
 

Uppsala universitet 
Institutionen för informatik och media 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verksamhetsspecifika kvalitetsdefinitioner i 
relation till testfasen 

Hur två verksamheters syn på kvalitet påverkar 
testfasernas utformning 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Beata Ring 
Helena Holmberg 

 
 

 

Informationssystem C: Examensarbete, program, 15.0 hp 

Nivå  C 
Termin 6 

2018-05-28  

 



Beata Ring 
Helena Holmberg 

 
 

Abstract 
This study aims to investigate how companies’ definition and interpretation of the quality             
term can affect how the software development test phase is structured and organized. The              
quality definitions are derived through the analysis of data gathered through interviews in             
combination with Garvin’s (1984) quality definitions and Chesbruough’s (2010) business          
model definition. The interviews are made with two testers from two different companies. By              
applying Garvin’s and Chesbruough’s perspectives on the interview data we have concluded            
that the company’s unique interpretation of the quality term is affecting the configuration of              
their test phase. If the quality definition is value-based and user-based, the customer can get               
an influential role towards the company developing the system. This gives the customer             
power to control the test phase. If the quality definition is product-based and             
manufacturing-based, the testers get more power to design the test phase in the way that they                
find it most fitting for the project and desired quality level. In summary, it have been found                 
that Garvin’s five quality definitions provide a valuable understanding regarding in what way             
a company’s view on the quality term can affect the design of the test phase. 
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Sammanfattning 
Studien ämnar att bena ut hur verksamheters egna definitioner och tolkningar av            
kvalitetsbegreppet påverkar testfasens utförande. Kvalitetsdefinitionerna härleds genom       
analys av insamlat kvalitativt intervjumaterial. Respondenterna är två testare från två olika            
företag, där de två företagen har två skilda affärsmodeller. Genom att applicera Garvins             
(1984) kvalitetsdefinitioner och Chesbruoughs (2010) definition av en affärsmodell på den           
insamlade datan utvinns ett resultat som visar på att verksamhetens unika kvalitetsdefinition            
har en stor påverkan i testfasens utformning. Resultatet blir att om företagets            
kvalitetsdefinitioner passar in på användarens synsätt och det värdebaserade synsättet, kan           
testfasens utformning till stor del styras av kunden. Om företagets kvalitetsdefinitioner istället            
passar in på tillverkningssynsättet och produktsynsättet får testarna en större frihet i            
utformning av testfasen. Sammanfattningsvis kan det konstateras att Garvins fem          
kvalitetssynsätt ger en värdefull förståelse i hur verksamhetsspecifika kvalitetsdefinitioner         
påverkar utformning av testfasen. 
 
Nyckelord: kvalitet, testfas, systemutveckling, affärsmodell  
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1. Inledning 

1.1 Område 

I dagens samhällsstruktur ställs höga krav på de digitala informationssystem vi använder.            
Systemen är inte bara hjälpmedel utan nu även fullständigt avgörande för vårt vardagliga liv.              
Detta ökar behovet av att hela tiden ha tillgång till nya, anpassade och optimerade system att                
nyttja i privata och professionella sammanhang. Förväntningarna som marknaden har handlar           
inte bara om att släppa nya och kostnadseffektiva system inom korta tidsintervall utan också              
att helt nya krav ställs på slutproduktens kvalitet (Gillies 2011; Post och Votta 2005; Harter,               
Krishnan och Slaughter 2000; Segelod och Jordan 2004). 
 
För att skapa innovativa system krävs en gedigen utvecklingsprocess som innefattar flera            
komplexa faser där alla har inverkan på den slutliga produktens kvalitet. En av dessa faser               
kallas för testfas och är den fas inom systemutvecklingsprocessen då systemet testas för att              
motsvara de krav som finns uppställda i kravspecifikationen. Testfasen sker alltid innan varje             
release av en ny systemkomponent och då upptäcks fel som annars skulle följt med releasen               
(McDaid och Wilson 2001). På många sätt är därför testfasen den sista kvalitetssäkrande             
instansen som systemet passerar innan det når ut till sina användare och har därför en direkt                
påverkan på systemets framtida prestanda och kvalitet (Murphy, Kaiser, Vo och Chu 2009). 
 
Trots att kvalitet verkar vara något som alla leverantörer eftersträvar finns det inga konkreta              
tillvägagångssätt som för alla definierar hur systemutvecklingsprocessen i allmänhet och          
testfasen i synnerhet ska utformas för att garantera högsta möjliga kvalitetsnivå. Istället krävs             
en balansgång där bland annat parametrarna tid och kostnad påverkar kvaliteten (Murphy,            
Kaiser, Vo och Chu 2009).  

1.2 Problembeskrivning 

Det finns idag flertalet teorier och praktiker vars syfte är att härleda den optimala balansen               
mellan kostnad, tid och kvalitet inom testfasen. Då kravet på produkter med hög kvalitet              
möter restriktiva budgetar och snäva tidsscheman, blir arbetet mot en lyckad produkt inte lika              
enkel som förmodat (Huang och Lyu 2005). Genom att hitta balansen mellan kostnad, tid och               
kvalitet och därifrån härleda lämpliga förutsättningar för testfasen blir det möjligt att minska             
kostnaderna för hela systemutvecklingsprojektet och ändå skapa en produkt med hög kvalitet            
(Engel och Last 2006). Denna balans är dock svårdefinierad. 
 
Till att börja med är kostnaden som testfasen utgör beräknad till att vara mellan en tredjedel                
till hälften av den totala budgeten inom ett typiskt systemutvecklingsprojekt. Att minimera            
kostnaden så mycket som möjligt är därför av stort intresse (Dalal och McIntosh 1994).              
Testare har dock sällan tid att testa systemet med alla önskade inputvariabler, vilket ofta              
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tvingar dem att släppa icke testade kodrader till användare (Whittaker 2000). Ofta prioriteras             
den planerade releasen framför att förlänga testfasen, vilket gör att testarna inte har möjlighet              
att ge en korrekt eller objektiv bedömning av det system eller de funktioner som de testar. De                 
måste helt enkelt släppa systemet till release utan att det är färdigtestat. Detta resulterar i sin                
tur i att systemfel släpps till användarna och kvalitetsnivån sjunker (O’Regan 2014). 
 
Att leverera ett system som innehåller systemfel leder inte bara till stora åtgärdskostnader i              
efterhand, utan också till att användaren får ett minskat förtroende för systemleverantören            
eftersom att slutprodukten inte motsvarar användarens förväntningar och behov (McDaid och           
Wilson 2001). Därför kan det tyckas vara självklart att låta testfasen pågå under en längre tid,                
för att det ska finnas tid att hitta så många fel som möjligt. Dock innebär även en utdragen                  
testtfas med syfte att hitta alla fel en risk, eftersom utgifterna ökar ju längre testfasen blir                
(Dalal och Mallows 1990). 
 
Men vad är då hög kvalitet? Hur bör testfasen utformas för att leverera en kvalitativ produkt?                
För att kunna identifiera kvalitet är det därför viktigt att definiera vad kvalitet innebär              
eftersom det betyder olika saker för olika individer, sammanhang, företag och företagens            
kunder (Walkinshaw 2017).  

1.3 Motiv  

1.3.1 Syfte 

Uppsatsen ämnar att undersöka hur två olika företag med olika affärsmodeller ser på kvalitet              
och hur denna definition påverkar företagets utformning av testfasen. De två företag som             
undersöks arbetar med testfasen inom systemutvecklingsprocessen och studien berör därav          
kvalitetssynsätt i relation till testfasen utifrån de två respondenternas perspektiv. Med           
avstamp i att begreppet kvalitet är subjektivt och har varierande betydelse i olika             
sammanhang, har undersökningen för avsikt att bena ut vad kvalitet är enligt företaget,             
beroende på företagets affärsmodell. Syftet är att djupgående undersöka hur två företags            
kvalitetssyn påverkar utformningen av respektive företags testfas. 

1.3.2 Forskningsfråga 

Frågeställningen som vi kommer att behandla är: 
 

- Hur påverkar verksamhetens kvalitetssyn utformningen av dess testfas? 

1.3.3 Kunskapsprodukt och kunskapskaraktärisering 

Den kunskapsprodukt som studien mynnar ut i är en kvalitativ uppsats som ämnar att              
djupgående förklara hur olika tolkningar av kvalitet kan härledas genom två företags            
respektive affärsmodeller, samt hur dessa kvalitetsdefinitioner påverkar den testfas som          
företaget bedriver. Resultatet blir en förklarande slutprodukt som kan användas till att            
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förklara kvalitetssynsätt i relation till utformningen av systemutvecklingens testfas.         
Slutprodukten kan också ge möjlighet för företag att vidga sin syn på kvalitet och få en                
djupare förståelse för hur deras aktuella syn på kvalitet kan komma att påverka testfasens              
utformning och därmed det slutliga systemets kvalitet och prestanda. 
 
Eftersom kunskapsprodukten är förklarande är även kunskapskaraktäriseringen inriktad på         
förklarande kunskap (Goldkuhl 1979). Hur processflödet för att nå vår kunskapsprodukt ser            
ut visualiseras i figur 1. 
 
 

 
Figur 1. Vägen till slutprodukt. 

1.4 Avgränsning 

Eftersom studiens syfte är att fokusera på kvalitetsbegreppet ur ett testperspektiv undersöks            
inte resterande delar inom systemutvecklingsprocessen. Det ska dock finnas möjlighet att dra            
paralleller mellan den inverkan andra delar inom systemutvecklingsprocessen kan medföra          
testfasen, men förutom detta kommer uppsatsen inte att behandla annat än testfasen.  
 
Studien kommer inte att undersöka annat perspektiv än det hos testarna på Företag A och               
Företag B. Detta är på grund av att det som är intressant för uppsatsen är hur just dessa två                   
individer uppfattar sin respektive testfas samt företagets syn på kvalitet. Vi anser att den              
information vi behöver är respondenternas upplevda situation vad gäller kvalitet och testning            
och efter intervjuer med respondenterna har vi fått tillräcklig insyn i de två företagens              
kvalitetssyner och affärsmodeller. Svaren som härleds blir därför subjektiva ur          
respondenternas perspektiv och djupt inriktade på subjektiva upplevelser, men vi anser att            
svaren inte är för subjektiva för att inte kunna härleda hela företagens affärsmodeller och              
kvalitetssyner på ett pålitligt sätt.  
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2. Teori 

2.1 Vad är test inom testfasen?  

För att förklara testningens funktion är begreppet software process (mjukvaruprocess) viktigt.           
En mjukvaruprocess är ett set av aktiviteter, metoder och praxis som utvecklingen av             
mjukvara utgår ifrån. Mjukvaruprocesserna definieras ofta genom tydlig dokumentation och          
utvecklingsteam följer i regel denna dokumentation så noggrant som möjligt när de tillverkar             
sin mjukvara (Escalona 2014). Mjukvaruprocess är ett begrepp som kan användas istället för             
det kanske mer vedertagna begreppet system development life cycle process          
(systemutvecklingslivscykelsprocess) (Suryanarayana, Sharma och Samarthyam 2015).  
 
Software testing (mjukvarutestning) är en del av mjukvaruprocessen, vars syfte är att            
bestämma huruvida den utvecklade produkten uppfyller de krav som ställts upp för att             
mjukvaran ska tillfredsställa användarnas behov. Mjukvarutestning handlar om att verifiera          
beteendet av systemet när det exekveras under specifika villkor och jämföra detta med det              
beteende systemet förväntades ha inför testningen. Testningen utförs i regel med hjälp av ett              
så kallat testfall, där testfallet innehåller ett förbestämt set av input-data (Escalona 2014). För              
att kunna skapa testfall som ger bästa möjliga förutsättningar ska testfallet bestå av tre              
grundläggande komponenter: input, output och ordningen i vilken de ska förekomma. Input            
kan vara någon form av data som användaren matar in men kan också vara data som                
tillhandahålls av ett externt system. Output behöver inte bara vara något som visas på              
användarens skärm, utan kan exempelvis vara att en annan funktion triggas eller att en              
funktion som tillåter användaren att utföra en ny typ av handling blir tillgänglig. Ordningen i               
vilken input och output ska förekomma, även kallad order of execution, kan antingen vara              
fallande eller självständig. Om testfallen är fallande betyder det att de måste följa efter              
varandra i den specifikt angivna ordningen. Om testfallen istället är självständiga har det             
ingen betydelse i vilken ordning de körs (Copeland 2004). 
 
För att underlätta processen av testningen har flera täckningskriterier införts, vilka används            
för att specificera intressanta situationer som bör testas i systemet, samt hur väl dessa              
situationer täcks av de utlagda testerna (Escalona 2014). Nedanstående illustration som           
Escalona (2014) bidrar med, visar hur en processmodell (a) är uppbyggd. I (b), “path P1” och                
“path P2” visas de olika tänka val en användare ska kunna tillgå, alltså förväntade fall. Under                
(c), “Execution E1” visas hur en användare gör ett förväntat val, medan “Execution E2” visar               
på hur en användare gör ett oväntat val. 
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Figur 2. En användares möjliga navigationsmöjligheter  (Källa: Escalona 2014, s 336) 

 
Trots att teamen ämnar utföra testningen så gott de förmår så finns alltid en risk för                
missförstånd och olika tolkningar av materialet för hur det ska testas för att få ett specifikt                
utfall. Detta kan resultera i att den dokumenterade mjukvaruprocessen skiljer sig från det             
faktiska verkställa systemet. Ofta är teamen i tron om att de har gjort det som förväntats av                 
dem, medan det i verkligheten finns diskrepans mellan mjukvaruprocessen och det           
verkställda systemet (Escalona 2014). 
 
Det är viktigt att upptäcka denna eventuella diskrepans, för att slutprodukten ska bli så lik               
mjukvaruprocessen som möjligt. Uppgiften sköts i regel av individer med särskild           
kvalitetskompetens, som verifierar och kontrollerar aktuell systemversion och återkopplar till          
berörda grupper om produkten behöver ändras (Escalona 2014). Att inspektera och verifiera            
att en utvecklad mjukvara motsvarar uppställda krav kallas för quality assurance           
(kvalitetssäkring). Målet är att testa tillräckligt många av systemets enskilda komponenter för            
att uppnå godtycklig kvalitet. Marknaden har gått från att testa alla systemkomponenter            
manuellt till att genom automatiserade verktyg kunna testa ett representativt urval (Stanley            
2013). 

2.2 Automatiserade tester 

Automatiserade tester är utförandet av tester av kod i en distribuerad och automatisk             
mjukvarumiljö (Kim, Na och Ryoo 2009). Ett automatiserat testsystem innehåller tekniker           
som stödjer automatiska utföranden av olika slags tester, bland annat integrationstester,           
funktionella tester och prestandatester. Förutom att dessa automatiserade testsystem kan          
rapportera traditionella fel, så som saknade eller missmatchade parametrar eller null-värden,           
kan de även ge en omfattande bild av produktkvalitet, till exempel täckhet eller genomsnittlig              
svarstid (Kolawa och Huizinga 2007). Automatiserad testning är starkt beroende av en            
lämplig testautomatiseringsstrategi (Berner, Weber och Keller 2005). 
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Automatiserade tester täcker samma mängd kod som den manuella motsvarigheten men kan            
testa koden upp till 90 procent snabbare. Dock utklassar automatiserade tester inte manuella             
tester på alla fronter. Manuella tester är bland annat bättre när det gäller att hitta logiska fel                 
och negationsfel och kan därför inte ersättas fullt ut av automatiserade tester. De             
automatiserade testerna kan visserligen genomföras mycket snabbare, men när det handlar           
om att hitta logiska fel eller timer-relaterade fel är de inte lika bra som manuella tester                
(Enoiu, Sundmark och Čaušević 2017).  
 
Test är överlag en extremt viktig komponent inom systemutvecklingsprocess, implementation          
av system och systemets vidare underhåll. Automatiserade testverktyg har uppkommit i           
kölvattnet av tidsineffektiva manuella tester och är väldigt lockande, då det utlovas            
tillfredsställande testfall på kort tid. Insatsen för genomförandet innebär en betydligt mindre            
ansträngning än för manuella tester. Detta är dock problematiskt eftersom det egentligen är             
svårt att förstå huruvida resultaten av de manuella testerna är jämförbara med resultaten av de               
automatiserade testerna (Bacchelli, Ciancarini och Rossi 2016).  

2.3 Manuella tester 

Manuella tester är den procedur i vilken brister i den utvecklade programvaran försöker hittas              
av en mänsklig resurs. Det traditionella sättet att testa manuellt är att använda systemet på det                
sätt som står fastställt i testfall och beroende på utfall kunna lokalisera funktionella brister              
och andra systemfel. Ett annat sätt att utföra testerna manuellt är genom explanatory testing              
(utforskande testning), vilket innebär att testaren utför testningen utan att använda sig av             
testfall eller annan vägledande dokumentation. I båda fallen läggs stor vikt vid den enskilda              
testarens personliga kompetens och systemförståelse då detta påverkar hur bra testningen           
anses bli (Itkonen, Mäntylä och Lassenius 2009). 
 
Manuell testning av vissa arbetsflöden kan vara alldeles för monotona och kan kräva för              
mycket tålamod för att testaren ska kunna utföra ett godtyckligt arbete som skulle kunna              
motsvara en realistisk arbetssituation (Roja och Sarala 2017). 

2.4 Fyra testnivåer 

Testning och testfallsdesign utgår vanligen från fyra grundläggande nivåer med namn unit            
testing (enhetstestning), integration testing (integrationstestning), system testing       
(systemtestning) och acceptance testing (acceptanstestning). Dessa nivåer är inte applicerbara          
på alla fall av testning, utan främst då det anses finnas ett lämpligt tidsspann mellan               
utveckling av systemkomponenter, integration i subsystem och slutligen integration av dessa           
subsystem in i de slutgiltiga systemen. När det kommer till bland annat webbutveckling kan              
dessa tidsspann vara så korta att det inte fyller någon funktion i att utgå från testnivåerna vid                 
kvalitetssäkring (Copeland 2004). 
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2.4.1 Enhetstestning 

Enhetstestning är då varje minsta möjliga separata modul i systemet testas. Metoden är             
väldigt systematiskt utformad eftersom den kräver att in- och utparametrar för varje metod             
som ska testas. I praktiken har enhetstesterna olika storlek och omfattning och denna             
variation beror på att enhetstesterna anpassas till programmets struktur. Det viktigaste är att             
varje enhet kan testas separat (Runeson 2006).  
 
Enheten som testas är den minsta delen av mjukvara som en utvecklare kan skapa.              
Enhetstestningen utförs vanligen av den programmerare som skriver enhetstestet.         
Enhetstestets utformning beror på vilket programmeringsspråk som används - för Java och            
C++ räknas varje klass som en egen enhet, medan en enhet i C är en enskild funktion. Om                  
programmeringsspråket är mindre strukturerat än Java, C++ och C så kan en enhet vara hela               
det utvecklade programmet utgöra en enhet. Exempel på sådana programmeringsspråk är           
Basic och COBOL (Copeland 2004).  

2.4.2 Integrationstestning 

Inom denna testnivå är syftet att se hur väl alla enheter fungerar när de integreras               
(sammanfogas) med varandra. Enheterna kan fungera perfekt när var och en testas            
självständigt, men efter en integration kan defekter visa sig. Integrationstestning ska med            
fördel pågå löpande under hela integrationsprocessen (Copeland 2004).  

2.4.3 Systemtestning 

Systemtestningen sker när alla hård- och mjukvarukomponenter som behövs för att en            
version av produkten ska kunna levereras till kund är integrerade. Därför fokuserar            
systemtestningen på de fel som skulle kunna uppstå då alla nödvändiga komponenter är             
förenade i den slutliga integrationen. Denna nivå inkluderar flertalet olika tester, såsom            
funktionalitetstester, användartester, säkerhetstester, internationalitets- och platstester,      
pålitlighets- och tillgänglighetstester, kapacitetstester, prestandatester, backup- och       
recoverytester och portabilitetstester (Copeland 2004). 
 
Användartester 
Användartester är då programvarans gränssnitts användarvänlighet undersöks. Ett väldesignat         
och användarvänligt gränssnitt kan bland annat förhindra att användaren gör fel i            
navigationen i systemet. Vid användartestning är det användaren som avgör vad hen anser är              
lättillgängligt och inte när hen under scenariobaserade omständigheter använder         
programvaran under uppsikt av en eller flera testare (Tan, Liu och Bishu 2009).  
 
Regressionstester 
När en applikations hela funktionella flöde testas igenom kallas det för regressionstestning.            
Detta görs för att se huruvida befintlig funktionalitet har gått sönder efter att ny funktionalitet               
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har introducerats eller någon annan form av modifikation har gjorts (Rothermel, Untch och             
Chu 2001). 
 
För att mäta hur effektiv regressionstestningen är används begreppet rate of fault detection,             
som förklaras som den hastighet i vilken fel upptäcks inom testfasen. Det innebär att ju               
snabbare rate of fault detection som finns, desto snabbare kan utvecklare få återkoppling             
kring de funktioner som är bristfälliga vilket gör att de snabbare kan åtgärda dem. Detta leder                
i sin tur till att hela testfasen effektiviseras (Rothermel, Untch och Chu 2001). 

2.4.4 Acceptanstester 

Acceptanstester är de sista testerna som utförs innan kunden eller den interna slutanvändaren             
accepterar sin nya produkt. Det viktigt att båda parter är överens om vilka kriterier som finns                
för en accepterad respektive icke accepterad produkt, samt vilka åtgärder som finns om             
testerna inte lyckas (Copeland 2004).  

2.5 Hantering av testfasen 

En testares uppgift kan vara extremt svår - med en ofta snäv tidsplan ska testare hitta alla de                  
fel som mjukvarans nuvarande version innehåller. Eftersom det inte går att i förväg veta hur               
många fel versionen kan tänkas ha kan det också vara svårt att veta vilken typ av och vilken                  
mängd av interaktion med mjukvaran som krävs för att komma i kontakt med alla fel (Kuhn                
2004). En annan problematik som testaren står inför är att bestämma hur stora delar av               
programmet som ska testas. Teststrategin definierar just detta och fungerar därför som ett             
vägledande hjälpmedel i testfasen. Utöver teststrategin måste också val av lämplig testdata            
för input göras. Denna testdata ska kunna appliceras på teststrategin (Laski 1983). 
 
Förutom att ha en lämplig teststrategi finns det flera andra aspekter som påverkar testfasens              
utformning och hantering. Det inkluderar hur parametrarna kostnad, tid och kvalitet           
balanseras, hur synen på tidsfrister är, hur kommunikation med kunden löses och vilken             
affärsmodell som råder (Atkinson 1999; Huang och Lyu 2005; Palanisamy, Verville och            
Taskin 2015; Chesbruough 2010).  

2.5.1 The Iron Triangle 

Sambandet mellan kostnad, tid och kvalitet faller under det som i           
projektledningssammanhang kallas för The Iron Triangle (se figur 3). De tre variablerna är             
dynamiska - kostnad och tid kan i bästa fall estimeras någorlunda korrekt medan kvalitet              
snarare är ett subjektivt fenomen. Variablerna anses vara väsentliga framgångsfaktorer i de            
flesta projekt. The Iron Triangle är därför relevant även inom systemutveckling (Atkinson            
1999). 
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Figur 3. The Iron Triangle (Källa: Atkinson 1999, s 338) 

 
I en undersökning gjord med representanter från yrkesgrupperna utvecklare, projektledare          
och Customer Account Managers, som alla jobbar med systemutveckling, framkommer det           
att 85 procent av respondenterna anser faktorerna kostnad, tid och kvalitet vara avgörande för              
projektets framgång (Agarwal och Rathod 2006). Ett exempel på detta samband är att om ett               
systemutvecklingsprojekt har en snäv deadline ger det i regel en negativ påverkan på det              
färdiga systemets kvalitet. (Hambling, Morgan, Samaroo, Thompson och Williams 2015). 

2.5.2 Tid ur ett test- och kvalitetsperspektiv 

Testfasens omfattning och effektivitet har visat sig ha en stor påverkan på            
systemutvecklingsprojektets utfall vad gäller mjukvarans pålitlighet. Ju fler tester som          
mjukvaran genomgår, desto pålitligare anses den slutgiltiga versionen bli eftersom fler           
systemfel kan hittas och åtgärdas. Långa testfaser innebär dock ökade ekonomiska utgifter.            
För att undvika onödiga kostnader är det därför viktigt att de tester som körs är relevanta och                 
effektiva samt att testfasen tillåts pågå under en tidsperiod som anses vara lämplig i              
förhållande till systemutvecklingsprojektets karaktär och behov (Huang och Lyu 2005). 
 
Testfasens längd avgörs av den mängd kompetens som finns att tillgå i kombination med det               
tidsspann som har beräknats vara rimligt att testarna ska operera under. Testare hinner sällan              
gå igenom alla navigationsmöjligheter i ett program under angiven tidsram. Detta beror på att              
antalet navigationsmöjligheter i programmet ofta är väldigt stora och att en långdragen testfas             
innebär stora kostnader, varför testarna inte ges tillräckligt med tid för att hinna gå igenom               
alla navigationsmöjligheter. Det finns dock risker med en testfas som är för kort eftersom              
många buggar då aldrig hinner hittas och åtgärdas, vilket ger missnöjda slutanvändare och             
höga kostnader från att korrigera dessa i efterhand (Dalal och Mallows 1988). Viktigt att              
betona är att systemets prestanda och kvalitet till stor del är beroende av hur länge testfasen                
pågår. Ju längre systemet testas, desto bättre prestanda kommer systemet att ha (Okumoto             
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och Goel 1979). Eftersom att systemet ofta ska kosta så lite som möjligt att framställa är det                 
dock sällan möjligt att ha en så lång testfas som kan önskas (Xie och Yang 2003). 
 
Testfasen är tvungen att samspela med utvecklingsfasen inom varje         
systemutvecklingsprojekt, vilket också påverkar hur mycket tid som allokeras respektive fas           
och därmed blir en potentiell källa till konflikter. Att tidsramen ofta uppfattas som begränsad              
leder generellt till att testfasen förskjuts och nedprioriteras i förhållande till utvecklingsfasen,            
vilket skapar en spänning mellan utvecklare och testare (Cohen, Birkin, Garfield och Webb             
2004).  
 
Cohen, Birkin, Garfield och Webb (2004) beskriver fenomenet med egna ord: 

Because conflict often has the potential to interfere with work performance and product quality, it is                
important for both scholars and practitioners to identify its sources in software testing, understand how               
it affects work processes and outcomes, and determine ways to manage it better. (Cohen, Birkin,               
Garfield och Webb 2004). 

 
Att bestämma den optimala tidpunkten för en release av ny mjukvara och därmed avgöra den               
tid som ska allokeras hela projektet är därför svårt. Om systemet utvecklas för eget bruk kan                
det vara fördelaktigt att inte testa det så pass länge att alla fel upptäcks innan systemet                
levereras till sina slutanvändare. Om kostnaden för att hitta och åtgärda ett fel innan release               
estimeras vara större än om det hittas och åtgärdas efter release, eller om företaget på annat                
vis drar ekonomiska fördelar av en release med potentiella buggar, kan den optimala             
tidpunkten för release vara kortare än i annat fall (Koch och Kubat 1983). Samtidigt finns det                
inga garantier - några fullständigt pålitliga modeller att använda för uppskattning av            
systemutvecklingsprojekts kostnad och tidsspann existerar inte (Agarval och Rathod 2006). 

2.5.3 Kundkontrakt och kravspecifikationer 

För att se till att kund och systemleverantör är överens om vad som ska utvecklas och till                 
vilken kostnad skapas ett enterprise software acquisition (kundkontrakt) mellan parterna.          
Kundkontraktet innehåller inte bara en kravspecifikation som beskriver systemets         
funktionella och ickefunktionella krav, utan även beslut rörande licensiering, underhåll och           
andra kostnader och ansvarsområden som köpet innebär på lång och kort sikt. Kunden som              
beställer systemet står i regel inför många ekonomiska risker, eftersom ett kostsamt system             
som ger lite i vinst innebär stora ekonomiska förluster för kunden. Kunden måste betala              
leverantören för systemet som utvecklats, oavsett systemets resultat för kunden (Palanisamy,           
Verville och Taskin 2015).  
 
En av de mest problematiska aspekterna som är relaterade till kundkontrakt är att det är svårt                
för leverantören att ge ett säkert estimat rörande den kostnad som projektet kommer att kräva,               
de resurser som kommer att behövas samt inom vilken tidsram projektet kommer att pågå              
(Jensen 2003). Om kontraktet mellan parterna är otydligt kan systemet mynna ut i att bli dyrt                
att tillverka och ge lite i vinst för kunden. Av denna anledning är ett kontrakt mellan parterna                 
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väsentligt för att säkerställa båda parternas förväntningar och skyldigheter gentemot varandra           
(Palanisamy, Verville och Taskin 2015).  
 
Kravspecifikationens syfte är att definiera kundens systemrelaterade behov genom att på ett            
så tydligt och enkelt sätt som möjligt. Kravspecifikationen i sig blir som ett kontrakt mellan               
kunden och leverantören. Att inte använda sig av kravspecifikationer är en stor risk för hela               
projektet, eftersom missförstånd kan uppstå mellan parterna. Samtidigt får         
kravspecifikationen inte vara för precis då det kan hindra den kreativa förmågan hos             
utvecklare och andra berörda parter. Att i kravspecifikationen bestämma att exempelvis           
bubblesort-algoritmen ska användas istället för quicksort hindrar utvecklarna från att välja           
den de tycker är mest lämplig i en särskild situation. Inte heller får kravspecifikationen vara               
så pass komplex och intern i sitt språkbruk, eftersom kunden måste förstå vad den innebär för                
att kunna godkänna den. Ofta har inte kunden fullständig kompetens, eller ens relevant             
kompetens, för att förstå och tolka kravspecifikationen på samma sätt som leverantören gör.             
Kunskapsklyftan kan lösas genom att använda sig av ett lättförståeligt språkbruk (Habrias och             
Frappier 2010). 
 
Att utveckla det som står i kravspecifikationen och att få kunderna att känna att deras behov                
tillgodoses är två helt skilda saker. I många fall kan kunden uppleva sig beställa X, men få Y                  
levererat till sig eftersom att kravspecifikation och övrig dokumentation specificerade Y. Då            
det i kravspecifikationen stod att systemutvecklarna skulle leverera Y upplever sig           
systemutvecklarna ha fullföljt uppdraget, medan kunden inte känner att denne har fått rätt             
produkt. För att lösa detta och därmed få kunden att känna sig hörd och sedd i hela                 
systemutvecklingsprocessen är precishet inom dokumentation och avtal en viktig del. Genom           
dokumentationen kan systemutvecklarna gardera den kommunikation som har förts mellan de           
två parterna och kan på så vis se till att kunden förstår vilken slutprodukt kunden kommer att                 
få levererad till sig samt under vilka förhållanden överlämningen kommer att ske (Perry             
2006). 

2.6 Agilt arbetssätt  

Det agila arbetssättet har reformerat sättet som mjukvara idag utvecklas på. Under flexibla,             
effektiva och snabba omständigheter med en tidig riskbedömning kan utvecklingen ske           
smidigare än med klassiska systemutvecklingsmetoder. De klassiska       
systemutvecklingsmetoderna karaktäriseras av ett mindre dynamiskt klimat, där        
systemkraven sätts initialt och sedan i minsta möjliga mån modifieras. Genom ett agilt             
förhållningssätt finns en mer tillåtande syn på förändring och därför kan kravspecifikationen            
ändras under arbetets gång (Krusche 2014). Detta gör att testare och utvecklare i jobbar i ett                
tätt samarbete där testerna genomförs kontinuerligt i takt med att ny funktionalitet utvecklas             
(Talby, Keren, Hazzan och Dubinsky 2006). Arbetssättet har blivit så populärt att det även              
har utvecklats agila underkategorier, såsom scrum och lean (Moreira 2017).  
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En konkret faktor som bidrar till det agila arbetssättets föränderliga karaktärsdrag är            
användningen av återkoppling. Författarna förklarar att det är viktigt att inom varje sprint             
(tidsperiod för utveckling av en funktion) vara noga med att ta tillvara på slutanvändares och               
intressenters återkoppling rörande funktionalitet och denna återkoppling ligger sedan till          
grund för kommande sprint. Detta skapar en levande mjukvara som ständigt anpassas efter             
sina slutanvändare (Krusche 2014). Rollen som ofta sköter denna kommunikation och           
därmed blir länken mellan arbetslaget, kunden och verksamheten kallas enligt          
scrum-metoden för product owner (produktägare, PO) (McKenna 2016). 

2.7 Teoretiskt ramverk 

2.7.1 Vad är kvalitet? 

Framgången inom ett mjukvaruprojekt bedöms i termer av projektets förmåga att hålla            
målkostnaden, tiden samt den önskade nivån på produktens kvalitet. Ett mjukvaruprojekt           
anses därför vara framgångsrikt om det levererar produkten med den överenskomna           
kvalitetsnivån, inom den angivna tiden och kostnaden (Agarwal och Rathod 2005). Det finns             
dock många skeptiker som hävdar att dessa parametrar inte är tillräckliga för att anta projekt               
som lyckade, då aspekter som lönsamhet samt mötande av intressenters förväntningar även är             
att beakta. Frågan om vad kvalitet är hos programvara blir således svårbesvarad. Detta då              
kvalitet i sig är ett komplext koncept, allra främst på grund av att ordet betyder olika saker för                  
olika slags människor och är extremt beroende av dess kontext (Kitchenham och Pfleeger             
1996).  
 
Konceptet kvalitet härrör inte från systemutveckling men är här en extremt viktig            
beståndsdel. Under de senaste årtionden har en kvalitetsrevolution spridit sig över världen            
och med ökande kundförväntningar har kvalitetsbegreppet hamnat i framkant. För att idag            
kunna vara ett konkurrenskraftigt systemutvecklingsföretag krävs därmed att verksamheten         
kan arbeta under ett tajt schema och samtidigt leverera kvalitetsprodukter (Kshirasagar och            
Priyadarshi 2011). Människor letar efter kvalitet i allt som människan själv har varit med och               
producerat. Ordet kvalitet är ett fenomen som skulle kunna beskrivas som en enhet av              
människors olika attityder och uppfattningar om hur något är, vilket ofta förändras under             
tiden utvecklingsarbetet fortgår (Agarwal och Rathod 2006). 
 
För att påvisa hur kvalitetsbegreppet kan uppfattas olika har Garvin (1984) har tagit fram fem               
olika synsätt på kvalitet.  
 
Det trancendentala synsättet (Trancendental view) 

“Quality is neither mind nor matter, but a third entity independent of the two. Even though quality                 
cannot be defined, you know what it is.” (Pirsig 1947) 

 
Det transcendentala synsättet beskriver kvalitet likt något som relativt simpelt kan bli            
igenkänt, men är svårt att exakt definiera. Detta synsätt är inte specifikt för             
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programvarukvalitet, utan kan appliceras inom andra komplexa områden i vårt vardagsliv.           
Det transcendentala synsättets kontenta skulle kunna beskrivas med frasen “I know it when I              
see it”, vilket kan förklaras med svårigheten att veta exakt vad kvalitet är initialt, men vid                
exponering av kvalitet veta exakt vad kvalitet är (Garvin 1984). 
 
Användarens synsätt (User view) 

“Differences in quality amount to differences in the quantity of some desired ingredient or attribute.”               
(Abbott 1955) 
 

Användarens synsätt uppfattar kvalitet genom produktens lämplighet. Individuella        
konsumenter är betrodda till att ha olika önskemål och behov, varför produkter som bäst              
tillfredsställer den individuella konsumenten är en produkt som anses erhålla högst kvalitet.            
Då evalueringen av kvalitet inom detta synsätt enbart handlar om huruvida produkten            
tillfredsställer användarens behov och förväntningar, är detta synsätt väldigt personifierat.          
Detta då produkten kan uppfylla en användares krav och därmed av denne anses hålla              
kvalitet, medan samma produkt inte uppfyller en annan användares krav och av denne inte              
anses hålla kvalitet. Inom marknadsföringslitteratur har kvalitetens höga subjektivitet lett till           
fastställandet att precisa kombinationer av produktattribut som leder till den absolut största            
tillfredsställelsen hos en specifik kund, ger högsta kvalitet. Genom att anta att            
högkvalitetsprodukter är de produkter som bäst möter kundens behov, infinner sig därför            
även det högsta marknadsvärdet för produkten (Garvin 1984). 
 
Tillverkningssynsättet (Manufacturing view) 

“Quality is the degree to which a specific product satisfies the wants of a specific customer.” (“Product                 
Conformance Cost”, 1974 se Garvin 1984) 
 

Synen på kvalitet inom tillverkningssynsättet fokuserar på produktkvalitet under produktion          
och efter leverans. Det vill säga att det som bringar kvalitet enbart handlar om produktens               
utveckling och den teknik som används för att utveckla produkten. Kvalitet likställs med en              
produkt som möter kraven samt utvecklades på “rätt sätt första gången”. I dessa termer skulle               
alltså en välbyggd Mercedes kunna likställas med en välbyggd Chevette, då kvaliteten inte             
handlar om produkten i sig, utan om hur produkten tillverkades. En produkt som avviker från               
kravställningen är trolig att vara dåligt tillverkad och innebära mindre tillfredställelse hos            
kunden. Tillverkningssynsättets syfte är att fokusera på minskade kostnader, vilket enligt           
synstättet upprätthålls genom att undvika defekter i förväg. Att undvika defekter i förväg             
anses vara mindre kostsamt än att rätta till defekterna i efterhand (Garvin 1984). 
 
Produkt-synsättet (Product view) 

“Quality is the degree to which a specific product conforms to a design or specification.” (Gilmore                
1974) 
 
Kvalitet inom produkt-synsättet är att produktens inre egenskaper bestämmer dess yttre           
egenskaper. Kvaliteten hos produkten är bunden till dess inneboende egenskaper och erbjuder            
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en objektiv kvalitetssyn som även är fri från kontext. Som exempel innehåller glass av hög               
kvalitet ofta en stor del mjölkprodukter, precis som att fina mattor har ett större antal knutar                
per kvadratmeter. Detta leder till att att varor kan rankas beroende på mängden av önskade               
attribut som de innehåller. Det finns emellertid tvetydigheter kring detta då attributen endast             
går att anse värdefulla och kvalitetsbringande om den större del av produktens kundgrupp             
efterfrågar dessa attribut. Det vill säga att om majoriteten av kunderna inte vill att glassen ska                
innehålla en hög mängd av mjölkprodukter, kommer den tidigare kvalitativa glassen inte            
längre att vara kvalitativ. En naturlig följd är att högre kvalitet endast kan erhållas genom en                
högre kostnad. Detta gäller av anledningen att kvaliteten reflekterar kvantiteten av de attribut             
en produkt innehåller och då attributen anses vara kostsamma att tillverka, kommer produkter             
av högre kvalitet att vara dyrare (Garvin 1984).  
 
Det värdebaserade synsättet (Value-based view) 

“Quality means best for a certain customer conditions. These conditions are (a) the actual use and (b)                 
the selling price of the product.” (Fiegenbaum 1961) 

 
Inom detta synsätt beror kvaliteten hos en produkt helt och hållet på hur mycket pengar               
kunden är villig att betala för den. Ju mer kunden betalar, desto bättre kvalitet (Garvin 1984). 

2.7.2 Affärsmodeller i relation till teknologi 

Affärsmodeller är viktiga verktyg som starkt påverkar utfallet hos de ideer och teknologier             
som företag vill reformera sin användning med hjälp av. Detta gäller särskilt teknologier, som              
har ett obefintligt ekonomiskt värde innan de har passerat genom en affärsmodell. Att samma              
fenomen som passerar genom två olika affärsmodeller får två helt olika utfall är också              
väsentligt att ha kännedom om, då olika affärsmodeller kan påverka fenomenets utfall. Av             
denna anledning är valet av affärsmodell viktigt för företagets hela förändringsprocess,           
oavsett vad som ska förändras eller genomföras (Chesbruough 2010). Affärsmodellen är           
avgörande för företagens förändringsarbete liksom föreagens dagliga verksamhet (Morris,         
Schindehutte och Allen 2003).  
 
En affärsmodell ska ha följande egenskaper: 

1. Affärsmodellen ska definiera det värde den skapar för användaren då hen brukar den             
teknologi som genererats genom affärsmodellen. 

2. Affärsmodellen ska identifiera för vilken marknad och målgrupp den är lämplig. 
3. Affärsmodellen ska formulera strukturen hos den värdekedja som används för att           

skapa och distribuera den tjänst som ska passera genom affärsmodellen.  
4. Affärsmodellen ska konkretisera vilka mekanismer som kommer att generera         

avkastning till företaget. 
5. Affärsmodellen ska bidra med ett estimat rörande kostnad och vinst som           

affärsmodellen kan generera. 
6. Affärsmodellen ska beskriva företagets position på marknaden och dess position i           

relation till konkurrenter.  
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7. Affärsmodellen ska formulera en konkurrenskraftig strategi som definierar på vilket          
sätt företaget kommer att få konkurrensfördelar på marknaden (Chesbruough 2010).  

 
Det finns inte någon allmänt erkänd definition för en affärsmodell, vilket kan göra det svårt               
att bestämma vad som utgör en ansenlig sådan. En annan problematik relaterad till detta är att                
marknaden ofta använder andra ord när de talar om affärsmodeller, vilka kan vara bland annat               
“strategi”, “affärskoncept”, “avkastningsmodell” eller “ekonomisk modell” (Morris,       
Schindehutte och Allen 2003).  
 
Teknologi och affärsmodeller har en stark relation till varandra, i det att ett teknologiskt              
fenomen inte kan ge någon ekonomiskt vinning innan det har processats genom en             
affärsmodell. Som tidigare nämnt är utfallet beroende av den affärsmodell som har använts,             
varför det är viktigt att välja att använda en affärsmodell som är lämplig för ändamålet.               
Chesbrough (2010) menar att det troligtvis är bättre att ha en medioker teknologi som bedrivs               
genom en bra affärsmodell än att ha en bra teknologi som bedrivs genom en medioker               
affärsmodell. Det första fallet kommer med största sannolikhet att generera mer värde än den              
senare. I somliga fall är den inom företaget rådande affärsmodellen alltså inte lämplig för att               
generera värde ur den teknologi som ska implementeras och användningen av en mer lämplig              
affärsmodell blir avgörande för det värde som kan eller inte kan utvinnas (Chesbrough 2010). 
 
De hinder som är relaterade till affärsmodeller är bland annat att det är svårt att experimentera                
till sig nya affärsmodeller och på så vis anpassa dem till ett förändrat behov. Eftersom det                
innebär en viss ekonomisk risk att överge en affärsmodell för en annan finns det många               
motståndskrafter relaterade till sådana förändringsförsök. Att introducera en ny affärsmodell          
kan innebära en ny målgrupp och nya distributionskanaler vilket kan hota det värde som den               
nuvarande affärsmodellen genererar (Chesbrough 2010). 
 
 
 

  

 

19 



Beata Ring 
Helena Holmberg 

 
 

3. Metodiskt tillvägagångssätt 

3.1 Formulering av forskningsstrategi 

Uppsatsen är en kvalitativ flerfallsstudie där kvalitetsbegreppet inom systemutvecklingens         
testfas utvärderas hos två olika företag med olika affärsmodeller.  
 
Motiveringen för valet av flerfallsstudie är att vi undersöker hur två företags            
kvalitetsdefinitioner kan härledas från respektive företags affärsmodell, samt hur dessa          
kvalitetsdefinitioner påverkar utformningen av testfasen. För att nå bredd och inskaffa           
varierande syn på kvalitet har valet av en flerfallsstudie varit givet. Detta då uppsatsen ämnar               
att analysera kvalitetssynsätten i relation till de olika företagen för att finna likheter,             
skillnader och eventuella gemensamma nämnare hos de två fallen. 
 
En flerfallsstudie definieras av fyra olika punkter. Nedan listas dessa fyra punkter varpå vi              
beskriver varför vi anser vår uppsats vara en flerfallsstudie och hur det stämmer in på vår                
forskningsstrategi (Oates 2006). 
 

● Fokus på djup snarare än bredd 
Då syftet med vår uppsats är att undersöka samband mellan företagens affärsmodeller            
och kvalitetssyn, har vi valt att fokusera på djup snarare än bredd. Vid en              
flerfallsstudie ska forskaren försöka erhålla så mycket information som möjligt kring           
en instans av fenomenet som undersöks (Oates 2006). Två intervjuer med respektive            
respondent har genomförts, vilket har resulterat i djupgående och detaljerad data att            
analysera. 

 
● Neutral miljö (verkligt sammanhang) 

Undersökningen ske i den neutrala miljön för det som ska undersökas (Oates 2006).             
Därför har intervjuerna genomförts på våra respondenters respektive arbetsplatser. 
 

● Holistisk studie (kontextuellt perspektiv) 
Ett kontextuellt perspektiv är nödvändigt för vår studie då vi undersöker hur            
företagsspecifika kvalitetsdefinitioner påverkar testfasen. Det är därför inte intressant         
att titta på individuella fall enskilt utan mer fördelaktigt tillsammans med andra            
individuella fall som en helhet, för att se hur, om och varför de kan vara relaterade till                 
varandra. Av denna anledning utgår vi från våra två fall för att kunna se hur, om och                 
varför de kan vara relaterade till varandra (Oates 2006). 
 

● Multipla källor och metoder 
För att få ett djup i den data som insamlas krävs det att så mycket informations som                 
möjligt insamlas (Oates 2006). Att vi har möjlighet att använda oss av respondenter             
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på två olika företag, och har intervjuat dem under två tillfällen var, ser vi som en stor                 
tillgång till variation och bredd i det material som intervjuerna har resulterat i.  

 
Kategorin för flerfallsstudien är explorativ eftersom syftet med uppsatsen är att försöka            
klargöra och tyda hur och varför parametrarna affärsmodell och kvalitet påverkar testfasens            
utförande. Typen av flerfallstudie är både en historisk studie och en nulägesstudie.            
Anledningen till detta är att vi tar del av både historiska och aktuella data från våra                
respondenter. Våra respondenter har alltså fått redogöra för tidigare, historiska förhållanden           
de har upplevt, samt nuvarande förhållanden (Oates 2006).  

3.2 Datainsamlingsmetod 

Data har insamlats genom två iterationer av semistrukturerade intervjuer med två testare på             
två olika företag. Individerna har samma yrkesroll och har båda mer än tre års erfarenhet               
inom nämnd yrkesroll och på respektive företag.  
 
Intervjuer är fördelaktiga när syftet med datainsamlingsmetoden är att tillgå detaljerad           
information och ställa frågor som är komplexa eller öppna. För att ha möjlighet till att ställa                
följdfrågor samt att anpassa intervjun efter svar som fås av respondenterna, ska intervjun vara              
semistrukturerad (Oates 2010). Eftersom vi vill utvinna detaljrik kvalitativ data faller valet av             
datainsamlingsmetod på semistrukturerade intervjuer. 
 
Arbetsflödet beskrivs av figur 4. Tydlig beskrivning av varje steg i arbetsflödet finns i kapitel               
3.3 Metodik för dataanalys. 
 

 
(Figur 4) Visuell beskrivning av hur processerna inom vårt projekt leder fram till den slutgiltiga 

kunskapsprodukten med utvecklad visualisation på momentet “Datainsamling”. 
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3.3 Metod för dataanalys 

Vi har valt en kvalitativ dataanalys för vårt projekt. Anledningen till detta är att syftet med                
vår undersökning är att hitta samband och relationer för hur kvalitetssynsättet kan skilja sig åt               
hos företag med olika affärsmodeller och kundrelationer, vilket gör en kvalitativ dataanalys            
till ett givet val. Kvalitativ dataanalys inkluderar all icke numerisk data och kräver analys för               
att information ska extraheras. Detta handlar ofta om att avskilja mönster och teman från den               
verbala data som samlats in, mönster och teman som är relevanta för det ämne som ska                
undersökas (Oates 2006).  
 
I de fall då respondenterna har givit sitt samtycke har ljudet från intervjuerna spelats in.               
Intervjumaterialet har därefter transkriberats. Transkriberingen innebär att det inspelade         
materialet skrivs ner i textform, för att underlätta vidare bearbetning och analys (Oates 2006).              
Det transkriberade materialet har infogats som bilaga i denna uppsats.  
 
Vidare genomgick det transkriberade materialet en process av tematisering och kodning. Ett            
vanligt förekommande tillvägagångssätt är att först dela in det transkriberade materialet i tre             
kategorier: segment som inte är relevanta för aktuell studie, segment som tillhandahåller en             
generell beskrivande information som kan ge läsaren en värdefull helhetsbild samt slutligen            
segment som verkar vara direkt relevanta för aktuell studie. Utifrån det sista segmentet, kan              
materialet kodas in i s.k. units (kodord) för att få en bättre överblick rörande respondenternas               
svar. Därefter kan materialet i det tredje segmentet tematiseras (Oates 2006). Vår analys har              
följt Oates ovanstående beskrivning. Vid tematiseringen av det transkriberade material som vi            
ansåg vara direkt relevant för studien blev det tydligt vilka svar som kunde relateras till vilka                
teman. De teman vi utgick från var “kvalitet”, “tid”, “kostnad”, “kundkontrakt”, “företagets            
relation till kund” samt “kundens perception av testfas”. Dessa teman med innehåll låg till              
grund för vår analys och diskussion. Det kodade materialet är också bifogat uppsatsen.             
Arbetsprocessen visualiseras i figur 5. 
 
För att analysera resultatet har vi använt en induktiv ansats. Tanken är att ha en så öppen och                  
objektiv inställning till materialet som det går och utifrån materialet härleda egna teorier             
(Oates 2006). Wiedersheim och Eriksson (1991) illustrerar den induktiva ansatsen i figur 6,             
som finns att se nedan. Forskarna tar avstamp i “verkligheten”, gör observationer och gör              
utifrån dessa en generalisering som leder till egna teorier. Detta skiljer sig från den deduktiva               
ansatsen som utgår från modeller, genererar hypoteser och genom observationer skapar en            
tolkning av verkligheten (Wiedersheim och Eriksson 1991).  
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(Figur 5) Visuell beskrivning av hur processerna inom vårt projekt leder fram till slutprodukten med utvecklad 

visualisering på momentet “Datainsamling”, “Dataförberedelse” och “Dataanalys”. 
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(Figur 6) Beskrivning av induktiv ansats respektive deduktiv ansats (Källa: Wiedersheim och Eriksson 1991, s 
150). 

3.5 Paradigm  

När forskare önskar identifiera hur den sociala konstruktionen i en grupp kan påverka             
exempelvis utvecklingen av ett informationssystem faller studien inom paradigmet         
interpretivism. Karaktärsdragen inom paradigmet är bland annat att det finns många multipla            
sanningar bland respondenterna och att analysen behandlar kvalitativa data. (Oates 2006). Då            
vår studie undersöker respondenternas uppfattning av hur verksamhetens syn på kvalitet           
påverkar utförandet av testfasen faller studien inom detta paradigm.  
 
Eftersom de svar vi fått från respondenterna representerar deras unika uppfattningar kommer            
också materialet vi utvinner från svaren att bli subjektivt. De resterande karaktärsdragen som             
Oates nämner är att forskarna inte kan vara helt neutrala, att det går att tolka studierna på                 
många sätt, att studierna kan förekomma i respondenternas naturliga habitat och att            
vedertagna sanningar i grupper kan förändras över tid (Oates 2006).  
 
Det är inte är lämpligt att använda samma sorts bedömningskriterier på resultatet från ett              
projekt som är framdrivet ur ett interpretivistiskt perspektiv som ett positivistiskt. Medan det             
inom positivismen menas att det är möjligt att framställa ett objektivt forskningsresultat är             
något sådant inte utförbart inom den interpretivistiska sfären. Inte heller kan forskarna vara             
helt neutrala. Det är också viktigt att vara medveten om att vedertagna sanningar inom              
grupper kan förändras över tid och att forskarna aldrig kan vara helt neutrala till det de                
undersöker (Oates 2006). Vi har därför varit noggranna med att diskutera subjektiviteten av             
våra resultat i våra analyser. Även om vi försöker att inneha ett objektivt förhållningssätt är vi                
medvetna om att det inte är möjligt att ha det fullt ut och visar därför på det i vår analys. På                     
grund av detta finns avsnitt 7.2 i vilket vi kritiskt diskuterar vårt resultat. 
 
Olika verktyg för att bedöma ett interpretivistiskt resultat enligt Oates förklaras i figur 7. 
 

Verktyg för 
bedömning 

Verktyget innebär... Hur kan verktyget appliceras på vår 
studie? 

Trustworthiness 
(trovärdighet) 

Fokus ligger här på hur 
mycket trovärdighet man kan 
lägga vid studien. 

Eftersom intervjuerna vi behandlar per 
definition är subjektiva, är vit 
noggranna med att förmedla denna 
påverkande faktor. Detta ger studien 
ökad transparens, vilket vi menar ökar 
trovärdigheten. 

Confirmability En läsare ska kunna se att de De transkriberade versionerna av 
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(anpassnings- 
barhet) 

resultat som forskaren 
presenterar kommer från den 
data som hen själv har 
insamlat.  

intervjuerna finns bifogade och vi 
kommer att löpande hänvisa till dessa i 
vår analys. Genom detta kan läsaren 
tydligt se varifrån vi hämtar våra 
påståenden.  

Dependability 
(pålitlighet) 

Hur väl forskningsprocessen 
och datan är dokumenterad 
och redovisad för läsaren att ta 
del av.  

Som nämnt på ovanstående rad är det 
transkriberade materialet bifogat 
uppsatsen.  

Credibility 
(tillförlitlighet) 

Respondenten ska vara 
noggrant identifierad och 
beskriven, så att 
forskningsresultatet blir 
trovärdigt.  

Genom att beskriva varje respondent (i 
den mån respondenten samtycker) är 
forskningsresultatet mer trovärdigt. 

Transferability 
(transparens) 

Huruvida resultaten kan 
användas i andra fall. 
Forskaren ska gärna göra en 
detaljerad beskrivning av sina 
resultat, så att läsaren själv kan 
avgöra om hen vill använda 
studien i sina uppgifter.  

Vi beskriver noggrant våra 
forskningsresultat. I kombination med 
ovanstående appliceringar av 
verktygen kommer studien få en hög 
trovärdighet. 

(Figur 7) Tabell som visar de olika verktygen för att bedöma ett interpretivistiskt resultat.  
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4. Resultat 
Här presenteras studiens resultat med utgångspunkt från forskningsfrågan. Resultatet är          
uppdelat i två case, där “Case 1” representerar Företag A och “Case 2” representerar Företag               
B. Inledningsvis för vardera Case kommer företagens verksamhet att beskrivas för att klarhet             
i casens utgångspunkt tydligt ska framgå. Respondenterna och företagen är anonyma. Nedan            
redovisas pseudonym.  
 
Case 1: Företag A 
Case 2: Företag B 
Alex: Testare och testledare på Företag A 
Billie: Testare på Företag B 
Delbolag 3: Det delbolag inom Företag A som Alex arbetar för. 

4.1 Case 1 - Företag A 

4.1.1 Beskrivning av Företag A 

Företag A är ett stort konsultföretag som jobbar med att utveckla kompletta IT-lösningar till              
externa kunder. Företaget har rikstäckande kontor samt kontor i andra delar inom Europa.             
Företag A består sedan en några år gammal omorganisering av olika delbolag, där varje              
delbolag har en specifik inriktning och arbetar med en viss del inom systemutveckling.             
Bolagen är fristående från varandra med egna budgetar, men kan i vissa projekt komma att               
samarbeta.  
 
Det delbolag som Alex jobbar för är det enda bolag som arbetar med test. Alla anställda                
testare är resurskonsulter och arbetar främst utplacerade hos kunden. Inom vissa projekt finns             
på arbetsplatsen konsulter anställda hos konkurrerande företag, medan det inom andra projekt            
endast är konsulter från Företag A. 

4.1.2 Testprocessen hos Företag A 

Studien av hur testprocessen hos Företag A går till är starkt relaterad till kundkontraktet samt               
den relation som finns mellan kunden och Företag A. Det framgår tydligt att kunden står i                
maktposition och att det alltid är kunden som bestämmer vad som ska testas och hur               
testningen ska utföras. Detta gäller allt från procentuell täckningsgrad av vissa typer av tester              
till hur lång tidsperiod som testningen ska operera över.  
 
Alex beskriver att Företag A gärna vill jobba i agila scrum-team, men att detta är svårt att                 
göra om kunden önskar annat. Alex fortsätter med att beskriva att det oavsett inte går att                
arbeta agilt helt och hållet då de är beroende av en budget och menar på att kostnaderna gärna                  
skenar iväg, trots en agil utgångspunkt som enligt teorin ska hjälpa till att reducera              
kostnaderna. 
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Agila scrum-team försöker vi jobba i. Sen är det beroende när man är hos kund. Alla säger att de jobbar                    
agilt, men sen jobbar de vattenfall. Det är så sjukt att de säger att de jobbar agilt, men sen gör de inte                      
det. När vi får “bestämma” så är det agilt, så agilt som det går det vill säga. Det går inte att jobba hur                       
agilt som helst när man har en budget. Agilt ska man kunna slänga in saker och det ska i slutändan inte                     
bli så dyrt, men det blir det ändå. (Alex, 2018-05-08) 

 
Vidare är testprocessen i stort också beroende av kund, projekt och produkt. Alex beskriver              
att i det projekt hen för tillfället arbetar i, har rollen som både testledare, acceptanstestare och                
även systemtestare. I detta projekt arbetar enbart anställda på Företag A, vilket ger större              
möjligheter till att själva påverka hur de vill arbeta i jämförelse med hur det normalt är. 
 

Just nu, i det projekt jag jobbar, gör vi ju allt på Delbolag 3. Vi har mycket friare tyglar i detta projekt,                      
till skillnad från andra projekt jag jobbat i, där kunden varit mer involverad. Vi kör alla tester,                 
acceptanstester också. Jag är acceptanstestare, jag är den som ska godkänna acceptanstesterna. På             
samma sätt är jag även inhyrd som systemtestare, vilket gör att jag själv godkänner det jag också                 
levererat. Det är inte alltid jättebra. Men när jag acceptanstestar sitter jag ju tillsammans med de andra                 
acceptanstestarna. (Alex, 2018-05-08) 

 
Alex påpekar även att i den gamla traditionella testledarrollen fanns enbart kravet på             
ledarskap, men att det nu finns kravställning på att testledare även ska vara med och testa,                
varför Alex har de arbetsuppgifter som beskrivit innan. Vad gäller specifika tester framgår att              
Företag A i regel, beroende på kund och projekt, inleder testfasen med enhetstester, vidare              
integrationstester och i slutändan systemtester och acceptanstester, där den sista genomförs           
tillsammans med kunden. 
 

Ja, först enhetstestar man, sen integrationstestar man, sen leder det till systemtest/acceptanstest med             
kunden. Det är någon från deras sida som ska vara med och godkänna, någon som faktiskt ställt kraven.                  
(Alex, 2018-05-08). 

 
Testmängd och täckningsgrad av tester beskriver Alex som helt beroende på kundens åsikt.             
Det är alltid kunden som bestämmer om det är något Alex och hens arbetslag inte ska testa. 
 

Täckningsgrader, procent, är helt beroende på projektet. Vi är inte inhyrda för att hitta de mest                
affärskritiska, för de kan kunden hitta själva. Det är alltid kunden som bestämmer om det är något vi                  
inte ska testa. De har ju hyrt in oss av en anledning. Ofta om det händer är det pga att det blir för dyrt.                        
Då det inte är värt det, då det är något som inte är hela världen, då det inte gör något om det här finns                        
här, etc. (Alex, 2018-05-08) 

 
Vidare förklarar Alex att kunders bemötande av test har förändrats mycket på bara några år.               
Kunder idag är mycket mer medvetna om den roll som testfasen spelar för slutproduktens              
kvalitet. Hen upplever att det pratas om test i större utsträckning än vad det gjordes för tre år                  
sedan och anledningen till det anser hen vara att samhället idag är beroende av IT-lösningar. 
 

(…) Test över huvud taget har blivit en mycket större del av utvecklingsprocessen idag. Det går inte att                  
ens sälja in en produkt till en kund och säga att man inte tänkt testa den, om man nu velat det. Kunden                      
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kommer aldrig köpa produkten då. Man pratar mycket mer om kvalitet idag och det går hand i hand                  
med test. (Alex, 2018-04-11). 

 
Samtidigt, trots en ökad förståelse hos kunder av testers roll, är det tydligt att Alex anser att                 
kunders kunskap kring test ofta inte är tillräcklig. Alex ser att kunder inte förstår vikten av                
test och därför inte alltid vill lägga tillräckligt mycket tid och resurser på test. Hen beskriver                
därefter vikten i att skriva testrapporter för att se till, i de fall kunder väljer bort de förslag det                   
utvecklande arbetslaget kommit med, att det finns dokumenterat material som påvisar att det             
var kundens val. Alex menar på att detta garderar Företag A i en situation där produkten i                 
slutändan inte blev som den var tänkt. 
 

Att man kanske skulle förstå värdet av det, det skulle bli så mycket dyrare utan tester. Att man som                   
kund förstår affärsvärdet, att det fanns mer sån kunskap. Ofta måste man förhandla med kunden. Man                
skriver testrapporter innan, för att gardera sig. Det är jätteviktigt! “Jag behöver det här och det här för                  
att klara av det här. Om jag inte får det så kommer det inte bli bra.” t.ex, vilket gör så att om det skulle                        
bli dåligt, för att kunden inte valde att lägga tillräckliga resurser på test, så finns det bevis på att vi                    
faktiskt visste om det och förmedlade det till kund i förväg. (Alex, 2018-05-08) 

 
Av denna uppfattning finns det även fler exempel. Alex beskriver nämligen att hen önskar att               
Företag A skulle kunna ha en högre täckningsgrad av användartester för att generera högre              
kvalitet på de system de utvecklar. Hen beskriver att det i dagsläget finns en felaktig och inte                 
heller rimlig uppfattning hos kunder, där dessa inte inser vikten av att användartester utförs              
av användare och inte av utvecklarna av systemet. Uppfattningen hos kund leder till att              
kunden gärna vill att Alex med tillhörande arbetslag ska klara av att genomföra en objektiv               
användartestning åt kunden.  
 

Mer användartester. För att det brukar vara de som hittar grejer som gått förbi oss. Kan tycka att det är                    
ett problem, när man planerar test planerar man inte in de riktiga användarna. För de vet hur man                  
egentligen använder systemet. Man behöver ha dem. Man prioriterar inte det, kunder säger typ att “det                
ska ni klara”, alltså VI, och “ni borde kunna det bättre för ni jobbar ju med system” och så vidare.                    
(Alex, 2018-05-08) 

 
Även när det gäller automatiserade tester nämner Alex kunders rådande okunskap. Alex anser             
att genom användning av automatiserade tester frigörs testare till att utföra andra            
arbetsuppgifter, vilket är en fördel enligt Alex. Hen menar också att automatiserade tester inte              
sparar tid i alla projekt - om projektet kräver kontinuerliga leveranser med en deploy eller               
release i veckan så menar hen att det är för tidskonsumerande att underhålla dem. Att helt                
utesluta automatiserade tester ur systemutvecklingsprojekt tror Alex inte är en möjlighet ur            
varken tids- eller kvalitetssynpunkt, eftersom hen tror att hela utvecklingsprocessen skulle ta            
betydligt längre tid utan dem.  
 

Men jag tror inte att det ens går att inte ha automatiserade tester idag, just på grund av att man måste ha                      
kvalitet på det man levererar. Det skulle ta så mycket längre tid utan dem. Man undviker mycket                 
problem med att ha automatiserade tester. (Alex, 2018-04-11) 
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Samtidigt påpekar hen att beslutet om användning av automatiserade tester inte ligger i             
Företag A:s händer, oavsett hur fördelaktiga automatiserade tester vore. Detta på grund av att              
utsträckningen i vilken som Alex och hens arbetslag kan använda sig av automatiserade tester              
avgörs av kunden. Hen berättar att kunskapsklyftan mellan kund och dem själva ibland gör              
sig påmind, vilket kan resultera i att kunden inte prioriterar automatiserade tester i den              
utsträckning som Alex och hens arbetslag anser vara lämpligt. 
 

Automatiserade tester i någon form sker i alla projekt. Utvecklarna bygger ju enhetstester och de är nog                 
vanligast. Vi kan inte alltid bestämma vilka tester som ska automatiseras då kunden måste godkänna.               
Men enhetstesterna måste nästan alltid automatiseras, för annars blir det inte alls bra. Om dessa är                
felande så förstör det ju för allt som händer därefter. (Alex, 2018-05-08) 
 
Jag tycker att automatiserade tester är det som är det mest kostnadseffektiva sättet. Men det är ju också                  
den här grejen där beställare kan vara lite “dumsnåla” när det gäller automatiserade tester. I ett projekt                 
jag var med i valde beställaren bort automatiserade tester på grund av att de ansåg det bli för dyrt, med                    
det ledde istället till att mitt team fick sitta hela sommaren och testa, vilket i slutändan troligare blev                  
dyrare för kunden och tog betydligt längre tid. (Alex, 2018-04-11) 
 

För att lösa detta använder sig Alex av tydlig och kontinuerlig kommunikation så att kunden,               
oavsett hur stor täckningsgrad av automatiserade tester hen önskar, är välinformerad rörande            
riskerna med att inte gå enligt det Företag A:s rekommendationer. För att hindra             
kunskapsklyftan används också testrapporter, i vilka Företag A konstaterar under vilka           
förutsättningar de kan eller inte kan leverera den kvalitet som kunden förväntar sig. Men om               
kunden vill lägga alldeles för lite resurser på testning så kompenserar Alex med kollegor              
detta genom att jobba mer under kortare tid. Kunden får bestämma eftersom kunden betalar. I               
en fråga om kunders bortval av automatiserade tester och hur Företag A då kommunicerar              
med kund gällande detta svarar Alex: 
 

Först försöker man förklara hur mycket man vinner på det. Vi kan inte tvinga dem. Eller så säger vi att                    
de får en sämre produkt, och då säger de ja men då får det bli så. (Alex, 2018-05-08) 

 
Vid följdfråga kring huruvida detta i såna fall skulle slå tillbaka på Företag A, fortsätter Alex                
med: 
 

Ofta har man en sån tight dialog med kunden så att de förstår att det var de automatiserade testerna                   
eller det andra de “valde bort” som var felet. (Alex, 2018-05-08) 

 
 

4.2 Case 2 - Företag B 

4.2.1 Beskrivning av Företag B 

Företag B är ett bemanningsföretag vars huvudsakliga mål är att sammankoppla företag            
(kunder) med lämplig kompetens i form av arbetskraft. Tjänsterna som tillhandahålls är            
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rekrytering av personal respektive uthyrning av konsulter. Verksamheten är internationell och           
Företag B har kontor i ett flertal europeiska länder. Utvecklingen av alla system förutom              
webbsidan sker inhouse i en intern IT-avdelning, som ligger i ett dotterbolag till Företag B. 
 
Systemens huvudsakliga målgrupp är de säljare, konsultchefer och assistenter som bedriver           
försäljning och manövrering av konsultverksamheten. Systemen omfattar       
orderhanteringssystem, tidrapporteringssystem och kundhanteringssystem. Bolaget har även       
en webbsida som riktar sig både befintliga och potentiella kunder och konsulter. Anställda             
konsulter använder en instans av samma webbplats för tidrapportering. Webbplatsen är det            
enda system som Företag B har som riktar sig till någon annan grupp än internt anställda. 

4.2.1 Testprocessen hos Företag B 

Studien av testprocessen hos Företag B visar på en stor frihet gällande praktiskt utövande och               
struktur. Att skjuta upp deadlines förekommer om en ny funktion inte bedöms ha tillräckligt              
hög kvalitet vid datumet för tilltänkt release. Vad gäller systemutvecklingsmetod berättar           
Billie att de har provat på en mängd olika men har i dagsläget landat i att arbeta enligt                  
kanban, en lean agil metod.  
 
IT-avdelningen på Företag B har en stor frihet i att själva komma på och skapa de digitala                 
lösningar åt företaget som IT-avdelningen anser vara lämpliga. Istället för noggranna           
kundkontrakt får systemutvecklingsarbetslagen ta del av de mål som styrgruppen tar fram och             
utifrån dessa konstruera krav. Målen handlar huvudsakligen om att underlätta för de anställda             
användarna i sin dagliga arbetsprocess, bistå med teknisk support och leverera hög kvalitet på              
sina system. Hög kvalitet innebär för Företag B att minst 90 procent av alla buggar (defekter)                
i systemen som användarna har tillgång till ska hittas av testarna. Resterande 10 procent får               
användarna hitta och rapportera in själva.  
 
Enligt Företag B:s teststrategi ska testarna hitta minst 90 procent av alla buggar innan              
användarna själva hittar och rapporterar dem. QA-avdelningen (testarnas avdelning) har          
godkänt att användarna får hitta och rapportera de resterande 10 procent. Samtidigt berättar             
Billie att hen upplever ett minskat förtroende hos användarna när användarna själva            
upptäcker buggar i systemen.  
 

Jag upplever absolut att användarna får ett minskat förtroende. Om de kanske hittar en lista som inte                 
går att filtrera är det inte så farligt, men för exempelvis vårt system som rekryterarna använder för att                  
följa de jobb de vill tillsätta, fanns det ett väldigt dåligt rykte i början. Men det har börjat släppa nu. Ett                     
konkret exempel är när användaren får ett missnöje och att det sprids som en löpeld genom kontoret,                 
innan de tar kontakt med oss här på IT. Vissa användare bryr sig inte ens om att försöka, utan eftersom                    
kollegan säger att funktionen X inte fungerar så tänker alla att det inte är något idé. I många fall handlar                    
det om att den första användaren, som tog upp felet med kollegorna, bara använde systemet fel. I vissa                  
fall är det ett väldigt minskat förtroende så fort det dyker upp något. (Billie, 2018-04-08). 

 

 

30 



Beata Ring 
Helena Holmberg 

 
 

Systemets målgrupp påverkar också täckningsgraden av tester. För webbsidan, som riktar sig            
till potentiella och befintliga kunder och kandidater, är täckningsgraden mycket högre och            
den testas mer noggrant inför varje release. Billie berättar att om defekter återfinns där kan               
det försämra Företag B:s rykte och därmed påverka affärsprocesser negativt. Därför skiljer            
sig täckningsgraden åt, beroende på om testerna riktar sig till webben eller de övriga interna               
systemen. Gemensamt för alla systemtyper är att testerna prioriteras enligt det värde som             
funktionen kan ge organisationen, så att de mest affärskritiska funktionernas tester i            
prioriteras framför mindre affärskritiska funktioners tester.  
 

Som jag tidigare har nämnt. Den affärskritiska funktionaliteten går före annat lall. Det är alltid de                
funktioner som genererar mest pengar (det vill säga: underlättar mest för användarna i de              
arbetsuppgifter som görs oftast) som prioriteras. Då prioriteras också testningen av dessa mer. (Billie,              
2018-04-08).  

 
Som tidigare beskrivet berättar Billie att testarnas mål är att hitta 90 procent av alla eventuella                
buggar och defekter innan användarna själva märker av dem och rapporterar in dem. Testarna              
definierar en funktion som ”fit for purpose”, dvs. konstaterar att den uppfyller godkänd             
kvalitetsnivå, när den uppfyller de krav som finns uppställda i kravspecifikationen. För att             
säkerställa att kraven över huvud taget är genomförbara innan de når utvecklingsprocessen är             
både produktägare, gränssnittsdesigner (kallas av Billie för “UX:are”), utvecklare och testare           
med tidigt i kravställningsprocessen för att diskutera tekniska och visuella möjligheter och            
begränsningar.  
 
Billie tror att de hade haft en mer noggrann testprocess, och därmed ett högre kvalitetskrav,               
innan varje release för alla system om alla system skulle säljas eller rikta sig till externa                
användare. I dagsläget är det bara webbsidan som riktar sig till användare som inte är               
anställda - det vill säga är potentiella kunder och kandidater. Att sammankoppla kunder och              
kandidater är en del av företagets affärsmodell. 
 

Jag tror det skulle vara rätt annorlunda. Som vi pratade om tidigare är ju externa webben till för våra                   
konsulter och klienter och blir verkligen som ansiktet utåt för oss. Att regressionstesta webben inför               
varje release är ett krav! Användarna får inte hitta något utan vi ska hitta allting. Det är ju vårt rykte                    
som står på spel, vår representation utåt. (Billie, 2018-05-06).  

 
När det kommer till tidsfrister och releaser i förhållande till kvalitet förklarar Billie att de för                
alla system hellre släpper ny funktionalitet till användare mer sällan men med högre kvalitet,              
än ofta med sämre kvalitet. Internt finns det en stor förståelse och respekt för              
QA-avdelningen och dess beslut kring huruvida en funktion har tillräckligt hög kvalitet eller             
inte för att släppas till användare.  
 

Vad användarna tycker om försenade releaser vet jag inte, det är stakeholders som i sådana fall märker                 
av det. Något jag däremot vet om är att om saker släpps för tidigt så blir det ett väldigt stort missnöje                     
för att saker inte fungerar. Så det är bättre att släppa features med eventuella förseningar och högre                 
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kvalitet, än att släppa dåliga saker ofta. Det är bättre för användarna och ger oss ett bättre rykte. (Billie,                   
2018-05-06). 

 
Billie är positivt inställd till automatisering av tester ur ett kvalitetsperspektiv, men berättar             
också att de inte har så pass fullständig täckning av sina automatiserade tester som de skulle                
vilja. De kompenserar därför med manuell testning och ser till att testa de mest affärskritiska               
funktionaliteterna. Regressionstester av ett system kan ta flera timmar att genomföra           
manuellt, men reduceras till några minuter om de körs automatiserat. Billie tycker också att              
de är lämpliga för monotona tester men presenterar kravet på underhåll som ett tidsrelaterat              
hinder eftersom det är tidskrävande att underhålla och uppdatera dem vid förändring.  
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5. Analys 

5.1 Garvins fem synsätt på kvalitet och Chesbruoughs definition av en           
affärsmodell 

Garvin (1984) presenterar som tidigare nämnt fem synsätt på kvalitet i syfte att ta hänsyn till                
begreppets subjektiva natur. Det transcendentala synsättet förklarar kvalitet som något som är            
lätt att känna igen men svårt att exakt sätta fingret på. Genom användarens synsätt är det                
användaren själv som bedömer produktens kvalitet - om dennes behov och förväntningar är             
tillfredsställda så har produkten hög kvalitet. Enligt tillverkningssynsättet ligger kvaliteten i           
hur produkten tillverkas. Om produkten konstruerades korrekt från början och därmed har en             
lämplig tillverkningsprocess, så anses den ha hög kvalitet. Produktsynsättet definierar kvalitet           
utifrån produktens inre egenskaper. Om produktens attribut anses kvalitativa kommer          
produkten i sig att vara kvalitativ. Det femte och sista kvalitetssynsättet är det värdebaserade              
synsättet som definierar produktens kvalitet och värde utifrån hur mycket pengar kunden är             
villig att betala för den.  
 
En annan aspekt som är viktig att inledningsvis betona är Chesbruoughs (2010) förklaring av              
en affärsmodells syfte och utformning. Syftet med en affärsmodell är att den ska definiera de               
inkomstbringande faktorerna inom verksamheten och utifrån dessa bidra med riktlinjer hur de            
anställda ska operera för att realisera dessa faktorer. Det handlar bland annat om att              
affärsmodellen ska innehålla instruktioner för hur företaget för konkurrensfördelar på          
marknaden, vilka mekanismer inom företaget som kommer att generera avkastning samt           
vilket värde företaget skapar för användaren när användaren brukar företagets produkt. 

5.2 Vilka kvalitetssynsätt härleds från företagen och varför? 

5.2.1 Case 1 

För att förklara vilka av Garvins kvalitetssynsätt som passar bäst in på Företag A är det                
lämpligt att utgå från den affärsmodell som Företag A har, med hjälp av Chesbruoughs              
definition. Eftersom Företag A är ett konsultföretag bygger affärsmodellen på att företaget            
måste ha en god och tillmötesgående kontakt med sina kunder. Om kunden känner sig hörd               
och upplever sina behov bli tillgodosedda får företaget konkurrensfördelar på marknaden           
eftersom ett gott rykte kan generera fler kunder på både kort och lång sikt. Kunden kanske                
dessutom väljer att komma tillbaka till Företag A nästa gång kunden behöver ett nytt              
informationssystem, varför Företag A kan generera avkastning ur ett mer långsiktigt           
perspektiv. Företagets relation till kunden går alltså hand i hand med företagets ekonomiska             
vinster. 
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Utifrån Garvins kvalitetssynsätt är det tydligt att Företag A:s kvalitetssyn härleds av            
användarens synsätt. I relation till den affärsmodell Företag A använder, står kundens behov             
redan från början i definitivt fokus. Företag A ämnar att testa system för att tillfredsställa               
kunden och det är det som i slutändan finansierar deras verksamhet. Men att ha en               
kundinriktad affärsmodell är inte ovanligt - det är således inte den aspekten ensam som gör               
att Företag A applicerar användarens synsätt. Den allra främsta anledningen handlar om            
Företag A:s benägenhet att i alla rum låta kundens önskemål och vilja ha det sista ordet.                
Upprepade gånger beskriver Alex att det är kunden som bestämmer hur Företag A ska arbeta               
eller på annat sätt agera i relation till projektet. Företag A önskar att arbeta i agila                
scrum-team, men måste anpassa detta utefter vilken utvecklingsmetod som kund vill ha.            
Vilken testmängd, vilka tester och vilken täckningsgrad av tester är även det helt och hållet               
kundens beslut och likaså testfasens längd och tidsschema bestäms av kund. 
 
Det är således inte faktumet att kund bestämmer som i slutändan påvisar användarens synsätt              
hos Företag A, utan snarare omständigheten att Företag A faktiskt tillåter kunden bestämma,             
vilket är ett aktivt val. Enligt Alex sker detta även i de fall där de vet att kundens vilja                   
kommer innebära en sämre produkt för kund. Ett exempel här är att Alex beskriver hur               
kunder bestämmer att helt utesluta automatiserade tester, oavsett Företag A:s försök att            
påvisa automatiserade testers bestående fördelar i relation till projektet. Trots Företag A:s            
rekommendationer har kunden ändå slutlig veto att välja struktur. Företag A låter alltså             
kunden ha makt över hela utvecklingsprocessen, troligen på grund av att de då anser att               
produkten - för kund - då blir så bra som möjligt och därmed håller hög kvalitet. Om kund får                   
bestämma, kommer kund att bli nöjd och det är detta som sammantaget påvisar användarens              
synsätt hos Företag A. 
 
Att kundens vilja är i totalt fokus hos Företag A är det som leder oss vidare in på ett annat                    
synsätt på kvalitet som företaget har, nämligen det värdebaserade synsättet. Med anledning av             
den affärsmodell som Företag A har, väger den ekonomiska aspekten tungt. Företag A ser ett               
samband mellan nöjda kunder och ekonomisk vinning, varför också det värdebaserade           
synsättet blir ett relevant mått på kvalitet. En av anledningarna till att användarens synsätt går               
att diskutera för Företag A kan i grund och botten handla om faktumet att Företag A har det                  
värdebaserade synsättet på kvalitet. Detta då Företag A går med vinst om företagets kunder är               
nöjda och är villiga att betala. Eftersom kunden ska betala är det också kund som måste få                 
bestämma, då kund inte kommer betala om kund inte får som kund vill. Kvalitet och slutgiltig                
produkt står alltså i absolut korrelation med vad kund vill betala. Därför blir även det               
värdebaserade synsättet ett relevant mått på kvalitet hos Företag A. 
 
Förutom ovan beskrivna kvalitetssynsätt bör nämnas att Alex dessutom upplever att det finns             
ett kunskapsglapp hos kund vad gäller vikten av en väl utförd testfas samt för hur den bör                 
utföras. Detta trots Respondentens förklaring av hur test och dess betydelse blivit mer             
populärt de senaste åren. Alex beskriver att med det ökande behovet av IT-lösningar som              
idag måste fungera felfritt har test blivit en allt viktigare del inom            

 

34 



Beata Ring 
Helena Holmberg 

 
 

systemutvecklingsprocessen och att kunder idag efterfrågar test i en mycket högre           
utsträckning än förr. Detta blir intressant i frågan för hur Respondenten och kanske även              
respondentens kollegor, ser på kvaliteten i de slutgiltiga resultaten av det testande de utför.              
Även om Företag A i regel har mest kompetens, har kunden i högsta grad makt i att välja                  
arbetssätt eller täckningsgrad utifrån vad kunden själv tycker. Denna maktposition gör att            
kunden är med och definierar den gräns för kvalitet som Företag A har, trots att kunden inte                 
nödvändigtvis behöver ha tillräcklig kompetens.  

5.2.2 Case 2 

Även gällande Företag B grundas valet av Garvins kvalitetssynsätt på den affärsmodell som             
företaget har enligt Chesbruoughs definition av en affärsmodell. Billie förklarar att           
IT-avdelningen på Företag B har monopol på att utveckla och underhålla lämpliga IT-stöd åt              
Företag B och får också en stor frihet i att skapa de tjänster som de anser vara lämpliga för                   
företaget att använda. Företagets affärsmodell bygger därför på att genom          
rekryteringsprocesser sammankoppla kunder och lämplig kompetens. IT-avdelningens bidrag        
till detta är att skapa underlättande IT-stöd som kommer hjälpa företaget att mer effektivt              
generera ekonomisk vinning. Istället för att säkerställa eventuella kunskapsluckor med          
kundkontrakt eller cementerade kravspecifikationer finns ett förtroende mellan        
IT-avdelningen och företaget. 
 
Baserat på den affärsmodell som Företag B handlar enligt passar Garvins produktsynsätt bäst             
in på Företag B. I och med IT-avdelningens monopol vad gäller leverans och underhåll av               
IT-stöd riskerar de inte att bytas bort mot en konkurrent eller liknande, om den eventuella               
konkurrenten skulle erbjuda ett annat pris eller en annan relation till kunden. Av denna              
anledning kan IT-avdelningen på Företag B lägga mer tid och resurser på att utforma              
produkten enligt det sätt de anser vara bäst för verksamheten. Billie förklarar exempelvis att              
hen tycker att det är bättre att skjuta upp en release vid behov än att tvinga genom den trots                   
icke uppfyllda kvalitetskrav. Genom att skjuta upp releasen tolkar vi att Billie menar att              
produkten får en högre kvalitet innan den hinner släppas till användarna.  
 
Tillverkningssynsättet är även ett synsätt som Företag B har på kvalitet. Detta framgår av              
Företag B:s stora frihet i hur de önskar forma testfasen, samt i aspekten att de har kunnat                 
välja fritt och valt strategin i att hitta 90 procent av buggar och överlämna de 10 resterande                 
procenten till användarna. Deras teststrategi bygger alltså på en hel del slags användartester,             
med undantaget att användarna utför sina normala arbetsuppgifter under testandet och inte är             
flyttade ur tjänst för uppdraget. Även om Billie förklarar att detta sätt att fördela testerna               
skapar ett minskat förtroende för Företag B utefter de perceptioner hen fått från användarna              
som utför de ytterligare 10 procenten av testandet, väljer Företag B att behålla teststrategin.              
Den är en effektiv, lärorik och avlastande teknik där det finns bevis för att den fungerar på ett                  
utmärkt sätt, varpå tillverkningssynsättets kvalitetsperspektiv passar väl in. 
 

 

35 



Beata Ring 
Helena Holmberg 

 
 

Genom att ponera att Företag B:s kvalitetssynsätt är produktsynsättet respektive          
tillverkningssynsättet i relation till den affärsmodell som gäller, ser vi att Företag B får en               
större frihet gällande utformning av testfas samt hur defekt slutprodukten tillåts vara. Detta             
möjliggörs av det monopol gällande utveckling och underhåll av systemstöd som finns            
mellan själva IT-avdelningen och verksamheten. 

6. Diskussion 

6.1 Skillnader och likheter mellan företagen och deras kvalitetssynsätt 

Gemensamt för båda företagen är att de anser kvalitet vara viktigt för att de ska kunna                
uppfylla verksamhetens mål och få ekonomiska intäkter. Detta trots att de använder sig av              
olika systemutvecklingsmetoder, olika täckningsgrader av tester samt har olika relation till           
tidsfrister. De tar även upp parametrarna kvalitet, kostnad och tid i relation till varandra. 
 
Båda företagen tar upp tid i relation till kostnad och kvalitet. Alex nämner att kunden               
bestämmer hur mycket tid som ska läggas på testfasen och att snäva tidsfrister kompenseras              
av de anställda med att de får jobba mer under kortare tid, medan Billie menar att det är okej                   
att skjuta fram en deadline till fördel för högre kvalitet på slutprodukten. En längre testfas               
leder generellt sett till bättre kvalitet eftersom det finns tid till att hitta fler systemfel innan                
versionen släpps till användarna. Parametrar som också påverkar är att testerna som körs är              
relevanta och effektiva samt att testfasen måste pågå under en tid som är ”lämplig”. Utifrån               
detta går det att fastslå att en lång testfas inte nödvändigtvis behöver generera högre kvalitet,               
utan att det snarare handlar om att anpassa testfasens längd till projektets specifika behov.              
Projektets behov går att härleda beroende på hur verksamhetens affärsmodell är utformad            
samt verksamhetens syn på kvalitet enligt Garvins fem definitioner.  
 
Trots att bägge företag anser kvalitet vara av största vikt finns det stora skillnader i               
kvalitetsperspektiven företagen emellan. Dessa skillnader är stark kopplade till de olika           
affärsmodeller företagen har men också till det faktum att företagen har olika relation till sina               
slutanvändare. Företag A arbetar under strikta kundkontrakt där kundens ekonomiska          
maktposition och företagets affärsmodell i att tillfredställa kunden, leder till kvalitetssyner           
som fokuserar på kundens behov och behagande i första hand och sätter företagets egna viljor               
i andra hand. Oberoende av testfasens längd, testernas täckningsgrad eller projektets           
utvecklingsmetod, kommer kvaliteten alltid vara beroende av vad kunden anser vara kvalitet.  
 
Företag B har en helt skild affärsmodell med ett syfte som inte alls är lika förankrat i att                  
upprätthålla kundnöjdhet, vilket skjuter kvalitetssynen åt en annan riktning än för Företag A.             
Här finns spelrum för IT-avdelningen att prova sig fram, utnyttja resurser för användartester             
och förbättra sitt självvalda arbetssätt och metod till det som enligt IT-avdelningen är             
önskvärd perfektion. Utan påverkan utifrån kan Företag B forma sin testfas på sätt de själva               
eftertraktar och kvalitetssynerna hos Företag B avspeglar just detta. Produktsynsättet, där           
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enskilda högkvalitetskomponenter av utvecklingen implementeras och tillverkningssynsättet,       
där det finns tid att förbättra testfasen tills den inte längre har några brister. 
 

6.1 Transparens och kritik 

Det hade varit intressant att undersöka ytterligare fler företag för att kunna se eventuella              
upprepningar av kvalitetssynsättets påverkan på teststrategin och härledning av kvalitet. En           
större studie med fler respondenter som representerar fler verksamheter hade låtit oss kunna             
tyda fler samband som motiverar vårt resultat. Detta för att i slutändan kunna härleda fler               
generella sätt att identifiera kvalitetssynsyner i relation till affärsmodeller och eventuellt           
också hur testfasen kan utformas för optimal prestanda. 
 
För att bidra med ytterligare transparens och diskussionsmöjlighet kring vår studie vill vi             
använda oss av de verktyg vi presenterar i kapitel 3.5 för att bedöma vårt interpretivistiska               
resultat: 
 

1. Trovärdigheten kan tänkas vara lägre på grund av våra respondenters subjektiva           
tolkning av situationen. Å andra sidan kan också trovärdigheten tänkas öka, eftersom            
en subjektiv tolkning de facto representerar en individs tolkning av omvärlden.  

2. Anpassningsbarheten anser vi är hög eftersom både transkriberat och kodat material           
är bifogat uppsatsen. 

3. Pålitligheten har vi gjort så hög som möjligt genom att ha mycket av materialet i               
bilagan. Dessutom har vi tydligt dokumenterat vår datainsamling i figur 4 och väg till              
slutprodukt i figur 1.  

4. Tillförlitligheten påverkas av hur noggrant respondenten är beskrivet. Både de företag           
och individer som har kontaktats i denna studie har velat vara anonyma. Det går att               
argumentera för att anonymiteten bidrar till en mindre tillförlitlig studie, eftersom det            
finns en svårighet i att i efterhand söka upp individerna. Vi vill dock påstå att               
anonymiteten har gett oss ärligare svar än om respondenterna hade behövt vara            
offentliga med namn och företag. 

5. Transparensen rör huruvida resultaten går att använda i andra fall än det som             
beskrivits. Vi har beskrivit resultaten så objektivt och neutralt som vi förmår, men ur              
ett kritiskt perspektiv anser vi att detta alltid går att diskuteras. Våra resultat är              
härledda utifrån vårt intervjumaterial tillsammans med tillgänglig litteratur, men har          
oundvikligt också tolkats av oss. Trots att vi har försökt ställa oss så objektiva som               
möjligt till datan hade vi möjlighet att ta del av respondenternas tonläge, kroppsspråk             
och språkmelodi vid intervjutillfällena. Dessutom har vi valt vilka vetenskapliga          
källor vi har använt i relation till datan. Detta gör att resultatet oavsiktligen har              
influerats av oss.  
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6.3 Förslag till vidare forskning 

Baserat på denna studie anser vi att det skulle vara givande att marknaden fokuserar mer på                
kvalitet oberoende av den systemutvecklingsmetod som används under testfasen. Enligt våra           
resultat är kvalitet en röd tråd genom båda verksamheterna men det som styr teststrategin är               
den verksamhetsspecifika synen på kvalitet snarare än den systemutvecklingsmetod som          
används. Detta motiverar till ett framtida ökat fokus på kvalitetssynsätt snarare än vilken             
systemutvecklingsmetod som används, vilka tidsbegränsningar som finns eller vilka val av           
täckningsgrader av tester som tros generera högst kvalitet hos slutprodukten.  
 
Oavsett synsätt på kvalitet är det även intressant att fråga sig hur det upplevs från företagens                
perspektiv att utveckla mjukvara, sätta sitt namn på mjukvaran och vidare leverera den, när              
produkten har en kvalitetsnivå som företaget som har utfört arbetet själv inte alls anser håller               
måttet. 
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7. Slutsats 

Kvalitet är viktigt för båda företagen eftersom respondenterna anser kvalitet vara nyckeln till             
att skapa en bra produkt som uppfyller verksamhetens syfte. Hur mycket testning som             
genomförs innan release samt hur stor del av testningen som täcks av varje testsort, styrs av                
företagets definition av kvalitet. Definitionen av kvalitet bestäms av den affärsmodell som är             
rådande inom företaget, då affärsmodellen bestämmer på vilket sätt och under vilka            
omständigheter verksamheten kan gå med vinst. Eftersom företagen eftersträvar kvalitet men           
på olika sätt, blir det nödvändigt att definiera företagets en eller flera synsätt på kvalitet för att                 
förstå hur testfasen ska utformas på bästa sätt.  
 
Uppsatsens frågeställning, “Hur påverkar verksamhetens kvalitetssyn utformningen av dess         
testfas?” kan därför besvaras. Utifrån detta går det att härleda teorin om att den              
verksamhetsspecifika kvalitetssynen har en direkt påverkan på testfasens utformning vad          
gäller både längd och användning av olika sorters tester. Av denna anledning ger de fem               
synsätten ett värdefullt sätt att se på kvalitet samt möjliggör en tydlig prioritering gällande              
teststrategier för att uppnå kvalitet, på ett sätt som är anpassat för den enskilda verksamheten. 
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Bilagor 
Som tidigare nämnt är intervjuerna semistrukturerade för att ge utrymme för anpassade            
intervjufrågor under processens gång. Samma mall för den semistrukturerade intervjun          
används för alla yrkesmässiga roller, i syfte att se eventuella skillnader som rollerna kan göra               
i hur respondenterna svarar. 
 
Tabellen visar de frågor som återfinns i den grundläggande mallen för intervjun. De             
respondentspecifika frågor som uppkommit i realtid vid intervjun finns angivna i respektive            
respondents tabell. Generellt sett vill vi hålla oss till öppna frågor för att få respondenten att                
svara fritt. Ordet effektivitet nämns först i fråga 6, för att se om respondenten självmant tar                
upp detta under fråga 1-5.  
 

Nr. Fråga Motivering till frågans 
struktur och innehåll 

1. Beskriv den roll du har på Företag A. Vi vill att respondenten 
själv ska beskriva detta, så 
att vi själva inte anger vår 
uppfattning av 
respondentens roll.  

2. Hur ser er användning av automatiserade tester ut 
idag? 

Öppen fråga för att få en 
bild av dagsläget.  

3. Hur har den användningen sett ut historiskt? Öppen fråga för att få en 
bild av det historiska 
perspektivet.  

4. Vilken är din uppfattning av automatiserade tester? 
Har de en generell positiv eller negativ inverkan på 
testarbetet? 

Vi vill få reda på 
respondentens subjektiva 
uppfattning av 
automatiserade tester. 

5. Hur tror du att inställningen till automatiserade 
tester är i ditt arbetslag/team? 

Vi vill få reda på 
respondentens subjektiva 
uppfattning om hur 
användningen av 
automatiserade tester 
uppfattas i arbetslaget.  

6. Skulle du säga att användningen av automatiserade Här tar vi upp 
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tester har en positiv eller negativ effekt på 
effektiviseringen av testarbetet? Med effektivisering 
menar vi både ur ett tidsperspektiv (att det går 
snabbare att genomföra/förbereda testerna, 
tidsplanen uppfylls) och ett kvalitetsperspektiv (att 
testningen motsvarar samma kvalitet och 
noggrannhet som om den skulle gjorts enligt 
manuell metodik).  

automatiserade tester i 
relation till effektivitet.  

7. Har du något annat du skulle vilja nämna när det 
kommer till att effektivisera testfasen med hjälp av 
automatiserade tester? 

Ifall respondenten har 
ytterligare något hen vill ta 
upp, får hen chans till att 
göra det här.  

 

Transkriberade svar från respondenter 

“Alex”, 2018-04-11 

Helena: Vad har du för arbetsroll? 
 
Alex: Min roll i ett projekt, eller min huvudsakliga arbetsuppgift, är att kontrollera kvaliteten              
på det projektet levererar och sedan ge rekommendationer om det ska levereras eller inte. Jag               
som testledare ger alltså rekommendationen och projektledaren tar sedan beslutet om           
leverans. Jag planerar också testerna, lägger upp en strategi för hur man ska gå tillväga,               
skriver testtidsplan, skriver testfall och sen testar jag lite också. Jag skriver också             
testrapporten där jag summerar, beskriver vad jag rekommenderar, vad man bör kolla vidare             
på, var man hittade hinder i arbetet, och så vidare. Det är mycket dokumentation. 
 
Helena: Så du skriver testfallen men utför också tester? 
 
Alex: Ja, det blir så. Även om jag är testledare och “ansvarar” över mitt testteam som bara                 
testar, så är jag också med och testar ibland men det är ju inte min heltidsroll. Jag lägger                  
också mycket tid på att administrera och samordna möten. Om det dyker upp något problem               
är det jag som lyfter detta till projektledaren. Det är mig testarna ska vända sig till om det                  
dyker upp något problem. 
 
Helena: Använder ni automatiserade tester i ditt team? 
 
Alex: Vi använder det, men inte i mitt team med det vi jobbar med just nu. Ofta är det de med                     
de mer tekniska rollerna som jobbar med det och då är det främst utvecklarna. I mitt team har                  
utvecklarna tidigare jobbat med automatiserade tester. Hos oss generellt är det inte de             
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anställda med testroll som jobbar med automatiserade tester, utan utvecklare. Detta kan man             
såklart ifrågasätta egentligen, då de som skriver koden också ska skriva de automatiserade             
testerna, vilket kan leda till ett “blint” utförande, då de inte ser felen i sin kod. Ungefär som                  
när man skriver en text och missar stavfel på grund av att man själv skrivit den och läser den                   
som man tror man skrivit den, om du förstår vad jag menar.  
 
Helena: Hur har användningen av automatiserade tester sett ut historiskt sett på ditt företag,              
om du känner till det? 
 
Alex: Ja men gud, det var mycket mindre förr. Nu har det blivit så att man pratar om test och                    
om automatiserade tester mycket mer än för bara tre år sedan då jag började jobba. Test över                 
huvud taget har blivit en mycket större del av utvecklingsprocessen idag. Det går inte att ens                
sälja in en produkt till en kund och säga att man inte tänkt testa den, om man nu velat det.                    
Kunden kommer aldrig köpa produkten då. Man pratar mycket mer om kvalitet idag och det               
går hand i hand med test. 
 
Helena: Varför tror du det blivit så, att det blivit viktigare med test idag gentemot förr? 
 
Alex: Det har nog blivit så för att man idag inte tolererar att det blir fel, på grund av att man                     
är så pass beroende av IT-lösningar. Nu är det lika dåligt om t.ex. BankID ligger nere en hel                  
dag som om en storbank legat nere en hel dag, på grund av att så många använder BankID.                  
Statusen som teknik fått idag är för att man som användare kräver en annan kvalitet på                
produkten man använder, än vad man gjorde förr. Om Nelly.se hade haft en buggig hemsida,               
där man velat beställa ett par skor men t.ex. fått en jacka istället, hade ingen velat handla där                  
och de hade tappat alla sina kunder. På grund av att kunder är extremt beroende av sina                 
IT-tjänster och därmed kräver att de ska hålla hög kvalitet, har test blivit nåt man pratar                
mycket mer om. 
 
Helena: Vad tycker du om automatiserade tester generellt? Är de positiva för arbetet du utför               
eller bidrar de negativt? 
 
Alex: Jag tycker de är jättebra. Allra främst tar de ju bort monotona arbetsuppgifter som               
testarna annars skulle behövt utföra, vilka ofta är väldigt tråkiga. Man slipper mycket tråkigt              
arbetet helt enkelt, som manuell testare. Men det kommer aldrig vara så att man kan               
automatisera allt, det kommer alltid behövas den mänskliga faktorn, men det kommer bli             
mindre och mindre manuella tester, det tror jag. 
 
Helena: Är det något du finner negativt med automatiserade tester? 
 
Alex: Det som är svårt med automatiserade tester är att underhålla dem. Gör man en ny                
deploy, till exempel en gång i veckan, går det inte att underhålla dem. Då måste man redigera                 
dem hela tiden, vilket är något jag varit med om ibland glöms bort och då kan orsaka stora fel                   
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istället. Men det är som är bra är ju att man alltid kan gå in och se var testerna smällt liksom                     
och varför. Men jag tror inte att det ens går att inte ha automatiserade tester idag, just på                  
grund av att man måste ha kvalitet på det man levererar. Det skulle ta så mycket längre tid                  
utan dem. Man undviker mycket problem med att ha automatiserade tester. 
 
Helena: Hur tror du inställningen för automatiserade tester är i ditt team? 
 
Alex: Den är överlag positiv, men det är däremot många som kan tycka att det är svårt.                 
Främst på grund av att de inte kan med de verktyg som används eller det språk som används,                  
så många tycker det kan vara komplicerat. 
 
Helena: Har du något ytterligare du skulle vilja tillägga vad gäller automatiserade tester och              
effektiviteten av testfasen? 
 
Alex: Jag tycker att automatiserade tester är det som är det mest kostnadseffektiva sättet. Men               
det är ju också den här grejen där beställare kan vara lite “dumsnåla” när det gäller                
automatiserade tester. I ett projekt jag var med i valde beställaren bort automatiserade tester              
på grund av att de ansåg det bli för dyrt, med det ledde istället till att mitt team fick sitta hela                     
sommaren och testa, vilket i slutändan troligare blev dyrare för kunden och tog betydligt              
längre tid. 
 
Helena: Varför tror du beställare reagerar så och kanske inte förstår vikten av automatiserade              
testers effektivitet som du beskrivit tidigare? 
 
Alex: Jag tror att man tycker det ser dyrt ut med automatiserade tester, men sen i slutändan                 
så… Jag känner att det dels handlar om okunskap, men också lite om… ja det kanske är en                  
dålig parallell men avbetalning. Om man betalar 100 kronor per månad och inte tänker på               
slutsumman känns det bättre än att punga ut hela summan på en gång för nypriset. Man                
tänker inte på att de där 100 kronor per månad med ränta och så blir mycket mer pengar i                   
slutändan. 
 

“Alex”, 2018-05-08 
 
Helena: Vilket är ditt företags affärsidé? Vilka riktar ni er mot, vilket/vilka behov önskar ni               
att fylla? 
 
Alex: Em.. Det är väl egentligen att hur vi riktar oss, alltså vi går ut på en marknad och i                    
vissa fall söker vi upp kunderna, och i andra fall söker kunderna upp oss. Att kunderna går ut                  
med förfrågan om en tjänst och så svarar vi på det. 
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Helena: Okej. Så i vissa fall söker ni upp kunden och i andra fall söker kunden upp er för                   
affärsmöjligheter. Har det alltid fungerat så? Jag tänker på även innan omorganisationen av             
företaget? 
 
Alex: Nja, omorganisationen gjorde man för att man skulle försöka samla alla resurskonsulter             
och IT på ett ben. Vi gjorde inte bara den omorganisationen utan också en annan, och för att                  
få mer spetskompetens i våra bolag. Innan var det olika människor som jobbade med olika               
saker på alla kontor, men de splittrade upp det för att få bättre sammanhållning inom bolagen. 
 
Helena: Vad skulle du säga är värdeskapande för ditt Delbolag, och för ditt företag? 
 
Alex: Inom vårt delbolag skulle jag säga är kulturen, främst. Att man tar in likasinnade               
personer, att man har samma värderingar. Värderingar står högt på agendan när det handlar              
om oss. På något sätt blir det ändå att allt handlar om oss, kulturen i bolaget, att det ska vara                    
högt i tak. Man har nära till sin närmsta chef. Man drivs väldigt mycket av entreprenörskap.                
Inga beslut tas av VD, vilket är jättebra. 
 
Helena: Vilken modell använder ni er av; vattenfallsmodellen, scrum, lean, agile? 
 
Alex: Agila scrum-team försöker vi jobba i. Sen är det beroende när man är hos kund. Alla                 
säger att de jobbar agilt, men sen jobbar de vattenfall. Det är så sjukt att de säger att de jobbar                    
agilt, men sen gör de inte det. När vi får “bestämma” så är det agilt, så agilt som det går det                     
vill säga. Det går inte att jobba hur agilt som helst när man har en budget. Agilt ska man                   
kunna slänga in saker och det ska i slutändan inte bli så dyrt, men det blir det ändå. 
 
Helena: Varför tror du att det är så? 
 
Alex: Allt blir alltid dyrare, för man estimerar alltid för lite tid, speciellt, och tid kostar                
pengar. När man är resurskonsult är det skönt för då är det någon utomstående som estimerat,                
för då slipper man få problem. 
 
Helena: Vad är det som tar tid ofta, mer tid än förväntat? 
 
Alex: Allt tar tid, skaffa datorer, installera miljöer, allt. Datorerna blir försenade, och man              
måste vänta och kan inte jobba. 
 
Helena: Beskriv hur utvecklingsprocessen ser ut i ditt projekt? 
 
Alex: Just nu, i det projekt jag jobbar, gör vi ju allt. Vi har mycket friare tyglar i detta                   
projekt, till skillnad från andra projekt jag jobbat i, där kunden varit mer involverad. Vi kör                
alla tester, acceptanstester också. Jag är acceptanstestare, jag är den som ska godkänna             
acceptanstesterna. På samma sätt är jag även inhyrd som systemtestare, vilket gör att jag själv               
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godkänner det jag också levererat. Det är inte alltid jättebra. Men när jag acceptanstestar sitter               
jag ju tillsammans med de andra acceptanstestarna. 
 
Helena: Vad automatiserar ni för tester i ditt projekt? 
 
Alex: Allting som man måste göra återupprepade gånger försöker vi automatisera. Till            
exempel regressionstester. Men när man jobbar mot kund så kan vi ju inte helt bestämma. 
 
Helena: Releasar ni i ditt projekt allt till kunden samtidigt eller releasar ni en feature i taget? 
 
Alex: Iom att det inte är “vi”, dock gör ju jag det i mitt befintliga projekt, men normalt sett är                    
det inte vi som acceptansgodkänner, vi jobbar i sprintar. För slutanvändaren kommer det ofta              
som en leverans, men när man jobbar med förvaltning så, men under den slutperioden är ju                
kunden med och godkänner. Men inte för dem som ska acceptansgodkänna, de har gått              
igenom det flera gånger. I den gamla traditionella testledarrollen ska man bara leda, men nu               
ingår testning också. Om man blir acceptanstestledare som folk hos oss är, så är man ju på                 
kundens sida.  
 
Helena: Regressionstestar ni hela tiden när en ny uppdatering skett eller bara innan ni              
releasar? 
 
Alex: För att man ens ska kunna bygga ut en miljö, till testmiljö, måste man göra igenom                 
automatiserade tester. Det är inte ens möjligt att göra det utan. Då är det enhetstester, men det                 
blir ju regressionstester. 
 
Helena: Hur försöker ni hitta buggar? Hur jobbar ni med täckningsgrader? 
 
Alex: Täckningsgrader, procent, är helt beroende på projektet. Vi är inte inhyrda för att hitta               
de mest affärskritiska, för de kan kunden hitta själva. Det är alltid kunden som bestämmer om                
det är något vi inte ska testa. De har ju hyrt in oss av en anledning. Ofta om det händer är det                      
pga att det blir för dyrt. Då det inte är värt det, då det är något som inte är hela världen, då det                       
inte gör något om det här finns här, etc. 
 
Helena: Finns det någon särskild prioriteringsordning för de funktioner ni testar? 
 
Alex: Ja, först enhetstestar man, sen integrationstestar man, sen leder det till            
systemtest/acceptanstest med kunden. Det är någon från deras sida som ska vara med och              
godkänna, någon som faktiskt ställt kraven. 
 
Helena: Regressionstester då? 
 
Alex: Regressionstester görs hela tiden, så fort det sker en uppdatering. Gärna vill vi ha dessa                
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automatiserade. 
 
Helena: Hur går det till när ni säljer system? 
 
Alex: Kunden får vara med och bestämma allt, så är det ju. Pris är alltid, nja, ofta har de ju                    
inte koll på vad saker kostar. Men vi kommer ju alltid överens med kunden om pris. 
 
Helena: Hur ofta och hur mycket använder ni er av automatiserade tester? Om ja, vilka slags                
tester är det då ni automatiserar? Varför? 
 
Alex: Automatiserade tester i någon form sker i alla projekt. Utvecklarna bygger ju             
enhetstester och de är nog vanligast. Vi kan inte alltid bestämma vilka tester som ska               
automatiseras då kunden måste godkänna. Men enhetstesterna måste nästan alltid          
automatiseras, för annars blir det inte alls bra. Om dessa är felande så förstör det ju för allt                  
som händer därefter. 
 
Helena: Så det är både ni och kunden som bestämmer huruvida automatiserade tester ska              
användas i testfasen? 
 
Alex: Inom mitt projekt har det varit vi, men det är egentligen kunden, det är de som betalar                  
för det. Men kunden vet inte så mycket om det, och när vi då förklarar varför det vore bäst att                    
automatisera så lyssnar de ofta och går med på det. 
 
Helena: Hur fungerar det vid release, hur använder ni er av av- respektive påtoggling av               
funktioner för vissa användare? Hur ställer ni er till konceptet parallel running? 
 
Alex: Mja, det gör vi väl, i den mån vi behöver. 
 
Helena: Om ni inte testade enligt det sätt ni nu testar på, vad tror du skulle hända då? 
 
Alex: Då skulle det bli jättedyrt för kunderna. Om vi bara skulle t.ex. acceptanstesta, skulle               
allt kommas på av användarna och då skulle det bli jättedyrt. Att liksom vänta in alla buggar                 
för användarna att hitta. 
 
Helena: Löper alla testprojekt alltid ut som förväntat? 
 
Alex: I regel gör dom det oftast, det skulle jag säga. Sen finns det såklart vissa undantag. 
 
Helena: Du har berättat att det händer att kunden inte förstår vikten av testningen och därför                
inte gärna lägga mycket tid/resurser där. Hur skulle du önska att alla kunder skulle resonera               
kring test och varför? 
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Alex: Att man kanske skulle förstå värdet av det, det skulle bli så mycket dyrare utan tester.                 
Att man som kund förstår affärsvärdet, att det fanns mer sån kunskap. Ofta måste man               
förhandla med kunden. Man skriver testrapporter innan, för att gardera sig. Det är jätteviktigt!              
“Jag behöver det här och det här för att klara av det här. Om jag inte får det så kommer det                     
inte bli bra.” t.ex, vilket gör så att om det skulle bli dåligt, för att kunden inte valde att lägga                    
tillräckliga resurser på test, så finns det bevis på att vi faktiskt visste om det och förmedlade                 
det till kund i förväg. 
 
Helena: Om en kund velat hålla testandet tillbaka, hur hade ni hanterat det då?              
Kompromissar ni med kunden på något sätt? 
 
Alex: Vi kompromissar med tid. Ibland måste vi jobba mycket mer under kortare tid. Man får                
inte så många resurser som man vill ha ibland. Det är ju alltid kunden som bestämmer då                 
kunden betalar. 
 
Helena: Om ni skulle stöta på konflikter gällande hur mycket/vad som ska testas, är dessa               
konflikter i regel interna eller sker de intressenter emellan? 
 
Alex: De sker inte intressenterna emellan, det är mellan oss och kunden. 
 
Helena: Om ni hade testat system som ni själva skulle använda er av, skulle processen sett                
likadan ut tror du? Vad hade varit likheter/skillnader? I utförande och i resultat? 
 
Alex: Vi skulle nog ha testat mycket mindre, tror jag, eller ja, kanske mer, om det bara var vi                   
som skulle använda det, för det är bara IT-folk som kommer använda det då. Om man får                 
betalt för det är det mycket viktigare att göra ett bra jobb. Det är mer som står på spel. 
 
Helena: När det gäller automatiserade tester, om ni inte hade använt er av dessa, hur hade                
testfasen sett ut då, tror du? 
 
Alex: Då hade saker och ting inte varit lika väl testade, man hade inte kunnat hitta de buggar                  
man hittar nu, pga ingen tid till det. Utvecklarnas enhetstester hade knappt blivit av vilket               
förstört allt annat efterkommande. Jag kan inte komma på några fördelar med att inte använda               
automatiserade tester... 
 
Helena: I en perfekt värld, hur hade du då utformat er testfas? Hade du exempelvis velat ha                 
mer eller mindre tid/resurser/kompetens att arbeta med? Hur hade du fått automatiserade och             
manuella tester att samverka? 
 
Alex: Mer användartester. För att det brukar vara de som hittar grejer som gått förbi oss. Kan                 
tycka att det är ett problem, när man planerar test planerar man inte in de riktiga användarna.                 
För de vet hur man egentligen använder systemet. Man behöver ha dem. Man prioriterar inte               
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det, kunder säger typ att “det ska ni klara”, alltså VI, och “ni borde kunna det bättre för ni                   
jobbar ju med system”, osv. 
 
Helena: Finns det någon möjlighet för er att göra observationer då? Där ni själva kan sitta                
med användare och se hur systemet funkar i förväg? 
 
Alex: Vi gör inga observationer alls, vi har inte specialiserat oss. Det blir som någon kravfas,                
det är de som ska göra det. Inte vi. 
 
Helena: Men om vi går tillbaka till den tidigare frågan, hur hade du i en perfekt värld sett                  
automatiserade tester och manuella tester samverka? 
 
Alex: Alla tester man gör i gränssnitt ska göras automatiskt. De manuella testerna ska vara               
bara “användartester” eller “hur ser det ut” och kanske “kan den här vyn vara på det här                 
sättet”, eller “blir detta jobbigt för användarna, behöver man klicka sju ggr för att komma till                
den här funktionen”. Resten ska vara automatiserat. 
 
Helena: Tidigare nämnde du att kunder ibland kan vara lite “dumsnåla” och inte förstå              
vinningen med automatiserade tester. Hur tror du ni hanterar en situation om det vore så att                
en kund inte förstår vinningen med automatiserade tester? 
 
Alex: Först försöker man förklara hur mycket man vinner på det. Vi kan inte tvinga dem.                
Eller så säger vi att de får en sämre produkt, och då säger de ja men då får det bli så. 
 
Helena: Vad händer sen i fall att de inte går med på det och får en sämre produkt, gnäller                   
kunden på er då systemet inte blev som tänkt? 
 
Alex: Ofta har man en sån tight dialog med kunden så att de förstår att det var de                  
automatiserade testerna eller det andra de “valde bort” som var felet. 

“Billie”, 2018-04-08 

Beata: Vad jobbar du med? 
 
Billie: Jag jobbar som kvalitetsssäkringsspecialist av rekryteringssystem.  
 
Beata: Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
 
Billie: Det är så skiftande. Jag brukar testa internt utvecklade applikationer och jag jobbar              
även med att stötta produktägare med kravning. Jag jobbar också med förberedning av test              
och stöttar QA-teamet för att de ska ha de bästa förutsättningarna för att testa sina system.                
Sen utbildar jag folk i de nya systemen, bland annat supporten. Fungerar som en second line                
support för svårare ärenden som kommer från supporten. 
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Beata: Beskriv vad ditt företag jobbar med. 
 
Billie: Rekryteringsprocesser. 
 
Beata: Vilka typer av system testar ni mest? 
 
Billie: Olika systemstöd för säljare och konsultchefer i sälj- och rekryteringssammanhang.           
System som sköter tillsättning, system där konsulter kan tidsrapportera, system där säljare            
kan manövrera sina kunder.  
 
Beata: Vad är viktigt för ditt företag? 
 
Billie: Tjäna stålar, som alla andra företag, haha.  
 
Beata: Vad är din syn på automatiserade tester? 
 
Billie: Det är något som är jättebra att ha men det är svårt att göra det rätt. Det går att göra                     
massa tester som är helt onödiga. Man måste underhålla hela tiden så att de fortfarande               
funkar, så jag anser att de är bra för monotona tester. Tråkiga tester som inte kräver så mycket                  
hjärnverksamhet är de också bra för, typ regressionstester. De vill man ju automatisera. Finns              
lite olika som vi använder oss av; End-to-end är ju såna som själva klickar runt.  
 
Väldigt smidigt om man får till det rätt bra. Man minimerar tiden det tar att testa från flera                  
timmar till minuter. Ett sånt exempel är webben som har regressionstester som är             
automatiserade. Kunde ta en hel till en halv dag att regressionstesta den förut, men nu går det                 
på en halvtimma med de automatiska testerna. Som sagt, bra och effektivt om man gör det                
rätt.  
 
Beata: När började ni automatisera? 
 
Billie: Våren 2016. Då började regressionstester automatiseras. Innan jobbade vi inte           
testdrivet. Jag ledde två utvecklare i det arbetet under typ ett halvår.  
 
Beata: Vad innebär det att jobba testdrivet? 
 
Billie: Att man skriver tester och utvecklar funktionaliteten efter testerna. Man skriver helt             
enkelt kontinuerligt nya tester. Har hela tiden unit-tester som testar av det man utvecklar. Det               
innebär mindre jobb för den manuella testaren som gör att vi kan testa mer väsentliga saker                
som inte går att automatisera.  
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Beata: Det låter som att du har en väldigt positiv syn på automatiserade tester. 
 
Billie: Jag är väldigt positiv! Det känns väldigt mycket tryggare att kunna releasea mycket              
och tätt inpå istället för att vi ska bränna ut oss och testa sönder oss inför varje release.                  
Eftersom vi inte har så bra fullständig täckning har vi listor på de mest affärskritiska               
funktionerna som vi testar av och låter användaren hittar de buggar som inte är affärskritiska.               
Tills att vi kommer ikapp med automatisering.  
 
Beata: Upplever du att förtroendet minskar då användarna upptäcker buggar? 
 
Billie: Jag upplever absolut att användarna får ett minskat förtroende. Om de kanske hittar en               
lista som inte går att filtrera är det inte så farligt, men för exempelvis vårt system som                 
rekryterarna använder för att följa de jobb de vill tillsätta, fanns det ett väldigt dåligt rykte i                 
början. Men det har börjat släppa nu. Ett konkret exempel är när användaren får ett missnöje                
och att det sprids som en löpeld genom kontoret, innan de tar kontakt med oss här på IT.                  
Vissa användare bryr sig inte ens om att försöka, utan eftersom kollegan säger att funktionen               
X inte fungerar så tänker alla att det inte är något idé. I många fall handlar det om att den                    
första användaren, som tog upp felet med kollegorna, bara använde systemet fel. I vissa fall               
är det ett väldigt minskat förtroende så fort det dyker upp något.  
 
Det har till och med varit så att användare sitter i våra gamla system istället för att de inte ens                    
tar kontakt med oss när något inte fungerar i de nya. För våra kontor i just Tyskland har det                   
hänt flera gånger, att en användare upptäcker en bugg eller fel och inte kontaktar supporten               
utan väntar länge med det. I något ärende någon gång var det en Account Manager som                
skickade in ett ärende halv fem och sa att de inte har kunnat utföra något på hela dagen. De                   
hörde inte av sig på hela dagen.  
 
Beata: Hur ser er användning av automatiserade tester ut idag? 
 
Billie: Användningen idag är att vi har lite av allt men inte full täckning på något. Vi har lite                   
regressionstester och del täckningsgrad av enhetstester. Svårt för att det krävs mycket tid av              
en automatiserare för att skapa och underhålla testerna.  
 
Beata: Vad anser du är styrkorna respektive svagheterna med användning av automatiserade            
tester i relation till era utvecklingsprojekt? 
 
Billie: Styrkorna är att man testar både kod och funktionalitet hela tiden inför varje bygge.               
Om något pajas upptäcks det snabbt. Nu har vi det bara på vissa ställen. Svagheten är att det                  
tar mycket resurser att underhålla och det är svårt att göra det rätt.  
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“Billie”, 2018-05-06 

Beata: Hur använder ni er av black box testing? Hur ser samspelet mellan white box och                
black box testing ut? Använder ni mer av det ena eller andra?  
 
Billie: Vi använder oss av både white- och black box testing, skulle jag säga. Jag har mer                 
kunskap om hur funktionaliteten i vårt gamla system är och vad som ”händer bakom allting”.               
Jag vet helt enkelt om många saker som påverkas när man gör en viss action i något av våra                   
nya system. Vi håller ju på att lämna ett system och bryta upp det, modularisera det om man                  
så vill, i mindre systemkomponenter för att göra dem mer lättillgängliga och förbättra             
arkitekturen. Eftersom jag har stor kompetens om det första systemet och vi översätter många              
actions till de nya systemen så har jag helt enkelt en stor kunskap om vad som händer                 
bakomliggande. Därför vill jag inte kalla det för black box, eftersom jag vet vad som händer                
bakom, men inte heller white box, eftersom jag inte kan programmera och därför inte veta               
vad som händer på detaljnivå. 
  
I vår utvecklingsprocess så använder vi något som kallas för V-modellen. Vi tar fram kraven               
och redan här börjar vi testa vad som är genomförbart och inte. Vi hittar många saker redan i                  
början av V:et som inte fungerar att genomföra, och då ändrar vi kraven. Dock följer vi inte                 
den här V-modellen till punkt och pricka. Men någon form av kravgranskning har vi i början,                
sen testar vi vad som är genomförbart i det gamla systemet, och kan på så vis modifiera                 
kraven vid behov.  
  
Beata: Vad är värdeskapande för ditt företag eller din avdelning? Vilka mål jobbar ni mot? 
  
Billie: Bolaget jag jobbar på är ett separat företag från huvudbolaget. Vårt grundläggande mål              
är att underlätta och effektivisera det administrativa arbetet för våra anställda så att de kan               
generera mervärde åt organisationen. Det som är värdeskapande för just oss är ju då att vi                
skapar och underhåller systemstöd som gör att resten av organisationen kan effektivisera sina             
arbetsprocesser. Deras effektivisering gör att de frigör resurser till att sammankoppla fler            
klienter och konsulter.  
 
Beata: Hur ser avtalsskrivningen ut mellan er och huvudbolaget? Alltså, hur mycket är             
huvudbolaget med i att bestämma exakta systemstöd som de vill ha? 
 
Billie: Vi på IT får mycket egen kreativ frihet i att komma på digitala lösningar åt                
verksamheten. Högst upp finns en styrgrupp med olika nyckelpersoner som sätter mål för             
hela organisationen och generella förbättringar som behöver göras. Detta diskuteras sedan           
med oss på IT som får förtroendet att skapa lämpliga lösningar. Sen har vi självklart               
kontinuerlig kommunikation med verksamheten under utvecklingens gång. Och självklart har          
vi en diskussion med stakeholders angående krav och så, men vi har mycket frihet i att skapa                 
det vi tror kommer hjälpa användarna mest.  
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Beata: Vilka mål jobbar ni mot? 
  
Billie: Vi har OKR:s som är delmål för olika avdelningar som grundas på de tre de målen. 
1. Underlätta för användarna i deras dagliga process. De ska fokusera på att nå sina egna                

mål och våra systemstöd ska underlätta för dem i detta. Exempelvis vid tidrapporteringen             
så ska alla stegen gå fort för att frigöra tid åt arbetarna att göra sina egentliga                
arbetsuppgifter. 

2. Att kunna hjälpa användarna med teknisk support vid behov. Ett konkret exempel på det               
är då vi implementerade vår chattfunktion så att de direkt kan få hjälp om något skulle                
vara fel. 

3. Målet för oss på QA är att se till att leverera hög kvalitet av våra system. Hitta 90procent                   
av de buggar som vi märker. Användarna ska alltså rapportera 10 procent själva. Ett              
exempel på något som det är okej att användarna hittar är att det inte går att filtrera i en                   
lista. Självklart försöker vi hitta alla buggar som kan tänkas finnas, men vi lyckas inte               
med det i dagsläget.  

  
Tidigare har våra mål varit mycket mindre strukturerade. Målen gick i stil med att vi skulle                
”hitta så många buggar som möjligt”, vilket är så pass diffust att det kan vara svårt att arbeta                  
mot. Vi hade inte heller någon strukturerad testprocess, enligt min mening. Vi skrev testfall              
utifrån den nya funktionaliteten och körde dem.  
  
Efter det fick jag och en kollega i uppgift att sätta tydligare mål. Ett av dem var att vi på QA                     
skulle hitta 80 procent av alla buggar, och användarna fick hitta de resterande 20 procent. Nu                
är målet istället att vi på QA ska hitta 90 procent av alla buggar och användarna kan hitta 10                   
procent. 
  
Beata: Hur påverkade de här målen er? 
  
Billie: Det har blivit tydligt vad vårt uppdrag är. Inte bara målet med 80 procent, också                
OKR:s som vi sätter för varje kvartal. Då kan vi konstant fråga oss själva om vi har lyckats                  
uppfylla dem och man vet när man inte uppnår målen.  
  
Det underlättar arbetsprocessen. Jag tycker att det ökar motivationen hos oss och att vår              
arbetsprocess underlättas eftersom det blir lättare att jaga något som är konkret än som är               
diffust. Målsättningarna tycker jag alltså är något väldigt positivt.  
 
Beata: Beskriv hur utvecklingsprocessen ser ut på ditt företag. Hur ser hela            
utvecklingscykeln ut? Vilken utvecklingsmetod använder ni er av, agilt, scrum, lean,           
vattenfall? 
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Billie: Vi försöker använda V-modellen men vi följer den inte fullt ut. Min tolkning är att alla                 
ställen skapar sin en egen process eftersom grundprocessen anpassas till verksamhetens egna            
behov. Man plockar arbetssätt och vanor från olika testmetoder och anpassar detta till             
verksamheten. Något vi vill öka vår användning av är automatisering. Detta för att kunna              
kontrollera stora delar av systemet utan att det tar en halv dag att regressionstesta ett system.                
Jag tror att det definitivt kan öka vår kontinuerliga leverans. Vi skulle då kunna köra upp                
något i produktion utan manuell regressionstestning.  
  
Vi använder oss av mycket diskussion inom grupperna när vi utvecklar, vilket gör att alla               
förstår vikten av testningen. När vi inom QA säger nej till att göra en release, exempelvis, så                 
är det nej. Nyligen hade vi en funktion som skulle släppas men dagen innan insåg jag att den                  
inte höll måttet. Självklart blev vissa inom teamet besvikna över att releasen inte kunde bli               
av, men alla inser vikten av att släppa produkter med hög kvalitet. Så det blir inget mothugg                 
internt.  
  
Vad användarna tycker om försenade releaser vet jag inte, det är stakeholders som i sådana               
fall märker av det. Något jag däremot vet om är att om saker släpps för tidigt så blir det ett                    
väldigt stort missnöje för att saker inte fungerar. Så det är bättre att släppa features med                
eventuella förseningar och högre kvalitet, än att släppa dåliga saker ofta. Det är bättre för               
användarna och ger oss ett bättre rykte.  
  
Beata: Beskriv, gärna utförligt, hur testprocessen ser ut. Vilka är era målsättningar? Hur             
försöker ni hitta buggar, hur verifierar ni att produkten är “fit for purpose”? 
 
Billie: Vi ska se till att det vi släpper ska motsvara kraven på featuren. Dels kontrollerar vi                 
(med vi menar jag det team som jag jobbar i) ofta genomförbarheten av utvecklingen av en                
feature tidigt genom många gemensamma diskussioner kring funktionaliteten. Vi ställer oss           
frågor såsom ”Hur kan våra befintliga processer fungera bättre?” ”Vilket är det bästa sättet att               
utveckla den här featuren på?” QA, UX:are, utvecklare och PO är med i dessa diskussioner.               
Vi har helt enkelt iterationer inom varje iteration. Det tycker jag är bra. Sen vår PO kom in                  
tycker jag att arbetssättet blivit mycket bättre. 
  
Beata: Det låter som att du är med mycket i kravarbetet? 

  
Billie: Det stämmer bra. Eftersom vi utgår från ett stort system när vi skapar våra nya, så blir                  
kunskap om det gamla systemet väldigt viktigt. På många sätt sätter det gamla systemet              
ribban för vad vi kan och inte kan göra. Eftersom jag har jobbat länge här så har jag mycket                   
kunskap om det gamla systemet.  
  
Beata: Du nämnde att er PO har gjort arbetssättet mycket bättre, på vilket sätt har hen gjort                 
det? 
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Billie: Hon fick oss exempelvis att börja använda mockups, vilket knappt var något vi              
använde innan. Diskussionerna har också blivit bättre mellan oss i teamet. Tidigare fick             
utvecklarna en lista med hårda, funktionella krav som de skulle uppfylla med varje feature.              
Nu tar vi istället fram kraven allihopa tillsammans, utifrån ett önskemål från användarna.             
Dessutom är utvecklarna med och testar, till en viss del. Inte bara genom enhetstester. 
  
Jag hade genomgång med utvecklarna som fick regressionstesta våra system. De fick bättre             
förståelse kring vad de måste kolla överallt. Andra team, som inte har gjort detta, har inte                
samma djupgående förståelse för detta.  
 
Beata: Vilka tester är viktigast för er, det vill säga vilka är mest affärskritiska? 
 
Billie: De features som har störst påverkan för den användargruppen skulle jag säga är de               
som är mest affärskritiska. De tester som checkar av motsvarande features har alltså högst              
prioritet. Alla tester prioriteras av mig tillsammans med PO. Omprioriteringar är också            
förekommande, ibland kan vi behöva prioritera in buggar framför annan testning om buggen             
är så affärskritisk att vi behöver fixa den nu på en gång.  
 
Beata: Hur prioriterar ni era tester? 
 
Billie: Som jag tidigare har nämnt. Den affärskritiska funktionaliteten går före annat lall. Det              
är alltid de funktioner som genererar mest pengar (det vill säga: underlättar mest för              
användarna i de arbetsuppgifter som görs oftast) som prioriteras. Då prioriteras också            
testningen av dessa mer. 
 
Beata: Finns det intressenter som ibland vill ha en snabbare testfas, dvs. ge avkall på               
kvaliteten? Blir det konflikter på grund av detta? 
  
Billie: Jag upplever att det internt finns en stor respekt för QA. Säger jag nej till att släppa en                   
grej så är det nej. När vi har sagt nej och utvecklare inte har lyssnat så har det fått stora                    
konsekvenser och arbetslagen har helt enkelt lärt sig den hårda vägen. Mycket handlar om              
hur man lägger fram situationen när man säger nej. Det är viktigt att lyfta fram både kort- och                  
långsiktiga konsekvenser. Om det finns individer i teamet som ändå motsätter sig så är det ju                
bara dumt. Så några interna konflikter på grund av uppskjutna releaser skulle jag inte säga att                
vi har. 
  
Nya designen av webben är ett exempel då vi sa nej till release. I detta fall använder vi oss av                    
en extern systemleverantör som utvecklar åt oss. Vi fick se versionen innan release men vi               
märkte direkt att det inte var godtyckligt, så vi skickade tillbaka det till utvecklarna. De               
lyssnade på oss. En månad av utveckling senare fick vi deras nästa version som inte tyckte                
var okej, men de ville köra upp den till produktion ändå. Vi releasade men det var otroligt                 
mycket problem. Jag tror att leveransen tog dubbelt så lång tid än vad estimatet var.  
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Beata: Hur fungerar det vid release, hur använder ni er av av- respektive påtoggling av               
funktioner för vissa användare? Hur ställer ni er till konceptet parallel running? 
 
Billie: All funktionalitet som vi vill ha i de nya systemen finns inte ännu, så parallell running                 
är därför en nödvändighet. Jag tycker att det är bra att släppa små systemdelar i taget. Det blir                  
lättare för användaren att lära sig lite i taget, inlärningsfasen kan tas lite pö om pö. Om vi                  
skulle ha gjort klart alla system och sen släppt till användarna hade det blivit en extremt                
maffig och riskfylld release. När vi släpper små delar i taget har vi alltid tid att modifiera det                  
som är dåligt.  
  
Vattenfall tycker jag aldrig blir bra – det finns ju ingen vits i att släppa en tsunami över                  
användarna! Dessutom hjälper parallell running vår kontinuerliga leverans. 

  
Beata: Om ni hade testat system som ni sålde, hade processen sett likadan ut då tror du?                 
Vilka eventuella skillnader kan du komma på, gällande utförande och resultat? 
  
Billie: Jag tror det skulle vara rätt annorlunda. Som vi pratade om tidigare är ju externa                
webben till för våra konsulter och klienter, och blir verkligen som ansiktet utåt för oss. Att                
regressionstesta webben inför varje release är ett krav! Användarna får inte hitta något utan vi               
ska hitta allting. Det är ju vårt rykte som står på spel, vår representation utåt.  
  
I alla våra andra system utvecklar vi för våra internt anställda, och då har vi inte lika höga                  
krav på testningen eftersom det finns en lättare attityd internt.  
  
Jag kan tänka mig att kraven på testningen hade varit i stil med kraven för webbteamet om                 
alla våra system hade skapats åt externa kunder. Då skulle det nog utvecklas och testas               
väldigt noggrant, mer noggranna användartester. Jag tror att den eventuella externa kunden            
hade haft mer att säga till om eftersom det blir en annan relation.  

  
På grund av den noggranna testningen har inte webben möjlighet till samma täta             
kontinuerliga leveranser som vi har. Hela webben blir en affärskritisk funktionalitet eftersom            
den är den enda källan till att få in ansökningar från kandidater, och sammankoppling av               
klienter och kandidater är grunden till hela affärsidén. På det stora hela så påverkar alltså               
webben affärsvärdet väldigt mycket.  

  
Beata: I en perfekt värld, hur hade du då utformat er testprocess? Hade du exempelvis velat                
ha mer eller mindre tid/resurser/kompetens att arbeta med? Hur hade du fått automatiserade             
och manuella tester att samverka? 
  
Billie: Jag tycker den fungerar bra nu, jag har faktiskt ingenting jag vill anmärka på. Sedan                
vår nuvarande PO kom in tycker jag att vi har fått en mer dynamisk arbetsmiljö som har                 
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förbättrat både vår kontinuerliga leverans och kvaliteten på det vi utvecklar. Självklart hade             
det varit bra med fler automatiska tester, men jag tycker att det är bra nu.  
  
Beata: Om ni inte testade enligt det sätt ni nu testar på, vad tror du skulle hända då? 
 
Billie: Vi har ju arbetat på lite olika sätt under årens lopp. När vi införde målen för QA så                   
fick vi ett mer strukturerat sätt att arbeta på, vilket direkt påverkade vår testprocess till det                
bättre. Om vi hade testat våra system på det gamla sättet med nuvarande förväntningar hade               
det inte gått bra. Vår nuvarande testprocess är alltså avgörande för att vi ska kunna testa den                 
mängd som vi faktiskt testar.  
 
Väldigt tidigt så jobbade vi enligt vattenfall med planerade releaser varje månad. Vi             
utvecklade och testade grejer och skickade ut dem i en chunk. Då fanns det inte på kartan att                  
göra en extra release eftersom det krävde så otroligt mycket arbete.  
  
Sen började vi gå över till ren scrum. Det är inte lika flexibelt och dynamiskt som vi jobbar                  
nu. När buggar då kom in hamnade vi efter. Efter det började arbeta enligt kanban, en lean                 
metod, och allting blev mycket bättre. Nu har vi börjat använda ett sätt som fungerar för oss,                 
med många egna influenser som passar arbetslaget. Min uppfattning är att ”folk i branschen”              
ofta börjar med scrum eller motsvarande, men att man sen formar sin egna metod med egna                
influenser.  
 
Beata: Om ni skulle missa en deadline, vad skulle hända då? Hur påverkar det ert arbete? 
  
Billie: Alla har mycket förståelse internt så det är ingen fara. Som jag tidigare sa så har vi lärt                   
oss att det inte är bra att stressa ut grejer. Då får man bara göra om det ändå, och det är bättre                      
att göra det innan användarna ser den första versionen. Förutom när det gäller webben då, där                
vi har lite högre krav.  
 
Beata: Hur påverkar teknisk skuld ert arbete? 
 
Billie: Teknisk skuld är ju att man hela tiden skriver halvtaskig kod som man ska ”ta rätt på                  
sen”. Detta gör att utvecklarna förr eller senare måste fixa det, eftersom det inte går att                
ignorera. Kontinuerliga leveransen påverkas negativt då, iterationen blir längre. Jag tycker vi            
är ganska bra på refaktorering. 

Kodning 

Case 1 - “Alex”, 2018-04-11 
 

Respondent: Alex  
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Fråga: Vad har du för arbetsroll?  

Min roll i ett projekt, eller min huvudsakliga 
arbetsuppgift, är att kontrollera kvaliteten 
på det projektet levererar och sedan ge 
rekommendationer om det ska levereras 
eller inte. Jag som testledare ger alltså 
rekommendationen och projektledaren tar 
sedan beslutet om leverans. Jag planerar 
också testerna, lägger upp en strategi för 
hur man ska gå tillväga, skriver testtidplan, 
skriver testfall och sen testar jag lite också. 
Jag skriver också testrapporten där jag 
summerar, beskriver vad jag 
rekommenderar, vad man bör kolla vidare 
på, var man hittade hinder i arbetet, och så 
vidare. Det är mycket dokumentation. 

Kontrollera kvaliteten på det projektet 
levererar 
 
 
Ge rekommendationer 
 
 
Testledare 
 
 
Planerar tester, lägger upp strategi för hur 
man ska gå tillväga, skriver testtidplan, 
skriver testfall, testar lite också. 
 
 
 
Skriver testrapporten där jag summerar, 
beskriver vad jag rekommenderar, vad man 
bör kolla vidare på, var man hittade hinder i 
arbetet. 
 
 
Det är mycket dokumentation. 

 
 

Respondent: Alex  

Fråga: “Så du skriver testfallen men utför 
också tester?” 

 

Ja, det blir så. Även om jag är testledare och 
“ansvarar” över mitt testteam som bara 
testar, så är jag också med och testar ibland 
men det är ju inte min heltidsroll. Jag lägger 
också mycket tid på att administrera och 
samordna möten. Om det dyker upp något 
problem är det jag som lyfter detta till 
projektledaren. Det är mig testarna ska 
vända sig till om det dyker upp något 
problem. 

Ja, det blir så. 
 
Även om jag är testledare så är jag också 
med och testar ibland, men det är inte min 
heltidsroll. 
 
Lägger mycket tid på att administrera och 
samordna möten. 
 
Om det dyker upp problem är det jag som 
lyfter det. 
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Det är till mig testarna ska vända sig vid 
problem. 

 
 

Respondent: Alex  

Fråga: “Använder ni automatiserade 
tester i ditt team?” 

 

Vi använder det, men inte i mitt team med 
det vi jobbar med just nu. Ofta är det dem 
med de mer tekniska rollerna som jobbar 
med det, och då är det främst utvecklarna. I 
mitt team har utvecklarna tidigare jobbat 
med automatiserade tester. Hos oss generellt 
är det inte de anställda med testroll som 
jobbar med automatiserade tester, utan 
utvecklare. Detta kan man såklart ifrågasätta 
egentligen, då de som skriver koden också 
ska skriva de automatiserade testerna, vilket 
kan leda till ett “blint” utförande, då de inte 
ser felen i sin kod, Ungefär som när man 
skriver en text och missar stavfel på grund 
av att man själv skrivit den och läser den 
som man tror man skrivit den, om du förstår 
vad jag menar. 

Ja, men inte i det vi jobbar med nu. 
 
 
Det är främst utvecklarna som jobbar med 
automatiserade tester. I mitt team har 
utvecklarna jobbat med det tidigare. 
 
 
Det är generellt inte de med en testroll som 
jobbar med automatiserade tester, utan 
utvecklare. Detta kan man såklart 
ifrågasätta egentligen, då de som skriver 
koden också ska skriva de automatiserade 
testerna, vilket kan leda till ett “blint” 
utförande. 

 
 

Respondent: Alex  

Fråga: “Hur har användningen av 
automatiserade tester sett ut historiskt 
sett på ditt företag, om du känner till 
det?” 

 

Ja men gud, det var mycket mindre förr. Nu 
har det blivit så att man pratar om test och 
om automatiserade tester mycket mer än för 
bara tre år sedan då jag började jobba. test 
över huvud taget har blivit en mycket större 
del av utvecklingsprocessen idag. Det går 
inte att ens sälja in en produkt till en kund 

Det var mycket mindre förr. 
 
Nu pratar man om test och automatiserade 
tester mycket mer än för tre år sedan då jag 
började jobba. 
 
Test överhuvudtaget har blivit en mycket 
större del idag. 
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och säga att man inte tänkt testa den, om 
man nu velat det. Kunden kommer aldrig 
köpa produkten då. Man pratar mycket mer 
om kvalitet idag, och det går hand i hand 
med test. 

 
 
Det går inte att sälja in en produkt till en 
kund och säga att man inte tänkt testa den. 
 
Kunden kommer aldrig köpa produkten då. 
 
Man pratar mycket mer om kvalitet idag, 
och det går hand i hand med test. 

 
 

Respondent: Alex  

Fråga: ”Varför tror du att det blivit så, att 
det blivit viktigare med test idag 
gentemot förr?” 

 

Det har nog blivit så för att man idag inte 
tolererar att det blir fel, på grund av att man 
är så pass beroende av IT-lösningar. Nu är 
det lika dåligt om t.ex. BankID ligger nere 
en hel dag som om en storbank legat nere en 
hel dag, på grund av att så många använder 
BankID. Statusen som teknik fått för att 
man som användare kräver en annan 
kvalitet på produkten man använder, än vad 
man gjorde förr. Om Nelly.se hade haft en 
buggig hemsida, där man velat beställa ett 
par skor men t.ex. fått en jacka istället, hade 
ingen velat handla där och de hade tappat 
alla sina kunder. På grund av att kunder är 
extremt beroende av sina IT-tjänster och 
därmed kräver att de ska hålla hög kvalitet, 
har test blivit nåt man pratar mycket mer 
om. 

Idag tolererar man inte att det blir fel, på 
grund av att man är så pass beroende av 
IT-lösningar. 
 
 
Idag är det lika dåligt att BankID ligger nere 
som om en storbank legat nere en hel dag. 
 
 
 
Statusen som teknik fått för att man som 
användare kräver en annan kvalitet på 
produkten man använder. 
 
 
Om Nelly.se haft en buggig hemsida hade 
de tappat alla sina kunder. 
 
 
 
 
På grund av att kunder är extremt beroende 
av sina IT-tjänster och därmed kräver att de 
ska hålla hög kvalitet, pratar man mer om 
test idag. 
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Respondent: Alex  

Fråga: “Vad tycker du om 
automatiserade tester generellt? Är de 
positiva för arbetet du utför eller bidrar 
de negativt?” 

 

Jag tycker de är jättebra. Allra främst tar de 
ju bort monotona arbetsuppgifter som 
testarna annars skulle behövt utföra, vilka 
ofta är väldigt tråkiga. Man slipper mycket 
tråkigt arbetet helt enkelt, som manuell 
testare. Men det kommer aldrig vara så att 
man kan automatisera allt, det kommer 
alltid behövas den mänskliga faktorn, men 
det kommer bli mindre och mindre 
manuella tester, det tror jag. 
 
Det som är svårt med automatiserade tester 
är att underhålla dem. Gör man en ny 
deploy, till exempel en gång i veckan, går 
det inte att underhålla dem. Då måste man 
redigera dem hela tiden, vilket är något jag 
varit med om ibland glöms bort och då kan 
orsaka stora fel istället. Men det är som är 
bra är ju att man alltid kan gå in och se var 
testerna smällt liksom och varför. Men jag 
tror inte att det ens går att inte ha 
automatiserade tester idag, just på grund av 
att man måste ha kvalitet på det man 
levererar. Det skulle ta så mycket längre tid 
utan dem. Man undviker mycket problem 
med att ha automatiserade tester. 

Jag tycker de är jättebra. 
 
Allra främst tar de ju bort monotona 
arbetsuppgifter som testarna annars skulle 
behövt utföra, vilka ofta är tråkiga. 
 
Slipper mycket tråkigt arbete. 
 
 
Men det kommer aldrig vara så att man kan 
automatisera allt, det kommer alltid 
behövas den mänskliga faktorn, men det 
kommer bli mindre och mindre. 
 
 
 
 
 
Det som är svårt med automatiserade tester 
är att underhålla dem. 
 
Gör man en ny deploy, ex en gång i 
veckan, går det inte att underhålla dem. 
 
Då måste man redigera dem hela tiden, 
vilket ibland glöms bort och då kan orsaka 
stora fel. 
 
 
Det som är bra är att man alltid kan gå in 
och se var de smällt och varför. 
 
 
Jag tror inte det inte går att ha 
automatiserade tester idag, just på grund av 
att man måste ha kvalitet på det man 
levererar. 
 
Det skulle ta så mycket längre tid utan dem. 
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Man undviker mycket problem med att ha 
automatiserade tester. 

 
 

Respondent: Alex  

Fråga: “Hur tror du inställningen för 
automatiserade tester är i ditt team?” 

 

Den är överlag positiv, men det är däremot 
många som kan tycka att det är svårt. 
Främst på grund av att de inte kan med de 
verktyg som används eller det språk som 
används, så många tycker det kan vara 
komplicerat. 

Den är överlag positiv. 
 
Många kan tycka att det är svårt. 
 
Främst på grund av att de inte kan de 
verktyg eller det språk som används. 
 
 
Så många tycker det är komplicerat. 

 
 

Respondent: Alex  

Fråga “Har du något ytterligare du skulle 
vilja tillägga vad gäller automatiserade 
tester och effektiviteten av testfasen?” 

 

Jag tycker att automatiserade tester är det 
som är det mest kostnadseffektiva sättet. 
Men det är ju också den här grejen där 
beställare kan vara lite “dumsnåla” när det 
gäller automatiserade tester. I ett projekt jag 
var med i valde beställaren bort 
automatiserade tester på grund av att de 
ansåg det bli för dyrt, med det ledde istället 
till att mitt team fick sitta hela sommaren 
och testa, vilket i slutändan troligare blev 
dyrare för kunden och tog betydligt längre 
tid. 

Jag tycker automatiserade tester är det 
mest kostnadseffektiva sättet. 
 
Beställare kan vara lite “dumsnåla” när det 
gäller automatiserade tester. 
 
I ett projekt jag var med i valde beställaren 
bort automatiserade tester på grund av 
kostnaden. 
 
Ledde till att mitt team fick sitta hela 
sommaren och testa, vilket i slutändan blev 
dyrare för kunden och tog betydligt längre 
tid. 

 
 

Respondent: Alex  
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Fråga: “Varför tror du beställare väljer 
bort automatiserade tester på det sätt du 
beskrev?” 

 

Jag tror att man tycker det ser dyrt ut med 
automatiserade tester, men sen i slutändan 
så… Jag känner att det dels handlar om 
okunskap, men också lite om… ja det 
kanske är en dålig parallell men 
avbetalning. Om man betalar 100kr/mån 
och inte tänker på slutsumman känns det 
bättre än att punga ut hela summan på en 
gång för nypriset. Man tänker inte på att de 
där 100kr/mån med ränta och så blir mycket 
mer pengar i slutändan. 

Man tycker det ser dyrt ut med 
automatiserade tester. 
 
 
Jag känner att det dels handlar om 
okunskap. 
 
En dålig parallell är avbetalning. Om man 
betalar 100kr/mån och inte tänker på 
slutsumman känns det bättre än att punga 
ut hela summan på en gång för nypriset. 
 
Man tänker inte på räntan. 

 

Case 1 - “Alex”, 2018-04-11 
 

Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Vilket är ditt företags affärsidé? 
Vilka riktar ni er mot, vilket/vilka behov 
önskar ni att fylla?” 

 

Em.. Asså det är väl egentligen att hur vi 
riktar oss, alltså vi går ut på en marknad och 
i vissa fall söker vi upp kunderna, och i 
andra fall söker kunderna upp oss. Att 
kunderna går ut med förfrågan om en tjänst 
och så svarar vi på det. 

 
 
Ge lösningar på kunders behov 

 
 

Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Okej. Så i vissa fall söker ni upp 
kunden och i andra fall söker kunden 
upp er för affärsmöjligheter. Har det 
alltid fungerat så? Jag tänker på även 
innan omorganisationen av företaget?“ 

 

 

67 



Beata Ring 
Helena Holmberg 

 
 

Nja, omorganisationen gjorde man för att 
man skulle försöka samla alla 
resurskonsulter och IT på ett ben. Vi gjorde 
inte bara den omorganisationen utan också 
en annan, och för att få mer spetskompetens 
i våra bolag. Innan var det olika människor 
som jobbade med olika saker på alla kontor, 
men de splittrade upp det för att få bättre 
sammanhållning inom bolagen. 

 
 
 
 
 
Få mer spetskomtepens 
 
 
 
Bättre sammanhållning inom bolagen 

 
 

Respondent: Alex 2017-05-08 

Fråga: “Vad skulle du säga är 
värdeskapande för ditt Delbolag, och för 
ditt företag?” 

 

Inom vårt delbolag skulle jag säga är 
kulturen, främst. Att man tar in likasinnade 
personer, att man har samma värderingar. 
Värderingar står högt på agendan när det 
handlar om oss. På något sätt blir det ändå 
att allt handlar om oss, kulturen i bolaget, 
att det ska vara högt i tak. Man har nära till 
sin närmsta chef. Man drivs väldigt mycket 
av entreprenörskap. Inga beslut tas av VD, 
vilket är jättebra. 

 
Kulturen viktig 

 
 

Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Vilken modell använder ni er av; 
vattenfallsmodellen, scrum, lean, agile?” 

 

Agila scrum-team försöker vi jobba i. Sen är 
det beroende när man är hos kund. Alla 
säger att de jobbar agilt, men sen jobbar de 
vattenfall. Det är så sjukt att de säger att de 
jobbar agilt, men sen gör de inte det. När vi 
får “bestämma” så är det agilt, så agilt som 
det går det vill säga. Det går inte att jobba 
hur agilt som helst när man har en budget. 

Agilt, scrum 
 
 
Kunden bestämmer 
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Agilt ska man kunna slänga in saker och det 
ska i slutändan inte bli så dyrt, men det blir 
det ändå. 

 
Även agilt blir dyrt 

 

Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Varför tror du att det är så?”  

Allt blir alltid dyrare, för man estimerar 
alltid för lite tid, speciellt, och tid kostar 
pengar. När man är resurskonsult är det 
skönt för då är det någon utomstående som 
estimerat, för då slipper man få problem. 

 
Svårt att estimera kostnad och tid 

 

Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Vad är det som tar tid ofta, mer 
tid än förväntat?” 

 

Allt tar tid, skaffa datorer, installera miljöer, 
allt. Datorerna blir försenade, och man 
måste vänta och kan inte jobba. 

 
Många kostnader utanför själva 
utvecklingen 

 

Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Beskriv hur utvecklingsprocessen 
ser ut i ditt projekt?” 

 

Just nu, i det projekt jag jobbar, gör vi ju 
allt. Vi har mycket friare tyglar i detta 
projekt, till skillnad från andra projekt jag 
jobbat i, där kunden varit mer involverad. 
Vi kör alla tester, acceptanstester också. Jag 
är acceptanstestare, jag är den som ska 
godkänna acceptanstesterna. På samma sätt 
är jag även inhyrd som systemtestare, vilket 
gör att jag själv godkänner det jag också 
levererat. Det är inte alltid jättebra. Men när 
jag acceptanstestar sitter jag ju tillsammans 
med de andra acceptanstestarna. 

 
 
 
Acceptanstestning 
 
 
Systemtestning 
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Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Vad automatiserar ni för tester 
i ditt projekt?” 

 

Allting som man måste göra återupprepade 
gånger försöker vi automatisera. Till 
exempel regressionstester. Men när man 
jobbar mot kund så kan vi ju inte helt 
bestämma. 

 
 
Automatiserar alla upprepande tester 

 

Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Releasar ni i ditt projekt allt till 
kunden samtidigt eller releasar ni en 
feature i taget?” 

 

 Iom att det inte är “vi”, dock gör ju jag det i 
mitt befintliga projekt, men normalt sett är 
det inte vi som acceptansgodkänner, vi 
jobbar i sprintar. För slutanvändaren 
kommer det ofta som en leverans, men när 
man jobbar med förvaltning så, men under 
den slutperioden är ju kunden med och 
godkänner. Men inte för dem som ska 
acceptansgodkänna, de har gått igenom det 
flera gånger. I den gamla traditionella 
testledarrollen ska man bara leda, men nu 
ingår testning också. Om man blir 
acceptanstestledare som folk hos oss är, så 
är man ju på kundens sida.  

 
Sprintar 
 
Slutanvändaren ser en enda leverans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Både test- och ledarroll 

 
 

Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Regressionstestar ni hela tiden 
när en ny uppdatering skett eller bara 
innan ni releasar?” 

 

För att man ens ska kunna bygga ut en 
miljö, till testmiljö, måste man genomföra 
automatiserade tester. Det är inte ens 

 
Automatiserade tester en nödvändighet 
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möjligt att göra det utan. Då är det 
enhetstester, men det blir ju 
regressionstester. 

 

Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Hur försöker ni hitta buggar? 
Hur jobbar ni med täckningsgrader?” 

 

Täckningsgrader, procent, är helt beroende 
på projektet. Vi är inte inhyrda för att hitta 
de mest affärskritiska, för de kan kunden 
hitta själva. Det är alltid kunden som 
bestämmer om det är något vi inte ska testa. 
De har ju hyrt in oss av en anledning. Ofta 
om det händer är det pga att det blir för dyrt. 
Då det inte är värt det, då det är något som 
inte är hela världen, då det inte gör något 
om det här finns här, etc. 

 
 
Kunden bestämmer täckningsgrad 
 
 
 

 

Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Hur mycket testar ni inför en 
release? Är det enbart det mest 
affärskritiska? Finns det någon särskild 
prioriteringsordning för de funktioner ni 
testar?” 

 

Ja, först enhetstestar man, sen 
integrationstestar man, sen leder det till 
systemtest/acceptanstest med kunden. Det är 
någon från deras sida som ska vara med och 
godkänna, någon som faktiskt ställt kraven. 

 
Fyra testnivåer 

 

Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Regressionstester då?”  

Regressionstester görs hela tiden, så fort det 
sker en uppdatering. Gärna vill vi ha dessa 
automatiserade. 

 
Konstanta regressionstester 
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Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Hur går det till när ni säljer 
system?” 

 

Kunden får vara med och bestämma allt, så 
är det ju. Pris är alltid, nja, ofta har de ju 
inte koll på vad saker kostar. Men vi 
kommer ju alltid överens med kunden om 
pris. 

 
Kunden bestämmer 
 
Beror på kostnad 

 

Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Hur ofta och hur mycket 
använder ni er av automatiserade tester? 
Om ja, vilka slags tester är det då ni 
automatiserar? Varför?” 

 

Automatiserade tester i någon form sker i 
alla projekt. Utvecklarna bygger ju 
enhetstester och de är nog vanligast. Vi kan 
inte alltid bestämma vilka tester som ska 
automatiseras då kunden måste godkänna. 
Men enhetstesterna måste nästan alltid 
automatiseras, för annars blir det inte alls 
bra. Om dessa är felande så förstör det ju för 
allt som händer därefter. 

Automatisering i alla projekt 
 
 
Enhetstester 

 

Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Så det är både ni och kunden som 
bestämmer huruvida automatiserade 
tester ska användas i testfasen?” 

 

Inom mitt projekt har det varit vi, men det 
är egentligen kunden, det är de som betalar 
för det. Men kunden vet inte så mycket om 
det, och när vi då förklarar varför det vore 
bäst att automatisera så lyssnar de ofta och 
går med på det. 

 
Kunden bestämmer angående 
automatisering 
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Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Hur fungerar det vid release, hur 
använder ni er av av- respektive 
påtoggling av funktioner för vissa 
användare? Hur ställer ni er till 
konceptet parallel running?” 

 

Mja, det gör vi väl, i den mån vi behöver.  

 

Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Om ni inte testade enligt det sätt 
ni nu testar på, vad tror du skulle hända 
då?” 

 

Då skulle det bli jättedyrt för kunderna. Om 
vi bara skulle t.ex. acceptanstesta, skulle allt 
kommas på av användarna och då skulle det 
bli jättedyrt. Att liksom vänta in alla buggar 
för användarna att hitta. 

 
 
Balans ger billigare leverans 

 

Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Löper alla testprojekt alltid ut 
som förväntat?” 

 

I regel gör dom det oftast, det skulle jag 
säga. Sen finns det såklart vissa undantag. 

Följer ofta planen 

 

Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Du har berättat att det händer att 
kunden inte förstår vikten av testningen 
och därför inte gärna lägga mycket 
tid/resurser där. Hur skulle du önska att 
alla kunder skulle resonera kring test och 
varför?” 

 

Att man kanske skulle förstå värdet av det, 
det skulle bli så mycket dyrare utan tester. 
Att man som kund förstår affärsvärdet, att 

Kunden förstår inte 
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det fanns mer sån kunskap. Ofta måste man 
förhandla med kunden. Man skriver 
testrapporter innan, för att gardera sig. Det 
är jätteviktigt! “Jag behöver det här och det 
här för att klara av det här. Om jag inte får 
det så kommer det inte bli bra.” t.ex, vilket 
gör så att om det skulle bli dåligt, för att 
kunden inte valde att lägga tillräckliga 
resurser på test, så finns det bevis på att vi 
faktiskt visste om det och förmedlade det till 
kund i förväg. 

Kompetensglapp mellan kund och 
leverantör 
 
 
 
Kundkontakt, kommunikation för att bygga 
broar 
 
 
 
Gardering 

 

Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Om en kund velat hålla testandet 
tillbaka, hur hade ni hanterat det då? 
Kompromissar ni med kunden på något 
sätt?” 

 

Vi kompromissar med tid. Ibland måste vi 
jobba mycket mer under kortare tid. Man får 
inte så många resurser som man vill ha 
ibland. Det är ju alltid kunden som 
bestämmer då kunden betalar. 

Kompromiss med tid 
 
 
Kunden bestämmer 

 

Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Om ni skulle stöta på konflikter 
gällande hur mycket/vad som ska testas, 
är dessa konflikter i regel interna eller 
sker de intressenter emellan?” 

 

De sker inte intressenterna emellan, det är 
mellan oss och kunden. 

Eventuella konflikter mellan kund och 
leverantör 

 

Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Om ni hade testat system som ni 
själva skulle använda er av, skulle 
processen sett likadan ut tror du? Vad 
hade varit likheter/skillnader? I 
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utförande och i resultat?” 

Vi skulle nog ha testat mycket mindre, tror 
jag, eller ja, kanske mer, om det bara var vi 
som skulle använda det, för det är bara 
IT-folk som kommer använda det då. Om 
man får betalt för det är det mycket 
viktigare att göra ett bra jobb. Det är mer 
som står på spel. 

 
Mer eller mindre testning 
 
 
Om man får betalt blir det viktigare med test 

 

Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “När det gäller automatiserade 
tester, om ni inte hade använt er av dessa, 
hur hade testfasen sett ut då, tror du?” 

 

Då hade saker och ting inte varit lika väl 
testade, man hade inte kunnat hitta de 
buggar man hittar nu, pga ingen tid till det. 
Utvecklarnas enhetstester hade knappt blivit 
av vilket förstört allt annat efterkommande. 
Jag kan inte komma på några fördelar med 
att inte använda automatiserade tester... 

 
Automatisering ger noggrannare tester 
 
 
 
Inga fördelar med att inte använda 
automatiserade tester 

 

Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “I en perfekt värld, hur hade du 
då utformat er testfas? Hade du 
exempelvis velat ha mer eller mindre 
tid/resurser/kompetens att arbeta med? 
Hur hade du fått automatiserade och 
manuella tester att samverka?” 

 

Mer användartester. För att det brukar vara 
de som hittar grejer som gått förbi oss. Kan 
tycka att det är ett problem, när man 
planerar test planerar man inte in de riktiga 
användarna. För de vet hur man egentligen 
använder systemet. Man behöver ha dem. 
Man prioriterar inte det, kunder säger typ att 
“det ska ni klara”, alltså VI, och “ni borde 

 
Fler användartester önskas 
 
 
 
 
Kunden bestämmer 
 
Kompetensglapp mellan kund och 
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kunna det bättre för ni jobbar ju med 
system”, osv. 

leverantör 

 
 

Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Finns det någon möjlighet för er 
att göra observationer då? Där ni själva 
kan sitta med användare och se hur 
systemet funkar i förväg?” 

 

Vi gör inga observationer alls, vi har inte 
specialiserat oss. Det blir som någon 
kravfas, det är de som ska göra det. Inte vi. 

 
Ej specialiserat 

 

Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Men om vi går tillbaka till den 
tidigare frågan, hur hade du i en perfekt 
värld sett automatiserade tester och 
manuella tester samverka?” 

 

Alla tester man gör i gränssnitt ska göras 
automatiskt. De manuella testerna ska vara 
bara “användartester” eller “hur ser det ut” 
och kanske “kan den här vyn vara på det här 
sättet”, eller “blir detta jobbigt för 
användarna, behöver man klicka sju ggr för 
att komma till den här funktionen”. Resten 
ska vara automatiserat. 

 
Endast manuella användar- och 
gränssnittstester 
 
 
Användarvänlighet 

 

Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Tidigare nämnde du att kunder 
ibland kan vara lite “dumsnåla” och inte 
förstå vinningen med automatiserade 
tester. Hur tror du ni hanterar en 
situation om det vore så att en kund inte 
förstår vinningen med automatiserade 
tester?” 
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Först försöker man förklara hur mycket man 
vinner på det. Vi kan inte tvinga dem. Eller 
så säger vi att de får en sämre produkt, och 
då säger de ja men då får det bli så. 

 
 
Kunden bestämmer 

 

Respondent: Alex 2018-05-08 

Fråga: “Vad händer sen i såna fall, 
gnäller kunden på er då systemet inte 
blev som tänkt?” 

 

Ofta har man en sån tight dialog med 
kunden så att de förstår att det var de 
automatiserade testerna eller det andra de 
“valde bort” som var felet. 

 
Kontinuerlig kommunikation med kund 

 
 

Case 2 - “Billie”, 2018-04-08 
 

Respondent: Billie 2018-04-08 

Fråga: “Vad jobbar du med?”  

Jag jobbar som kvalitetsssäkringsspecialist 
av rekryteringssystem. 

Kvalitetssäkringsspecialist 

 
 

Respondent: Billie 2018-04-08 

Fråga: “Hur ser en vanlig arbetsdag ut 
för dig?” 

 

Det är så skiftande. Jag brukar testa intern 
utvecklade applikationer och jag jobbar 
även med att stötta produktägare med 
kravning. Jag jobbar med förberedning av 
test. Stöttar QA-teamet för att de ska ha de 
bästa förutsättningarna för att testa sina 
system. Utbildar folk i de nya systemen, 
bland annat supporten. Fungerar som en 
second line support för svårarare ärenden 

Det är skiftande. 
 
Jag brukar testa internt utvecklade 
applikationer och jobbar med att stötta 
produktägare med kravning. 
 
Jag jobbar med förberedning av test. 
 
Stöttar QA-teamet för att de ska ha bästa 
förutsättningarna för att testa sina system. 
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som kommer från supporten. Utreda hur 
funktionalitet funkar, krav, bugg. 

 
Utbildar folk i de nya systemen. 
 
Fungerar som en second line-support för 
svårare ärenden som kommer från 
supporten. 

 
 

Respondent: Billie 2018-04-08 

Fråga: “Beskriv vad ditt företag jobbar 
med?” 

 

Rekryteringsprocesser. Rekryteringsprocesser. 

 
 

Respondent: Billie 2018-04-08 

Fråga: “Vilka typer av system testar ni 
mest?” 

 

Olika systemstöd för säljare och 
konsultchefer i sälj- och 
rekryteringssammanhang. System som 
sköter tillsättning, system där konsulter kan 
tidsrapportera.  

Olika systemstöd 
 
System som sköter tillsättning, system där 
konsulter kan tidsrapportera. 

 
 

Respondent: Billie 2018-04-08 

Fråga: “Vilken är din syn på 
automatiserade tester?” 

 

Det är något som är jättebra att ha men det 
är svårt att göra det rätt. Det går att göra 
massa helt onödiga. Måste underhålla hela 
tiden så att de fortfatande funkar. Bra för 
monotona tester. Tråkiga testesr som inte 
kräver så mycket hjärnverksamhet. 
Regressionstester. De vill man ju 
automatisera. Finns olika; End-to-end är ju 
såna som själva klickar runt. 
 

Jättebra att ha men svårt att göra det rätt. 
 
Det går att göra massa helt onödiga. 
 
Måste underhålla hela tiden så att de 
fortfarande funkar. 
 
Bra för monotona tester, tråkiga tester som 
inte kräver så mycket hjärnverksamhet. 
 
Regressionstester, de vill man ju 
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Väldigt smidigt om man får till det rätt bra. 
Man minimerar tiden det tar att testa från 
flera timmar till minuter. Ett sånt exempel 
är webben som har regressionstester som är 
automatiserade. Kunde ta en hel till en halv 
dag att regressionstesta förut, men nu går 
det på en halvtimma. Som sagt, bra och 
effektivt om man gör rätt. 

automatisera. 
 
 
 
 
Väldigt smidigt om man får till det bra. 
 
Man minimerar tiden det tar att testa från 
flera timmar till minuter. 
 
 
 
 
 
Bra och effektivt om man gör rätt. 

 
 

Respondent: Billie 2018-04-08 

Fråga: “När började ni automatisera?”  

Våren 2016. Då började regressionstester 
automatiseras. Innan jobbade vi inte 
testdrivet. Jag ledde två utvecklare i det 
arbetet under typ ett halvår. 

Våren 2016. 
 
Då började regressionstester att 
automatiseras. 

 
 

Respondent: Billie 2018-04-08 

Fråga: “Vad innebär det att jobba 
testdrivet?” 

 

Att man skriver tester och utvecklar 
funktionaliteten efter testerna. Man skriver 
helt enkelt kontinuerligt nya tester. Har hela 
tiden unit-tester som testar av det man 
utvecklar. Det innebär mindre jobb för den 
manuella testaren som gör att vi kan testa 
mer väsentliga saker som inte går att 
automatisera. 

Att man skriver testerna och utvecklar 
funktionaliteten efter testerna. 
 
Man skriver kontinuerligt nya tester. 
 
Har hela tiden unit-tester som testar av det 
man utvecklar. 
 
Innebär mindre jobb för den manuella 
testaren, som gör att vi kan testa mer 
väsentliga saker som inte går att 
automatisera. 
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Respondent: Billie 2018-04-08 

Fråga: “Det låter som att du har en 
positiv syn på automatiserade tester.” 

 

Jag är väldigt positiv! Det känns väldigt 
mycket tryggare att kunna releasea mycket 
och tätt inpå istället för att vi ska bränna ut 
oss och testa sönder oss inför varje release. 
Eftersom vi inte har så bra fullständig 
täckning har vi listor på de mest 
affärskritiska funktionerna som vi testar av 
och låter användaren hittar de buggar som 
inte är affärskritiska. Tills att vi kommer 
ikapp med automatisering. 

Jag är väldigt positiv! 
 
Känns positivt att kunna releasa mycket och 
tätt inpå istället för att vi ska bränna ut oss 
och testar sönder oss inför varje release. 
 
 
Har inte fullständig täckning 
 
Listor med de mest affärskritiska 
funktionerna som vi testar. 
 
Låter användaren hitta de buggar som inte 
är affärskritiska. 

 
 

Respondent: Billie 2018-04-08 

Fråga: “Upplever du att förtroendet 
minskar hos användarna då de 
upptäcker buggar?” 

 

Jag upplever absolut att användarna får ett 
minskat förtroende. Om de kanske hittar en 
lista som inte går att filtrera är det inte så 
farligt, men för exempelvis vårt system som 
rekryterarna använder för att följa de jobb 
de vill tillsätta, fanns det ett väldigt dåligt 
rykte i början. Men det har börjat släppa nu. 
Ett konkret exempel är när användaren får 
ett missnöje och att det sprids som en löpeld 
genom kontoret. Vissa användare bryr sig 
inte ens om att försöka, utan eftersom 
kollegan säger att funktionen Y inte 
fungerar så tänker alla att det inte är något 
idé. I många fall handlar det om att den 
första användaren, som tog upp felet med 

Upplever absolut att användarna får ett 
minskat förtroende. 
 
 
 
 
 
Fanns ett väldigt dåligt rykte i början, men 
det har börjat släppa nu. 
 
 
Ett konkret ex är när användaren får ett 
missnöje och att det sprids som en löpeld 
genom kontoret. 
 
Vissa användare bryr sig inte om att ens 
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kollegorna, bara använde systemet fel. I 
vissa fall är det ett väldigt minskat 
förtroende så fort det dyker upp något. 
 
Det har till och med varit så att de sitter i 
våra gamla system istället för att de inte ens 
tar kontakt med oss när något inte fungerar i 
de nya. Just Tyskland har det hänt med flera 
gånger. Nåt ärende nån gång var det en AM 
som skickade in ett ärende halv fem och sa 
att de inte har kunnat utföra något på hela 
dagen. De hörde inte av sig på hela dagen. 

försöka, eftersom att kollegan Y säger att 
funktionen inte funkar så tänker alla att det 
inte är någon idé. 
 
 
 
I många fall handlar det om att den första 
kollegan bara använde systemet fel. 
 
 
 
 
 
 
 
Det har till och med varit så att de sitter i 
våra gamla system istället, för att de inte 
ens tar kontakt med oss när det inte 
fungerar i det nya. 

 
 

Respondent: Billie 2018-04-08 

Fråga: “Hur ser er användning av 
automatiserade tester ut idag?” 

 

Användningen idag är att vi har lite av allt 
men inte full täckning på något. VI har lite 
regressionstester, del täckningsgrad av 
enhetstester. Svårt för att det krävs mycket 
tid av en automatiserare för att skapa och 
underhålla testerna. 

Vi har lite av allt med inte full täckning på 
något. 
 
Vi har lite regressionstester, del 
täckningsgrad för enhetstester. 
 
Det är svårt för det krävs mycket tid av en 
automatiserare för att skapa och underhålla 
testerna. 

 
 

Respondent: Billie 2018-04-08 

Fråga: “Vad anser du är styrkorna 
respektive svagheterna med användning 
av automatiserade tester i relation till era 
utvecklingsprojekt?” 
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Styrkorna är att man testar både kod och 
funktionalitet hela tiden inför varje bygge. 
Om något pajas upptäcks det snabbt. Nu har 
vi det bara på vissa ställen. Svagheten är att 
det tar mycket resurser att underhålla och 
det är svårt att göra det rätt.  

Styrkor är att man testar både kod och 
funktionalitet hela tiden inför varje bygge. 
 
Om något pajas upptäcks det snabbt. 
 
Svagheten är att det tar mycket resurser att 
underhålla och det är svårt att göra det rätt. 

 

Case 2 - “Billie”, 2018-05-06 
 

Respondent: Billie 2018-05-06 

Fråga: “Hur använder ni er av black box 
testing? Hur ser samspelet mellan white 
box och black box testing ut? Använder 
ni mer av det ena eller andra? ” 

 

Vi använder oss av både white- och black 
box testing, skulle jag säga. Jag har mer 
kunskap om hur funktionaliteten i vårt 
gamla system är och vad som ”händer 
bakom allting”. Jag vet helt enkelt om 
många saker som påverkas när man gör en 
viss action i något av våra nya system. Vi 
håller ju på att lämna ett system och bryta 
upp det, modularisera det om man så vill, i 
mindre systemkomponenter för att göra dem 
mer lättillgängliga och förbättra 
arkitekturen. Eftersom jag har stor 
kompetens om det första systemet och vi 
översätter många actions till de nya 
systemen så har jag helt enkelt en stor 
kunskap om vad som händer 
bakomliggande. Därför vill jag inte kalla det 
för black box, eftersom jag vet vad som 
händer bakom, men inte heller white box, 
eftersom jag inte kan programmera och 
därför inte veta vad som händer på 
detaljnivå. 
  

Både och 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parallel running 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kravställning enligt “V-modellen” 
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I vår utvecklingsprocess så använder vi 
något som kallas för V-modellen. Vi tar 
fram kraven och redan här börjar vi testa 
vad som är genomförbart och inte. Vi hittar 
många saker redan i början av V:et som inte 
fungerar att genomföra, och då ändrar vi 
kraven. Dock följer vi inte den här 
V-modellen till punkt och pricka. Men 
någon form av kravgranskning har vi i 
början, sen testar vi vad som är 
genomförbart i det gamla systemet, och kan 
på så vis modifiera kraven vid behov. 

 
 
 
 
 
 
 
Egna influenser 

 

Respondent: Billie 2018-05-06 

Fråga: “Vad är värdeskapande för ditt 
företag eller din avdelning? Vilka mål jobbar 
ni mot?” 

 

Bolaget jag jobbar på är ett separat företag 
från huvudbolaget. Vårt grundläggande mål 
är att underlätta och effektivisera det 
administrativa arbetet för våra anställda så 
att de kan generera mervärde åt 
organisationen. Det som är värdeskapande 
för just oss är ju då att vi skapar och 
underhåller systemstöd som gör att resten av 
organisationen kan effektivisera sina 
arbetsprocesser. Deras effektivisering gör 
att de frigör resurser till att sammankoppla 
fler klienter och konsulter.  

 
 
 
Effektivisera åt huvudbolag 
 
 
 
 
 
 
 
Frigöra resurser 

 
 

Respondent: Billie 2018-05-06 

Fråga: “Hur ser avtalsskrivningen ut mellan 
er och huvudbolaget? Alltså, hur mycket är 
huvudbolaget med i att bestämma exakta 
systemstöd som de vill ha?” 

 

Vi på IT får mycket egen kreativ frihet i att 
komma på digitala lösningar åt 
verksamheten. Högst upp finns en styrgrupp 

 
Frihet  
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med olika nyckelpersoner som sätter mål för 
hela organisationen och generella 
förbättringar som behöver göras. Detta 
diskuteras sedan med oss på IT som får 
förtroendet att skapa lämpliga lösningar. 
Sen har vi självklart kontinuerlig 
kommunikation med verksamheten under 
utvecklingens gång. Och självklart har vi en 
diskussion med stakeholders angående krav 
och så, men vi har mycket frihet i att skapa 
det vi tror kommer hjälpa användarna mest.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perception of testing 

 
 

Respondent: Billie 2018-05-06 

Fråga: “Vilka mål jobbar ni mot?”  

Vi har OKR:s som är delmål för olika 
avdelningar som grundas på de tre de 
målen. 
1.     Underlätta för användarna i deras 

dagliga process. De ska fokusera på att 
nå sina egna mål och våra systemstöd 
ska underlätta för dem i detta. 
Exempelvis vid tidrapporteringen så ska 
alla stegen gå fort för att frigöra tid åt 
arbetarna att göra sina egentliga 
arbetsuppgifter. 

2.     Att kunna hjälpa användarna med 
teknisk support vid behov. Ett konkret 
exempel på det är då vi implementerade 
vår chattfunktion så att de direkt kan få 
hjälp om något skulle vara fel. 

3.     Målet för oss på QA är att se till att 
leverera hög kvalitet av våra system. 
Hitta 90procent av de buggar som vi 
märker. Användarna ska alltså 
rapportera 10 procent själva. Ett 
exempel på något som det är okej att 
användarna hittar är att det inte går att 
filtrera i en lista. Självklart försöker vi 

 
 
 
 
 
 
Effektivisera huvudbolagets affärsprocesser 
 
 
 
 
 
 
 
 
Support 
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hitta alla buggar som kan tänkas finnas, 
men vi lyckas inte med det i dagsläget.  

  
Tidigare har våra mål varit mycket mindre 
strukturerade. Målen gick i stil med att vi 
skulle ”hitta så många buggar som möjligt”, 
vilket är så pass diffust att det kan vara svårt 
att arbeta mot. Vi hade inte heller någon 
strukturerad testprocess, enligt min mening. 
Vi skrev testfall utifrån den nya 
funktionaliteten och körde dem.  
  
Efter det fick jag och en kollega i uppgift att 
sätta tydligare mål. Ett av dem var att vi på 
QA skulle hitta 80 procent av alla buggar, 
och användarna fick hitta de resterande 20 
procent. Nu är målet istället att vi på QA 
ska hitta 90 procent av alla buggar och 
användarna kan hitta 10 procent. 

 
 
 
 
 
Tidigare ostrukturerade mål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 procent vs 10 procent 

 
 

Respondent: Billie 2018-05-06 

Fråga: “Hur påverkar de här målen er?”  

Det har blivit tydligt vad vårt uppdrag är. 
Inte bara målet med 80 procent, också 
OKR:s som vi sätter för varje kvartal. Då 
kan vi konstant fråga oss själva om vi har 
lyckats uppfylla dem och man vet när man 
inte uppnår målen.  
  
Det underlättar arbetsprocessen. Jag tycker 
att det ökar motivationen hos oss och att vår 
arbetsprocess underlättas eftersom det blir 
lättare att jaga något som är konkret än som 
är diffust. Målsättningarna tycker jag alltså 
är något väldigt positivt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetsprocess underlättas 
 
Motivation ökar 
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Respondent: Billie 2018-05-06 

Fråga: “Beskriv hur 
utvecklingsprocessen ser ut på ditt 
företag. Hur ser hela utvecklingscykeln 
ut? Vilken utvecklingsmetod använder 
ni er av, agilt, scrum, lean, vattenfall?” 

 

Vi försöker använda V-modellen men vi 
följer den inte fullt ut. Min tolkning är att 
alla ställen skapar sin en egen process 
eftersom grundprocessen anpassas till 
verksamhetens egna behov. Man plockar 
arbetssätt och vanor från olika testmetoder 
och anpassar detta till verksamheten. Något 
vi vill öka vår användning av är 
automatisering. Detta för att kunna 
kontrollera stora delar av systemet utan att 
det tar en halv dag att regressionstesta ett 
system. Jag tror att det definitivt kan öka vår 
kontinuerliga leverans. Vi skulle då kunna 
köra upp något i produktion utan manuell 
regressionstestning. 
 
Vi använder oss av mycket diskussion inom 
grupperna när vi utvecklar, vilket gör att 
alla förstår vikten av testningen. När vi 
inom QA säger nej till att göra en release, 
exempelvis, så är det nej. Nyligen hade vi 
en funktion som skulle släppas men dagen 
innan insåg jag att den inte höll måttet. 
Självklart blev vissa inom teamet besvikna 
över att releasen inte kunde bli av, men alla 
inser vikten av att släppa produkter med hög 
kvalitet. Så det blir inget mothugg internt.  
  
Vad användarna tycker om försenade 
releaser vet jag inte, det är stakeholders som 
i sådana fall märker av det. Något jag 
däremot vet om är att om saker släpps för 
tidigt så blir det ett väldigt stort missnöje för 
att saker inte fungerar. Så det är bättre att 
släppa features med eventuella förseningar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vill öka automatisering 
 
 
 
Automatisering kan förbättra kontinuerlig 
leverans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QA:s beslut väger tungt 
 
 
 
 
Kvalitet viktigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hellre försenat och hög kvalitet 
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och högre kvalitet, än att släppa dåliga saker 
ofta. Det är bättre för användarna och ger 
oss ett bättre rykte. 

 
 
 

Respondent: Billie 2018-05-06 

Fråga: “Beskriv, gärna utförligt, hur 
testprocessen ser ut. Vilka är era 
målsättningar? Hur försöker ni hitta 
buggar, hur verifierar ni att produkten är 
“fit for purpose”?” 

 

Vi ska se till att det vi släpper ska motsvara 
kraven på featuren. Dels kontrollerar vi 
(med vi menar jag det team som jag jobbar 
i) ofta genomförbarheten av utvecklingen av 
en feature tidigt genom många 
gemensamma diskussioner kring 
funktionaliteten. Vi ställer oss frågor såsom 
”Hur kan våra befintliga processer fungera 
bättre?” ”Vilket är det bästa sättet att 
utveckla den här featuren på?” QA, UX:are, 
utvecklare och PO är med i dessa 
diskussioner. Vi har helt enkelt iterationer 
inom varje iteration. Det tycker jag är bra. 
Sen vår PO kom in tycker jag att arbetssättet 
blivit mycket bättre. 

 
 
 
 
Genomförbarhet kontrolleras tidigt 
 
 
 
 
 
 
 
Kontinuerlig dialog  

 
 

Respondent: Billie 2018-05-06 

Fråga: “Det låter som att du är med mycket 
i kravarbetet?” 

 

Det stämmer bra. Eftersom vi utgår från ett 
stort system när vi skapar våra nya, så blir 
kunskap om det gamla systemet väldigt 
viktigt. På många sätt sätter det gamla 
systemet ribban för vad vi kan och inte kan 
göra. Eftersom jag har jobbat länge här så 

 
 
 
Gamla systemet avgör  
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har jag mycket kunskap om det gamla 
systemet.  

 
 

Respondent: Billie 2018-05-06 

Fråga: “Du nämnde att er PO har gjort 
arbetssättet mycket bättre, på vilket sätt har 
hen gjort det?” 

 

Hon fick oss exempelvis att börja använda 
mockups, vilket knappt var något vi 
använde innan. Diskussionerna har också 
blivit bättre mellan oss i teamet. Tidigare 
fick utvecklarna en lista med hårda, 
funktionella krav som de skulle uppfylla 
med varje feature. Nu tar vi istället fram 
kraven allihopa tillsammans, utifrån ett 
önskemål från användarna. Dessutom är 
utvecklarna med och testar, till en viss del. 
Inte bara genom enhetstester. 
  
Jag hade genomgång med utvecklarna som 
fick regressionstesta våra system. De fick 
bättre förståelse kring vad de måste kolla 
överallt. Andra team, som inte har gjort 
detta, har inte samma djupgående förståelse 
för detta.  

 
 
Mockups underlättar 
 
 
 
 
 
 
Större frihet i kravspecifikation 

 
 

Respondent: Billie 2018-05-06 

Fråga: “Vilka tester är viktigast för er, det vill 
säga är mest affärskritiska?” 

 

De features som har störst påverkan för den 
användargruppen skulle jag säga är de som 
är mest affärskritiska. De tester som checkar 
av motsvarande features har alltså högst 
prioritet. Alla tester prioriteras av mig 
tillsammans med PO. Omprioriteringar är 
också förekommande, ibland kan vi behöva 
prioritera in buggar framför annan testning 

 
 
 
Störst avkastning - högst prio 
 
 
 
Mest affärskritiskt - högst prio 
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om buggen är så affärskritisk att vi behöver 
fixa den nu på en gång. 

 
 

Respondent: Billie 2018-05-06 

Fråga: “Hur prioriterar ni era tester?”  

Som jag tidigare har nämnt. Den 
affärskritiska funktionalitet går före annat 
lall. Det är alltid de funktioner som 
genererar mest pengar (det vill säga: 
underlättar mest för användarna i de 
arbetsuppgifter som görs oftast) som 
prioriteras. Då prioriteras också testningen 
av dessa mer. 

 
 
 
Mest affärskritiskt - högst prio 

 
 

Respondent: Billie 2018-05-06 

Fråga: “Finns det intressenter som ibland 
vill ha en snabbare testfas, det vill säga ge 
avkall på kvaliteten? Blir det konflikter på 
grund av detta?” 

 

Jag upplever att det internt finns en stor 
respekt för QA. Säger jag nej till att släppa 
en grej så är det nej. När vi har sagt nej och 
utvecklare inte har lyssnat så har det fått 
stora konsekvenser och arbetslagen har helt 
enkelt lärt sig den hårda vägen. Mycket 
handlar om hur man lägger fram situationen 
när man säger nej. Det är viktigt att lyfta 
fram både kort- och långsiktiga 
konsekvenser. Om det finns individer i 
teamet som ändå motsätter sig så är det ju 
bara dumt. Så några interna konflikter på 
grund av uppskjutna releaser skulle jag inte 
säga att vi har. 
  
Nya designen av webben är ett exempel då 
vi sa nej till release. I detta fall använder vi 
oss av en extern systemleverantör som 

 
 
QA väger tungt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intern kompetens 
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utvecklar åt oss. Vi fick se versionen innan 
release men vi märkte direkt att det inte var 
godtyckligt, så vi skickade tillbaka det till 
utvecklarna. De lyssnade på oss. En månad 
av utveckling senare fick vi deras nästa 
version som inte tyckte var okej, men de 
ville köra upp den till produktion ändå. Vi 
releasade men det var otroligt mycket 
problem. Jag tror att leveransen tog dubbelt 
så lång tid än vad estimatet var.  

 
 
 
Extern leverantör 

 
 

Respondent: Billie 2018-05-06 

Fråga: “Hur fungerar det vid release, hur 
använder ni er av av- respektive påtoggling 
för av funktioner för vissa användare? Hur 
ställer ni er till konceptet parallell running?” 

 

All funktionalitet som vi vill ha i de nya 
systemen finns inte ännu, så parallell 
running är därför en nödvändighet. Jag 
tycker att det är bra att släppa små 
systemdelar i taget. Det blir lättare för 
användaren att lära sig lite i taget, 
inlärningsfasen kan tas lite pö om pö. Om vi 
skulle ha gjort klart alla system och sen 
släppt till användarna hade det blivit en 
extremt maffig och riskfylld release. När vi 
släpper små delar i taget har vi alltid tid att 
modifiera det som är dåligt.  
  
Vattenfall tycker jag aldrig blir bra – det 
finns ju ingen vits i att släppa en tsunami 
över användarna! Dessutom hjälper parallell 
running vår kontinuerliga leverans. 

 
 
 
Parallel running - nödvändighet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vattenfall inte bra 

 

Respondent: Billie 2018-05-06 

Fråga: “Om ni hade testat system som ni 
sålde, hade processen sett likadan ut 
då tror du? Vilka eventuella skillnader 
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kan du komma på, gällande utförande 
och resultat?” 

Jag tror det skulle vara rätt annorlunda. Som 
vi pratade om tidigare är ju externa webben 
till för våra konsulter och klienter, och blir 
verkligen som ansiktet utåt för oss. Att 
regressionstesta webben inför varje release 
är ett krav! Användarna får inte hitta något 
utan vi ska hitta allting. Det är ju vårt rykte 
som står på spel, vår representation utåt.  
  
I alla våra andra system utvecklar vi för 
våra internt anställda, och då har vi inte lika 
höga krav på testningen eftersom det finns 
en lättare attityd internt.  
  
Jag kan tänka mig att kraven på testningen 
hade varit i stil med kraven för webbteamet 
om alla våra system hade skapats åt externa 
kunder. Då skulle det nog utvecklas och 
testas väldigt noggrant, mer noggranna 
användartester. Jag tror att den eventuella 
externa kunden hade haft mer att säga till 
om eftersom det blir en annan relation.  

  
På grund av den noggranna testningen har 
inte webben möjlighet till samma täta 
kontinuerliga leveranser som vi har. Hela 
webben blir en affärskritisk funktionalitet 
eftersom den är den enda källan till att få in 
ansökningar från kandidater, och 
sammankoppling av klienter och kandidater 
är grunden till hela affärsidén. På det stora 
hela så påverkar alltså webben affärsvärdet 
väldigt mycket.  

 
 
 
 
Högre kvalitet för systemstöd som går ut 
externt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Högre kvalitet för systemstöd som går ut 
externt 
 
 
 
 
 
 

 

Respondent: Billie 2018-05-06 

Fråga: “I en perfekt värld, hur hade du 
då utformat er testprocess? Hade du 
exempelvis velat ha mer eller mindre 
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tid/resurser/kompetens att arbeta med? 
Hur hade du fått automatiserade och 
manuella tester att samverka?” 

Jag tycker den fungerar bra nu, jag har 
faktiskt ingenting jag vill anmärka på. 
Sedan vår nuvarande PO kom in tycker jag 
att vi har fått en mer dynamisk arbetsmiljö 
som har förbättrat både vår kontinuerliga 
leverans och kvaliteten på det vi utvecklar. 
Självklart hade det varit bra med fler 
automatiska tester, men jag tycker att det är 
bra nu.  

 
 
 
 
 
Bättre kontinuerlig leverans 
 
 
Vill ha fler automatiska tester 
 

 

Respondent: Billie 2018-05-06 

Fråga: “Om ni inte testade enligt det sätt 
ni nu testar på, vad tror du skulle hända 
då?” 

 

Vi har ju arbetat på lite olika sätt under 
årens lopp. När vi införde målen för QA så 
fick vi ett mer strukturerat sätt att arbeta på, 
vilket direkt påverkade vår testprocess till 
det bättre. Om vi hade testat våra system på 
det gamla sättet med nuvarande 
förväntningar hade det inte gått bra. Vår 
nuvarande testprocess är alltså avgörande 
för att vi ska kunna testa den mängd som vi 
faktiskt testar.  
 
Väldigt tidigt så jobbade vi enligt vattenfall 
med planerade releaser varje månad. Vi 
utvecklade och testade grejer och skickade 
ut dem i en chunk. Då fanns det inte på 
kartan att göra en extra release eftersom det 
krävde så otroligt mycket arbete.  
  
Sen började vi gå över till ren scrum. Det är 
inte lika flexibelt och dynamiskt som vi 
jobbar nu. När buggar då kom in hamnade 
vi efter. Efter det började arbeta enligt 

 
 
 
 
 
 
 
 
90 procent vs 10 procent nödvändigt för 
mängden som passerar test 
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kanban, en lean metod, och allting blev 
mycket bättre. Nu har vi börjat använda ett 
sätt som fungerar för oss, med många egna 
influenser som passar arbetslaget. Min 
uppfattning är att ”folk i branschen” ofta 
börjar med scrum eller motsvarande, men 
att man sen formar sin egna metod med 
egna influenser.  

Anpassat till verksamheten 

 

Respondent: Billie 2018-05-06 

Fråga: “Om ni skulle missa en deadline, 
vad skulle hända då? Hur påverkar det 
ert arbete?” 

 

Alla har mycket förståelse internt så det är 
ingen fara. Som jag tidigare sa så har vi lärt 
oss att det inte är bra att stressa ut grejer. Då 
får man bara göra om det ändå, och det är 
bättre att göra det innan användarna ser den 
första versionen. Förutom när det gäller 
webben då, där vi har lite högre krav. 

 
Stor intern förståelse 

 

Respondent: Billie 2018-05-06 

Fråga: “Hur påverkar teknisk skuld ert 
arbete?” 

 

Teknisk skuld är ju att man hela tiden 
skriver halvtaskig kod som man ska ”ta rätt 
på sen”. Detta gör att utvecklarna förr eller 
senare måste fixa det, eftersom det inte går 
att ignorera. Kontinuerliga leveransen 
påverkas negativt då, iterationen blir längre. 
Jag tycker vi är ganska bra på refaktorering. 

 
 
 
 
 
Teknisk skuld ger försämrad kontinuerlig 
leverans 
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