1995) 

4.3.1 Mjukvarukvalitet  

Även mjukvarukvalitet har olika definitioner. Galin (2004) nämner bland annat tre 

stycken i sin bok. Den första definitionen är: ”i vilken utsträckning ett system, komponent 

eller process uppfyller ställda krav” och den andra: ” i vilken utsträckning ett system, 

komponent eller process uppfyller kundens eller användarens behov eller förväntningar” 

(ibid). Dessa två definitioner baseras på två olika perspektiv där den första avspeglar 

mera kundens krav medans den andra definitionen avspeglar mera kundens 

tillfredställelse samt verkliga behov och mål med mjukvarans kvalitet. Den tredje 

definitionen är Pressmans definition: ”anpassning till uttryckligen angivna prestanda 

eller funktionskrav, uttryckligen dokumenterade utvecklingsnormer och implicita 

egenskaper som förväntas av alla professionellt utvecklade programvaror” (ibid). 

Definitionen av Pressman tyder på tre typer av krav för att säkerställa kvalitén, som ska 

mötas av utvecklarna. Den första är funktionskrav, den andra är kvalitetsstandarder som 

nämnts i kontraktet mellan kunden samt utvecklingsorganisationen och den tredje är 

professionella utvecklingsmetoder. Definitionen som Pressman ger skiljer sig från de två 

tidigare nämnda definitioner.  Pressman ger en definition på mer om avgörande riktlinjer 

för testning för att möta kraven medans de två andra definitionerna handlar mer om att 

möta kundens krav och förväntningar. (ibid) 
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4.3.2 Kvalitetsfaktorer  

Flera modeller har rekommenderats över åren när det gäller krav i relation till kvalitets 

faktorer och kategoriseringen av faktorerna. Som ett stöd för detta återfinns McCalls 

klassiska modell av faktorer för mjukvarukvalitet (Galin, 2004). McCalls modell (se figur 

4.8) är klassificerad i tre huvudfaktorer, som är produktövergång, produktdrift och 

produktrevidering. Varje huvud faktor representerar ett antal faktorer, elva totalt. Dessa 

elva faktorer tillsammans utgör mjukvarukvaliteten. Produktövergång representerar 

faktorerna flyttbarhet, återanvändbarhet och driftskompabilitet. Produktdrift 

representerar faktorerna korrekthet, pålitlighet, effektivitet, integritet och användbarhet. 

Produktrevidering representerar faktorerna testbarhet, flexibilitet och underhållbarhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.8: McCalls modell över faktorer för mjukvarukvalitet (Galin, 2004). 

 

Flyttbarhet  

Kraven i denna faktor handlar om hur anpassningsbar mjukvaran är i andra miljöer som 

består av andra hårdvaror, andra operativsystem osv. Med detta krav innebär det att 

möjligheterna tillkommer att använda mjukvaran i andra miljöer och med andra operativ 

system mm. (ibid) 

 

Återanvändbarhet  

Återanvändbarhet är krav som handlar om återanvändning av moduler från tidigare 

projekt för att tillämpas i den nya mjukvaran som utvecklas men även den nya mjukvaran 

kan tillföra moduler som kan återanvändas för framtida projekt. Återanvändningen av 

mjukvarans moduler är tänkt att spara utvecklingsresurser, korta ner utvecklingstiden, 

och tillföra högre kvalitativa moduler. (ibid) 
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Driftskompabilitet 

Driftskompabilitets krav riktar sig till att skapa gränssnitt för andra mjukvarusystem eller 

andra verktyg. Det kan handla om att specificera namn på mjukvaran eller verktygen som 

krävs för gränssnittet men även specificera vilken output struktur som accepteras som en 

standard i en viss industri eller en applikation. Till exempel, det fasta programmet i ett 

laborationsverktyg kräver att outputen behandlas enligt en viss data struktur för att 

resultaten som returneras kommer sedan ligga till grund för inputen i ett antal 

standardiserade informationssystemslaboratorier. (ibid) 

 

Korrekthet  

Korrekthet är krav som finns med i en lista över mjukvarusystemets krav för output. 

Kraven för output kan exempelvis vara, saldo för kundens konto, kundens 

personuppgifter, betalmedel, status på medlemskap osv.  Beroende på mjukvarusystemets 

korrekthet på outputen ifall de stämmer överens eller inte med kraven som ställts kommer 

avgöra ifall faktorn, korrekthet, uppfylls eller inte. Ett exempel på korrekthets krav är 

uttag. En kund som är medlem i ett nätpokerbolag vill göra ett uttag. Kravet på korrekthet 

är att kunden inte får göra ett uttag mindre än tjugo kronor. Om kunden exempelvis, 

matar in ett uttag på tjugoen kronor ska uttaget beviljas men om kunden matar nitton 

kronor ska uttaget inte beviljas. (ibid) 

 

Pålitlighet  

Pålitlighet är en annan typ av krav. Här fastställs högst tillåtna misslyckanden i 

mjukvarusystemet. Kraven som fastställs kan handla om en eller flera funktioner eller 

också hela mjukvarusystemet. Ett exempel på ett krav, som gäller hela systemet är 

återigen nätpokerklienten. Kravet är att nätpokerklienten ska modifieras en gång per tre 

år och får max misslyckas att fungera ett tillfälle per månad. Misslyckas nätpokerklienten 

att fungera mer än en gång per månad och modifieras inte klienten minst en gång per tre 

år har kraven inte uppfyllts. (ibid) 

 

Effektivitet  

Effektivitets krav handlar om hårdvarans nödvändiga kapacitet för att kunna utföra alla 

funktionerna i mjukvarusystemet med överensstämmelse mot andra formulerade krav. 

Det som ska beaktas är datorns process kapacitet, lagringskapacitet, minneskapacitet samt 

datakommunikationen. Det kan även inkludera krav som handlar max kapacitet för 

hårdvaran i relation till mjukvarusystemet som utvecklas.  (ibid) 

 

Integritet  

Integritets krav har med säkerheten av mjukvaran att göra. Det kan handla om att 

förhindra eller tillåta vilka personer som ska ha tillgång till viss information samt skilja 

på vilka som ska rättigheter att ändra data och vilka som endast ska kunna läsa data. 

(ibid) 

 

Användbarhet  

Användbarhets krav handlar om hur mycket resurser som krävs för att utbilda en ny 

anställd samt att driva mjukvarusystemet. (ibid) 
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Underhållbarhet  

I underhållbarhets krav fastsälls vad som kommer att krävas av användaren samt 

underhållspersonalen för att hitta anledningarna till att mjukvaran misslyckas att fungera 

samt att korrigera felen men även att verifiera lyckade korrigeringar. Detta krav riktar sig 

bland annat till strukturen av programvaran, interna program dokumentationer, och 

programmerarnas manualer.(ibid) 

 

Flexibilitet  

Flexibilitets krav riktar sig till vilka möjligheter samt kapacitet mjukvaran har för 

modifieringar och underhållningar.  Resurser (i form av, hur många dagar per person som 

krävs för den aktivitet som ska utföras) inkluderas även i denna faktor. Det kan röra sig 

om installation i flera datorer, nya uppdateringar för mjukvaran, av installation osv.  Det 

kan även handla om flexibiliteten vid ändringar av mjukvaran samt anpassningen av 

mjukvaran, som ändrats. (ibid) 

 

Testbarhet  

Kravet i denna faktor handlar om hur testvänlig mjukvaran är för att underlätta testarbetet 

för testarna. Det kan handla om informationssystemet men också om procedurerna i 

mjukvarusystemet. Eftersom testarna oftast använder sig av automatiska verktyg när de 

ska testa så måste mjukvaran vara anpassningsbar med testarnas verktyg för att underlätta 

deras testarbeten. Därför ska mjukvaran även kunna tillföra exempelvis, logg filer som 

visar output data eller kanske fördefinierade outputs för att mjukvaran ska vara testbar. 

Det automatiska verktyget testarna använder ska även kunna rapportera om upptäckta fel 

i mjukvaran när de testar olika komponenter och procedurer. (ibid) 

4.3.3 Mjukvaruanalys och testning utifrån kvalitet 

Hur kan tillförlitligheten av mjukvaran förbättras och bedömas egentligen och vilka 

tekniker bör användas? Valet av typer av test och analystekniker beror på kvalitet, 

kostnad, schemaläggning och resurser vid utveckling på en specifik produkt. (Pezzé & 

Young, 2008) 

Analys och testnings aktiviteter genom systemutvecklingsprocessen behövs för att 

avslöja faults så att dessa kan tas bort. Att identifiera och ta bort så många faults som 

möjligt är att vara objektiv under utvecklingsprocessen, men att hitta alla faults är 

nästintill omöjligt och är sällan kostnadseffektivt för en mjukvaruprodukt. Analys och 

test kan därför inte pågå i alla evighet utan produkter måste levereras när de möter en 

acceptabel nivå av funktionalitet och kvalité. Det är därför viktigt att det finns sätt att 

specificera den acceptabla nivån av tillförlitlighet och att avgöra när denna acceptabla 

nivå har nåtts i ett mjukvaruutvecklingsarbete. Det finns olika sätt att mäta 

tillförlitligheten och detta är beroende på sammanhanget: 

 

 Availability (tillgänglighet) mäter kvaliteten av service (underhåll) över tid. (ibid) 

 

 Mean time between failures (MTBF eller genomsnittlig tid mellan fel) mäter 

kvaliteten av en service med avseende på tiden mellan failures som är tiden som 

går mellan tidsintervallen under en service tillgänglighet. (ibid) 
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 Reliability används ibland synonymt med availability eller MTBF, men vanligtvis 

indikerar en liten del av alla prövade operationer som kan vara programkörningar, 

interaktioner eller sessioner som lyckas fullföljas. (ibid) 

 

Just availability och reliability kan vara viktigt i en verksamhet eftersom availability 

syftar till att organisationen inte vill ha någon såkallad ”down time” (tiden som ett system 

ligger nere) mer än nödvändigt eftersom organisationen förlorar pengar. Olika grader av 

failures kommer påverka företaget som förlorar pengar om det inte fungerar pga. viss 

frekvens av failures för t.ex. kunder då systemet ligger nere. Pezzé & Young (2008) 

redogör vidare för tre distinkta mål:  

 

 Förbättra en mjukvaruprodukt genom att förhindra, hitta och eliminera faults. 

 

 Bedöma kvaliteten av mjukvaruprodukten. 

 

 Förbättra kvalitetsaspekten under längre tid och kostnadseffektivisera 

kvalitetsprocessen.  

 

Varje mål kräver en ihopvävning av kvalitetssäkring och förbättringsaktiviteter i en 

övergripande utvecklingsprocess genom gruppering, utveckling och avslut. (ibid) 

4.3.4 Kvalitetsprocessen 

Inom systemutveckling måste hänsyn tas till att mjukvaran uppnår en tillräcklig kvalitet. 

Systemutvecklingsprocessen som helhet måste därför ta hänsyn till många olika faktorer 

genom att samtidigt som mjukvaran skall uppnå en acceptabel tillförlitlighet bör den 

också vara användbar och hålla en viss kvalitet beroende på vilket sammanhang 

produkten finns i. För att tackla dessa olika aspekter runt mjukvarans kvalitet måste detta 

planeras och schemaläggas för att kvalitetsprocessen skall kunna genomsyra hela 

systemutvecklingsprocessen. Det är dock viktigt att säga att kvalitet både ingår och är 

separerade från den övergripande systemutvecklingsprocessen. Det betyder att 

kvalitetsprocessen bör vara som ett ramverk där specifika mål skall uppnås för varje del 

av systemutvecklingsprocessen. (Pezzé & Young, 2008)  

 

Det finns också flera faktorer som spelar roll för mjukvarukvaliteten. Enligt McCalls 

modell som tar upp tre faktorer för att mäta mjukvarukvalitet som är tänkt att användas 

inom systemutvecklingsarbetet (se kap. 4.3.2). Kvalitetsprocessen skall vara strukturerad 

på ett sådant sätt att completeness (fullständighet), timeliness (aktualitet) och cost 

effectiveness (kostnadseffektivitet) uppnås. Completeness betyder att nödvändiga 

aktiviteter behövs för att planera och för att hitta varje viktig del eller klasser av faults. 

Vad dessa viktiga klasser av faults är beror på applikationen, organisationen och vad det 

är för program t.ex. otillräckligt minne är en viktig klass av faults för C++ program, men 

kanske sällan för Java program. Timeliness är att faults hittas så tidigt som möjligt, cost 

effectiveness menas att aktiviteter bör väljas beroende på vad de kostar att genomföra och 

hur effektiva de är. Kostnadsaspekten måste beaktas i hela utvecklingsfasen så den 

vinnande faktorn blir att bedriva kvalitetsaktiviteter så tidigt som möjligt. Att hitta en 

mjukvarudefekt i kodningsfasen och i enhetstesterna blir billigare ur kostnadssynpunkt än 
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att reparera det senare under integrationstesterna eller systemtesterna och det dyraste är 

om ett fel hittas av en slutanvändare (ibid). 

 

Hur kan kvalitetsprocessen förbättras  

Vid systemutvecklingsarbete så kan det hända att systemutvecklarna tenderar att göra om 

samma errors igen och igen och nästan uteslutande så dyker samma mjukvarufaults upp i 

projekt efter projekt. Genom att skapa en kvalitetsprocess i systemutvecklingsprocessen 

går det att förhindra att fel återkommer i projekt efter projekt genom insamling, 

analysering och ett aktivt arbete beträffande faults and failures. Målet med 

kvalitetsprocessen som förbättring är att hitta kostnadseffektiva motåtgärder för klasser 

av faults. Dessa olika klasser av faults är dyra eftersom de förekommer frekvent och är 

orsaken till failures i mjukvaran som kostar mycket pengar att åtgärda. Motåtgärderna 

kan då handla om att antingen vara för förebyggande syfte, upptäckt eller 

kvalitetssäkringsaktiviteter såsom förbättrade checklistor för designinspektioner eller 

andra aspekter av mjukvaruutveckling t.ex. förbättrade kravspecifikationsmetoder. (ibid) 

Det första som görs för att förbättra kvalitetsprocessen är att försöka samla in rådata om 

de olika faults and failures som hittats. Ett stort hinder är att data som samlas in i ett 

projekt huvudsakligen går till att gynna andra projekt i framtiden och ser ut att ha liten 

förtjänst för det pågående projektet och än mindre till de personer som blivit tillbedda att 

ta fram rådata. Det är därför till hjälp att integrera datasamlingen så bra som möjligt 

tillsammans med andra normala utvecklingsaktiviteter såsom version och konfigurations-

kontroll, projektledning och felrapporteringssystem. Det är också avgörande för att 

minska ansträngningen och effektivisera arbetet. Rådata på faults and failures måste 

läggas samman i kategorier och prioriteras, men fel kan kategoriseras på flera sätt och 

inget av dem är dock perfekt. Lyckligtvis är inte en felfri kategorisering nödvändig, allt 

som är nödvändigt är någon med liknande orsaker och åtgärder och det kan förknippas 

med åtminstone ungefärliga estimeringar beträffande frekvens och kostnader. Ett litet 

antal av kategorier, kanske bara en eller två är valda för vidare studier. (ibid)  

Vidare i analyseringssteget så består detta i att spåra flera instanser av ett observerat fault 

eller failure tillbaka till den mänskliga faktorn som den först kom ifrån eller de faktorer 

som ledde till de mänskliga felen. Analysen innehåller också orsakerna varför detta fault 

inte hittades och eliminerades tidigare, dvs. hur det slank igenom olika inspektioner och 

nivåer av testning. Denna process brukar kallas för root cause analysis 

(grundorsaksanalys). (ibid) 

 

Pezzé & Young (2008) skriver att en väldefinierad kvalitetsprocess måste uppfylla tre 

mål:  

 

 Skall förbättra mjukvaruprodukten under och efter utvecklingen. 

 Bedöma kvaliteten före leverans. 

 Förbättra kvalitetsprocessen självt inom projektet och även till andra projekt. 

Dessa mål kan uppnås genom ökad synlighet, schemaläggningsaktiviteter så tidigt som 

möjligt och övervakning av resultaten för att kunna justera processen som helhet. (ibid) 
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Orsaker till att kvalitetsprocessen misslyckas  

En kvalitetsprocess kommer vara en resurskrävande process som kräver att ansvar delas 

ut. En dålig ansvarsfördelning och fördelning av resurserna kan leda till problem om 

individuella mål står i konflikt till det övergripande projektet. Om man delar upp ansvaret 

mellan utveckling och kvalitetskontroll mellan ett utvecklingsteam och ett kvalitetsteam 

och belönar hög produktivitet utifrån antal kodrader per person i månaden under ett 

utvecklingsarbete kommer detta få oönskade konsekvenser. Utvecklingsteamet som inte 

är belönade till att producera högkvalitetsmjukvara kanske försöker att maximera 

produktiviteten till fördel för kvaliteten. De resurser som från början var planerade för 

kvalitetssäkring kan bli lidande om kvaliteten på koden från de överproduktiva 

utvecklarna är låg. Det kan också vara så att om utveckling och kvalitetskontrollen 

kombineras till ett och samma team kanske det blir bättre, men när deadline närmar sig 

kan resurserna skifta från kvalitetssäkring till att skriva kod på bekostnad av 

produktkvaliteten. (ibid) 

Orsaken till olika typer av defekter kan härledas till att mjukvaruutvecklarna inte har 

tillräcklig kunskap och utbildning om hur mjukvara byggs. Det kan också vara dålig 

kommunikationen mellan utvecklarna om vad för arbete som görs i projektet eller att 

utvecklaren struntat i att göra vissa saker i systemutvecklingen.  Mjukvaruutvecklaren vet 

vad som skall göras, men gör fel utifrån att fel saker skrivs i koden som i sin tur orsakar 

olika defekter. Organisationen kanske heller inte har en bra process och därmed inte 

hinner med viktiga saker beroende på tid som i sin tur leder till problem i specifikationen 

som i sin tur leder till olika faktorer som kommer att spela en viktig roll för den totala 

mjukvarukvaliteten. McCalls modell för kvalitetsfaktorer för mjukvara används för att 

minska kommunikationsproblem mellan mjukvaruutvecklarna och de som de faktiskt 

skapar mjukvaran för, dvs. användarna (se kap 4.3.2). Beroende på dessa faktorer kan det 

få stora eller mindre konsekvenser för mjukvaran och den som skall använda mjukvaran i 

slutändan. Det är därför viktigt att fel hittas innan mjukvaran finns levererad. Genom att 

testarbete ses som en experimentell aktivitet bör testfall också skapas där det finns hög 

sannolikhet att avslöja många möjliga fel. (Burnstein, 2003) 

4.4 Ekonomiska aspekter 

Det är omöjligt att hitta alla errors i en mjukvara. Detta kommer i sin tur leda till de 

ekonomiska aspekterna av testarbete. Det är därför viktigt att en testare kan skapa sig en 

uppfattning om mjukvaran och fundera på hur testfallen är designade. Eftersom 

ekonomiska aspekter hör ihop med testarbete och det sällan finns utrymme att testa för all 

evighet måste testaren vara effektiv i sitt testarbete samt att det måste finnas olika 

strategier för att få ut nyttan av det hela. (Amman & Offutt, 2008) 

 

Mjukvarutester är dyra och kan kräva upp till 50 % av den totala mjukvaruutvecklings 

kostnaden, men även ibland mer för vissa säkerhetskritiska mjukvaror eller system. En av 

flera mål inom mjukvarutest är att automatisera så mycket som möjligt för att minska 

kostnaderna, de mänskliga felen och möjliggöra för regressionstester. (ibid) 

Det är även viktigt att uppnå en mjukvarukvalitet beträffande testerna och att det går att 

få ut en nytta med testerna eftersom det kostar mycket pengar. Genom att beakta olika 

faktorer enligt McCalls modell för mätning av mjukvarukvaliteten såsom 

återanvändbarhet, testbarhet, pålitlighet och användbarhet etc. går det också att beakta de 
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ekonomiska aspekterna beträffande test. Det kommer sannolikt kosta mer pengar om 

användare måste utbildas för att mjukvaran skall kunna användas effektivt samtidigt som 

det måste vara en viss säkerhet gällande integriteten för mjukvaran. McCalls modell skall 

därför ses som ett komplement till vad kvalitet är för en mjukvara och därtill kommer 

också de ekonomiska aspekterna med i bilden, som antingen kan vara negativa eller 

positiva för organisationerna beroende på hur McCalls modell tolkas (Se kap 4.3.2). 

 

Modellen för kostnaden av mjukvarukvalitet (se figur 4.9) utvecklades under 1950-talet 

av Feigenbaum och andra. Modellen visar en metodologi i form av klassificering över 

kostnader i relation med produktens kvalitet från ett ekonomiskt perspektiv. Syftet med 

modellen var i början att den skulle passa in i produktions organisationer men har vid 

senare tid används mer utspritt (Galin, 2004).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.9: En modell på kostnad av mjukvarukvalitet (Galin, 2004). 

 

Modellen (se figur 4.9) är klassificerad i två huvudklasser, kontroll kostnader och 

misslyckande av kontroll kostnader. I klassen kontroll kostnader återfinns kostnader för 

att förebygga samt hindra fel så att de reduceras samt når en accepterad nivå. I den andra 

huvudklassen återfinns kostnader för misslyckande av kontroll kostnader. Dessa uppstår 

genom misslyckande att identifiera och förebygga felen. Utöver huvudklasserna finns 

även subklasser för huvudklasserna, förebyggande kostnader och värderingskostnader 

finns under huvudklassen kontroll kostnader medans interna misslyckande kostnader och 

externa misslyckande kostnader finns under huvudklassen misslyckande av kontroll 

kostnader. (Galin, 2004) 

 

Förebyggande kostnader, handlar om investeringar gjorda för kvalitets aktiviteter och 

infrastrukturen. Kostnaderna gäller inte ett specifikt projekt eller mjukvarusystem utan 

mer allmänt för organisationen. I värderingskostnader återfinns kostnader för aktiviteter 

för ett specifikt projekt eller mjukvarusystem för att hitta fel i mjukvarusystemet. När det 

gäller interna misslyckade kostnader finns kostnaderna för att korrigera felen som har 
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identifierats av design undersökningen, mjukvarutester och acceptanstester samt avslutat 

det innan mjukvaran blivit installerad hos kunden. Externa misslyckade kostnader är 

kostnader för korregeringar av fel som identifierats av kunden eller underhållningen av 

mjukvaran efter den blivit installerad. (ibid) 

 

Enligt Galin (2004) avslöjar modellen att flera viktiga kostnader har exkluderats. 

Kostnaderna är antingen unika för mjukvaruindustrin eller inte lämpliga för andra 

industrier. Exempel på sådana kostnader för misslyckande av mjukvarukvalitet kan vara 

kompensation till kunden för sena avslut av projekt pågrund av orealistisk 

schemaläggning, kompensation till kunden för sen avslut av projektet på grund av 

misslyckande med att värva tillräckligt med personal. Dessa misslyckanden i exemplen är 

ett resultat från en lednings fel och det är även den typen av kostnader som finns med i 

den modifierade modellen (se figur 4.10) som föreslagits av Flowers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.10: En uppdaterad modell på kostnad av mjukvarukvalitet (Galin, 2004) 

 

Modellen (se figur 4.10) visar två nya subklasser, ledningens förberedelse och kontroll 

kostnader samt ledningens misslyckade kostnader. Den först nämnda subklassen återfinns 

i huvudklassen kontroll och den andra återfinns i misslyckande av kontroll. De två ny 

klasserna handlar om ledningens lyckade och misslyckade kostnader. De lyckade 

kostnaderna är de aktiviteter ledningen utfört med förebyggande effekt i form av lednings 

fel. Det kan röra sig om projekt planering, schemaläggning av projekt, uppdatering av 

projekt osv. Dessa aktiviteter har då utförts på ett sätt så att fel reducerats eller att de 

utförda aktiviteterna inte inneburit extra kostnader för nya aktiviteter som en konsekvens 

för lednings fel eller övriga kostnader, som kompensation till kund. (Galin, 2004) 

 

När det gäller misslyckade kostnader handlar det om att ledningen inte lyckats reducera 

felen och eller att aktiviteterna som utförts inte haft en förebyggande effekt på fel. 
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Exempel på konsekvenser kan vara kompensation till kunden för att projektet inte 

avslutats i tid som ett resultat av orealistisk schemaplaneringen av ledningen.  

Kompensationen till kunden har då inneburit en kostnad som en konsekvens av lednings 

fel. (ibid)  
 

Modellen (se figur 4.11) visar på förhållandet mellan att fel som upptäcks sent i 

utvecklingsprocessen kommer öka kostnaderna för hela organisationen. Test som 

aktivitet kan därför hjälpa till att minska kostnaderna och öka mjukvarukvaliteten, men 

utifrån McCalls modell med flera faktorer för kvalitet går det att använda dessa faktorer i 

systemutvecklingsprocessen för att minimera eventuella risker (se kap 4.3.2), men 

beroende på när de upptäcks får detta konsekvenser för hur mycket pengar som kommer 

rinna iväg för organisationen (Eriksson, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.11: En modell som visar hur kostnaden ökar ju senare felen hittas (Eriksson, 

2008) 

4.5 Risk  

Risker går att arbeta med ur två perspektiv. Riskledning som är processen av att 

kontrollera riskerna och övervaka effektiviteten i kontrollsystemen. Det handlar om också 

om riskanalys, undvikande och kontroll. Riskanalys som är processen att identifiera, 

estimera och utvärdera risken. Riskanalysen kan bli indelad i en annan viktig aktivitet 

som är mjukvaruriskanalys och analysering av att planera risker. (Craig & Jaskiel, 2002) 

Mjukvaruriskanalys (se figur 4.12) är en viktig del av test eftersom det är här det bestäms 

vad som skall testas och hur det skall prioriteras utifrån vad och hur mycket det bör 

testas. En riskanalys av detta slag kan på så sätt hjälpa testarnas arbete att hitta mjukvaror 

eller applikationer med hög risk som i sin tur måste eller bör testas mer noggrant. Det kan 

också handla om olika delar som måste testas mer noggrant än andra delar. Resultaten 

som framkommer av riskanalysen kan användas under testplaneringsfasen för att på detta 

sätt fastslå vilka test som skall prioriteras för själva mjukvaran under test. En riskanalys 

skall vara gjord så tidigt som möjligt i mjukvarans livscykel. (ibid)  
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En viktig aspekt beträffande riskmedvetenheten vid testarbete är de olika faktorer för 

mjukvarukvaliteten enligt McCalls modell som spelar in i samband med risk såsom 

pålitlighet för mjukvaran och integritet (se kap 4.3.2) 

 
Figur 4.12: Modellen visar en tiostegsprocess enligt Craig & Jaskiel (2002) som visar 

hur mjukvaruriskanalys bedrivs.  

 

4.6 Test  

Från att test från börjat handlat om att hitta olika typer av fel i slutet av 

systemutvecklingens livscykel har det mer och mer börjat handla om graden av kvalitet 
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för mjukvaran där test kan ses som en utvärdering av hur bra eller dålig 

mjukvarukvaliteten är (se figur 4.13). Det gäller således inte att bara hitta fel vid 

testarbete utan arbeta med test genom hela utvecklingscykeln och ständigt försöka 

förbättra kvaliteten av det som testas (Craig & Jaskiel, 2002). Enligt McCalls modell för 

kvalitetsfaktorer för mjukvaran bör också viktiga faktorer för att lyckas med att uppnå 

kvaliteten för mjukvaran beaktas (se kap 4.3.2) 

 

 
Figur 4.13: En tabell som visar definitionen av test genom åren (Craig & Jaskiel, 2002) 

4.6.1 Varför är test nödvändigt? 

Test som en kvalitetssäkrande aktivitet inom mjukvaruutveckling är viktigt då vi ständigt 

omges med mängder av mjukvaruprodukter och system i samhället. Det kan handla om 

olika mjukvaror från små och mindre betydande till mer avancerade tekniska 

mjukvaruprodukter och system. Mjukvara som inte fungerar kan leda till olika typer av 

problem för användarna och drabbar de branscher som är beroende av att mjukvaran och 

systemen fungerar. Vid problem leder det till att företag förlorar pengar, tid och på sikt 

skadar det affärsmässiga ryktet (Myers, 1979). Orsakerna till olika typer av fel beror på 

människan och yttre faktorer som tidspress, otillräcklig kunskap, dåliga 

utvecklingsmiljöer och utvecklingsmetoder, dålig styrning, fel teknologi eller besvärlig 

systemarkitektur med många olika delar som skall fungera som en helhet. (ibid) 

 

Ett error i koden vid mjukvaruutveckling kan bara föregås av ett mänskligt fel som i sin 

tur leder till faults och failures. Sammantaget handlar detta om att programmet inte 

kommer att fungera ”normalt” som det är tänkt då dessa fel ses som defekter i mjukvaran. 

Därför skall test genomföras för att säkerställa att mjukvaran fungerar som det är tänkt att 

den ska fungera samt att en viss nivå av kvalitet är uppnått i relation till de krav som 

ställts för mjukvaran. (ibid) Burnstein (2003, s. 7) förtydligar: 
 

“Testing can be described as a process used for revealing defects in 

software, and for establishing that the software has attained a specified 

degree of quality with respect to selected attributes.”   

4.6.2 Testprocessen 

I den generella testprocessen börjar oftast testarbetet med att testa individuella 

programenheter såsom funktioner eller objekt. Dessa funktioner eller objekt integreras i 

delsystem eller system och interaktionerna mellan dessa enheter testas. När ett system 
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levererats görs acceptanstester av kunden för att säkerställa att systemet fungerar som 

förväntat. Detta arbetssätt i testprocessen är lämplig vid stora system, men vid mindre 

systemutvecklingsprojekt eller vid utveckling av små system t.ex. vid återanvändning av 

vissa delar av system, behövs det oftast färre steg i testprocessen. De två grundläggande 

testaktiviteterna är enhetstest och systemtest varav det förstnämnda är test av systemets 

delar och systemtest där systemet som helhet testas (se figur 4.14). Syftet med 

enhetstestfasen är att upptäcka defekter genom att testa individuella program-

komponenter. Dessa komponenter eller enheter kan vara funktioner, objekt eller 

återanvända komponenter. Under systemtestningen kan dessa komponenter involveras i 

delsystemet eller systemet. Systemtestningen skall försöka se till att systemet möter de 

funktionella och ickefunktionella kraven och inte uppträder på ett konstigt sätt, men 

problem som inte hittats i enhetstesterna kommer ändå hittas i systemtestningen. 

Sommerville (2008) menar att testprocessen har två grundläggande mål: 

 

1. Att säkerställa för utvecklaren och kunden att mjukvaran möter kraven. Beroende 

på mjukvaran bör det vara åtminstone ett test för varje krav eller att det sker 

acceptanstester vid behov där kunderna kollar av att systemet möter de kraven 

som kunden önskar. 

 

2. Att upptäcka fel eller defekter i mjukvaran där beteendet i mjukvaran är fel och 

inte överensstämmer med specifikationen. (ibid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.14: En modell på testfasens två grundläggande testaktiviteter (Sommerville, 

2008). 

4.6.3 Vad innehåller en testprocess? 

För att överhuvudtaget veta hur test skall bedrivas måste det till en viss metodik som kan 

tillämpas och bör följas vid testarbete. Eftersom varje process måste styras upp är det 

lämpligt att följa vissa steg eller faser. Dessa steg behöver inte alltid följas på ett 

sekventiellt sätt likt vattenfallsmodellen vid systemutveckling utan beroende på 

sammanhanget kan det inom organisationen anpassa testprocessen och arbeta parallellt 

vid behov.  

 

Testprocessen består enligt Hetzel (1988) av följande steg (se figur 4.15): 

 

 Planering och styrning 

 Analys och design 

 Realiserande och körning (exekvering) 
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Testplanering/

Styrning

Analys och Design

Körning av tester

Utvärdering 

Testavslut

 Utvärdering av avslut och rapportering 

 Testavslutningsaktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.15: En modell som påvisar testprocessens steg (Hetzel, 1988) 

 

En viktig aspekt i början av testprocessen är hur test planeras och styrs. Testplaneringen 

handlar om att bestämma testuppdraget, testmålen och specificera testaktiviteterna samt 

avslutskriterierna. Utifrån detta behövs också en tydlig styrning som i sin tur baseras på 

om det finns tydliga mål med testarbetet för att målen skall nås i slutändan och att 

testuppdraget kan avslutas. Nästa fas är sedan att gå vidare med är testanalys och design, 

där testmålen omsätts till testvillkor och testfall. Testanalysen syftar till att gå igenom om 

det går att testa, skapa och prioritera testfall utifrån specifikationen och inrätta en 

testmiljö med olika testverktyg. (ibid) 

 

Efter dessa två inledande faser körs testprocedurer och testfall i realiseringsfasen. Det 

gäller att köra och prioritera testprocedurerna genom de testverktyg som upprättats eller 

köra testprocedurerna manuellt. Detta kommer även avslöja om en bra testmiljö satts upp 

för testarbetet eller inte. Testkörningarna loggas och dokumenteras för att utvärdera om 

resultatet av testkörningarna är bra eller dåliga. En viktig aktivitet i realiseringsfasen är 

att analysera olika problem och orsaker till vad som orsakat dem. Det kan vara orsaker 

som har att göra med fel i kod, testutförande, testdata eller testdokument. Om dessa fel 

uppstår bör testaktiviteter bedrivas efter att felet rättats till genom regressionstester som 

en försäkring om att felet inte finns kvar. (ibid)  

 

I den fjärde fasen utvärderas sedan testkörningarna på varje nivå (enhetstest, 

komponenttest, integrationstest, systemtest, acceptanstest, regressionstest) mot målen och 

vid behov se om det behövs mer testning än vad som skett. Dokumentationen över 

testarbetet bör även ses över mot de avslutskriterier som specificerats i testplaneringen 

och en testrapport skall skrivas. Testarbetet med testmiljön bör även dokumenteras och 

analyseras för framtida projekt. I den slutgiltiga testavslutningsfasen sker det ett 

överlämnande över det som testas. Innan detta kontrolleras vad som levererats och genom 

avvikelserapporter bedöms om det finns saker som behöver ändras eller göras om. (ibid) 

4.6.4 Den oberoende testorganisationen 

Myers (2004, s 17) skriver om en subjektiv syn vid systemutveckling: 
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“[…]it is difficult for a programming organization to be objective in testing 

its own programs, because the testing process, if approached with the 

proper definition, may be viewed as decreasing the probability of meeting 

the schedule and the cost objectives”.  

 

Syftet med att ha en oberoende testorganisation är att öka möjligheterna för att upptäcka 

fel genom olika tester och granskningar. Antingen genom oberoende testare eller genom 

utvecklare som testar egen kod. Hur testorganisationen är strukturerad kan se lite olika ut 

beroende på sammanhang. Testare kan låtas arbeta tillsammans med utvecklarna i 

grupper eller att de själva bildar en egen grupp i organisationen som i sin tur rapporterar 

till projektledare eller ledningen. (Black, 2002) 

 

En testare kan fokusera på olika delar men även vara mer specifik inom ett testområde 

såsom användbarhet, säkerhet, integration eller liknande och vara beroende eller 

oberoende testare som antingen arbetar internt inom organisationen eller externt inom en 

annan organisation. Testarbetet kan också se olika ut beroende på hur stort projektet är 

samt dess koppling till risken och de olika kvalitetsfaktorerna för mjukvaran enligt 

McCalls modell som måste beaktas (se kap 4.3.2). Om systemet är stort och inte får 

utsättas för olika typer av fel bör test bedrivas på flera nivåer där alla nivåerna testas av 

oberoende testare. Testarna bör heller inte ta på sig för mycket ansvar utifrån att definiera 

testprocesserna och liknande utan det är upp till en dedikerad testledare att styra arbetet. 

Testarna skall endast jobba med tester och inte ta på sig ansvaret för exempelvis, 

testprocesser och att utforma dessa. Däremot om det finns ett stöd från en högre styrande 

ledning att detta bör ske så måste testarna ta ansvaret för de högre stegen såsom 

testprocesser och utformning av dessa. (ibid) 

 

Fördelen med att ha oberoende testning är bland annat att testaren får en annan 

objektivitet än den som utvecklar mjukvaran eller systemet vilket gör att denne kan 

enklare identifiera fel. En oberoende testare kan också stödja vissa hypoteser som andra 

gjort under specificeringen och under utvecklingen av mjukvaran eller systemet. En 

nackdel som oberoende test kan ha är att det kan bli en separat testgrupp och en separat 

utvecklingsgrupp som resulterar i två fristående öar vilket kan leda till att testarna kan 

tynga ned arbetet i slutändan. Det finns också en risk för att mjukvaruutvecklarna inte vill 

ta ett lika stort ansvar för kvaliteten. (ibid) 

4.6.5 Testnivåer  

Mjukvarutestaktiviteter ligger oftast i nivåer beroende på hur långt systemutvecklings-

processen gått. Det måste alltså finnas något att testa. Test kan härledas från krav och 

specifikationer, design eller källkoden. Nedan beskrivs testnivåerna utifrån Amman & 

Offutt (2008) som klargör: (se kap 4.6.5) 

 

Acceptanstest – Bedöma mjukvara med hänsyn till kraven och handlar om huruvida 

mjukvaran gör det som användarna vill. Acceptanstester måste involvera användarna 

eftersom de har mest kunskap om hur de vill att deras mjukvara eller system skall fungera 

och se ut. 
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Systemtest – Bedöma mjukvara med respekt för arkitekturdesignen och skall se till så att 

systemet möter specifikationerna och att delarna fungerar, men att systemet fungerar som 

en helhet. Denna nivå av testning skall bidra till att belysa design och 

specifikationsproblem. Detta är det dyraste stället att hitta faults på och brukar därför inte 

göras av programmerare utan av separata testteam. 

 

Integrationstest – Bedöma mjukvara med hänsyn till delsystems design och skall se till så 

att funktionerna och delarna fungerar och kommunicerar mot den övergripande helheten. 

Ofta så kan delsystemen vara påbyggnader av tidigare utvecklad mjukvara. Det är ofta 

utvecklarna som har ansvaret för att integrationstestning skall fungera.  

 

Modultest – Bedöma mjukvara med respekt för detaljerad design. Modultest syftar till att 

säkerställa att modulerna fungerar enskilt och kan interagera med varandras 

datastrukturer. Det är oftast programmeraren som ansvarar för modultestningen i ett 

systemutvecklingsprojekt.  

 

Enhetstester – Bedöma mjukvara med hänsyn till implementeringen. Denna fas är den 

lägsta graden av test och är där mest kod skapas. Programmeraren kan använda sig av 

vissa verktyg som t.ex. J-unit för exempelvis programmeringsspråket Java. 

 

Regressionstest – är tester som görs efter att ändringar gjorts i mjukvaran. Syftet är att 

försäkra sig om att mjukvaran efter uppdateringen fortfarande håller kvar samma 

funktionalitet som innan ändringarna gjordes. 

 

Beroende på vilken testnivå som testet befinner sig på kommer olika testmiljöer 

tillämpas. Testmiljön för den testnivå som gäller kommer avgöra vem som testar 

(utvecklare, testare eller användaren), vilken hårdvara som används, vilket verktyg 

(mjukvara) som används, vilket gränssnitt som tillämpas, hur testdata skapas, hur mycket 

data som testas samt vilken strategi som tillämpas. Till exempel, om testnivån är 

enhetstester så bör testmiljön vara på följande sätt: utvecklarna blir de som testar och 

hårdvaran som används är programmerarens arbetsbänk. Däremot kommer varken 

verktyg eller gränssnitt användas. Vidare kommer testdata skapas manuellt men mängden 

data som ska testas är mindre i denna nivå av test och strategin som tillämpas i denna test 

är enhetstest (Craig & Jaskiel, 2002). 

 

Beizers testnivåer baserat på testprocessmognad  

Amman & Offutt (2008) förklarar Beizers kategorisering av testnivåer beroende på 

testprocessens mognad i organisationen. Varje nivå karaktäriseras av målet som testarna 

har och detta är beroende av vilket perspektiv organisationen har (mognadsgrad). Amman 

& Offutt (2008) presenterar Beizers testprocessmognadsmodell som består av: 

  

 Level 0 – Det är ingen skillnad mellan testning och debugging. 

 Level 1 – Syftet med testning är att visa att mjukvaran fungerar 

 Level 2 – Syftet med testning är att visa att mjukvaran inte fungerar 

 Level 3 – Syftet med testning är inte att bevisa något speciellt, men att minska 

riskerna att använda mjukvaran.  
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 Level 4 – Testning är en psykologisk disciplin som hjälper alla IT professionella 

att utveckla högkvalitets mjukvara. 

 

Amman & Offutt (2008) förklarar vidare att: Level 0 handlar om att organisationen ser 

test som samma sak som debugging, dvs. en metodisk process för att hitta och reducera 

antalet buggar eller defekter. Tyvärr skiljer sig inte detta mellan en mjukvaras felaktiga 

beteende och nivån gör ganska lite som hjälper till att utveckla mjukvara som är 

tillförlitlig eller säker. 

Level 1 testning, är vars syfte att visa korrekthet. Om level 0 var på en naiv nivå har 

denna nivå oturen att det är svårt att virtuellt visa eller uppnå korrekthet. Det går inte att 

säga utifrån antalet körda tester att mjukvaran är bra bara för att inga failures hittades 

eftersom målet korrekthet är svårt att uppnå eller i många fall omöjligt. Som en 

konsekvens av detta kommer inte testarna ha en specifik testteknik eller ett visst mål och 

vet heller inte när de skall sluta testa. Testledaren kan heller inte arbeta effektivt eftersom 

det inte finns svar på hur lång tid en testning kommer ta då det är svårt att kvantifiera, 

uttrycka eller utvärdera testarbetet. 

Level 2 testning vars syfte är att visa failures. Även om att leta failures är ett givet mål 

kan det också vara ett negativt mål. Testarna drivs av att hitta problemen men utvecklarna 

vill inte hitta fel utan deras driv är att mjukvaran skall fungera och då talar vi om level 1 

igen då utvecklarna tänker instinktivt. Dock kan level 2 testning sätta testare och 

utvecklare i ett sorts motstånds förhållande, som på sikt kan skada den sammanhängande 

gemenskapen. Det primära målet är att hitta failures, men det psykologiska handlar om 

att det funderas på vad som händer om det inte hittas failures och vad som skall göras 

istället. Målet som testare måste därför vara att veta när testarbetet skall avslutas och för 

att inte tankarna skall handla om mjukvaran i sig är bra eller om det är testningen det är 

fel på. 

Level 3 grundar sig på tankarna i level 2 beträffande att testning startar med vetskapen om 

att testning kan visa förekomsten, men inte avsaknaden av failures. Risken finns alltid där 

när mjukvaran används och det kan vara liten risk med mindre konsekvenser och stora 

risker med stora konsekvenser. Testare och utvecklare arbetar här tillsammans för att 

reducera risken då det övergripande målet är att få en så säker produkt som möjligt för 

användaren.  

Level 4 här måste testare och utvecklare vara inom samma team och samarbeta eftersom 

testning strävar till att se test som en mental disciplin som ökar kvaliteten genom att 

testarna tillåts mer övergripande tekniskt ansvar och skall i sin tur hjälpa utvecklarna för 

att hålla en hög kvalitet och förbättra kvaliteten.  

4.6.6 Testtyper 

Testtyper i testprocessen fokuserar på enskilda testmål där varje testtyp fokuserar på ett 

visst testmål som kan handla om en funktion eller något som ligger utanför det rent 

funktionella. Statisk och dynamisk testning är tekniker som används för att påvisa fel. 

Statisk testning handlar om olika typer av granskningar som syftar till att hitta avvikelser 

snarare än felsymptom.  

Genom att granskningar utförs går det att hitta avvikelser tidigare i projektet och detta 

blir billigare än att rätta till avvikelserna vid den dynamiska testningen, där den 

dynamiska testningen kräver att det redan finns färdig körbar kod (Burnstein et al 2003). 



 

- 50 - 

Nedan så beskrivs dynamisk och statisk testning med hjälp av en modell (se figur 4.16) 

utifrån Craig & Jaskiel (2002) som förklarar black- och whitebox testning.  

 

Black box testning (statisk) 

Detta är en teststrategi där testaren skall hitta olika symptom som tyder på att mjukvaran 

inte fungerar som den skall utifrån dess specifikationer. Detta för att säkerställa att 

funktionerna fungerar och hur systemet eller mjukvaran beter sig snarare än vad som 

händer internt. Systemet eller mjukvaran ges en given input och om resultatet (output) är 

vad som förväntades kommer testet gå igenom utan att ta hänsyn till hur processen var 

avklarad.  

 

White box test (dynamisk) 

Test baseras på kunskapen som finns om den interna strukturen av systemet eller 

mjukvaran.  

Test sker utifrån vad systemet eller mjukvaran gör men också hur den gör det och struntar 

i dess specifikationer. Här måste input få ett korrekt resultat (output) tillbaks för att testet 

skall lyckas, men här ligger intresset av varför eller varför inte processen lyckades. 

White-box test är viktiga för att kunna känna till den interna strukturen och kunna testa 

hur systemet eller mjukvaran fungerar på flera sätt än ett. 

 

Skillnad mellan Black-box och White-box  

Om resultatet av ett test lyckades så går det att tro att processen är klar. Detta är inte helt 

sant för i vissa fall går det att få rätt resultat med output från ett test för helt fel orsak. 

Detta fenomen kallas tillfällig justering och täcks inte in när black-box tekniken används. 

En annan viktig sak gällande white-box test är att testarna tillåts använda deras kunskap 

om systemet för att skapa testfall baserat på design eller hur strukturen ser ut rent 

kodmässigt. För att testarna skall klara detta kräver det att de läser och använder sig av 

dokumenten från mjukvarudesignen eller koden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.16: Modellen visar förhållandet mellan Black-box och White-box (Craig & 

Jaskiel, 2002) 

 

Black-box testfall bör utformas innan white-box testfall skapas. Detta för att black-box 

testfallen kommer kunna påverka design och kod samt kan utgå ifrån kraven innan det 

finns någon färdig kod utvecklad. White-box tekniker kan inte göras innan det finns 

någon kod eller detaljerad design. Syftet med white-box test är att se inuti en komponent 
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som testas och skapa testfall baserat på komponentens struktur och kod. White-box ses 

allmänt som en teknik för att testa kod och som en del i enhetstestningen, men används 

också i systemtestningen. (Craig & Jaskiel, 2002) 

4.7 Befattningar och roller 

4.7.1 Utvecklare 

Som en konsekvens av mjukvarukrisen i slutet på 1960-talet med dess komplexa system 

skapade dessa nya tekniker ett behov av utvecklare utifrån att system måste kommunicera 

med varandra och innehåller komplexa grafiska användargränssnitt. Dock utvecklas 

fortfarande opålitlig mjukvara som en konsekvens av att mjukvaruorganisationer inte 

använder rätt tekniker effektivt, har för många projekt, levereras sent och över budget. 

(Sommerville, 2007) 

 

Mjukvaruutvecklare arbetar med att specificera, designa, implementera, validera, drifta 

och underhålla sociotekniska system. Mjukvaruutvecklare är de som även bidrar genom 

att lära ut, analysera, utveckla, certifiera och testa mjukvarusystem. Mjukvaruutvecklare 

sysslar inte bara med mjukvara utan också hårdvara och systemets interaktion med 

användarna och dess miljö. Utvecklarna måste beakta den service som systemet skall 

tillhandahålla, under vilka villkor som systemet skall byggas och på sättet som systemet 

används för att uppfylla syftet. Mjukvaruutvecklare behöver ha kunskap av hela systemet 

som helhet eftersom problem ofta relateras till olika typer av mjukvara som huserar inom 

ett större system. (ibid) 

 

Utvecklarna bedriver test utifrån de krav och specifikationer som finns inom 

systemutvecklingsprojektet. De vanligaste testerna som utvecklarna utför är de 

grundläggande testnivåerna som enhetstest och systemtest. Vid enhetstesterna testar 

utvecklarna sin egen kod och det som skapats av dem själva (se kap 4.6.5) 

Utifrån rollerna de har inom systemutveckling kan de både göra ett bra arbete och skapa 

problem. Dessa problem leder till arbete för andra mjukvaruutvecklare eller oberoende 

testare som i sin tur försöker göra ett bättre jobb och bedriva tester på ytterligare 

testnivåer som inte ryms inom systemutvecklingsprojektet (se kap 4.6.5). (ibid) 

4.7.2 Testare och testledare 

En testare har ansvar för en eller flera tekniska aktiviteter som består av att utforma test 

inputs, skapa testfall som passar, köra test script, analysera resultat och rapportera dessa 

till utvecklare och testledare. En testare måste kunna designa tester genom att skapa 

testkrav, men testbehovet härstammar alltid från att det finns ett syfte med att behöva 

bedriva test med flera testnivåer och högre nivåer av test som inte ryms inom 

systemutvecklingsorganisationerna (se kap 4.6.5). Testkraven som skapas av testaren blir 

därefter omvandlade till värden och scripts som skall vara redo att exekveras och köras. 

Dessa exekverande tester körs direkt mot själva mjukvaran och resultaten utvärderas för 

att se om testerna avslöjar fault i mjukvaran. (Amman & Offutt, 2008)  

 

Anledningen till att testare behövs är som en konsekvens av mjukvaruutvecklarnas arbete 

som kan vara bra eller mindre bra. Olika faktorer utifrån kraven inom mjukvaru- och 
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systemutvecklingsorganisationerna kommer påverka behovet av oberoende testare som 

skall granska kvaliteten gentemot kraven och det finns flera faktorer som kommer 

påverka mjukvarukvaliteten enligt McCalls modell. McCalls modell skall vara som en 

vägledning för att utvecklare och testare bättre skall förstå mjukvarans användbarhet i 

verkligheten (se kap 4.3.2) En testare kan också ha rollen som testledare där denne har 

ansvaret för en eller flera testare och övervakar hela testprocessen. Testledarens uppgifter 

är att sätta upp teststrategier och processer men skall även kunna kommunicera med 

andra ledare inom projektet men också hjälpa testarna att genomföra arbetet (se figur 

4.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.17: Modellen visar förhållandet mellan testare och testledare (Amman & Offutt, 

2008) 

4.7.3 Testningens psykologi mellan Testare och utvecklare 

För att testarbete skall vara ett lönsamt arbete bör också de som arbetar aktivt med test ha 

en bra attityd och vilja göra ett bra arbete. Genom rätt visioner om vad som är nyttan med 

test kan det skapas framgång, men genom att programmerarna har inställningen att 

testarbete handlar om att visa på att errors inte finns eller att syftet med test är att visa att 

programmet gör sina funktioner, kan vara ett sätt att minska allvarligheten på test. För att 

skapa en bra kommunikation mellan de som skall vara objektiva testare och de som 

utvecklar måste samarbete till samt att det arbetas som ett team för att undvika konflikter, 

detta för att ha ett gemensamt mål. Systemutvecklarna och testarna kan med fördel 

använda McCalls modell för mjukvarukvalitet och de olika kvalitetsfaktorerna för att på 

så vis kunna prioritera mjukvarans olika egenskaper och syfte (se kap 4.3.2) Det vill säga 

att skapa en så bra mjukvara som möjligt. (Myers, 2004) 

 

Testare och utvecklare bör alltså inte utgå ifrån att det fungerar som det skall utan anta att 

en mjukvara innehåller errors och inställningen att hitta så många som möjligt. Det 

psykologiska handlar om att människor gillar att drivas av mål där människan drivs mot 

målen beroende på vilken inställning människan har. Om testarna drivs av målet att visa 

att en mjukvara inte har några errors kommer också testarbetet påverkas av dessa 



 

- 53 - 

förutsättningar som skapar sådana förutsättningar som tillåter mjukvaran hitta fel. Genom 

inställningen att hitta errors kommer också testarbetet i sig få en högre kvalitet och kan 

därmed öka chansen att eventuellt hitta felaktigheter. (ibid) 

 

Testarbete är svårt därför att det är en destruktiv process som fokuserar på att bryta ned 

något i små delar istället för att bygga upp. Om det fanns en bra kommunikation mellan 

testare och utvecklare gällande att hitta fel går det att arbeta konstruktivt istället för att 

det finns en sorts rivalitet mellan de som testar och de som utvecklar mjukvaran. 

Testarbete kan anses vara lyckat eller misslyckat då testfallen genomförts. Resultatet ge 

riktlinjer för vad som testerna i nästa skede skall testa. En testledare ser det som en 

lyckad testkörning om errors inte hittades och en misslyckad testkörning om ett nytt 

error eller flera hittades. Det bästa sättet vore att se det som en möjlighet att hitta errors 

som går att rätta till i mjukvaran snarare än som ett nederlag. Ett misslyckat testfall är det 

som ger tillbaks ett korrekt resultat utan att hitta fel eftersom en mjukvara utan errors inte 

vore realistiskt. Även om mjukvaran utför det den skall kan den fortfarande innehålla 

errors. Errors finns även om mjukvaran gör det den skall, men också om mjukvaran gör 

vad den inte skall. Det vill till att ha ett kritiskt öga till förhållandet. (ibid) 

4.8 Sammanfattning av den teoretiska undersökningens resultat 

Kapitel 4.1 förklarar att systemutvecklingen kan bedrivas antingen via en sekventiell 

utvecklingsmetod likt vattenfallsmetoden eller mer flexibel och iterativt driven 

utveckling likt RUP och SCRUM. Beroende på utvecklingsmodell får detta konsekvenser 

på hur testarbetet kan bedrivas.  

 

Beroende på vilken utvecklingsmodell som väljs får detta konsekvenser på hur test 

bedrivs eftersom systemutvecklingsorganisationer har som mål att leverera ”produkten” 

inom en viss tid och till ett visst pris och därtill får det konsekvenser på hur mycket test 

som läggs ned för det specifika projektet. Vilket besvarar delfrågan ”Hur kan test 

bedrivas inom en systemutvecklings organisation?” 

 

Kapitel 4.2 förklarar att mjukvaran är datorprogrammet som består av olika instruktioner 

som alla utför en viss uppgift. Efter utvecklingsarbete av mjukvaran kan fel kvarstå som 

kan skapa oönskade konsekvenser för sammanhanget mjukvaran befinner sig i. Olika fel 

kan därmed påverka mjukvarans funktionalitet och definieras som errors, faults och 

failures. I detta kaitel besvarars delfrågan: ”Hur kan errors, faults och failures före-

byggas samt testas?”. 

 

Kapitel 4.3 förklarar att kvalitet för mjukvaran säkerställs genom test men test kan också 

vara en belastning utifrån hur mycket test som behövs i förhållande till vad som anses 

vara tillräcklig kvalitet. Kvalitet är därför en process som behöver styras och planeras för 

att skapa ett mervärde för mjukvaruutvecklingen. För att kunna säkerställa 

mjukvarukvalitet måste ett antal kvalitetsfaktorer uppfyllas som krav på flyttbarhet, 

återanvändbarhet, driftskompabilitet, korrekthet, pålitlighet, effektivitet, integritet, 

användbarhet, underhållbarhet, flexibilitet och testbarhet (se kap. 4.3.2). Utöver 

kvalitetsfaktorerna måste mjukvaran analyseras för att säkerställa att mjukvaran är 

defektfri och det görs genom testning. Det är först när mjukvaran uppnått en ”tillräcklig 
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kvalitet” som mjukvaran kan sägas var kvalitetssäkrad. Vilket besvarar delfrågorna: ”Hur 

säkras kvalitet för mjukvara vid utvecklingsarbetet?”, ”Hur kan errors, faults och 

failures förebyggas samt testas?” samt ”Vilka kostnadsaspekter bör beaktas vid test av 

mjukvara?”. 

 

Kapitel 4.4 avser att om testarbetet skall vara effektivt bör det sättas i relation till vilken 

organisation som bedriver test och vad som är nyttan med test då test kostar mycket 

pengar.. När felen väl identifierats kan de sedan neutraliseras och beroende på när felen 

hittas kan det kosta olika mycket. (se figur. 4.11). Vilket besvarar delfrågan: ”Vilka 

konsekvenser kan test inom en systemutvecklingsorganisation respektive inom en separat 

testorganisation medföra?” samt ”Hur säkras kvalitet för mjukvara vid 

utvecklingsarbetet?”. 

 

Kapitel 4.5 redogör att en del av testarbetet innefattar att bedöma riskerna för 

mjukvaruprodukten för att på så sätt kunna planera och bedriva testerna mer effektivt. 

Vilket besvarar delfrågan ”Vilka kostnadsaspekter bör beaktas vid test av mjukvara?”.  

 

Kapitel 4.6 förklarar att det finns en annan objektivitet när en separat testorganisation 

bedriver test men det i sig gör att det kan uppstå kommunikationsproblem mellan 

utvecklare och testare. De allra grundläggande testaktiviteterna för både 

systemutvecklings- och testorganisationerna är enhets- och systemtester. Vilket besvarar 

delfrågorna ”Hur kan test bedrivas inom en systemutvecklings organisation?”, ”Hur kan 

test bedrivas inom en separat test organisation?”, ”Vilka konsekvenser kan test inom en 

systemutvecklingsorganisation respektive inom en separat testorganisation medföra?” 

samt ”Hur säkras kvalitet för mjukvara vid utvecklingsarbetet?”. 
 

Kapitel 4.7 förklarar att mjukvaruutvecklare arbetar med att specificera, designa, 

implementera, validera, driva och underhålla mjukvarusystem medans en testare arbetar 

med att utforma test inputs, skapa testfall som passar, köra test script, analysera resultat 

och rapportera dessa till utvecklare och testledare. En testare kan också ha rollen som 

testledare där denne har ansvaret för en eller flera testare och övervakar hela 

testprocessen. I detta kapitel återfinns även relationer parterna emellan. 

 

Genom en separat testorganisation går det att utvärdera systemutvecklingsorganisationens 

arbete genom att en objektivitet uppnås. En separat testorganisation kan identifiera fel 

genom att tillämpa effektivare testmetoder och testnivåer som inte ryms inom 

systemutvecklingsorganisationen. De testnivåer som sker inom systemutvecklings-

organisationerna rör sig om de mest grundläggande som är enhetstester och systemtester 

medan testorganisationerna arbetar aktivt med testarbete och har helt andra resurser att 

tillämpa ytterligare testmetodik och testnivåer. Vilket besvarar delfrågorna ”Hur kan test 

bedrivas inom en Systemutvecklings organisation?”, ”Hur kan errors, faults och failures 

förebyggas samt testas?” samt ”Vilka konsekvenser kan test inom en systemutvecklings-

organisation respektive inom en separat testorganisation medföra?” 
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Modellen (figur 4.18) visar relationen mellan kapitalen och delfrågorna samt hur 

huvudforskningsfrågan (se kapitel 1.2) besvaras. Utifrån svaret från delfråga fyra, fem 

och sex kan huvudforskningsfrågan besvaras.  

 

Delfråga 4

Delfråga 6

Delfråga 5

Kap. 4.1

Kap. 4.7

Kap. 4.5

Kap. 4.4

Kap. 4.3

Kap. 4.2

Kap. 4.6
Delfråga 1 Delfråga 2

Delfråga 3

Huvudforskningsfrågan

 
 

Figur 4.18: Figuren visar sambandet mellan delfrågorna och teorin samt relationen 

mellan delfrågorna och vilka delfrågor som leder till att huvudforskningsfrågan 

besvaras. 

För att huvudforskningsfrågan ska kunna besvaras behövs därför svar från delfrågorna 

först. Delfrågorna måste även besvaras i turordning. Del fråga ett och två måste besvaras 

först för att sedan kunna besvara delfråga tre. Därefter måste delfråga tre besvaras för att 

sedan kunna besvara delfråga fyra, fem och sex. Efter att delfråga fyra, fem och sex har 

besvarats kan huvudforskningsfrågan besvaras. 

4.9 Argument för en empirisk undersökning 

Det finns ett antal teorier som skall ligga till grund för fördelar och nackdelar som test 

medför. Författarna vill med studien ta reda på hur det ligger till i praktiken eftersom 

teori och praktik inte är samma sak. Med detta menas att olika organisationer 

förmodligen bedrivs på olika sätt eftersom de inte har exakt samma anställda som utför 

samma uppgifter på samma sätt vid två skilda organisationer vid samma tidpunkt. Teori 

kan tolkas på olika sätt och två personer tolkar förmodligen inte samma teori likadant. 

Teori skall fungera som en vägledning där praktiken skall använda teorin för att få idéer 

kring hur testarbete kan bedrivas. Därför vill vi undersöka hur test bedrivs i praktiken för 

att tydligt se för- och nackdelar som test medför i systemutvecklingsorganisationer 

respektive separata testorganisationer. Därigenom kan vi med hjälp av den empiriska 

undersökningen som genomförts inte bara verifiera eller falsifiera resultaten av den 

teoretiska undersökningen utan även identifiera nya aspekter som kan användas 

ytterligare för att skapa ny teori. 
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5 Empiri 
I det här kapitalet kommer resultaten från intervju frågorna att presenteras. 

Intervjupersonerna kommer att presenteras och därefter kommer vi använda oss utav 

svaren vi fick under intervjuerna för att besvara studiens forskningsfrågor och på så sätt 

få svar på huvudforskningsfrågan. 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 

(testorganisation) Intervjuperson 1 kommer från ett medelstort konsultföretag med 

1100 anställda. Personens är ansvarig för testgruppen i organisationen på ca 50 personer 

samt fungerar som konsult utåt. Personens uppgifter på företaget har varit 

konsultuppdrag, testledaruppdrag samt teststrategi uppdrag. Personen har även varit 

delprojektledare för större prestandatest. Personens erfarenheter inom programmerings-

processen är inte så stor men har under åren sett hur det går till. En annan erfarenhet 

personen har är att jobba med RUP och andra agila metoder. Personen har jobbat 11 år 

inom testbranschen. 

 

(systemutvecklingsorganisation) Intervjuperson 2 kommer från ett mindre system-

utvecklingsföretag med 8 anställda. Personen är chef till 50% och utvecklare till 50%. 

Personens uppgifter på företaget är att agera som en systemutvecklare, testledare, 

projektledare, designer samt programmerare. Personen har 10 års erfarenhet som 

programmerare där han kontinuerligt under sin utveckling jobbat med test och konsult. 

Numera jobbar personen med design, arkitektur samt projektledning.  

 

(systemutvecklingsorganisation) Intervjuperson 3 kommer från ett medelstort IT-

kompetensföretag med 400 anställda. Personen är systemutvecklare och delvis konsult. 

Personens uppgifter på företaget är att ta fram analysapplikationer efter kunders behov 

och syfte. Personen har 3 års erfarenhet som systemutvecklare.  

 

(systemutvecklingsorganisation) Intervjun med person 4 (Han) & 5 (Hon) genomfördes 

samtidigt och dessa två svarade utifrån sina erfarenheter och uppfattningar. 

Intervjuperson 4 och Intervjuperson 5 kommer från ett medelstort konsultföretag med 

1100 anställda. Person 4’s roll på företaget är systemutvecklare 50 % och 50 % 

försäljningsaktiviteter, research arbete och coachning och person 5 har rollen som 

projektledare och testledare. Personernas uppgifter är att ta hand om kundrelationer, driva 

processer och metoder kring systemutveckling samt förvaltning, driva projekt och 

testarbete.  Person 4’s erfarenhet är 11 års professionell programmering varav 

kontinuerligt testarbete under tiden Person 5 har 3 års systemutveckling, 3 års utbildning 

och ytterligare 6 år inom testbranschen. 

 

(testorganisation) Intervjuperson 6 kommer från ett stort konsultföretag med 7000 

anställda och arbetar som ”Test Advisor” inom organisationen. Personens uppgifter är att 

agera mentor men även bygga upp interna testorganisationer.  Personens erfarenhet är 15 

års programmering. 

 

(testorganisation) Intervjuperson 7 kommer från ett stort företag med 19000 anställda i 

Sverige. Där intervjuperson 7 arbetar finns 1800 anställda och runt 40 stycken arbetar 
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med test på den specifika avdelningen. Personen är funktionstestare (verification 

engineer) och dennes uppgifter är att delta under kravformuleringen sedan verifierar 

funktionella krav för att därefter veta vilka tester samt hur de skall designas. Personens 

erfarenheter återfinns i testområdet där personen har jobbat i 3 år. 

 

5.2 Sammanfattning av intervjupersonernas svar 

Delfråga 1: Hur kan test bedrivas inom en systemutvecklingsorganisation? 

Intervjuperson 2 menar att alla programmerare inom systemutvecklingsorganisationen 

testar sin egen kod och enhetstester görs alltid. En specifik person kör testerna och är en 

av programmerarna. Det finns inte resurser och ekonomi till att avsätta en person för bara 

test utan alla systemutvecklarna ansvarar för allting.  

Citat intervjuperson 2: ”Vi är så få här så det funkar inte att bara ha en som sitter och 

testar […]”. Intervjuperson 2 menar att de gärna vill köra olika andra typer av tester och 

detta görs ibland. Systemutvecklingsorganisationen arbetar iterativt och inte enligt 

vattenfallsmodellen och de försöker också granska varandras kod med såkallad 

pairprogramming (arbetar två och två) vid utvecklingsarbete för att på detta sätt se om det 

blir bättre kvalité på arbetet. Intervjuperson 3 menar att all test sker i slutet av 

systemutvecklingsprocessen där en liten testgrupp testar tillsammans med kunden. 

Citat Intervjuperson 3: ”Det slutgiltiga testas i slutet […]”. 

Intervjuperson 4 och 5 gör först en kravspecifikation ihop med kunden för att förstå vad 

kunden skall ha. Efter detta görs en förstudie där testprocessen tas fram och testerna 

planeras utifrån kraven. Testfall skapas och genomförs. Testorganisationen använder en 

modifierad systemutvecklingsmodell som är V-modellen där systemutveckling och test 

inryms. 

 

Delfråga 2: Hur kan test bedrivas i en separat testorganisation? 

Intervjuperson 1 menar att de applicerar testmetoder beroende på hur projektet ser ut. 

Det finns klara steg i testprocessen som innefattar testplanering, testspecificering där det 

tas reda på vad som skall testas och det skapas lämpliga testfall utifrån detta. Testningen 

utförs sedan och resultatet utvärderas. Det finns ett par grundläggande testmetoder som 

testarna lär sig via certifiering. Testmetoderna är här generella och kan användas i alla 

projekt. Det finns även specifika testmetoder som passar bättre vid andra typer av projekt. 

Vid de speciella tillfällena får testaren bygga på utifrån det som lärts in och via erfarenhet 

tidigare. Intervjuperson 6 menar att de följer en testprocess som är en egen utvecklad 

testmanagementmodell. Beroende på hur projektet ser ut kan den existerande 

testmodellen användas eller så används en testmodell som finns ute hos kund. Det finns 

testmetoder i grunden som varje konsult tar hjälp av och de arbetar med testprocessen 

utifrån vad det är för krav och risk för projektet som helhet. Intervjuperson 7 menar att 

de testar utifrån många steg med att först designa och koda mjukvaran, därefter 

funktionstesta, automatisera tester och systemtesta. 

 

Delfråga 3: Vilka konsekvenser kan test inom en systemutvecklingsorganisation 

respektive en separat testorganisation medföra? 

Intervjuperson 1 menar att om det inte finns tillräckligt med kunskap om test i en 

systemutvecklingsorganisation blir det dålig kvalitet och ekonomiska förluster. Det finns 

också risk för att det testas för lite och att test tar tid. I en testorganisation kan det uppstå 
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en spänning mellan testarna och systemutvecklarna genom att testarna inte vill kritisera 

systemutvecklarnas arbete och det blir två olika läger.  

Citat intervjuperson 1: ”Risk för att man bygger upp murar. Både relationsmässiga 

"vi” och ”dom", men även processmässiga, vilket kan minska effektiviteten och 

flexibiliteten […]”. 

 

Systemutvecklarna litar i sin tur på att testarna kommer rätta till och hitta felen.  

Citat intervjuperson 1: ” […]Lite grann så att utvecklarna tror att testarna ändå skall 

hitta felen så utvecklarna slår av på takten och utvecklarna släpper ifrån sig saker som 

de inte vet fungerar eller inte. Detta hade de kanske inte gjort om det inte funnits en 

oberoende testorganisation […]”. Test sparar dock pengar och skapar förtroende för 

mjukvaran och kunden blir nöjdare. Citat intervjuperson 1: ”[…] Jag har sett flera 

exempel på när man inte har testat eller att man testat felaktigt eller på ett för dåligt sätt 

som i sin tur har lett till att har förlorat väldigt mycket pengar”. 

 

Intervjuperson 2 menar att konsekvensen av test kan vara att det tar längre tid, men utan 

test blir det en dålig applikation och utan test blir det ingen produkt. Citat 

intervjuperson 2: […] jag har aldrig varit med under mina 10 år då att det har varit 

något projekt som man bara har kunnat sitta och koda i tusen timmar och sen säga ”här 

har ni […]”. Det finns också en viss tråkighetsstämpel över att bedriva testarbete inom 

systemutveckling. Citat intervjuperson 2: ”[…]programmerare eller andra inte tycker 

att det är så spännande så man gör det lite halvdant då och inte lägger ned så mycket 

krut som man borde […]”. 

 

Intervjuperson 3 menar att test säkerställer att rätt saker levereras till kunden och test 

fyller en funktion. En svårighet med test är dock tid och test blir lidande i 

systemutvecklingsprojekt. Övriga delar i systemutvecklingsprojektet prioriteras därmed 

så test i slutändan blir svårt att hinna med strävan att kunna leverera projektet inom rätt 

tid.  

Citat intervjuperson 3: ”[…]Bara tiderna hålls och att det innehåller rätt funktioner är 

vi nöjda, sedan om test inte hinns med får det väl vara så. Vi levererar oavsett om det är 

rätt funktioner eller inte för att vi vill leverera innan deadline”. 

 

Intervjuperson 4 och 5 menar att det säkert går att förfina och förbättra testmetoderna 

inom testorganisationer och att det ofta kan uppstå kommunikationsproblem mellan 

utvecklarna och testarna utifrån missförstånd i kraven och bristfällig dokumentation om 

vad kunden egentligen skulle ha. Det kan vara svårt att hålla en balans mellan tid och 

kostnaderna för det bör vara så billigt som möjligt, men så bra som möjligt och 

svårigheten med test är att inte övertesta samtidigt som man inte vill testa något som 

kanske inte behövs. Intervjuperson 6 menar att det finns en risk att det testas för mycket 

och att om inte tid och pengar avsätts för test i en systemutvecklingsorganisation kan man 

få problem då test kommer spara pengar. Intervjuperson 7 menar att test är tidskrävande 

och relatera det till tid, pengar och kvalitet. Test bidrar till att färre fel hittas av kunden i 

slutändan och sparar pengar.  

 

 



 

- 59 - 

Delfråga 4: Hur kan errors, faults och failures förebyggas samt testas? 

Intervjuperson 1 menar att det inte går att testa för errors då det är systemutvecklaren 

själv som är orsaken till problemet. Programmeraren ansvarar själv för hur bra arbetet 

blir. Faults kan upptäckas genom kod och dokumentgranskning och failures är olika fel 

som uppstår när koden körs. Citat intervjuperson 1: ”Under alla mina år inom test 

(drygt 10) har jag aldrig hört någon prata om Error, Faults och Failures annat än på 

utbildningar...” 

 

Intervjuperson 2 menar att utvecklaren skall märka om koden inte fungerar och det görs 

i enhets och funktionstest. Intervjuperson 2 ser inget samband mellan errors, faults and 

failures.  

Citat intervjuperson 2: ”Är det fel så är det fel”  

 

Intervjuperson 3 menar att programmerarna testar för errors, faults and failures under 

hela utvecklingsfasen och att vid sluttesterna får ett erkännande från kunden om det 

fungerar eller inte. Intervjuperson 4 och 5 menar att fel bör hittas så tidigt som möjligt i 

alla steg. Intervjuperson 6 menar att errors bör hittas i funktionstestfasen, faults i enhets 

och funktionstestfaserna och failure slutligen i funktions och systemtesterna. 

Intervjuperson 7 är osäker på förhållningssättet till errors, faults and failures. Citat 

intervjuperson 7: ”Jag förstår begreppen ordagrant men kan inte sätta de i ett 

sammanhang. Jag antar att vi har en egen terminologi på mitt företag.” […] 

 

Delfråga 5: Hur säkras kvalitet för mjukvara vid utvecklingsarbetet? 

Intervjuperson 1 menar att det bör finnas en ansvarig testledare eller annan person som 

har ett kvalitetsansvar som skall bestämma om något bör testas med oberoende testning. 

Testledaren i projektet skall hålla flaggan högt för kvalité och förhindra att genvägar tas i 

projektet. Intervjuperson 2 menar att kvaliteten blir bättre om de testar och att 

systemutvecklingsorganisationen försöker använda sig av pairprogramming där 

programmerarna granskar varandras kod. Intervjuperson 3 menar att det mesta skall 

vara klart till 80-90 % vid sluttesterna och att de stora problemen skall vara lösta under 

systemutvecklingsarbetets gång. Intervjuperson 4 och 5 menar att allt testarbete är en 

kvalitetssäkring och när organisationen väljer att arbeta aktivt med test kan det innebära 

att det finns en kvalitetsmedvetenhet. Enhetstester, integrationstester och systemtester 

skall alltid ingå för att säkra kvaliteten. Intervjuperson 6 menar att kvaliteten säkras 

genom att utvecklaren gör ett bra arbete utan fel, men testaren i sin tur arbetar också för 

att försöka hitta så många fel som möjligt. Citat intervjuperson 6: "[...] levererar du 

dåliga grejer som inte är vältestade får du dåligt rykte och då får du problem att göra 

nya affärer sen.” Intervjuperson 7 menar att kvaliteten kan säkras under 

kravformuleringen och att kraven i sin tur måste vara tydliga för att de skall få ut så 

mycket som möjligt av testerna och testfallen. 

 

Delfråga 6: Vilka kostnadsaspekter bör beaktas vid test av mjukvara? 

Intervjuperson 1 menar att tid, resurser och kvalitet är centrala begrepp där kvaliteten är 

beroende av risken med mjukvaran. Alla kostnader bör därför vägas mot vilken risk som 

kan uppstå om man inte väljer att skjuta till pengar för att på så sätt reducera risken. Det 

finns en fara att det uppstår en konflikt mellan kvalité och tid beträffande hur omfattande 
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test skall vara utifrån vilka risker som finns. Det kostar också mycket pengar att hitta 

felen sent. Intervjuperson 2 menar att de inte kan testa hur länge som helst ur 

ekonomisk synvinkel och att test avslutas för tidigt snarare än för sent. Det avsätts en 

total budget för hela projektet där test som aktivitet ryms och beroende på hur stort 

projektet är finns det också utrymme för hur mycket test som behövs. Intervjuperson 3 

menar att det är klokt att investera mycket tid och resurser i kravanalysen och planeringen 

så organisationen slipper att skjuta till extra kostnader i slutet av testarbetet. Det finns 

också en avsatt budget för hela projektet där test ingår. Intervjuperson 4 och 5 menar att 

testningen är en del av systemutvecklingsprojektet som tar mycket tid och att de lägger 

runt 30 % av den totala projektbudgeten på testarbete. Test som aktivitet kan bli dyrare, 

men kostnaderna för att justera efter leveransen kan komma att bli ännu dyrare. 

Intervjuperson 6 menar också att de lägger 30 % av den totala utvecklingskostnaden 

med flexibilitet att lägga till resurser beroende på storleken på projektet. Intervjuperson 

7 menar att testarna själva uppskattar hur lång tid utveckling, körning av test och 

analysering kommer ta utifrån kostnadsaspekterna. Det sker en viss resursplanering, men 

allting går inte att testa utan det är viktigt att avgränsa sig mot vad som bör testas. 



 

- 61 - 

6 Analys och resultat 
I detta kapitel presenteras och analyseras resultatet från de kvalitativa intervjuer som 

genomförts samt jämförs mot det teoretiska fundamentet. 

 

6.1 Prefiguration – beskrivning av organisationernas testmiljö 

Testorganisationerna bedriver test för att kvalitetssäkra mjukvara utifrån en testmetodik. 

Testmetodiken innehåller standardiserade arbetssätt och aktiviteter för att förbättra 

mjukvarans kvalitet och säkerställa att det fungerar utifrån kraven och kravspecifik-

ationerna som definierats utifrån kund. Utöver kraven är det viktigt att testorganisationen 

håller budget och levererar inom rimlig tid till kunden. Testerna som testorganisationerna 

utför styrs av testledare och eller projektledare som syftar till att hitta fel som 

programmerarna kodat. Därför kännetecknas testarens arbete av ett destruktivt arbetssätt. 

Testverktyg används för att underlätta testarbetet men man har även internutbildningar. 

Testarna har standardiserade normer som måste följas för att förbli synkroniserade med 

varandras arbeten men samtidigt måste organisationen även anpassa sig till kundens 

arbetsmetodiker ifall kunden kräver det. Därför präglas testorganisationernas miljö av 

flexibilitet då anpassning ibland sker mot kundens miljö.  

 

Systemutvecklingsorganisationerna arbetar i en systemutvecklingsmiljö som präglas av 

ett systemvetenskapligt perspektiv med processer och flöden. Systemutvecklarna arbetar 

konstruktivt efter standardiserade, anpassningsbara och flexibla systemutvecklings-

metoder som även innefattar test, där systemutvecklarna testar sin egen kod och är 

därmed ansvariga för det egna arbetet. Samtliga tester för mjukvaran utförs av 

systemutvecklarna själva, de mest förekommande testerna är enhetstester och 

systemtester. Ibland utför de även andra typer av tester beroende på typ av projekt samt 

vilken systemutvecklingsmodell som används. Systemutvecklarna arbetar ute hos kund 

och internt med olika systemutvecklingsprojekt som handlar om att programmera och 

skapa mjukvara.  

 

Systemutvecklingsprocessen är en process där kravspecifikationer från kund skall följas 

för att veta vad kunden vill ha för att sedan utveckla en mjukvara genom att programmera 

via ett programmeringsspråk som kunden ibland har valt och därtill används utvecklings-

verktyg. Systemutvecklarna anpassar sig utifrån kraven som ställts från kund beroende på 

hur och på vilket sätt kunden vill att mjukvaran skall vara och te sig. Systemutvecklarna 

har därför en nära kontakt med kunden, en avsatt budget för just det specifika projektet 

som inte bör överskridas samt en deadline vid vilken ”produkten” bör levereras. System-

utvecklingsorganisationen har även standardiserade normer som systemutvecklarna måste 

följa för att inga kommunikationsproblem skall uppstå. 
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6.2 Analys av intervjupersonernas svar 

 

Delfråga 1: Hur kan test bedrivas inom en systemutvecklingsorganisation? 

 

Konfiguration 

Intervjuperson 4 är i grund och botten en systemutvecklare sedan 11 år och vidareutbildar 

sig till systemarkitekt och lägger 20 % av sin arbetstid till att utforska test och 

systemutvecklingsområdet. Intervjuperson 5 är certifierad testare och arbetar inte som 

systemutvecklare och har således ett annat perspektiv. Intervjuperson 2 och 3 har inte 

samma behov av testarbete genom att det är en liten organisation och testning är inte 

nödvändigt på samma sätt. Intervjuperson 2 arbetar i en liten systemutvecklings-

organisation. Fokus hos intervjuperson 3 ligger i att sälja färdiga affärssystem och dessa 

system är testade redan från början. Det som intervjuperson 3 tvingas göra är olika typer 

av applikationstillägg och modifierar redan existerande affärssystem och så långt det går 

säljer de dem såsom affärssystemen är.  

 

Intervjuperson 3 arbetar också som konsult och har därför inte hand om stora projekt utan 

det rör sig om mindre projekt med max 2-3 personer, men oftast är det intervjuperson 3 

själv som arbetar ensam. Intervjuperson 3 testar sin egen kod för det finns ingen annan 

som kan göra det åt honom och kunden testar i slutändan.  

Intervjuperson 4 testar sin kod genom enhets och funktionstest som sedan skickas vidare 

till intervjuperson 5 för ytterligare tester. Intervjuperson 5 gör de högre testerna eftersom 

denna person inte är så insatt i kodning och programmeringsprocessen utan kvaliteterna 

hos intervjuperson 5 är det rent testmässiga som blir ett bra komplement till 

intervjuperson 4´s perspektiv eftersom dennes perspektiv ligger i de lägre testnivåerna 

där all kodning sker. Intervjupersonerna 4 och 5 använder sig av V-modellen i 

systemutvecklingsprocessen för att kunna arbeta både kravbaserat och funktionsbaserat, 

men samtidigt kunna vara flexibel utifrån att krav från kund ändras under 

systemutvecklingens gång och arbeta med kvalitetsarbete via olika tester. Till skillnad 

mot vattenfallsmodellen som är en sekventiell utvecklingsmetod där nya krav inte kan 

hanteras på ett flexibelt sätt genom hela systemutvecklingsprocessen.   

 

 

För att svara på frågan konstateras följande: 

 

Test bedrivs utifrån projektets storlek, resurser, tid och beroende på vad det är för 

systemutvecklingsorganisation. Många har ett systemvetenskapligt tänk eftersom de 

arbetar i en systemutvecklingsorganisation. Detta perspektiv genomsyrar också huruvida 

test hinns med inom systemutvecklingsprojektet eller inte. Test i systemutvecklings-

organisationer kostar mer pengar och är en extra aktivitet som skall hinnas med utöver 

det vanliga systemutvecklingsarbetet. Beroende på hur stor systemutvecklings-

organisationen är får det konsekvenser på om test hinns med eller hur mycket som testas. 

De tester som görs utförs oftast på ett adhocmässigt sätt. Systemutvecklings-

organisationer har oftast färdiga system vilka sedan anpassas efter en organisation 

eftersom fokus ligger på att sälja affärssystem. Dessa affärssystem kräver inte test i den 
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omfattningen, utan det handlar om små modifieringar vilka inte behöver testas i större 

omfattning. 

 

Programmerarna i en systemutvecklingsorganisation testar ofta sin egen kod genom 

grundläggande enhetstest och systemtest som är en av de lägsta testnivåerna för att på 

detta sätt kunna verifiera att koden inte innehåller fel. Test sker oftast i slutet av 

utvecklingsarbetet, men kan ske iterativt. För att inte vara lika låst i en utvecklingsmodell 

går det att arbeta mer iterativt likt V-modellen i systemutvecklings-organisationer för att 

bättre möta förändringar i krav och på så sätt kunna bedriva bättre testarbete än de 

traditionella utvecklingsmodellerna som kanske inte tillåter denna flexibilitet. Ett 

problem är kunskap och kompetens inom systemutvecklingsorganisation-erna beträffande 

test. Det kostar också mer pengar att testa i en systemutvecklings-organisation eftersom 

programmerarna oftast är ansvariga för att göra allting inom systemutvecklingsprojektet. 

Test bedrivs utifrån utvecklingsmodell, kompetens och om det finns pengar och tid för 

test. 

 

Refiguration 

När intervjuperson 1 och 2 bedriver test gör de det utifrån hur de blivit påverkade utav 

systemutvecklingsorganisationens policy samt egna erfarenheter. Sättet som 

respondenterna arbetar inom systemutvecklingsorganisationen färgas av utvecklings-

modellernas utformning där test ingår. Beroende på allt som skall göras i systemutveck-

lingsprojektet ges test mindre utrymme (se kap. 4.1) Intervjuperson 2 följer ett mer 

iterativt arbetssätt där systemutvecklingsorganisationen känner sig bekväm pågrund av att 

organisationen ägs av staten inom akademin och har då inte samma krav på att redovisa 

vinst då organisationen är ideell. Därför behöver organisationen inte vara konkurrens-

kraftig till skillnad mot organisationen som intervjuperson 4 och 5 arbetar i samt 

intervjuperson 3. Det finns inte resurser eller möjlighet att bedriva testarbete eftersom 

detta kostar mer pengar och är ytterligare en aktivitet som skall bedrivas. Deras fokus i de 

mindre systemutvecklingsorganisationerna skall vara som en erfarenhets-byggare för de 

anställda där de anställda arbetar ett tag för att få arbetslivserfarenhet. På detta sätt blir 

intervjuperson 2 fostrad i att säga att det inte spelar någon roll om ett projekt skulle gå 

fel. Han är öppen för nya idéer och det enda han har är att testa nya projekt och på detta 

sätt vågar ta risker och utmaningar som en annan organisation som är mer vinstinriktad 

säkert inte skulle ha resurser och möjlighet att göra. Det iterativa sättet passar en sådan 

organisation bättre som är oberoende av vinstsyftet och om det går fel eller inte. 

Intervjuperson 2 känner sig därmed trygg i denna miljö i jämförelse mot om denne istället 

varit inom en systemutvecklingsorganisation som tvingats konkurrera på en global 

marknad (se kap 4.4). Det som påverkar intervjuperson 2 är hans tidigare erfarenhet som 

konsult på en av de större systemutvecklings-organisationerna i Sverige.  

 

Intervjuperson 2 är där begränsad till att enbart syssla med programmering och ha en 

separat testavdelning som i sin tur testade det som programmerats. Detta upplever 

intervjuperson 2 som en negativ erfarenhet eftersom han kände att ”murar” byggdes upp 

mellan testarna och programmerarna då ingen hänsyn visades till varandras arbeten utan 

gick ut på att förstöra för utvecklarna och visar på psykologin och kommunikations-

problemen mellan testarna och utvecklarna (se kap. 4.7.3). De applikationer som 
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intervjuperson 2 utvecklar behöver dock inte testas så noga och inte i samma omfattning 

eftersom det är en systemutvecklingsorganisation som inte drivs av vinstsyfte men också 

att det rör sig om små systemutvecklingsprojekt som inte har en hög risk, men det betyder 

inte att test bör uteslutas (se kap. 4.5) eller testa mindre för den sakens skull och därför 

uppmuntras testning för mjukvaran i syfte att hitta felaktigheter (4.6.1). Dock kan 

intervjuperson2 utföra mer test om de vill eftersom organisationen inte är vinstdriven och 

att organisationen finns inom akademin. Detta kunde i sin tur på sikt leda till att studera 

nyttan med test utifrån kvalitetsperspektivet enligt McCalls kvalitetsfaktorer för mjukvara 

(4.3.2) 

 

Intervjuperson 3 arbetar i en systemutvecklingsorganisation (se kap. 4.1) som sålt färdiga 

affärssystem sedan slutet på 1960-talet och därför inte har samma behov av testarbete 

eftersom organisationen genomsyras av ett systemvetenskapligt processtänk. 

Intervjuperson 3 testar sin egna kod och är ansvarig för sitt egna arbete. Vi tolkar det som 

att intervjuperson 3 gör den största delen av testningen i slutet då denne arbetar ensam 

och en annan faktor kan också vara att se över om kunden godkänner mjukvaran eller 

inte. Detta leder således till helt andra mål och det finns inte behov av testarbete i den 

omfattningen då mjukvarorna är färdiga från början. Test kan därför bara komma att 

behövas när applikationen modifieras och vid dessa tillfällen är modifieringarna så små 

att en omfattande testning är överflödig. Samma scenario hittar vi hos intervjuperson 4 

och 5 som kommer från en systemutvecklingsorganisation som även dem säljer färdiga 

affärssystem, men arbetar mer med förvaltning och liknande. Detta påverkar också 

testarbetet som inte ställer samma krav på en oberoende separat testning. Därför går det 

att anta att de vill använda sig av V-modellen då de fortfarande är en system-

utvecklingsorganisation, men vill anamma testperspektivet (se kap. 4.1.1) 

 

En annan insikt visar organisationen genom en medvetenhet kring testaspekten då 

systemutvecklingsorganisationen anställt en separat testare (intervjuperson 5) för att 

förbättra kvaliteten (se kap. 4.3) och få ett oberoende synsätt (se kap. 4.6.4). 

Intervjuperson 4 är indoktrinerad i ett systemvetenskapligt processtänk som 

organisationen arbetar i. Intervjuperson 4 vidareutbildar sig samtidigt till systemarkitekt 

och lägger 20% av sin arbetstid till att utforska test och systemutvecklingsområdet varpå 

det finns ett medvetande om att vidga sina vyer. Intervjuperson 5 är certifierad testare och 

denna certifikation gör att intervjuperson 5 är indoktrinerad i SSTB (swedish software 

testning board) terminologin och syn på testarbete.  

 

En annan aspekt beträffande hur testarbete bedrivs inom systemutvecklingsorganisationer 

har även med det geografiska området som organisationen befinner sig i. Detta kan i sig 

påverka deras arbetssätt när det gäller test eftersom organisationen har ett vinstsyfte och 

vill få så många uppdrag det bara går, men om resurser inte finns i form av kompetens 

begränsas den möjligheten och är det så att fler uppdrag tas i organisationen än vad som 

klaras av så kan test bli lidande genom att det ur den aspekten saknas kompetens inom 

testområdet, men även att budgeten inte skulle räcka till för test eftersom det måste 

fördelas utifrån att organisationen tar mer än de klarar av. Detta gäller alla 

respondenterna förutom respondent 2 eftersom som tidigare nämnts då har organisationen 

inget vinstsyfte. Vi märker också att ju mindre organisationerna är desto färre testare har 



 

- 65 - 

de som arbetar enbart med test. Vise versa är det när det gäller störa organisationer som 

oftast har en egen avdelning eller separata testorganisationer.       

 

 

Delfråga 2: Hur kan test bedrivas i en separat testorganisation? 

 

Konfiguration 

Vi uppfattar alla respondenter som att deras uppfattning om hur test skall bedrivas är 

snarlik. De arbetar inte efter exakt samma metoder men ändå så är målet detsamma och vi 

hittar bara likheter i prefigurationen. Därför så kommer vi till slutsatsen att metodiken går 

ut på samma sak och därmed är de ganska lika. Det som de vill är i så fall att urskilja sig 

mot sina konkurrenter även om innebörden är densamma i alla organisationerna. De tre 

organisationerna är skilda från varandra, men ändå använder de liknande metodiker och 

arbetssätt för test.  

Teorin kanske baserar testmetodiken till en viss typ av projekt medan verkligheten 

kanske innefattar många parametrar som gör det mycket mer komplicerat än vad teorin 

framställer det som. Teorin bör fungera som en ledstjärna och syftar till att få igång din 

tankeprocess och inte tas bokstavligt. Det känns dock som att det finns ett vedertaget 

recept i grunden för att driva en testorganisation.  Utöver de organisatoriska recepten 

syftar all testmetodik till att drivas av ett mål och det målet är att säkra kvaliteten för 

mjukvaran.  

 

För att svara på frågan konstateras följande: 

 

Test bedrivs i den separata testorganisationen på så sätt att de syftar till att hitta de fel 

som systemutvecklingsorganisationen inte hittat genom att testorganisationen vill bryta 

ned mjukvaran som byggts upp av programmerarna i systemutvecklingsorganisationen. 

Testprocessen i den separata testorganisationen styrs av krav och risker för mjukvaran 

och därtill syfta till att uppnå ett visst mål i testorganisationerna, nämligen att det skall bli 

en bra produkt med hög kvalité som stämmer överens med kundens krav. 

Testmetodikerna och hur test bedrivs kan skilja sig beroende på typ av sammanhang och 

projekt. 

 

Refiguration 

Testorganisationer bedriver test som en kvalitetssäkrande aktivitet (se kap. 4.3).  

Utvecklarna kan både göra ett bra och mindre bra arbete varpå det skapas ett behov av 

testning genom separata testorganisationer.(se kap. 4.6.4). De som utför separata tester är 

testare, men testprocessen i sig måste styras en ansvarig person som skall kvalitetssäkra 

hela den oberoende testprocessen (se kap. 4.7). För att testarbetet i den separata 

testorganisationen skall vara lönsamt måste det till ett bra samspel mellan testare och 

utvecklare så att samma mål uppnås, dvs. syftet med test skall vara att uppnå en bra 

mjukvaruprodukt utan fel (se 4.2.1 samt 4.7.3). 

Anledningen till att respondenterna applicerar testmetoder beroende på projekt är att alla 

projekt är unika på sitt sätt innehållande svårigheter och hinder genom att projekten 

innefattar olika organisationer. Vi tolkar det som att det säkert inte går att använda en 

standardiserad testmetodik från teorin utan det måste anpassas till verksamheten där 
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testmetodiken används och beroende på typ av projekt. Testprocessen i sig kan anpassas 

utifrån organisationens behov (se kap. 4.6.3) Detta är positivt eftersom det aldrig i förväg 

går att veta hur ett projekt kommer se ut i förväg. Det finns grundläggande testmetoder 

som testarna lär sig, men vid projekt där det uppstår problem måste testaren anpassa sig 

till omständigheterna via erfarenhet från andra projekt eller använda sig av flera 

testmetodiker för att göra ett så bra testarbete som möjligt. Testaktiviteterna kan också se 

olika ut beroende på hur projektet ser ut och i vilket stadium som mjukvaruprodukten 

befinner sig i. De mest grundläggande testnivåerna som enhetstest och systemtest görs 

alltid i systemutveck-lingsorganisationerna, men testorganisationerna gör tester på en 

högre nivå (se kap. 4.6.5). Beroende på vad som är syftet för just det specifika projektet 

kan det behövas olika testnivåer eftersom varje projekt är unikt och har olika behov. 

Vilken typ av test som görs i testprocessen kan göras utifrån att krav granskas via statisk 

testning och att färdig kod testas vid den dynamiska testningen (se kap. 4.6.5)   

 

Delfråga 3: Vilka konsekvenser kan test inom en systemutvecklingsorganisation 

respektive en separat testorganisation medföra? 

 

Konfiguration: 

Tid anses vara den största nackdelen med test men att det i slutändan resulterar i en 

produkt som är felfri är något som samtliga respondenter håller med om vilket innebär att 

mjukvaran håller en hög kvalité då de krav och förväntningar har uppfyllts. Det handlar 

om att kvalitetssäkra produkten och att det går att kvalitetssäkra utan överflödiga 

testmetoder men att risken ökar för att fel kvarstår eftersom risk tas med tanke på hur 

mycket budget som finns för just det projektet och att tillräcklig test inte täcks in i den 

budgeten. Risken blir att det budgeteras mindre för test vilket sedan kan leda till att fel 

kvarstår i mjukvaran. Därför anser samtliga respondenter att test fyller en viktig funktion 

i mjukvaran. Tillskillnad mot testorganisationerna som respondenterna 1,6 och 7 så tjänar 

organisationen på ju mer produkten testas. Fördelen med det är att samtliga respondenter 

har ett och samma slutmål, nämligen att kvalitetssäkra mjukvaran. 

 

Kommunikationsproblem är något som samtliga respondenter håller med om eftersom 

testarna arbetar på ett destruktivt arbetssätt och systemutvecklarna på ett konstruktivt 

arbetssätt, uppstår en paradox. Oftast är det så att systemutvecklingsprocessen är 

vedertagen inom organisationen men däremot så är testprocessen ett vagt begrepp som 

systemutvecklarna i vissa fall saknar förståelse för och därmed testarens arbete.   

 

För att svara på frågan konstateras följande: 

 

En konsekvens med test är att det tar mycket tid som aktivitet från det övriga 

utvecklingsarbetet i systemutvecklingsorganisationer. Test kommer bli lidande om det 

inte finns tillräcklig med kunskap om test vilket inte kommer att gynna testarbetet i 

systemutvecklingsorganisationen som samtidigt leder till ekonomiska förluster. Det går 

även att testa för mycket som gör att det kostar mer pengar och projekt drar därmed över 

tiden. En annan konsekvens är att om det inte budgeteras tillräckligt för test kan en risk 

uppstå i att det inte finns tid att testa mjukvaruprodukten tillräckligt. Om test inte sker i 

tillräckligt stor omfattning kan fel kvarstå för mjukvaran. En fördel med att budgetera 
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tillräckligt eller kanske överbudgetera mer än normalt för test kommer innebära en 

kvalitetssäkrad mjukvara vilken på sikt sparar pengar för både kunder och 

utvecklingsorganisationerna. Det finns kommunikationsproblem mellan de olika rollerna 

beträffande utvecklare och testare där utvecklarna representerar det systemvetenskapliga 

tänket och inte förstår testarnas roll på samma sätt. Tester som misslyckas kan ha att göra 

med dåliga uppföljningar i kraven, dålig kommunikation mellan utvecklare och testare, 

dålig dokumentation och att organisationerna drivs av att allt skall vara så billigt som 

möjligt. Det finns en rädsla i att testa då vissa anser att det kan testas mer än det 

egentligen behövs och på så sätt slösar man pengar. Problemet är att det är svårt att veta 

hur mycket som behövs testas i förväg om riktig planering inte gjorts i andra fall blir 

testningen adhocmässig.  

 

Refiguration:  

Genom en oberoende testare så bearbetas produkten noggrannare eftersom 

systemutvecklarna enbart oftast kör funktion, enhets och systemtest. (se kap. 4.6.4) 

Det finns test som de hoppar över för att det ligger inte i deras scoop. På så sätt så 

bearbetas den inte så noga. Det betyder samtidigt heller inte att utvecklarna struntar i 

viktiga fel utan de kör de mest nödvändiga inom projektets ramar för test. De kontrollerar 

att koden går att köra och att applikationen fungerar. Det som en oberoende 

testorganisation medför är det som systemutvecklarna hoppar över nämligen de högre 

nivåerna av test. (se kap. 4.6.5) Testorganisationernas intresse ligger i att testa mjukvara 

(se kap. 4.6.4) medan systemutvecklingsorganisationerna vill sälja och fokus ligger mer 

på utveckling (se kap. 4.1) Beroende vad det är för projekt så kan det ingå olika tester 

utifrån vad mjukvaran skall användas till (se kap. 4.1.4) 

 

Att kvalitetssäkra mjukvaran är något som alla organisationer har som slutprodukt. När 

mjukvaran i testorganisationerna gått igenom omfattande testning (kvalitetssäkring) så 

skall nästintill inga fel kvarstå då test syftar till att ta bort felen.(se kap. 4.2.2) Detta görs 

för att kunden till mjukvaran inte skall få problem under tidens gång som mjukvaran 

används då det hade inneburit ekonomiska konsekvenser för kunden. (se kap. 4.4) Detta 

resulterar i att kunden inte kan utföra arbetet i verksamheten på ett effektivt sätt och 

därför kan detta få allvarliga konsekvenser för kunden och dess verksamhet. (se kap. 

4.6.1) och (se kap. 4.5) 

 

Mycket handlar därför om att möta kundens krav och förväntningar med en mjukvara, då 

kan det sägas att mjukvaran har kvalitetssäkrats om dessa kriterier möts eller uppfylls.(se 

kap. 4.3.2) En systemutvecklingsorganisation som inte har en väl utvecklad testmetodik 

kan sällan fullt säkerställa kvaliteten. Eftersom det finns många aspekter att beakta för 

kvalitetsfaktorer enligt McCalls modell (se kap. 4.3.2) En testorganisation däremot som 

bygger sin verksamhet kring att hitta dessa ovan nämnda aspekter kan med stor 

sannolikhet få en ”fullt testad” mjukvara. Med det sagt så främjas test i större omfattning 

på respondenternas testorganisationer och test i mindre omfattning på respondenternas 

systemutvecklingsorganisationer.   

 

Delfråga 4: Hur kan errors, faults och failures förebyggas samt testas? 
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Konfiguration: 

Testarnas och systemutvecklarnas synsätt skiljer sig åt mellan organisationerna (se kap. 

4.1). Vi tolkar det som att respondenterna är oeniga om hur error, fault och failure ska 

identifieras då det kan vara så i vissa fall att de saknar kunskap om dessa olika sorters fel. 

Att respondent 1 säger att det inte går att testa för errors antar vi att det han menar är att 

en människa bara är en människa och påverkas av olika faktorer som gör att utvecklaren 

kodar fel. Det som vi tror att respondenten försöker säga är att, för att hindra uppkomst av 

errors så krävs det utbildning inom kodningsmetodiker. Dock kan man inte helt 

förebygga errors då vissa mänskliga aspekter inte går att eliminera. Respontent 2 anser 

däremot att errors identifieras genom enhets- och funktionstester. 

 

Eftersom systemutvecklarna utför tester i kodnivåer så identifieras errors, fault och 

failure. Detsamma kan upptäckas vid högre testnivåer utav en testare men då är 

kostnaden för upptäckten mycket högre än vid den lägre kodnivån då tidigare steg 

upprepas i kedjan, om inte det jobbas i en iterativ process där en testare finns med.  

 

Det innebär att en oberoende testare sällan kommer i kontakt med errors men däremot 

fault och failure medan systemutvecklaren handskas med errors mer då error är 

konsekvensen av ett mänskligt fel som oftast kan vara av grammatiskt fel i det 

programmeringsspråk som systemutvecklaren programmerat i eller ett logiskt fel i 

programmeringskoden. Med det sagt så antar vi att en oberoende testare inte är den som 

kodar och är därför kanske inte heller bekant med begreppet error som system-

utvecklaren då det är systemutvecklaren som kodar och inte testaren.  

 

För att svara på frågan konstateras följande: 

 

De båda organisationerna ser errors, faults och failures som fel. De tre begreppen är i de 

flesta fall okända för respondenterna och inget som används i respektive organisation. 

Testorganisationerna hittar bara failures eftersom de inte arbetar med de grundläggande 

testnivåerna (enhetstester och systemtester). Medan i systemutvecklingsorganisationen 

kan även errors identifieras såväl som failures. Tillvägagångssättet för att hitta dessa 

olika fel är att köra mjukvaran och testa dess funktionalitet och som komplement köra 

mjukvaran i testverktyg.   

 

Refiguration 

Vi antar att respondenternas syn skiljer sig åt eftersom det är olika organisations-

perspektiv. En annan anledning till att respondenterna svarat olika kan vara att 

respondenterna som arbetar för en systemutvecklingsorganisation inte har samma syn på 

begreppen som respondenterna som arbetar i en testorganisation. Oftast så är det så att 

det är programmerarna som får skulden när något fel inträffar i mjukvaran, men det i sig 

kan bero på andra orsaker. Det kan ha gjorts fel av andra medarbetare i 

systemutvecklingens livscykelmodell. Detta kan då bli en konsekvens av att 

programmerarna gör de fel de gör. För att undvika dessa fel så skall helst samtliga 

medarbetare vara synkade med den dokumentation som finns (se kap. 4.3.2) och 

dessutom använda samma standarder i utvecklingen så att de kan förstå varandras arbeten 
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annars finns även risken att det tolkas på helt olika sätt och därtill errors, faults och 

failures uppstår. (se kap. 4.2.2) 

 

Den komplexiteten som vi känner när en oberoende testorganisation skall samarbeta med 

systemutvecklingsorganisationen är att de måste anpassa sig till samma standarder så att 

missförstånden minskas för att i slutändan är det en produkt som är nästintill befriad från 

errors, faults och failures som bör vara det primära målet. Mycket handlar därför om 

dokumentationen (krav- och koddokumentation) och granskningar i tidigare skeden i 

systemutvecklingens livscykelmodell. (se kap. 4.2.2) samt (kap. 4.7.3) 

 

Möjliga orsaker beträffande errors, faults och failures kan även vara att system-

utvecklarna med avviker från krav därför att tiden och budgeten inte räcker till, men 

också kan det vara att dokumentationen inte är fullständig. (se kap. 4.3.2) Det gör att 

systemutvecklarna blir tvungna att välja bland det som de anser är nödvändig 

funktionalitet för mjukvaran i mån om att hinna med den tiden som de måste möta utifrån 

budgeten. (se kap. 4.4) Det kan också vara så att om dokumentationen inte är fullständig 

kan detta leda till att det blir en gissningslek för systemutvecklarna och det som de tillslut 

väljer bort kan ses för dem som ej nödvändig funktionalitet, men som i själva verket visar 

sig vara en nödvändig funktionalitet för kunden.(se kap. 4.3.2) Om systemutvecklarna 

hamnar under tids och budgetpress negligeras test som i sin tur bidrar till att fel uppstår 

och kvaliteten blir sämre (se kap. 4.2.2) samt (se kap. 4.3). Test sker inte i den omfattning 

som det kanske borde ha gjort och på så sätt kan errors, faults och failures kvarstå och 

förbli oidentifierade (se kap. 4.2.2).  

 

Delfråga 5: Hur säkras kvalitet för mjukvara vid utvecklingsarbetet? 

 

Konfiguration 

Vi tolkar det som att respondent 2,4 och 5 präglas av ett systemvetenskapligt processtänk 

där test är något som det bör arbetas med då de flesta vet att det medför positiva effekter 

som att säkra kvaliteten för mjukvaran. Dock går de inte djupare in på definitioner då 

detta känns som ”djupt vatten” för dessa respondenter som gärna stannar vid att just 

diskutera olika tester på ett allmänt sätt genom att erkänna att test kan bidra till en 

kvalitativ mjukvara som i sin tur kännetecknas av en felfri mjukvara som leder till att 

kunden blir nöjd. Resultatet av en nöjd kund innebär fler uppdrag, bättre legitimitet etc. 

Även övriga respondenter är kvalitetsmedvetna men på ett annat sätt.  

 

Systemutvecklarna trycker på att mjukvarors kvalitet säkras genom ett gediget testarbete 

medan testarna anser att om utvecklarna jobbar på ett strukturerat och metodiskt sätt från 

början så elimineras risken för mjukvarufel. Det kan vara för att de har en helt annan syn 

på vad kvalitet är därför att typorganisationen är en annan.  

 

För att svara på frågan konstateras följande: 

 

Mjukvaran kan säkras genom att tester utförs på flera nivåer i testorganisationerna. 

Testerna måste planera och styras efter krav så att syftet uppnås vilket är en helt 

fungerande mjukvara. Systemutvecklingsorganisationerna har ett annat tänk och ibland 
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också helt andra resurser beträffande utrymmet för att bedriva test i den omfattningen. 

Även här så kvalitetssäkras mjukvara genom de grundläggande testerna (enhetstest och 

systemtest) samt i vissa fall andra testnivåer. Eftersom programmerarna själva utför test 

och kvalitetssäkring utifrån enhetstesterna så kan systemutvecklingsorganisationerna 

ytterligare kvalitetssäkra mjukvara genom att låta programmerarna samarbeta med 

varandra för att få ett objektivt öga, dock rör det sig om en annan programmerare från 

samma organisation. I de båda fallen bör huvudsakligen kvalitetssäkring ske utifrån att 

kraven granskas och följs. En viktig faktor när mjukvara säkerställs är inställningen till 

att vilja hitta fel dvs. Organisationerna bör ha kompetent personal som drivs av sitt 

arbete.     

  

Refiguration 

Kvalitet känns som ett diffust begrepp för hur mäts tillräcklig kvalitet egentligen? Men i 

systemutvecklingssammanhang ses kvalitet som något vedertaget. Det talas om att vissa 

faktorer skall beaktas för att säkerställa mjukvarukvalitet främst är det krav såsom 

testbarhet, flexibilitet, underhållbarhet, användbarhet, integritet, effektivitet, pålitlighet, 

korrekthet, driftskompabilitet, återanvändbarhet och flyttbarhet (se kap. 4.3) 

 

Respondenternas svar tyder på att det går att säkra kvalitet på alla möjliga sätt. Det är 

som ett krig mellan testare och utvecklare (se kap. 4.7.3) då testarna anser att fel 

förebyggs genom att om utveckling sker på ett strukturerat och metodiskt sätt så 

förebyggs fel medan systemutvecklarna anser att testarna är de som skall hitta felen. En 

testare anser att en systemutvecklare bara är en människa (se kap. 4.7) och därför går inte 

fel att förebyggas i och med detta resonemang så blir aldrig en testare utan arbete utan ett 

komplement och en extra resurs för att kvalitetssäkra mjukvaran. (se kap. 4.3) Som 

tidigare nämnts, kommer respondenterna 2 4 och 5 från systemutvecklingsorganisationer 

medans övriga, förutom respondent 3, kommer ifrån testorganisationer. Detta innebär att 

när de tar vid ett testarbete efter att något utvecklats, antingen iterativt eller sekventiellt, 

så har någonting redan producerats och därefter så kontrolleras det av testare. Eftersom 

produkten redan utvecklats så kan den inte kvalitetssäkras, men däremot kan den 

kontrolleras och därefter om fel inte hittas så har produkten kvalitetssäkrats. Det kan 

också vara så att produkten kvalitetssäkras genom att allt görs rätt från början i tidigare 

faser i systemutvecklingen. 

 

 

Delfråga 6: Vilka kostnadsaspekter bör beaktas vid test av mjukvara? 

 

Konfiguration: 

De olikheter som vi hittar bland respondenterna är att de respondenter som är testare 

kunde ge oss en estimerad budget för test. De respondenter som arbetar med 

systemutveckling anser att test är viktigt men kan skalas ned vid budgetöverskridningar 

(se kap. 4.1). Det som vi tror att respondent 1 säger är att det är en sen balansvåg mellan 

olika andra aspekter vilka alla resulterar i att det kostar. Respondenterna är alla eniga om 

att test bör inrymmas i projektet och det ser vi som en grundläggande fundament som alla 

respondenter delar dock blir skillnaden tydlig då de börjar tala om hur test skall fördelas 

och vilka testaspekter som är viktiga.  
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De respondenter som är systemutvecklare tar lättare på testets budget och ser det som en 

nödutgång om budgeten skulle överskridas i ett tidigare skede medan respondenter som 

är testare anser att test är något som inte får skalas ner men att det finns rimliga gränser 

för hur mycket testning som skall utföras. Kostnaderna går därför att leka med i de olika 

organisationsformerna då systemutvecklarna ser test som något som inte måste följas och 

tar därför av testbudgeten för att inte överskrida den totala budgetkostnaden medan i 

respondenternas testorganisationer så anses en nödvändig överskridning som något som 

kan säkra kvalitet och på sikt spara pengar då kunden inte reklamerar (genom att kunden 

blir påverkad på ett sätt att denna förlorar pengar) varan som innebär att det blir mer 

arbete för systemutvecklarna men utan ersättning och på så sätt måste 

systemutvecklingsorganisationen betala systemutvecklarnas arbete ur egen ficka. Det i 

sin tur leder till att det kommer påverka systemutvecklingsorganisationen genom att 

mjukvara som skapats inte är defektfri som i sin tur kan komma att påverka 

organisationens rykte. Två av respondenterna menar att om fel hittas sent i 

utvecklingsprocessen kommer det kosta mer pengar då kunderna blir missnöjda och inte 

kan använda mjukvaran på det sätt som var tänkt från början. Fel måste därför rättas till 

som tar kraft och energi för det redan avslutade projektet. Pengar måste skjutas till 

ytterligare för projektet om det finns en fast budget och detta är inga pengar som kommer 

från kunden som redan betalat en fast summa och sannolikt inte är intresserade av att 

betala ytterligare pengar för att hjälpa utvecklarna att rätta till felen. Om 

utvecklingsorganisationen har en rörlig budget går det att justera kostnader för eventuella 

efterliggande fel, men skadan kommer istället handla om att det resulterar i en missnöjd 

kund.    

 

För att svara på frågan konstateras följande: 

 

Det kan uppstå en konflikt mellan kvalité och tid beträffande hur mycket test som skall 

bedrivas beroende på hur mjukvaran klassas utifrån risk. Om det rör sig om en mjukvara 

med hög risk tar det mer tid att bedriva testarbetet och därigenom också kan kräva mer 

resurser och kompetens vilket givetvis kostar mer pengar. Test inom organisationerna 

slutar snarare för tidigt än för sent för att det tillslut blir ohållbart ekonomiskt om man 

skulle testa tills alla fel är borta och det vill till att organisationerna avgränsar sig mot vad 

som skall testas eftersom det kostar ofantligt mycket pengar. Det är med andra ord 

omöjligt att testa allting och hitta alla fel. 

 

Refiguration:  

Det förhållandet som kan ha påverkat respondenterna ligger strikt i indoktrineringen av 

det specifika yrket då de har skilda åsikter om hur test skall bedrivas samt fördelas över 

budgeten utifrån vilken typ av organisation de tillhör (se kap. 4.1) samt (se kap. 4.6.4). 

Att säkra mjukvarans kvalitet har mycket med projektets budget att göra och beroende på 

risken för mjukvaran (se kap. 4.5) kan test ses som en kostnadsaspekt. (se kap. 4.4) Den 

kostnaden kan vara en lyckad eller misslyckad kostnad. Om test blir en lyckad kostnad 

kommer därför framtida kostnader att förebyggas. Däremot om kostnaden blir en 

misslyckad kostnad så kommer även konsekvenserna av den misslyckade kostnaden att 
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resultera i ytterligare kostnader. Därför kan test ses som en kontrollkostnad för att säkra 

kvalitén (se kap. 4.3.3) samt (se kap. 4.4).  

 

Ju tidigare felen hittas i testning desto billigare blir det eftersom de upptäcks i tidigare 

faser. Skulle felen hittas i senare faser måste tidigare steg i systemutvecklingen 

upprepas.(se kap. 4.1) I en sekventiell systemutvecklingsmodell så skulle detta innebära 

att budgeten inte räcker till eftersom test sker i slutet av utvecklingsfasen (se kap. 4.1.3) 

medan i en iterativ systemutvecklingsmodell skulle det testas under tiden och pengar 

sparas då tester är inräknat i alla faser (se kap. 4.1.2) samt (se kap. 4.4).   

 

Ekonomiska aspekter har även en relation till vilka risker som vågas ta. Om mjukvaran 

inte är fullständigt testad då budgeten kanske inte räckte till så finns risken i att det är 

kanske dags att släppa mjukvaran till kunden. Risken ligger då i medvetenheten kring att 

mjukvaran inte är tillräckligt testad och vilka konsekvenser det kan medföra till kunden. 

(se kap. 4.4) samt (se kap. 4.3) En annan risk är hur mycket som ska budgeteras för test 

av mjukvaran i planeringsfasen. (se kap. 4.5) Felaktiga estimeringar kan resultera i högre 

kostnader och det i sig kan leda till ytterligare konsekvenser för både kunden och 

organisationen, som utvecklar mjukvaran men även om det finns en separat test 

organisation som är involverad systemutvecklingsorganisationens arbete så måste 

korrekta estimeringar göras för testning av testorganisationen. Därför är det viktigt med 

mjukvaruriskanalys och analysering av att planera risker för att veta vilka tester som ska 

prioriteras.(se kap. 4.3.3)  
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7 Diskussion 
I detta kapitel kommer slutsatser för studien presenteras där teori och empiri är 

sammanslaget i de slutsatser som presenteras vilket även svarar på huvudforsknings-

frågan. Val av metod kommer att utvärderas samt undersökningen i stort. Studiens 

generaliserbarhet kommer också diskuteras och ge förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Slutsatser 

Här lyfts de viktigaste resultaten fram som slutsatser i form av en reflektion samt 

relateras till forskningsfrågorna genom att forskningsfrågorna framhävs som kursiva 

inledare. Studiens huvudforskningsfråga har för denna studie varit: Vilka fördelar och 

nackdelar finns det om test bedrivs inom en systemutvecklingsorganisation respektive 

inom en separat testorganisation? För- respektive nackdelar beskrivs med hjälp av 

slutsatserna som framkommit utifrån respektive delfråga som presenteras nedan. 

 

Utifrån frågan: ”Hur kan test bedrivas inom en systemutvecklingsorganisation?” 

konstaterades följande slutsats: 

 

 Slutsats 1: Test är en nödvändig aktivitet i systemutvecklingen och beroende på 

ifall systemutvecklingen är sekventiell eller iterativ kommer testning att utföras 

vid olika faser. Två tester som alltid utförs är enhetstest och systemtest. Enhetstest 

utförs alltid av utvecklaren medans systemtest utförs av utvecklaren eller en 

oberoende testare. Beroende på hur projektet ser ut utförs de tester som anses 

nödvändiga för att uppfylla krav som ställts från kund.    

 

Utifrån frågan: ”Hur kan test bedrivas inom en separat test organisation?” Konstaterades 

följande slutsats: 

 

 Slutsats 2: En metodik måste ligga till grund för utformningen av testprocessen. 

Kraven och risken ska vara de styrande parametrarna när testprocessen utformas 

och bedrivs. Beroende på hur projektet ser ut ska metoden anpassas. Således ska 

metoden vara flexibel och inte följas slavisk utan ska anpassas i relation till 

projektet, kraven och riskerna. Huvudmålet ska vara att säkra kvalitén för 

mjukvaran genom att tillmötesgå kraven från kund. 

 

Utifrån frågan: ”Vilka konsekvenser kan test inom en systemutvecklingsorganisation 

respektive inom en separat testorganisation medföra?” Konstaterades följande slutsats: 

 

 Slutsats 3: Test är nödvändig för att säkerställa att mjukvaran fungerar som det 

är tänkt att den ska fungera. Genom att test utförs av den oberoende 

testorganisationen ökar möjligheten att hitta fel i mjukvaran. En testare kommer 

ha en annan objektivitet och kommer arbeta på ett destruktivt sätt medans 

utvecklaren kommer arbeta på ett konstruktivt sätt. Däremot kommer chansen till 

konflikter öka mellan testare och utvecklare och även kostnaden för 
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systemutvecklingen. Systemutvecklingen kommer även ta längre tid eftersom test 

kommer utföras på ett noggrannare och mer strukturerat sätt.  

 

Om test utförs endast av systemutvecklingsorganisationen kommer det 

förmodligen inte ske på ett lika noggrant och strukturerat sätt som det hade skett 

ifall en oberoende testorganisation hade utfört det utan snarare på ett 

adhocmässigt sätt. Eftersom tillräckligt test inte planerats in eller att budget 

tagits från avsatt test budget och lagts till för att färdigställa mjukvaran. Men det 

i sig hade inte spelat någon roll ifall krav som ställts från kund uppfyllts samt att 

mjukvaran fungerar som det är tänkt. Kostnaden för systemutvecklingen hade 

förmodligen även blivit lägre samt tiden för leverans kortare.  

 

Utifrån frågan: ”Hur kan errors, faults och failures förebyggas samt testas?” 

Konstaterades följande slutsats: 

 

 Slutsats 4: För att förebygga fault och failures måste det gå rätt till från allra 

första början i systemutvecklingens livscykel eftersom faults och failures är en 

konsekvens av error. Error isig är en konsekvens av mänskligt fel och kan endast 

förebyggas när kraven formuleras. Därför är det viktigt att kraven från kunden 

tillmötesgås. Dokumentationen måste även vara enkel, tydlig och lättförståligt 

och inte minst felfri. Även kommunikationen mellan utvecklarna och kunden 

måste vara tillräckligt god. Det är först när samtliga involverade personer (kund 

och utvecklare) har samma perspektiv på krav samt god kommunikation under 

procedurerna som error kommer kunnas förebyggas. Genom att error har 

förebyggts kommer även fault och failure att förebyggas. Mjukvaran testas uitfrån 

att den skall fungera snarare än för errors, faults och failures. När ett fel uppstår 

så är det konsekvensen utav att ett error eller fault som har inträffa och därmed 

kallas för failure. 

 

Utifrån frågan: ”Hur säkras kvalitet för mjukvara vid utvecklingsarbetet?” Konstaterades 

följande slutsats: 
 

 Slutsats 5: En utvecklare och testare bör ha samma mål, en bra inställning 

utifrån att göra ett så bra arbete som möjligt och skapa en så bra 

mjukvaruprodukt som det bara går med få fel och hög kvalitet, bra 

kommunikation samt tydliga kravspecifikationer att följa. Det sistnämnda är 

ytterst viktigt att beakta som kund för att på så sätt försäkra sig om att rätt saker 

levereras. Test i sig syftar till att avslöja fel och om fel avslöjas kan kvaliteten 

säkras för mjukvaran.  

 

Utifrån frågan: ”Vilka kostnadsaspekter bör beaktas vid test av programvara?” 

Konstaterades följande slutsats: 

 

 Slutsats 6: de kostnadsaspekter som bör beaktas ligger i testprocessen för att det 

är test i sig som är dyrt om test utförs på felaktigt sätt eller för länge leder detta 
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till stora kostnader för organisationerna som är inblandade. Därför är det viktigt 

att planera för test så att överflödiga kostnader inte realiseras. Det är billigare 

att åtgärda fel i ett tidigt skede än i slutet av utvecklingsprocessen.  

7.2 Metodutvärdering 

I undersökningen har textanalys används för att ta fram olika perspektiv kring hur 

testarbete utförs i separata testorganisationer respektive systemorganisationer. 

Textanalysen har gjort det möjligt att relatera dessa perspektiv till hur testarbete utförs. 

Textanalysen har gjort det möjligt att relatera till teori som finns kring ämnet. Det har inte 

varit någon större svårighet att identifiera problemen utifrån litteraturen även om den 

mesta av litteraturen förespråkat test.   

För att undersöka hur testarna och utvecklarna såg på test användes kvalitativa intervjuer 

vilka är en framgångsfaktor vid anläggning av denna metod. Ricoeurs mimesis har varit 

till stor hjälp i analysfasen.  

7.3 Utvärdering av undersökningen i stort  

Studien utvärderas enligt de kriterier som Larsson (1994) angett. Kvaliteter i 

framställningen som helhet (perspektivmedvetenhet, intern logik och etik). En viktig del 

i kvaliteter i framställningen som helhet utifrån det hermeneutiska perspektivet är att 

öppet klargöra sin förförståelse. Detta kan göras genom avgränsningar, förtydliga för 

egna erfarenheter och förklara vilken tolkningsteori som valts för studien. Den interna 

logiken handlar om att det bör finnas en röd tråd genom arbetet från forskningsfrågorna 

till hur empirin och teorin skall analyseras. För denna studie har forskningsfrågorna en 

central punkt och hur datainsamlingen gjorts finns förklarad tillsammans med Ricouers 

analysmetod som förklarats och följts. Den etiska aspekten för studien har följts såtillvida 

att respondenterna förblir anonyma i denna studie och ingen respondent går att 

identifiera. De slutsatser som framkommit under empirin går att härledas till respektive 

respondent och är ingen efterkonstruktion som skapats av oss som forskare då vi avser att 

vara så ärliga som möjligt och inte ljuga eller förvanska.  

 

Resultat som kvalitet (innebördsrikedom, struktur och teoritillskott). Resultatkvaliteter 

bedöms genom innebördsrikedom, struktur och teoritillskott. Vi har för studien försökt att 

presentera olika delar av systemutveckling och testarbete för att på detta viset skapa en 

enhetlig förståelse för hur test kan bedrivas. Tanken är också att studien skall leda till nya 

frågeställningar och insikter. Innebördsrikedomen står i konflikt till strukturen eftersom 

det gäller att hitta en balans mellan innebördsrikedom samtidigt som studien skall vara 

översiktlig. Vi anser att det har varit svårt att hitta en bra balans mellan att hålla en viss 

nivå av rätt innebördsrikedom samtidigt som studien skall vara enkel att följa. Vi har för 

denna studie tolkat empirin med textanalys mot det teoretiska fundamentet. Textanalysen 

har gett oss nya insikter gentemot teorin och tvingat oss att revidera teori och därmed 

teoritillskott under studiens gång.  

 

Resultatens validitet (diskurskriteriet, heuristiskt värde, empirisk förankring, konsistens 

och det pragmatiska kriteriet). Resultaten kan valideras mot olika kriterier som är viktiga 

för studien. Diskurskriteriet har uppnåtts i denna studie utifrån att flera perspektiv i 

undersökningen som gör det lämpligt att utvärdera vissa argument mot andra. För att 
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detta skall vara möjligt behövs både den teoretiska delen och den empiriska för att 

möjliggöra en utvärdering mot dessa delar som också är viktig genom argumentationer. 

En fördel är att respondenternas uppfattningar sker i nutid och möjliggör därmed inte 

problemet att behöva tolka respondenternas uppfattningar i dåtid eller framtid. I 

konsistenskriteriet är det därför viktigt att de olika delarna som finns i studien kan bli 

som en helhet och kan kanske beroende på vem som läser den se ut att vara lite fristående 

då det är många olika delar i teoriavsnittet som presenteras, men varje del är tänkt att vara 

som en påverkande faktor till hur testarbete kan bedrivas mellan två olika organisationer 

som i sig har helt skilda synpunkter gällande utvecklingssyn och test. Det heuristiska 

värdet blir här då i ett följande led att bidra till nya insikter och kunskap i hur testarbete 

kan bedrivas utifrån dessa två organisationers synsätt och hur det ser ut i verkligheten 

varpå den empiriska förankringen täcks in som kriterier vid validitet av resultatet. Det 

slutgiltiga pragmatiska kriteriet handlar till sist om vad resultatet har för betydelse i 

verkligheten genom att påvisa skillnader vid testarbete i systemutvecklingsorganisationer 

och testorganisationer.         

7.4 Generaliserbarhet 

Vi anser att undersökningen har ett värde utanför studerad empiri eftersom den teoretiska 

undersökningen är tämligen omfattande och inte kopplad till specifika fall. Teorin har 

därför en hög grad av generaliserbarhet. De personer som intervjuats för den empiriska 

undersökningen är representativa för det område som de står för och har minst 3 års 

arbetserfarenhet. Eftersom vi har jämfört flera olika respondenterna från liknande 

organisationerna mot teorin har vi på så sätt kunnat uppnå en bredare representativitet. 

Resultatet utifrån den empiriska undersökningen kan ge en relativt hög generalitet 

eftersom liknande frågor användes i undersökning för alla utvalda respondenter samt att .  

 

Vi skulle förmodligen få ett liknande resultat även av ett helt annat urval. 

Respondenternas utsagor är tagna ur verkligheten vilka representerar hur testarbete går 

till i organisationen som de befinner sig i. Därmed kan det antas att arbetssättet och 

synsättet genomsyrar hela organisationen, där det även finns andra systemutvecklare och 

testare som arbetar utefter samma synsätt och värderingar. En ytterligare anledning till en 

hög generaliserbarhet är att tre av organisationerna är mycket stora och återfinns på ett 

flertal ställen runt om i landet samt internationellt. Samtliga organisationer har en 

företagspolicy som de följer oavsett vart de är stationerade, dvs. de utför arbetet på 

liknande sätt. Med detta sagt innebär det att även konkurrenter tar efter liknande 

metodiker och arbetssätt vilket omedelbart gör att denna studie blir generaliserande. 

7.5 Förslag till fortsatt forskning 

 Det vore intressant att göra en kvantitativ forskning för att studera skillnaderna 

mellan testarbete i organisationerna med tanke på mognadsgraden.  

 

 Det vore intressant att bedriva en studie på att enbart framhäva 

kostnadsaspekterna beträffande testarbete för mjukvara inom någon organisation.  
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 Den ultimata testaren kan studeras utifrån vad en ultimat testare anses kunna och 

ha för bakgrund (erfarenhet, utbildning) 

 

 En bredare empirisk undersökning skulle kunna utföras vad det gäller de 

ekonomiska aspekterna av testningsarbetet då denna studie fokuserades kring 

teori. 

7.6 Spekulationer inför framtiden  

Att bedriva testarbete borde inte vara uppdelat som det är nu i två läger genom att 

systemutvecklingsorganisationerna anser att testmetodik inte hinns med inom 

systemutvecklingsprojektet och att testorganisationerna lever på att systemutvecklings-

organisationerna gör olika fel i mjukvaran som skapar arbete för en separat 

testorganisation. Det borde vara enkelt att ta in testmetodiker under utvecklingsprocessen 

med hjälp av agila metoder utan att det för den delen blir uppdelat mellan testare och 

utvecklare som i sin tur måste kommunicera kan underlättas med hjälp av mindre 

arbetsgrupper där de olika ”specialisterna” ingår. Det borde finnas enklare sätt att 

underlätta för systemutvecklarna genom att integrera testmetodikerna i själva 

systemutvecklingen, dvs. vid källan. Det borde gå och förmodligen utvecklas olika 

testverktyg direkt som gör att utvecklarna skall kunna göra hela testprocessen i 

programmeringsprogrammen och dess kompilatorer istället.  
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Bilagor: Intervjufrågor 
Nedan besvaras forskningsfrågorna med hjälp av svaren som vi fått ifrån intervjuerna. 
 

Delfråga 1 

- Hur kan test bedrivas inom en systemutvecklingsorganisation? 

 

Intervjuperson 2) 

Intervjuperson 2 menar att alla i organisationen arbetar med enhetstester, alla är 

programmerare och testar sin egen kod. En specifik person kör testerna (kör testfallen).  

”Vi är så få här så det funkar inte att bara ha en som sitter och testar utan alla får göra 

allt egentligen. Och det är väl det som är fördelen tycker jag om man är på ett sådant här 

litet ställe för på ett större företag kan det bli så att man bara får arbeta med en sak t.ex. 

bara test. Men här får man arbeta med alla delar av utvecklingsprocessen. ” 

 

Intervjuperson 2 tillägger ytterligare att: ”Vi kör enhetstester där programmeraren testar 

själv, funktionstester med testfall. Sedan kör vi ytterligare tester ibland som är 

performancetester, acceptanstester, integrationstester och användartester eller 

usabilitytest. Det är dom testerna vi försöker göra men det blir inte alltid så. Oftast gör vi 

inte alla utan det blir ett urval men enhetstester kör vi alltid. Acceptanstesterna är något 

som ingår i projektet men det är inte systemutvecklarna som gör det utan kunden som 

accepterar det. När vi planerar ett projekt så tar vi med de olika testerna. Vi jobbar 

iterativt, den agila metoden och inte vattenfallsmetoden. Vi testar flera gånger och gör 

små delar”. 

 

Intervjuperson 2 förtydligar att: ”Vi kör code reviews och det gör vi i vårt projekt här nu 

då så har vi pairprogramming där vi har två killar som sitter och programmerar 

tillsammans. Vi vill prova och se om det blir bättre kvalité på koden, men annars så gör 

vi så att när någon är klar med sina enhetstester så ropar man på den ena. Jag kan säga 

att vi gör inte alltid så, men vi gör så ibland. Vi har alltså inget standardiserat sätt att vi 

skall jobba på ett visst sätt utan det beror på vilket projekt det är och vilka som är 

delaktiga i projektet. Ibland kan det vara ett projekt där du bara är en person och då 

kanske det inte passar att köra alla tester, men det beror på.”   

 

Intervjuperson 3) 

Intervjuperson 3 börjar med att säga: ”Det slutgiltiga testas i slutet, delar av funktionen 

görs sticktester efter varje funktion som man lägger till då […]men det slutgiltiga testet 

görs i slutet.” 

Intervjuperson 3 berättar vidare att: ”När man väl kommer fram dit då så sitter kunderna, 

slutanvändarna då eller testgruppen och testar dom funktionerna då som enligt 

testprotokollet är specat och testar av ”fungerar det” eller ”fungerar det inte.” Som det 

har varit nu har det varit en testgrupp av 3 personer som åkt ned tillsammans till kunden, 

suttit med dom och hjälpt dom under tidens gång, dels så här gör ni och så här funkar 

det, är det så här ni vill ha det liksom, det har varit ett sätt då för att spara 

kommunikationsproblem och nedskrivning av dokumentation. ” 



 

- 82 - 

Vidare förklarar personen: ”[…]. Utifrån kravspecificeringen då så brukar dom vara 

ganska tydliga med vad dom vill få fram med systemet och brukar dom göra det och så 

stämmer dom av under den sista perioden och går tillbaks och gör om det eller om det är 

fel eller rätt.[…]”  

 

Intervjuperson 4 & 5) 

Intervjuperson 4 & 5 svarar att: 

Hon svarar att: ”Vi har den här kravinsamlingen/kravspec med användningsfall. Sen är 

det ju funktionsspec och det är ju designspec som följer ganska mycket med den här V-

modellen. Inte så att det är slaviskt, men att vi har dem här specena.”  

 

Han förklarar ytterligare: ”Sen börjar ju test med enhet, komponent och integration, 

acceptans med systemacceptans men användartest. Vi försöker följa dessa. I första läget 

gör vi en kravspec ihop med kund, där vi har mycket workshop där vi tar reda på vad 

kundens målgrupp är och vad kunden vill ha för system. Vad slutmålet är för något. Vi 

tar fram prototyper som också blir testade. I den processen förstudie så tar vi också fram 

en testplan hur testprocessen/strategi ser ut. Här tar de även fram hur mycket beredd är 

kunden att betala och hur mycket tid vill de lägga.”  

 

Hon menar vidare att: ”Det finns tydliga steg: Enhetstester först som är testning av kod, 

integrationstester (det är ju hur komponenter agerar mot varandra), 

användargränssnittstester(ibland kan man även se det som en del i integrationstestet), 

systemtester(övergår det till en riktig testare och utvecklarna är inte med mer), 

acceptanstester/användartester på slutet och ibland kan det i vissa fall finnas 

prestandatester eller stresstester Men då handlar det mer om en större publik lösning 

som vi har med i strategin. Vi bygger ju e-handel, internet och webbsidor här som de 

stora områdena.” 

 

Intervjuperson 4 & 5 förklarar vidare att:  

Han förklarar vidare hur test bedrivs mest effektivt utifrån: ”Testfall bland annat, 

checklistor och adhoctester där man bockar av. Testfallen kan vara skrivna i Word, eller 

något annat beror på om kunden vill att vi ska använda något av deras verktyg.” 

 

Delfråga 2 

- Hur kan test bedrivas inom en separat testorganisation? 

 

Intervjuperson 1) 

Intervjuperson 1 menar att: ”Man brukar tala om den fundamentala testprocessen vari 

det ingår fem steg. Det första steget är testplanering, testspecificering. Testplanering är 

vad det låter som och testspecificering är att man tar reda på vad som bör testas helt 

enkelt och skapar testfall. Nästa steg blir att utföra testningen och exekvera testfallen. 

Det fjärde steget är att samla in resultat och rapportera in kring testningen och det sista 

steget är att följa upp och vad kan göras bättre nästa gång osv. Det finns ett avslut också, 

men det ryms under följa upp som är det sista steget. Tanken är att man skall arbeta 

iterativt mellan dessa fem steg… då kör man först igenom alla steg i en fyra veckors 

period eller hur man nu delar in det och så gör man samma sak en gång till.” 
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Intervjuperson 1 fortsätter med: ”Vi applicerar testmetoder beroende på om de passar i 

olika projekt eller liknande. Där finns det ett antal grundläggande testmetoder som våra 

testare får lära sig när de certifierar sig inom testområdet och de metoderna är ju 

generella och kan användas i princip överallt när man testar alla möjliga applikationer. 

Sen finns det specifika testmetoder som passar vid specifika tillfällen eller specifika typer 

av applikationer eller mjukvara eller vad det nu kan vara. Det får man ju bygga på då 

utifrån sin egna ingenjörskonst och den omgivningen rörande vad man tagit fram för 

metoder tidigare. ” 

 

Intervjuperson 6) 

Intervjuperson 6 svarar att: ”ja vi har ju då en testmanagementmodell och process… det 

grundar sig runt krav och riskbaserad testning. Det är liksom en planeringsfas och sedan 

en exekveringsfas… Du skriver din teststrategi du har analyserat vilka som är dina 

intressenter och varje intressent har ju olika krav på produkten… då vet du att det i alla 

fall funkar på dom områden och sen så får man ta dom som är mindre och mindre 

viktiga. Och för det här så har vi då olika mallar, checklistor och processer som vi 

följer… oftast så har ju kunderna sina egna testprocesser och mallar… och då får vi 

använda det ” 

 

”Dels så är det då interna projekt eller om man går ut till en kund och som testledare det 

är då du ska analysera ditt projekt och vad som krävs i just det projektet. Vilka testtyper 

och vilka testnivåer och vilka tester och vilka kompetenser osv som behövs och då har vi 

ju våra metoder i botten som vi då har som hjälp och stöd och vi kan plocka olika 

komponenter därifrån.” 

 

Vidare förklarar Intervjuperson 6 att: ” om kunden har önskemål att vi ska använda 

någonting som dom har så är det vi får gå efter men sen… kan man granska det som 

kunden har också om man tycker att det kanske saknas nånting. Eftersom vi tycker det är 

väldigt viktigt med den här risk och kravbaserade testningen så försöker man ju alltid 

föra in det för det är ju ändå det som är jätteviktigt för testaspekten.” 

 

Intervjuperson 7) 

Intervjuperson 7 svarar att: ”Vi testar i många steg, designers de som kodar mjukvaran 

utför designtest som är whitboxtestning. Vi i funktionstest testar de funktionella kraven, 

automatiserade tester som vi kodar, blackboxtestning, systemtest testar de icke 

funktionella kraven såsom prestanda osv.”  

 

Delfråga 3 

– Vilka konsekvenser kan test inom en systemutvecklingsorganisation respektive en 

separat testorganisation medföra? 

 

Intervjuperson 1) 

Intervjuperson 1 menar att inom systemutvecklingsorganisationen kan test medföra: 

”Minskat fokus på testkompetens som en specifik kompetens ökar risken för att 

testarbetet utförs på ett mindre bra sätt vilket ev. kan leda till dålig kvalitet, ekonomiska 

förluster. 
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Ökat beroende mellan testarna och systemutvecklarna ger risk för att man inte vill 

förstöra det som systemutvecklarna byggt och låser in sig i felaktiga ursprungliga 

tankemönster.” 

 

Vidare förklarar Intervjuperson 1 att i en Separat testorganisation finns: ”Risk för att man 

bygger upp murar. Både relationsmässiga "vi” och ”dom", men även processmässiga, 

vilket kan minska effektiviteten och flexibiliteten om man inte ser upp.” 

 

Intervjuperson 1 Sammanfattar via sin erfarenhet att: ”Historiskt har man från tests sida 

propagerat för en separat testorganisation men med dagens agila projekt där testaren 

ska vara en del av utvecklingsteamet så är det lite klurigare att lösa detta på "det gamla 

sättet". Min personliga erfarenhet är dock att om utvecklare, projektledare etc. har en 

grundläggande förståelse för testarens arbete så behöver det inte vara någon nackdel att 

man tillhör samma organisation. Testarna kan i dessa fall tillåtas ha ett stort oberoende 

trots organisationstillhörigheten. Man kan naturligtvis också bygga projektorganis-

ationerna och linjeorganisationerna på olika sätt i detta avseende. Då är det att 

rekommendera att testorganisationen är skild från utvecklingsorganisationen i 

linjeorganisationen.” 

 

Intervjuperson 1 svarar vidare att: ”Man får en bättre applikation av test, kunden blir 

nöjdare. Jag ser bara positivt. Negativt skulle vara att det tar längre tid att testa, dvs 

testa, dokumentera ,men det blir en bättre produkt. Alla är medvetna om att man måste 

testa. Man kan testa för lite ibland.” 

 

Intervjuperson 1 menar att: ”[…] testa handlar ju annars om att bygga förtroende för 

mjukvaran så man vet vad mjukvaran klarar av. Man känner större säkerhet inför en stor 

lansering av en applikation exempelvis. Att testa är att veta, man vill ju gärna veta att det 

här kommer att funka. Sedan sparar man ju pengar. Jag har sett flera exempel på när 

man inte har testat eller att man testat felaktigt eller på ett för dåligt sätt som i sin tur har 

lett till att har förlorat väldigt mycket pengar. Man kanske tvingas skjuta upp en release i 

flera månader som en följd av problem som dyker upp i ett sent skede. Det är klart att om 

det här systemet skulle förbättra en affärsprocess exempelvis och därigenom tjäna 

mycket pengar kommer man å andra sidan förlora mycket pengar genom att tvingas 

senarelägga en sådan lansering.” 

 

Intervjuperson 1 menar vidare att: ”Om man tittar på de olika faserna så kan man säkert 

hitta nackdelar. Det kan vara så att genom att tillsätta en oberoende testorganisation i 

systemtestfasen så kan det bli så att utvecklarna lämnar ifrån sig saker som inte är så väl 

genomgånga som de borde vara. Systemutvecklarna kanske sänker sin nivå av 

enhetstestning exempelvis så det är viktigt när man gör sådana förändringar att man 

utökar testningen i senare faser att man kommunicerar mycket med utvecklarna att det är 

viktigt att vi hittar felen tidigt och att man inte slutar med den typen av testning bara för 

det. Lite grann så att utvecklarna tror att testarna ändå skall hitta felen så utvecklarna 

slår av på takten och utvecklarna släpper ifrån sig saker som de inte vet fungerar eller 

inte. Detta hade de kanske inte gjort om det inte funnits en oberoende testorganisation. 

Här innebär det i så fall plötsligt att man hittar felen senare istället för tidigare och då 
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kanske man heller inte har tillfört tillräckliga testresurser i slutet så det får man vara 

uppmärksam på.” 

 

Intervjuperson 2) 

Intervjuperson 2 berättar att: ”Utan test blir det en kass applikation oftast. […] jag har 

aldrig varit med under mina 10 år då att det har varit något projekt som man bara har 

kunnat sitta och koda i tusen timmar och sen säga ”här har ni”, utan enhetstester är ju 

jättekritiskt, men sen de andra testerna är nästan lika viktiga tycker jag. Fördelarna med 

test är att det blir en produkt, utan test blir det ingen produkt. Då blir det någon kass skit 

som ingen kommer använda!” 

 

Intervjuperson 2 säger vidare: ”Jag ser ju inga nackdelar för produkten eller resultatet. 

Där finns det bara fördelar, men nackdelar det skulle i så fall vara det tar längre tid att 

komma fram till en produkt som man anser vara klar då för kvalitén är ju inte lika bra 

om man inte testar, en nackdel kan vara att det ligger en lite tråkighetsstämpel över test 

så att programmerare eller andra inte tycker att det är så spännande så man gör det lite 

halvdant då och inte lägger ned så mycket krut som man borde. Min erfarenhet är att folk 

mer och mer accepterar tester..Just nu känns det som att det var väldigt längesen jag 

hört någon som är emot tester egentligen. Det skulle i så fall vara de personerna som 

bara programmerar som inte ser vidden av produkten som skall levereras till kund sen 

utan bara en liten del.” 

 

Intervjuperson 3) 

Intervjuperson 3 svarar: ”[…]Säkerställer att man levererar rätt saker till kunden.” 

 

Intervjuperson 3 yttrar att: ”Jag ser inga större nackdelar med att testa… tester fyller ju 

en funktion. […] man ser olika på olika saker och det är ju därför man har tester idag, vi 

gör det för att säkerställa för att det verkligen är den här funktionen som dom vill 

ha[…]”  

 

Intervjuperson 3 menar ytterligare att: ”Den största svårigheten är ju tid…. När man får 

ett uppdrag eller kalkylerar ett uppdrag säger man att det tar en dag exempelvis.. först 

tittar man på formulering av kravspecifikationen, man tittar på planering av den tiden 

man skall göra (genomförandet) och sen kommer testningen.. och vad är det som blir 

lidande.. jo det är ju testningen. Oftast.. låt säga att man stöter på ett problem i en tidig 

fas som programmerare där man sitter och försöker lösa det och tar kolleger till hjälp då 

så kommer man inte vidare så då har 20% av den dedikerade tiden redan gått och sen så 

tar det lite mer tid och sen så drar det över tiden, då förskjuts allting och då vill man se 

till att man klarar att leverera inom deadline och fortfarande levererar det man ska till 

kunderna men då blir ju testdelen mycket mindre, det blir ju mycket mer snävare till 

kunden… för att istället då i god tid kunna testa av tidigt i vissa skeden istället för att 

leverera allting i slutet och också test av allting i slutet. … man tänker ju inte att ”aj nu 

drar vi av tiden, nu ryker testerna här” utan vi vill kunna leverera i tid, sen om det 

innebär att man gör avkall på testerna så får det vara så då… bara vi håller tiden är vi 

nöjda och givetvis att det håller rätt funktion.. det är ju lite svårt det där för oftast så har 
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man ju en deadline och den skall man leverera på.. och nu är det ju så att vi levererar 

oavsett om det är rätt funktion eller inte […]” 

 

Intervjuperson 4 & 5) 

Intervjuperson 4 & 5 svarar att:  

Han berättar att: ”Jag tror personligen att en testorganisation kan utveckla och ta fram 

effektiva metoder och förbättringsåtgärder när det gäller test generellt. Problemet som 

däremot kan uppstå är bristen på kommunikation som kanske inte sker parallellt med 

utvecklingsarbetet och att det ställer större krav på kravinsamlare, utvecklare och 

testorganisationen och dokumentationen blir mer viktig och ställer högre krav.” 

 

Hon menar vidare att: ”Det är kostnaden i kostnadsperspektivet, tid. Fast ur vår 

synvinkel så finns det ingen nackdel. Fast det är svårt att argumentera mot kunden om 

det handlar om 

miljonprojekt. Alla tittar ju bara på slutmålet, när det ska vara klart, att det ska vara 

så billigt och så bra som möjligt.” 

 

Ytterligare tillägger Intervjuperson 5: 

Hon: ”Att alla är nöjda eller nöjdare. Genom att vi matchar kraven som vi har i 

ingångsläget till slutresultatet. Däremellan är ju våra tester men kunden har ju krav och 

de har förväntat sig någonting och när det är testat och godkänt av alla parter så är det 

en nöjd kund. Ja, man gör rätt saker, man gör varken mer eller mindre. Det svåraste är 

att få den här balansen, för det finns ingen nytta med att övertesta något. Att testa något 

som inte behövs, det är det svåraste. Tillräcklig med testning är datumet som vi lanserar. 

Det finns liksom ingen mer tid. Det är jätte svårt att veta vart gränsen går för tillfället. 

En fördel är att det blir mindre stress med bra tester. Om man jobbar aktivt med test så 

borde det indikera att vi tänker mycket på kvalitet. Och det blir bra för oss som företag 

att bli associerad med.” 

 

Intervjuperson 6) 

Intervjuperson 6 inleder med: ”Jag tror att det är risk att man inte budgeterar ordentligt 

och riktigt för test om det finns inom systemutvecklingsorganisationen. Då test finns inom 

systemutvecklingsorganisation är det större risk för att överlämningar mellan testfaser 

inte hanteras formellt och proffsigt samt att det slarvas med entry och exitkriterier för 

olika testnivåer.”  

 

Intervjuperson 6 fortsätter med: ”Om man har en separat testorganisation så 

representerar den en fiktiv första kundinstans och kan fånga diverse olika feltillstånd som 

kanske inte hittas förrän hos slutkund annars t.ex. installation och 

konfigureringsproblem.”  

 

Intervjuperson 6 anser att: ” man kan ju testa för mycket!” 

 

Intervjuperson 6 trycker på att: ”Har du väl testade produkter så blir det billigare för dig 

i längden… Det kan man väl säga om automatisering också att om en produkt ska leva 

länge och du ska köra samma reggressionstester då är det väl värt att automatisera dom 
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då vinner du ganska mycket pengar. Inte just när du automatiserar i första skedet men 

om du ska köra samma tester 3,4,5 gånger per år kanske i 5 år då har du ganska lätt 

tjänat in den vinsten och automatiserar.” 

 

Intervjuperson 7) 

Intervjuperson 7 menar: ”[…] vi utför oberoende testning. Det är positivt att arbeta på 

det sättet tycker jag. Vi har ett lite annorlunda perspektiv tror jag än de som faktiskt 

designar koden. Designers gör med komponent testning och det vi kallar "no-harm"-

testning (en del funktionalitet också) Med no-harm menas väl egentligen att man inte 

förstört något som tidigare levererats. Vi funktionstestare har ju ett lite annorlunda 

fokus, vi har kunskap om produkten och utifrån detta försöker vi "trigga" så många fel vi 

bara kan. Konsekvenserna som jag ser det med test inom designorganisationen är alltså 

att det inte testas så omfattande som om en det gör med en separat testorganisation.” 

Intervjuperson 7 svarar att: ”Det enda är att det kan vara tidskrävande och ses som en 

flaskhals i ett projekt. Men då får man fråga sig vad som är viktigt för det man testar. 

Tid, kvalitet och pengar!” 

Intervjuperson 7 tillägger att: ”Vi gör vår produkt varje dag. Vi kan med säkerhet säga 

att vi uppfyller kvalitet för kunder. Vi tjänar pengar på det eftersom färre fel hittas ute 

hos kund. ” 

 

Delfråga 4 
Hur kan errors, faults och failures förebyggas samt testas? 

 

Intervjuperson 1) 

Intervjuperson 1 svarar att: ”Error kan man inte testa för. Det är det som sker när 

systemutvecklaren skriver den felaktiga koden. Kan endast lösas med förebyggande 

arbete inom systemutveckling såsom utbildning, guidelines etc.” 

 

”Faults är de statiska fel som finns i koden så länge systemet ej används. Kan undersökas 

genom dokumentgranskning, kodgranskning etc. Kan genomföras i alla faser ända fram 

till att koden ska köras.” 

 

”Failures är de fel som uppstår när koden körs. Kan genomföras i alla faser från och 

med det att koden kan köras.” 

 

Intervjuperson 1 Sammanfattar att: ”Under alla mina år inom test (drygt 10) har jag 

aldrig hört någon prata om Error/Faults/Failures annat än på utbildningar...” 

 

Intervjuperson 2) 

Intervjuperson 2 svarar: ”Vi har enhetstester och funktionstester där utvecklaren skall 

märka om koden inte fungerar. Vid funktionstesterna kan man ha kolumner på vad som 

fungerat i enhetstesterna.” 

 

När intervjuperson 2 blev tillfrågad om personen kände till sambandet mellan de olika 

felen svarade personen: ”Nej det gör jag inte. Är det fel så är det fel.” 

 



 

- 88 - 

Intervjuperson 3) 

Intervjuperson 3 svarar: ”Våra programmerare testar detta under hela utvecklingsfasen. 

Men mer under vår så kallade testfas och får ett godkännande av beställaren under 

acceptanstesterna.” 

 

Intervjuperson 4 & 5) 

Intervjuperson 4 & 5 menar att man bör testa:  

Hon: ”Så tidigt som möjligt!” i all steg. 

 

Intervjuperson 6) 

Intervjuperson 6 svarar med att sända över en modell över definitioner av Error, fault and 

faliure:  
Definition EN Definition SV Testas bäst när ? 

error: A human action that 

produces an incorrect 

result. [After IEEE 610] 

misstag: (1) En mänsklig åtgärd 

som producerar 

Ett felaktigt resultat. [Efter IEEE 

610] Se även 

mänskligt misstag. 

(2) även felaktighet. Se fel. 

Absolut senast under system & 

Acceptanstest som negativa 

testfall men bör tas redan som 

negativa tester under 

funktionstestfasen. 

Fault=Defect : A flaw in a 

component or system that can 

cause the component or system to 

fail to perform 

its required function, e.g. an 

incorrect statement 

or data definition. A defect, if 

encountered during 

execution, may cause a failure of 

the component 

or system.  

 

fel: En brist i en komponent eller 

ett system som 

kan få komponenten eller 

systemet att misslyckas 

med att utföra sin önskade 

funktionalitet, t.ex. en 

Felaktig kodsats eller 

datadefinition. Ett fel kan, 

om det uppträder under 

exekvering, orsaka ett 

felsymptom/en felyttring hos 

komponenten eller 

systemet. 

Enhets & funktionstest t.ex. i 

Scrumteamen 

failure: Actual deviation of the 

component or 

system from its expected 

delivery, service or 

result. [After Fenton] 

felsymptom: även felyttring. 

Avvikelse från programvarans 

eller systemets förväntade 

beteende eller resultat. [Efter 

Fenton] 

Funktions & systemtest 

 

Intervjuperson 6 förklarar även att: ”Det kan se lite olika ut top-down eller bottom-up. 

Top-down skulle jag vilja säga ~30% av utvecklingskostnaden +2-4 v regressionstest 

innan leverans till kund för acceptanstest. Bottow-down – försöka estimera alla 

testnivåer & testyper enligt kända estimeringsprinciper” 

 

Intervjuperson 7) 

Intervjuperson 7 svarar att: ”I ett så tidigt skede som möjligt. Det är dyrare att hitta felen 

sent. Därefter bör testning ske kontinuerligt genom hela utvecklingen. Alltså i alla faser.” 

 

Intervjuperson 7 menar vidare att: ”Jag förstår begreppen ordagrant men kan inte sätta 

de i ett sammanhang. Jag antar att vi har en egen terminologi på mitt företag.” […]  
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Delfråga 5  

-Hur säkras kvalitet för mjukvara vid utvecklingsarbetet? 

 

Intervjuperson 1) 

Intervjuperson 1 berättar att: ” […]det finns en testledare eller en person som har någon 

sorts kvalitetsroll i projektet som säger att ”men det här behöver vi testa” med 

oberoende testning.” 

 

Intervjuperson 1 menar vidare att: ” […] I många projekt blir testledaren ansvarig för 

kvaliteten och skall hålla flaggan högt för kvalité och varnar för att gå genvägar och 

strunta i kvalitén exempelvis. Testledaren blir ställföreträdande kvalitetsansvarig i den 

mån man inte har en specifik kvalitetsfunktion i projektet.”  

Intervjuperson 2) 

Intervjuperson 2 berättar att: ”[…] kvalitén är ju inte lika bra om man inte testar […]” 

 

Intervjuperson 2 förklarar att: ” […] vi kör code reviews och det gör vi i vårt projekt här 

nu då så har vi pairprogramming där vi har två killar som sitter och programmerar 

tillsammans. Vi vill prova och se om det blir bättre kvalité på koden, men annars så gör 

vi så att när någon är klar med sina enhetstester så ropar man på den ena. Jag kan säga 

att vi gör inte alltid så, men vi gör så ibland. […] ” 

 

Intervjuperson 3) 

Intervjuperson 3 förklarar att: ” […]Grunderna är att säkerställa att allting fungerar som 

det skall och kunden känner att de är delaktiga och har kunnat stämma av under tidens 

gång så de fått rätt saker och får en kännedom om systemet.” ” […] Att det inte fungerar 

är en stor konsekvens av att inte testa av det..så det är ett misslyckande. Testning alltså.. 

dels så är det ju en kvalitetssäkring om man gör det tidigt i projektet […]” 

 

Intervjuperson 3 fortsätter: ”När kunden är nöjd och när funktionerna från 

kravspecifikationen finns för kunden. Testfasen är över och projektet är över. Men som 

en liten del som jag jobbar då med en avstämningsrapport.. ”stämmer det här”.. ”är det 

såhär du vill ha det”, ”ja det stämmer” men sen om det är rätt siffror är en annan fas, 

men den första fasen stämmer,, ja men det är rätt färger och ni kan se allting då är den 

första testfasen klar, sen nästa fas är att kvalitetssäkra data men då går man in i nästa 

fas då […].”” […]för min del att man inte väntar så det blir för mycket.. att man inte 

samlar på sig och har just det här det typiska och gör allting och testa av i slutet för då 

har man jättemycket som man skall testa av […]” 

 

Intervjuperson 3 förtydligar: […]. jag tror att det är väldigt vanligt att allt kommer i 

slutet för dom här kundtesterna är ju alltid i slutet.. då måste ju systemet vara klart och 

allting skall fungera så sluttesterna är ju i slutet men tanken är ju då att när man kommit 

så långt vid slutanvändningstesterna så skall ju 80-90% vara klart.. det får liksom inte 

vara några större buggar som kommer upp eller att det här är fel funktion utan då skall 
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ju mer vara bara för att säkerställa att allting fungerar till slutanvändaren så tanken är 

ju då att under tidens gång så skall de här typen av stora problem vara avstämda och 

klara så när man väl kommer till den slutgiltiga testfasen så fungerar allting. 

 

Intervjuperson 4 & 5) 

Intervjuperson 4 och 5 berättar att: 

Han: ”[…] Jag räknar ju in test som att man kvalitetssäkrar allting […]” 

Hon: ”[…] Om man jobbar aktivt med test så borde det indikera att vi tänker mycket på 

kvalitet. Och det blir bra för oss som företag att bli associerad med.”  

Hon: ”[…] Om jag diskuterar med kunden så lägger jag upp förslag att vi gör alla typer 

av tester. Men ibland tycker dem att användartester inte behövs. Sen får dem inte välja 

om vi ska göra enhetstester eller integrationstester för att det måste vi göra internt. För 

det estimerar vi för också. Det är väl hur lång tid acceptanstesterna ska vara och allt det 

här, det är ju en dialog med kunden. Jag lägger ju en viss nivå på det och vill helst att 

alla tester görs, men ibland väljer kunden att ta bort det men då förklarar jag också vad 

det är dem tar bort och vad det kan innebära. Det finns ett minikrav som är enhetstester 

och integrationstester och systemtester.”  

Intervjuperson 6) 

Intervjuperson 6 berättar att: ”[…] har du levererat någonting med bra kvalité då får du 

mindre frågor in till supporten och du får mindre problem som du måste skicka 

rättningspaket på. Ur den aspekten är det också väldigt viktigt att du skickar ut bra 

grejer och levererar du dåliga grejer som inte är vältestade får du dåligt rykte och då får 

du problem att göra nya affärer sen.”  

 

Intervjuperson 6 förklarar vidare att: ”En utvecklare levererar bra kvalitet om du inte 

hittar några fel men sen testare levererar bra kvalitet på sitt jobb eller jobbar effektivare 

ju mer fel han hittar och problem […]”. 

 

Intervjuperson 7) 

Intervjuperson 7 berättar att: ” […] under kravformuleringen. För att ge input vilka krav 

som en feature måste ha. Detta görs som en teamaktivitet. För att vi ska kunna verifiera 

dem bra. Det kan handla om formuleringar eller faktiska tillägg av krav. Jag jobbar med 

att verifiera funktionella krav och det innebär att kraven måste vara testbara och ibland 

måste kraven specificeras utifrån det kunden vill ha […] ”  

Vidare förklarar intervjuperson 7 att: ”[…] Utifrån testspecifikationen kodar jag 

testfallen (koden granskas också formellt). Jag exekverar testfallen och analyserar 

resultaten återkopplar till resten av mitt team. Jag ansvarar att skriva felrapporter om 

felsymptom uppvisas och också att verifiera att lösningar fungerar och inte har förstört 

annan kod.” 

Delfråga 6  

- Vilka kostnadsaspekter bör beaktas vid test av programvara?  
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Intervjuperson 1) 

Intervjuperson 1 menar att: ”En fråga som kan besvaras på väldigt många olika sätt... 

Jag försöker mig på ett relativt enkelt, pragmatiskt svar: Tid/resurser kontra kvalitet är 

en central aspekt. Kvaliteten i sin tur är beroende av risken med programvaran. Alla 

kostnader bör därför vägas mot vilken risk man tar om man inte tar kostnaden. 

Följaktligen bör man också fundera på de risker som finns där man inte har någon 

aktivitet/kostnad som skall minska den aktuella risken. Kanske det är värt att addera en 

aktivitet/kostnad för att minimera en del av dessa risker, beroende på hur stora och 

allvarliga dessa risker är.” 

 

Intervjuperson 1 berättar vidare att: ”Jag tror att de flesta organisationer känner sig för 

litegrann, man gör det man tror funkar bra, för man vet att det finns vissa risker och vill 

eliminera dem samtidigt har man en tight budget många gånger som motverkar att man 

skyfflar in resurser och kompetens i projektet och däremellan uppstår det någon slags 

jämvikt och många projekt är av den arten att det går in i någon slags förvaltning med 

mindre vidareutveckling under förvaltningens gång. I de fallen lär man sig oftast efter 

hand vilken nivå av test som är lagom. Man får fråga sig vad som kan hända om det inte 

funkar och vad drabbas våra kunder av. Det har helt med affärsnyttan att göra kan man 

säga.” 

 

”[…]Ibland kan det bli någon sorts kamp mellan företrädarna för kvalité respektive 

andra aspekter såsom tid. Man får sätta det i sitt sammanhang beroende på projekt. Är 

det en mjukvara för ett kärnkraftverk så spelar datumet inte så stor roll utan där är det 

viktigt att det väl fungerar och är noga testat. Jag återkommer hela tiden till det här med 

risker.” 

 

Intervjuperson 1 förtydligar att: ”[…] Många tycker det är en självklarhet av våra kunder 

att testa mjukvaran eller applikationen. Det finns en trygghet i att göra det. Sedan finns 

det mer omogna organisationer eller projekt som kanske ser det mer som problem eller 

belastning. Som jag sa innan kan man inte testa allt för det går inte och det finns givetvis 

en ekonomisk aspekt i det hela om hur mycket man vill betala för test för någonstans drar 

man gränsen. De som är ansvariga för pengarna vill säkert dra gränsen så lågt som 

möjligt när vi har en kund som anlitat oss. Samtidigt finns det risker i att inte testa så 

man har väl lärt sig att vad som händer om man testar för dåligt och man ser exempel av 

vad dålig testning kan åstadkomma. Detta skapar en kunskap och förståelse att det 

behövs en andel testning och sen hur stor den delen är beror på riskerna. De klassiska 

argumenten är att man hittar fel sent och detta kostar mycket pengar och detta används 

säkert för att förklara fördelen med att bedriva testarbete och att det sparar pengar 

istället.” 

 

Intervjuperson 2) 

Intervjuperson 2 tycker att: ”Man kan testa en produkt hur länge som helst egentligen, 

men någon gång sätter man ju stopp. Vi slutar nog snarare för tidigt än för sent kan man 

säga, Dom här användar- och funktionstesterna oftast då sen när dom går igenom så 

tycker vi att då är det lugnt, då kör vi på det. Sen så kanske man kanske borde testa ännu 

mera. ” 
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Intervjuperson 2 svarar: ” […] När vi lämnar en offert till en kund så säger vi att ”det 

kommer ta såhär lång tid med de här testerna inräknat i systemet”. ”Vill ni betala för det 

här?”. då säger de oftast ja, så budgeten är ju för projektet så att säga. Test är inräknat i 

det. Beroende på vad det är för projekt så finns det olika stor budgetför test. ” 

 

Intervjuperson 3) 

Intervjuperson 3 menar att: ”Investera mycket tid och resurser åt kravanalys (sk. Statisk 

testning) och planering så blir det mindre kostnader i senare testskeden. Struktur, 

ordning och reda samt god uppföljning krävs.” 

 

Intervjuperson 3 menar även att: ”Investera tillräckligt med testtid i utvecklingsprojekten 

för att minska framtida kostnader under produktens livscykel (support, förvaltning, 

akutfixar etc.).” 
 

Intervjuperson 3 sammanfattar: ”När vi får in en beställning uppskattar man också 

testerna i samband med utvecklingstiden. Svårt att svara på men fokus ligger alltid på att 

klara uppdragen/projekten inom utsatt tid. All "kostnad" för utveckling inkluderar också 

testerna.” 

 

Intervjupersoner 4 & 5) 

Intervjuperson 4 & 5 svarar:  

Hon berättar att: ”Det finns en generell regel som vi har utgått från tidigare som inte 

har… eller oftast varit tidsuppskattat för lågt, men av projektets omfattning så är det 20 

% av tiden som vi lägger på testning. Det är alldeles för lite. Oftast är ju det då tyvärr så 

att vi har tidsuppskattat delar som rör vårat eget uppdrag mot kund. Men oftast är ju det 

så att kunden vill ju lägga så mycket tid. Och det kommer ju mer och mer, och jag ser att 

det är en vändning att kunderna har förstått hur viktigt det är att testa.”  

 

Hon menar vidare att: ” Och där ser jag en vändning. För det har varit väldigt svårt att 

få kunderna att förstå att test är viktigt. Vi lägger mycket mer tid på att estimera för nya 

uppdrag att lägga mycket högre tid på test, och det brukar vara så att kunderna brukar 

säga att vi ska lägga mer. Det brukar vara väldigt roligt. Men jag skulle nog säga att det 

beror lite på vilken typ av test. Som enhet och integrations test så skulle jag säga att det 

ingår i normala tidsuppskattningar för utvecklingsaktiviteten. Att man tar med det redan 

där. Så att man har med test som en del av utvecklingen”  

 

Hon berättar vidare att: ”Jag tror det sista nu som vi har estimerat så ligger det nog på 

utvecklingstid 40 % och test 30 % och resten är egentligen Scrum. Så det är väldigt roligt 

att det har blivit den vändningen. Förr var det 90 % fokus på systemutvecklingen och 

resten skulle man göra det andra. Förarbete, analysarbete. Det känns lite främmande när 

man tittar tillbaks. ” 

 

Han säger vidare att: ”[…] det inte är systemutvecklingstiden som tar mest tid utan det är 

faktiskt förarbetet, kravinsamlingen och test som tar mest tid.” 

 

Han berättar vidare att: ”Man kan inte anses sig vara färdig att man har kodat någonting 

om det inte finns en test mot den koden också. Då ingår det ju i den ursprungliga 
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tidsuppskattningen och som görs vid varje ny aktivitet. Så det finns olika typer av tester, 

vissa tester gör man liksom när allt är klart och sitter ihop, och vissa gör man under 

resan skulle jag säga. Och att man tar höjd för eventuella justeringar efter tester, man 

kan inte bara ta höjd för att göra ett test, utan det kan vara en process hela tiden och det 

tar tid.” 

Han fortsätter vidare att: ”Och sen har det väl skett ett litet skift också i hur man bedriver 

projekten och det är ju mer agilt numera. Alltså att kunden är med hela tiden under 

projekten och det då blir ju test mer naturligt på något sätt. Så fort de får något levererat 

så kör man ju genom det och man ger kunden möjligheten att själv testa hela tiden, 

kontinuerligt. Då blir det en naturlig del till skillnad från när man levererar allting i ett 

stort paket. Så kommer liksom en testfas efteråt som kan kännas jättestor och tung, men 

här blir det liksom hela tiden.”  

 

Intervjuperson 4 & 5 sammanfattar:  

Han och hon: ”Test kan bli dyrare initialt men kostnaden för att justera efter leverans 

kan bli enormt kostsam, därav att tester och planering inför test bör starta samtidigt som 

utveckling påbörjas. Kostnadsaspekten beror givetvis på vilken typ att applikation vi 

bygger och hur många system vi behöver integrera mot.” 

 

Intervjuperson 6) 

Intervjuperson 6 svarar att: ”30 % utav utvecklingskostnaden… men så får man lägga till 

och det under när du håller på och utvecklar den test du behöver göra under tiden men 

så ska du alltid köra en reggressionstest… precis innan du släpper ut den. Det beror på 

hur stort systemet är… men… mellan 1 och 4 veckor som man får lägga till för den 

tiden” 

 

Intervjuperson 7) 

Intervjuperson 7 svarar: ”Vi som testare uppskattar hur lång tid utveckling och 

exekvering samt analysering för en feature kommer att ta. Utifrån det resursplanerar 

man […]”  

Intervjuperson 7 menar vidare att: ”[…] Men man måste avgränsa sitt "test scope", att 

testa allt går inte och är heller inte lönsamt. För oss är det väldigt viktigt med kvalitet så 

vi testar produkten väl innan vi "släpper i väg den" och för oss så kostar kvalitet rätt 

mycket.” 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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