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En studie i kodkvalitet vid applikationsutveckling för Android

Sammanfattning

De senaste åren har en ny form av mjukvaruprodukt vuxit fram, nämligen den 
mobila applikationen till smarta telefoner med operativsystemen Android och iOS. 
En del applikationsprojekt blir kampanjer på några veckor medan en del blir lång-
livade applikationer som lever över flera år. 

Jag har själv arbetat med applikationer som har mer än ett år gammal kodbas. För
utvecklare är det lätt att vara noggranna med enhetstester och designval i början 
av ett projekt, men när fler personer deltar och kodbasen växer blir det lätt dålig 
kodhygien.

Mitt fokusområde för den här rapporten handlar om vad Android-programmerare 
kan göra för att bibehålla god kodkvalitet över ett långlivat Androidprojekt. Hur bra 
fungerar tidigare kända kvalitetsprinciper och utvecklingsprocesser? Arbetet är 
baserat på en intervjustudie med svenska utvecklare inom mobilbranschen. 

A study of software code quality in Android development

Abstract

A new kind of software has grown up during the last couple of years: The mobile 
application market for Android and iOS smartphone. Some application projects 
become campaign products and some stay alive for a long time. 

I have personally worked with old software code bases for application products. 
Most software developers are meticulous with the software design and unit tests in
the beginning of projects, but when then code base grows larger and older, the 
quality may get worse. 

My focus for this paper is how to maintain high code quality in a long lived Android
project. How good are known practices and development processes applied on 
the Android platform? This work is based on an interview study with Swedish 
application developers. 



Förord

Det här är mitt andra påbörjade examensarbete, det första påbörjades år 2011 på 
mobilspelföretaget Fabrication games. Jag blev anställd på konsultföretaget 
Springworks AB innan examensarbetet blev avslutat. Eftersom jag fokuserade på 
mitt nya arbete blev det lite tid över för examensarbetet och jag valde att inte 
färdigställa mitt dåvarande examensarbete.

Fyra år senare har jag fått mer praktiska erfarenheter i arbetet som applikations-
utvecklare på Springworks, där jag hjälpt till att utveckla flera applikationer som än
idag lever och är populära. Fabrication Games köptes 2012 upp av King som har 
byggt flera populära spel på sin spelmotor, bland annat Candy Crush Saga med 
flera hundra miljoner nedladdningar och vid varje tidpunkt miljontals aktiva 
spelare. 

Jag vill passa på att tacka alla mina kollegor och mentorer på Springworks, 
Fabrication games och King. Där har jag lärt känna många kompetenta människor
med stor erfarenhet och bred syn på hur man gör mjukvaruprodukter av god 
kvalitet. Jag vill dessutom tacka mina intervjuobjekt som ställt upp. Ett speciellt 
tack till Erik Junberger på Spotify som presenterade deras imponerande lösning. 

Ämnet för examensarbetet dök upp när jag arbetade i ett applikationsprojekt för en
stor aktör på den svenska marknaden tillsammans med Peter Larsson som var 
projektledare och Nicklas Fernström som jag programmerade applikationerna 
med. Både Peter och Nicklas har varit inspirerande och lärt mig mycket under 
tidens gång. Vi utvecklade en avancerad produkt, med en tämligen snäv tidsram, 
där kvaliteten till viss del blev lidande under projektets gång. Jag tog med mig 
många erfarenheter från det projektet och under alla efterföljande projekt har jag 
mer och mer insett hur viktigt det är med god kod och utförliga tester. Det har tagit 
mig ett par år att skriva bra tester till Android-applikationer och nu vill jag lära mig 
hur andra applikationsföretag ser på saken. 

Ett stor stöd från institutet och skolans sida har Stefan Arnborg varit, som 
medverkat och hjälpt mig i detta arbete. Även ett extra tack till alla som hjälpt mig 
på Springworks AB och Kristofer Esset Sommestad för intressanta tech talks inom
området.

Simon Kotlinski
Stockholm 2015-04-27
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 Inledning

1 Inledning

1.1 Introduktion

Denna rapport bygger på en intervjustudie om hur programmerare arbetar när de 
utvecklar applikationer till Android. I årtionden har metoder och verktyg tagits 
fram för mjukvaru-utveckling på servrar och datorer. Syftet med det här examens-
arbetet är att reda ut hur dessa metoder och verktyg appliceras inom app-
utveckling för Android.

Jag har själv arbetat flera år med Androidutveckling och med kollegor som har 
erfarenhet från 90-talet inom systemutveckling. Vi har flera gånger fastnat i 
diskussioner om Androids brister, både i verktyg och designmönster. I gamla 
utvecklingsprocesser sparades testerna som sista steg i utvecklingsprocessen, 
men i dag finns det modernare teorier som Extrem programmering där testerna 
ska skrivas innan nästa rad produktionskod. 

Android förespråkar själva inte klassiska enhetstester, utan har designat 
systemet att köra testerna på telefonerna. Vanliga enhetstester som tar några 
sekunder att utföra, kan med testramverket till Android ta minuter. Först ska 
applikationen installeras på en smartphone, för att sedan köra testerna. Arbets-
sätt som testdriven utveckling i Extrem programmering blir inte applicerbara när 
testerna tar flera minuter att köra. Befintliga designmönster som model-view-
controller är heller inte helt lätta att applicera på Androids programstruktur. 

Mitt mål med arbetet är att, från ett mjukvarukvalitetsperspektiv, ta reda på ett till-
vägagångssätt för företag att ta fram Androidapplikationer. Detta tänker jag ta 
reda på genom att intervjua svenska Androidutvecklare. 
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1.2 Problemformulering

Ett projekt för en mobilapplikation kan få en långlivad kodbas med flera år på 
nacken. Under tiden kommer det nya telefoner, nya operativsystemuppdateringar
och nya riktlinjer för hur applikationer ska användas och hur användargränssnittet
ska bete sig. Det är inte heller omöjligt att det kommer nya krav och funktions-
förfrågningar från beställare och kunder. 

När koden blir gammal och användare stöter på problem i produkten krävs 
uppdateringar och nya tester. Vid dessa tester finns det en risk att nya små 
ändringar kan få effekter som påverkar hela applikationen, därför är det viktigt att 
testa igenom hela applikationen innan en ny release. Hur dagens utvecklare 
arbetar med testning och kanske ännu intressantare: hur de skulle vilja jobba om 
de fick fria tyglar, är frågor som jag ska försöka besvara. Testar de för hand, 
skriver de enhetstester, skriver de automatiserade tester eller finns det andra 
tekniker som jag inte ens tänkt på?

Under flera årtionden har det tagits fram designmönster och verktyg för att 
utveckla system. Något jag märkt när jag jobbat med erfarna kollegor på Android-
plattformen är att det saknas inbyggda verktyg och till viss del designmönster för 
att trygga kodkvaliteten. Varför är Android sämre än andra plattformar på just 
detta? Hur appliceras befintliga teorier och verktyg på Androidklienten?

Det finns flera parametrar som gör Android unikt jämfört med andra plattformar. 
Som nämnt i introduktionen förespråkar Google inte vanliga enhetstester, det tar 
lång tid att kompilera och bygga till enhet och det finns divergeringsproblem. 
Några av de problem som inte går att undvika är de 21 olika API-nivåerna, att 
tillverkarna har sina egna varianter av operativsystemet, olika skärmupplösningar
och att man som utvecklare ska stödja diverse olika lokaliseringar som språk och 
enhetsformatering. Det finns fler test som kan vara svåra att åstadkomma som 
exempelvis svag uppkoppling, minnesproblem och hantering av programvaru-
uppdateringar. 
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1.3 Syfte och mål

Syftet med rapporten är att i en intervjustudie fastställa en utvecklingsmetodik som
gör att företag kan bibehålla god mjukvarukvalitet i sina Android-projekt. Genom 
rapporten undersöker jag hur stora svenska företag arbetar för att nå hög kod-
kvalitet och vilka verktyg, teorier och värdegrunder de lever efter. Jag har själv 
jobbat med applikationsutveckling i olika former sedan 2011 och har upplevt 
svårigheter att säkerställa kodkvaliteten i Androidprojekt. 

När en applikation släpps till marknaden ska alla utvecklare kunna luta sig tillbaka
och känna att de har gjort ett bra jobb. Att släppa en ny version till Google Play 
ska inte vara förknippat med stress, oro eller ångest.

Är det möjligt att implementera tidigare testmetoder från tidigare programmerings-
miljöer? Om det är för omständligt, hur delas istället testningen upp? För stora 
system kanske det är viktigare med många enhetstester, medan det på en 
applikation kanske läggs mer tyngd på användargränssnittstester eller användar-
tester. 

1.4 Frågeställningar

Problemformuleringen leder mig till följande frågeställning: 

● Hur bör ett företag arbeta för att upprätthålla god kvalitet i långlivade 
Android-projekt?

För att kunna besvara den frågan har jag även tänkt reda ut följande punkter: 

● Vad menas med mjukvarukvalitet och hur mäts den i ett Android-projekt? 
● Vad är en agil mjukvarumetodik och vad har den för betydelse på 

mjukvarukvaliteten av ett applikationsprojekt?
● Vilka verktyg finns för att förebygga och upptäcka buggar?
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1.5 Avgränsningar

Den här rapporten fokuserar enbart på operativsystemet Android. Det finns 
många praktiska exempel att visa upp, men jag ska försöka att hålla projektet på 
ett teoretiskt plan. Överlag beskriver jag kortfattat varje tema om kodkvalitet, 
eftersom det är ett brett ämne. Ett tema är hur koden kan designas och jag har 
valt en rimlig nivå för examensarbetets syfte. Fokus ligger på att försöka ge en 
övergripande bild. Jag kommer inte gå alltför djupt in på vad som är bra kod, 
snarare vilka tekniker och principer som finns för att göra koden testbar.

Jag kommer inte heller sätta något större fokus på ekonomi eller produktägarens 
roll i projektet. Exempelvis hur mycket en bugg kostar att lösa, hur mycket en 
olöst bugg i produktion kostar etcetera. Hur buggar hanteras efter de blivit 
upptäckta och verktyg för debugging hamnar utanför ramen av detta examens-
arbete.

Det finns många kvalitetsverktyg på marknaden som löser liknande problem. Jag 
kommer inte jämföra specifika verktyg med varandra, utan snarare berätta om 
verktygsfamiljer som löser ett problem. Jag kommer nämna några verktyg jag har
personlig erfarenhet av. Vissa verktyg kostar att använda, men dessa siffror 
riskerar att bli utdaterade, därför låter jag läsaren själv leta vidare efter priser och 
göra egna val av verktyg inom varje verktygsfamilj.

Jag har inspirerats av Alexanderssons (2011) arbete: Applikationsutveckling till 
smarttelefoner. Han har gått in på utvecklingsprocesser och det är en fin rapport 
om man vill gå djupare in på det ämnet. Dock har han bara inriktat sig på mindre 
projekt. 

Jag började studera designmönster inom Android, men har valt att bara nämna 
de mest centrala. Det skulle finnas utrymme för fler kapitel om detta ämne. Andra
ämnen jag varit inne och snuddat på är Project Management, det verkar 
intressant att fördjupa sig i, men låter det vara för den här gången. 
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1.6 Begreppsdefinitioner

ADB - Android debug brigde, ett verktyg för att utföra kommandon på telefonen 
från datorn. 

API - Applikation programming interface, ett systems gränssnitt. Exempelvis har 
Android ett gränssnitt för att komma åt enhetens funktioner. 

App - förkortning för engelskans application eller svenska applikation. Är ett 
program som körs på Androidenheter. Exempel på applikationer är epost-klienter,
väderprognos, musikspelare och webbläsaren i smarttelefonen.

Branch - Den befintliga kodbasen kopieras till en branch. Ofta arbetar utvecklare 
på en lokal branch som sedan mergas tillbaka när funktionen är färdig. 

Byggserver - En server som har tillgång till kodbasen och kan ”bygga” nya 
installationsfiler av applikationen. 

Commit - En utvecklare gör ett bidrag till kodbasen genom att ”committa” kod-
ändringar. 

Dependency Injection - Ett designmönster där moduler är löst kopplade och 
därför går enklare att fejka beroenden vid testning.

IDE - Integrated Development Environment. Verktyg som utvecklare skriver sin 
programkod i. 

JVM - Java Virtual Machine, en virtuell java-maskin som javaprogram körs på. 

Klient - En typ av klient är Android. Andra klienter är Mac, PC och iPhone. 

KPI - Key performance indicator, nyckeltal för att mäta hur bra ett system 
presterar. 

Master branch - Branchen som utvecklarna utgår från och mergar tillbaka till. 

Merge - Ett uttryck som används för att sammanfoga två versioner av samma 
kodbas. Ofta arbetar flera utvecklare med utgångspunkt från samma kodbas. När
deras arbete sedan sammanfogas kallas det för att merga koden.

Mjukvarukvalitet och kodkvalitet - båda dessa varianter förekommer i texten och 
de är synonyma. 

Mock - En fejkad representation av en klass där det går att definiera vilket 
tillstånd och värden som ska returneras vid metodanrop. 

Model-view-controller - Ett designmönster för system inom system-utveckling. 

PDA - Personal digital assistant. En handdator, föregångaren till smartphones. 

Release - Tillfället då en applikationen släpps på Google Market och blir 
tillgänglig för användare.

SDK - Software Development Kit, utvecklar-verktyg för att kunna bygga 
applikationer till Android. 

Smartphone/Smarttelefon - jag syftar helt enkelt på telefonen som Android- 
applikationen körs på. 

XP - Extrem programmering, en arbetsprocess för att utveckla mjukvara. 
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1.7 Disposition

Under bakgrunden ger jag kortfattad information om smarttelefonens bakgrund 
och Androids historia, samt tankarna bakom mjukvarukvalitet. Jag har studerat 
de grundläggande bitarna av testning och hur de kombineras med utvecklings-
processer för att öka systemets tillförlitlighet. Syftet är att mina ämnen från 
bakgrunden i slutet ska flyta samma och bli intervjufrågor som besvarar min 
frågeställning. 

Androidkapitlet ger en djupare beskrivning av vad Androidsystemet är och vad en
utvecklare som ska utveckla applikationer till plattformen bör ta hänsyn till. Här 
försöker jag ge en bild av Androids divergensproblem. Det finns flera tillverkar-
varianter av operativsystemet, 21 API-nivåer samt flera storlekar och densiteter 
av skärmarna att ta hänsyn till. 

Under kapitlet koddesign fokuserar jag på hur koden för en applikation bör 
designas för att kunna applicera enhetstester. Det finns många böcker om 
designmönster och hur kod bör ser ut, detta område är begränsat till grund-
läggande delar i denna rapport.

Som Royce (1970) skriver handlar mjukvarukvalitet om att övertyga kunden att 
betala för tester. Olika projekt har olika krav och kapitlet utvecklingsmetoder 
handlar om olika sätt att ta fram produkter. Är kunden beredd att betala för att 
konsultföretaget ska jobba med mjukvarukvaliteten, eller prioriteras tester bort?
Under kapitlet försöker jag reda ut hur testerna kommer in i de olika typerna av 
utvecklingsprocesser.

Kapitlet testning handlar om vilka olika nivåer och metoder av tester som finns. 
Testning och mjukvarukvalitet går hand i hand och under intervjuerna undersöks 
vilka tester som utvecklare föredrar och implementerar i sina projekt. Tester av 
koden och mjukvaran är ett sätt att förhindra att buggar kommer ut i produktion. 
Under kapitlet buggar behandlar jag ämnet om just fel i mjukvaran. 

Jag kommer även titta närmare på olika verktyg för att höja kodkvaliteten. Här 
redovisar jag något exempel av verktyg under varje kategori. Det blir en 
intressant jämförelse att se i vilken grad respondenterna använder verktyg för att 
förebygga buggar. 

Metodval är en djupare beskrivning av hur jag valt att få svar på min 
frågeställning. Avslutningsvis följer en objektiv avhandling följt av min subjektiva 
sammanfattning och slutsatser där jag presenterar mina resultat. 
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2 Bakgrund
Under detta avsnitt kommer jag dels beskriva smarttelefonens bakgrund och dels
beskriva mjukvarukvalitet och dess historia. Styckena om smarttelefonens 
historia bygger mycket på information från Wikipedia och för den som vill ha en 
djupare bakgrund finns det mer information under smartphones.

2.1 Pålitliga System

Datasystem kan karakteriseras av fyra egenskaper: funktionalitet, prestanda, 
kostnad och pålitlighet. Pålitlighet handlar om att användaren av systemets 
gränssnitt kan utföra operationer som förväntat. Systemets funktion ska uppfylla 
systemets syfte och specifikation. Illustration 1 visar de fundamentala delarna av 
pålitlighet. Hoten mot systemets attribut och vilka metoder som kan tillämpas 
för att pålitlighet ska uppnås. (Avizienis et al. 2001) 

Correct service är det tillstånd när systemet uppfyller funktionskraven. När 
produktion inte uppfyller kraven har det uppstått ett failure. Faults kan vara 
felaktigheter i programkoden. Det kan vara logiska fel eller mänskliga misstag. 
Vid exekvering kan detta fel medföra errors. Errors är ett felaktigt tillstånd i 
applikationen, men det är först när felet når användaren som systemet hamnar i 
tillståndet failure. (Avizienis et al. 2001)

Metoderna som tillämpas för ett pålitligt system är fault prevention, fault 
tolerance, fault removal och fault forecasting. Fault prevention handlar om att 
skydda systemet från att fel införs till applikationen. Fault tolerance handlar om 
hur man kan leverera en applikation som har kända fel. Fault removal innebär att 
reducera antalet fel. Fault forecasting innebär att försöka förutse vilka fel som 
kommer att kunna inträffa och försöka hantera dem på bästa möjliga sätt. 
(Avizienis et al. 2001)
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Illustration 1: Pålitlighetsträdet. Pålitlighet, engelska dependability, mynnar ut i 
de tre grenarna attribut, medel och hot. (Avizienis et al. 2001)
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2.2 Smarttelefonen

Chefredaktören för tidningen The Verge, Dieter Bohn fick frågan vad en smart-
phone är och hans svar var följande: 

A smartphone is a computer that you can fit in your pocket that can 
communicate with the internet wirelessly and make phone calls. 

Dieter Bohn (The Verge 2015)

Man kan fråga sig vad som egentligen skiljer en smarttelefon från en vanlig 
mobiltelefon. Svenska datatermgruppen definierar smarttelefoner som telefoner 
som kan utföra uppgifter som tidigare bara ”riktiga” datorer kunde göra. 
Funktioner som e-posthantering, webbläsare, kalendrar karakteriserar 
smarttelefoner. (Datatermgruppen 2012)

En gemensam nämnare för smarttelefoner är att de är uppkopplade och har 
möjlighet till internetuppkoppling. Det förväntas att applikationer ska fungera 
åtminstone delvis även om de har svag eller obefintlig uppkoppling. 

This distinction is important. Yes, it is true that most mobile devices 
can use hotspots and wireless access points without a problem. 
However, those connections provide greater reliability and higher 
speeds than cellular networks, even with the adoption of 3G and 4G 
technologies.

Myers et al. (2011, sid 214)

Smarttelefoner ersatte mer eller mindre handdatorers funktion. Handdatorer som 
på engelska förkortas PDA, personal digital assistant. Tillverkare som var stora 
under 90- och början av 00-talet blev utkonkurrerade och slutade tillverka 
handdatorer år 2010, eftersom smarttelefoner tog över marknaden. Handdatorer 
hade funktioner som kalendrar och e-post. De navigerades mestadels med 
pekpinnar eller pekskärm och användes i stor del till yrkesverksamhet. (Smith & 
Wempen 2012)

Under 90-talet kom det kombinerade handdatorer med en telefons egenskaper, 
men det var egentligen först år 2000 som smartphonen kom. Telefoner med 
dessa kriterier har funnits sedan sekelskiftet, där svenska Ericsson var tidigt ute 
med att använda benämningen smartphone med sin modell R380 (Mobile 
Magazine 2001). Det japanska företaget NTT Docomo släppte sin smartphone 
redan 1999 som uppskattningsvis ledde till 40 miljoner nya abonnenter. (Anwar 
2001)
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I Europa dröjde till mitten av 00-talet innan den stora massan tog till sig smarta 
telefoner och stora aktörer på marknaden var Nokia, Blackberry och Windows. 
Men det var först 2007 som smarttelefoner kom som vi känner igen dem idag. 
Apple introducerade sin iPhone, en av de första telefonerna som har stöd för 
multitouch. En teknik som tillåter flera samtidiga fingertryckningar istället för enkla
knapptryckningar med ett finger eller en pekpinne. Året efter kom företaget HTC 
med sin Android-telefon HTC Dream (The Verge 2015). Illustration 2 visar 
operativsystemens marknadsandelar från 2008 till 2013. Under 2014 var 81.5% 
av de sålda enheterna Androidtelefoner och 14.8% av telefonerna hade operativ-
systemet iOS. (IDC 2015)
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Illustration 2: I bilden ovan ser vi hur Apples iOS och Googles Android tagit över 
marknadsandelar på smarttelefon-marknaden. Android går starkt uppåt, medan 
iOS pendlar runt 15-20%. Nokias operativsystem Symbian och BlackBerrys RIM 
hör till de stora förlorarna.(Statista 2015)
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2.3 Android

Android är ett operativsystem för smarta telefoner som är baserat på operativ-
systemet Linux. Applikationerna byggs i programspråket Java och körs i en Java 
Virtual Machine på Android-enheten. Det går att skriva program gjorda i C och 
C++, men det är inget Google rekommenderar. Androids operativsystem är ett 
öppet källkodsprojekt av Andy Rubin. Numera ägs och underhålls projektet av 
Google. (Android Developer 2015b)

Idag finns det flera Android-telefontillverkare. Några av de största företagen är 
Samsung, Sony, HTC, Motorola och LG. Appspot listar 1080 olika Android-
enheter av olika tillverkare. Listan uppdaterades senast i maj 2014 och sedan 
dess har det gjorts ytterligare nya API-versioner och fler telefonmodeller har 
tillkommit. (Appspot 2014)

De olika enheterna skiljer sig i allt från vilken OS-version, storlek, skärm-
upplösning och övriga hårdvara. Dessutom har tillverkarna sina egna varianter av
operativsystem, vilket betyder att två olika tillverkares telefoner med samma API-
version kan bete sig annorlunda. Google har restriktioner för hur mycket dessa 
varianter får skilja sig, men det finns inga garantier för att en applikation som 
fungerar på en telefon ska fungera på nästa tillverkares telefon. 

2.4 Mjukvarutestning

Den första versionen av The Art of Software Testing publicerades redan år 1979. 
På den tiden var förväntningarna att kostnaden och tiden för testning skulle 
uppnå hälften av projektets budget. Inom mindre projekt är min erfarenhet dock 
att testningen planeras sist i projektet och att den prioriteras bort för ny 
funktionalitet som beställaren tycker är viktigare. (Myers et al. 2011)

Vidare är testning ett ämne som inte får samma fokus under universitetsstudier. I 
boken står det att det är datavetenskapens ”dark arts” och att man kan gå 
igenom en hel universitetsutbildning utan att förstå vikten av att skriva bra tester.

”This is the hardest part. I'm not sure if it's the hardest part of Scrum, 
or just the hardest part of software development in general.” 

Henrik Kniberg (2007, sid 87)

Testning härstammar från att säkerställa att man kan leva upp till kundens krav 
och säkerställa den kvalitet man har lovat. Förr var det vanligt att dela upp tester i
de olika nivåerna enhets-, integrations-, system- och acceptanstester. I de olika 
nivåerna finns det olika typer av tester som utförs för att hitta felaktigheter i 
mjukvaran. Några typer av tester kan vara säkerhets-, användargränssnitt- och 
kompatibilitetstester. 
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Applikationer går att se ur ett ”lådperspektiv”. Tester som går att utföra utan att 
ha inblick i lådans innehåll och tester där testaren verifierar logiken i lådan. 
Dessa två kategorier kallas black box- och white box-tester. Acceptanstester som
kunden utför på den slutgiltiga applikationen hamnar i kategorin black box-tester. 
Enhetstester som programmerarna använder under utveckling testar 
programmets logik och hamnar under kategorin white box-tester.

2.5 Tester i utvecklingsprocesser

Kodkvalitet har sin bakgrund i utvecklingsmetodiken. Dr. Winston W. Royce skrev
år 1970 en artikel om hur stora mjukvaruprojekt ska utvecklas och hanteras. Han 
hade erfarenheter efter ett rymdfarkostprojekt och beskriver sina erfarenheter i en
artikel. Artikeln var en av de första att beskriva en variant av den välkända 
vattenfallsmodellen. Modellen Royce presenterar är dock en iterativ version där 
projektet föreslås delas upp i mindre bitar. (Royce 1970, sid 1–9)

Enligt Royce finns det två minsta beståndsdelarna som varje mjukvaruprojekt 
innehåller och det är delarna analysis step och coding step. Alltså analys och 
utförande i form av kodande. Det är två steg som kunden/mottagaren kan förstå 
och kan vara beredd att betala för. För en större mjukvaruprodukt är denna 
modell dock dömd att misslyckas. Ett mindre internt projekt skulle kunna använda
denna utvecklingsmetod. 

Ett mer ambitiöst tillvägagångssätt är att lägga till kravställning innan analysen 
och tester efter kodningen som vi ser i Illustration 4. Kravställningsfasen skulle 
innebära framtagande av krav på systemet och mjukvaran. Dessa krav kan 
senare följas upp med tester. 

Royce beskriver även iterativa varianter på denna metod, där man efter 
testningen kan ta ett steg tillbaka till coding eller till och med till kravställnings-
steget. Om kraven inte uppfylls kan projektet behöva omdefinieras. Om all 
planering, analys och programmerande görs sekventiellt kan det leda till att hela 
projektet måste planeras om vid misslyckade tester i projektets slutfas. 
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Illustration 3: Analys och kodning
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Royce rekommenderar att dela upp projektet i mindre bitar som programmeras 
och testas separat. För varje färdig bit påbörjas nästa. Royce har fem steg i 
denna process för att det ska fungera. 

• Program design comes first

• Document the design

• Do it twice

• Plan, control and monitor testing

• Involve the customer

2.5.1 Program design comes first

Innebörden av design comes first är att tidigt samla de personer som ska designa
och analysera mjukvarudesignen för att upptäcka brister. Steget kommer mellan 
software requirements och analysis som vi ser i Illustration 4. Programdesignen 
ska leda till ett designdokument som alla ska kunna ta till sig och helst uppfatta 
på samma sätt.

2.5.2 Document the design

Designdokumentet som tas fram för produkten ska dokumenteras i alla steg. 
Royce menar att dokumentationen ska bli ett sätt att kommunicera produkten till 
ledningen och kunderna. Om testresultaten är bra dokumenterade syns brister i 
produkten, och produktens gränssnitt är bra dokumenterat, kan slutkunden jobba 
effektivare. 
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Illustration 4: Royce utvecklingsprocess (Royce 1970, sid 1–9)



 Bakgrund

2.5.3 Do it twice

Försök göra jobbet två gånger. Royce menar att produkten ska göras i ett mindre 
exemplar en första gång. Det ska fungera som ett proof of concept. Om projektet 
är planerat att ta 30 månader att utveckla, skulle den första versionen kunna 
släppas efter bara 10 månader. Den första versionen är inte till för en slutkund, 
utan för att projektledaren ska känna sig trygg med att teamet kan leverera alla 
delar av produkten. 

Problempunkter upptäcks tidigt så som lagringsutrymme, snabbhet och brister vid
planeringen. Projektledare kan efter första iterationen göra ett nytt estimat och 
beräkna hur långt tid projektet är från att levereras. 

2.5.4 Plan, control, and monitor testing

Det är den mest riskabla fasen av hela projektet. Testerna är planerade sist och 
det finns inget utrymme för att skriva om hela programmet om testresultaten 
påvisar stora brister i systemet. De tre tidigare stegen är gjorda för att undvika fel 
under testfasen. Royce föreslår att testerna ska utföras i fyra steg. Under projekt-
designsteget bör en planering av testprocessen inledas. 

1. Testprocessen utförs bäst av specialister på området och inte 
nödvändigtvis av personer som varit inblandande i framtagandet av 
projekt-designen. En tillräcklig dokumentation kräver att fler än bara 
personerna som designade projektet ska kunna förstå hur testerna ska 
utföras. 

2. De flesta felen kan upptäckas genom visuell granskning. Både vad det 
gäller analysen och koden. Därför bör en andra person läsa igenom 
koden som är skriven och analyserna som gjordes under analys-steget. 

3. Testa alla logiska steg i programmet. Att gå igenom alla logiska steg och 
testa med olika värden kan vara tidskrävande. 

4. När de enklaste buggarna och misstagen är borttagna är produkten redo 
för nästa testfas: checkout. Det innebär att den person och enhet som ska
köra mjukvaran får testa produkten. 

2.5.5 Involve the customer

Kunden bör på ett formellt plan involveras under produktutvecklingen.
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3 Applikationsutveckling för Android
Det här kapitlet handlar om Android som plattform. Hur dess historik har sett ut 
och vad den består av idag. Jag kommer här berätta lite mer om arbetsverktygen
och operativsystemen som finns för utvecklare att ta hänsyn till.

3.1 Applikationer

En applikation är ett exekverbart program, ofta med ett grafiskt gränssnitt, som 
laddas hem, installeras och körs på en telefon eller surfplatta. Olika operativ-
system har sina egna applikationer och det går exempelvis inte att installera en 
applikation från Apple på en Androidenhet. Enligt hemsidan Information is 
beautiful är medel-applikationen byggd på ungefär 500 000 rader kod. Detta 
ligger helt klart i underkant om vi ska jämföra med dataspel, fotoredigerings-
program, operativsystem och webbläsare som kan ligga upp mot 10-tals miljoner 
rader kod. (Doughty-White & Quick 2014)

3.2 Utmaningar inom Android

I boken The Art of Software testing ringar författarna in fyra kategorier som bör 
beaktas vid utveckling mot smarttelefoner; device diversity, carrier network 
infrastructure, scripting och usability. 

The shear combination of device types, operating systems, user input
methods, and network concerns mean that trade-offs must be 
balanced with time, financial, and labor resources to arrive at an 
economical test plan that detects most bugs in a reasonable time 
frame.

Myers et al. (2011, sid 214)

I en artikel om relationen mellan mjukvarukvalitet och plattformsberoende 
analyseras just risken vid API-uppdateringar. Artikeln konstaterar att ett högt 
beroende på plattforms-APIt introducerar instabilitet och defekt funktionalitet då 
dessa APIer ständigt uppdateras. (Shang et al. 2013, sid 1–27)

3.2.1 Mobile Device Diversity

Under bakgrunden hänvisade jag till en lista om 1080 smartphones med Androids
operativsystem. Listan kommer fortsätta att växa och divergensen med den. Ju 
fler enheter, desto fler element att ta hänsyn till under testning. Ponera att 
Samsungs senaste operativsystem får bakåtknappar i applikationen att krascha. 
Ni löser buggen, men den nya ändringen kan påverka andra versioner av 
Android-operativsystem från andra tillverkare.
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Detta leder även till frågan om det är tillräckligt att testa mot en emulator, eller om
det krävs att tester utförs på alla enheter och tillverkare som finns tillgängliga på 
marknaden. Emulatorerna har flera parametrar som minne, skärmstorlek och 
vilken API-nivå de ska använda. Dock går det bara att installera Googles egna 
operativsystem. Samtidigt är det svårt och dyrt att testa sin applikation på över 
1000 olika telefoner där operativsystemet, skärmstorlekar och minnen skiljer sig. 
(Appspot 2014)

3.2.2 Carrier Network Infrastructure

Uppkoppling är ett intressant ämne då många applikationer är beroende av 
internet, men det finns inte alltid finns tillgång till en stabil uppkoppling där 
användaren befinner sig. Detta är en väsentlig skillnad mot stationära datorer där
internet kommer via en fast lina eller ett stabilt wifi. 

3.2.3 Scripting

Myers et al. (2011, sid 13) beskriver hur det i andra system går att köra skript-
tester på mjukvaran, men att det kan vara helt omöjligt på smartphones. Det 
enklaste sättet att utföra tester är manuellt och det finns det alltid en risk för 
mänskliga fel, det vill säga att missa en bugg som visat sig. 

3.2.4 Usability

Känslan av hur gränssnittet ska fungera och se ut kan vara subjektivt och måste 
därför testas manuellt. Applikationens gränssnitt och vyer måste testas på olika 
skärmstorlekar, skärmdensiteter och språk. Dessutom styrs smarttelefoner till 
skillnad från vanliga datorer med fingertryck på en touch-skräm, stylus eller 
knapptryckningar. 
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3.3 Versioner av Androids operativsystem

Android är det vanligaste operativsystemet för smartphones idag. Det tredje 
kvartalet 2014 såldes över 300 000 000 smartphones och av dessa hade ungefär
fem av sex telefoner ett operativsystem av typen Android. (Rivera & Van Der 
Meulen 2014) 

År 2005 köpte Google operativsystem Android och har sedan dess utvecklat det 
själva (Bloomberg 2005). Det finns över en miljard smartphones och surfplattor 
som har Android som operativsystem. I snitt kommer det ett större mjukvarusläpp
per år och operativsystemen döps efter sötsaker. Tabell1 visar hur fördelningen 
av operativsystemsversion såg ut i början av mars 2015. Illustration 5 visar 
mjukvaru-uppdateringar från 2009 och hur de är fördelade över alla enheter. 
(Google 2015a)

Version Kodnamn API Distribution

2.2 Froyo 8 0.4%

2.3.3 - 2.3.7 Gingerbread 10 6.9%

4.0.3 - 4.0.4 Ice Cream Sandwich 15 5.9%

4.1.x
Jelly Bean

16 17.3%

4.2.x 17 19.4%

4.3 18 5.9%

4.4 KitKat 19 40.9%

5.0 Lollipop 21 3.3%

Tabell 1: Fördelningen av operativsystem per enhet (Android Developer 
2015f). Enheter med mindre än 0.1% visas ej. Insamlingsperioden var en 
sjudagarsperiod som avslutades 2 mars 2015.

Även om det kom en operativsystem-version i slutet av 2014 kommer inte alla 
Android-enheter ha möjlighet att installera denna uppdatering. Som i Digital 
Trends artikel är det först och främst tillverkarnas flaggskepp som får den 
senaste uppdateringen. Kanske för att locka kunderna till det dyrare segmentet. 
(Boxall 2015)

Lollipop was a major visual overhaul for Android, but didn't come 
without its own set of bugs and random glitches. Hopefully the 5.1 
build also resolves some of the occasional sluggish performance 

Welch (2015)
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Illustration 5: Bilden ovan visare en graf över hur stor procentuell andel enheter 
som haft vilket operativsystem från 2009-2015. En större och mer detaljerad bild
finns som en bilaga. (Wikimedia Commons 2015)

Mattias Hägglund (2011) skrev ett examensarbete om att bygga Android-
applikationer för surfplattor. De versionerna av Android-OS som han ansåg led av
fragmenteringsproblem då är redan obsoleta idag. 

För att ta tag i problemen med att många telefoner snabbt blir för-
åldrade och inte får ta del av de senaste versionerna av operativ-
systemet har Google, tillsammans med några av de största hårdvaru-
utvecklarna inom Android tagit fram ett avtal där dessa binder sig att 
uppdatera till senaste versionen under 18 månaders tid efter release. 
Detta under förutsättning att de har tillräckligt stark hårdvara för att 
klara uppdateringen dock.

Mattias Hägglund (2011)

Enligt Androids utvecklarblogg släpptes första operativsystems-versionen den 23 
september 2008. Sedan dess har det släppts 21 nya versioner, vilket innebär en 
uppdateringsfrekvens på ungefär tre uppdateringar per år. Illustration 5 visar hur 
andelen API-versioner har utvecklats sedan 2009. Nedan följer några viktiga 
operativsystemändringar ur en Android-app-utvecklares perspektiv. (Wikimedia 
Commons 2015) 
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3.3.1 Android 2.3, Gingerbread

Gingerbread är det äldsta operativsystemet som har en betydande andel 
användare. Illustration 5 visar att äldre versioner är obetydligt små. Utvecklare 
som vill bygga moderna applikationer kan få problem om i flera aspekter om 
Android 2.3 fortfarande ska stödjas. Android har själva släppt ett supportbibliotek 
med stödfunktioner för att applikationer med gamla operativsystem ska fungera 
med nya designmönster. Det finns en djungel av tredjepartsbibliotek för att få 
nyare Android funktioner att fungera på telefoner med äldre operativsystem. 
(Android Developer 2015i)

3.3.2 Android 3.0, Honeycomb

Honeycomb är ett operativsystem som endast är till för surfplattor. Surfplattorna 
har en större skärm än smartphones och därför andra behov när det kommer till 
användargränssnittet. Exempelvis kan två vyer slås ihop och få plats på hela 
surfplattans skärm som det tidigare inte gjorde på en mindre telefon.

3.3.3 Android 4.0, Ice Cream Sandwich

I Ice Cream Sandwich inför Google ett nytt koncept för sina applikationer, nya 
byggstenar som fragment uppkommer för att kunna bygga applikationer för både 
surfplatta och smartphone. Androids nya riktlinjer vad det gäller användar-
gränssnitt skiljer sig från tidigare operativsystem. När företag utvecklar sina 
applikationer vill de stödja både den stora användarbasen som har äldre 
operativsystem, men samtidigt ligga i framkant och göra moderna appar. 
(Android Developer 2015j)

3.3.4 Android 5.0, Lollipop

Android 5.0, Lollipop är Googles senaste operativsystem och släpptes för 
allmänheten under slutet av 2014. Några av de stora förändringarna för det här 
operativsystemet är det nya designkonceptet Material. Nya byggstenar som 
cards och recycle lists används för att bygga vyer och nya riktlinjer har tillkommit 
för hur applikationerna ska se ut. (Android Developer 2015a)

Även ett byte av den virtuella maskinvaran. Istället för att använda en vanlig Java
Virtual Machine på enheten, har en specialanpassad variant använts. För tidigare
OS var det Dalvik virtual machine, men inför Android 5.0-uppdateringen har 
Google valt att gå över till ART runtime. Android 5.0 stödjer dessutom Java 7. 
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3.4 Varianter av Androids Operativsystem

Det finns flera smartphone-tillverkare som gör Android-telefoner. Några av de 
största är Samsung, Sony, HTC, Motorola, Xiaomi och LG. Dessa har oftast sina 
egna varianter av Android OS. I grund och botten är det Android, men med olika 
gränssnitt och funktioner. Samsung kallar sina Android-varianter för TouchWiz, 
HTC’s variant kallas för Sense. (Rivera & Van Der Meulen 2014) 

När Google släpper nya operativsystem-uppdateringar tar det längre tid för 
tillverkarna att släppa sina egna OS-varianter med samma API-version. Google 
har sina egna utvecklartelefoner där användarna garanterat alltid får tillgång till 
de senaste operativsystemet. Det går till och med att installera tidiga beta-
versioner. 

Google gör inte hårdvaran själva, utan låter andra tillverkare göra dessa. De två 
senaste telefonerna från Google, Nexus 6 och Nexus 9, är tillverkade av 
Motorola. Föregångaren Nexus 5 tillverkades av LG. (Google 2015b)

Det senaste operativsystemet Android 5 Lollipop släpptes i slutet av 2014, men 
det gick att installera beta-versioner av operativsystem på Nexus-telefoner redan 
sommaren 2014. HTC får sina Lollipop-varianter av Sense senast februari 2015 
och Samsung har börjat släppa sina uppdateringar under januari 2015.
(TechRadar 2015)

3.5 Google Play

Vid köp av ny smartphone kommer ofta ett antal förinstallerade applikationer med
vid köpet. Dessa applikationer brukar vanligen komma från Google eller från 
företaget som har tillverkat telefonen. 

För att ladda hem tredjepartsapplikationer går det att använda Google play som 
är som en portal för Android-applikationer. Som utvecklare går det att ladda upp 
sin applikation på Google play. Det går att definiera vilka operativsystem som 
applikationen stödjer och även om applikationen ska kosta pengar eller vara 
gratis. 

3.6 Android Studio

Android Studio är Googles egna utvecklingsmiljö. Android Studio är baserat på 
Intellij IDE, Integrated Development Environment, och det går bra att importera 
inställningar från andra Intellij-instanser. Android Studio kom som en förhands-
version redan i maj 2013, men släpptes som release-version i december 2014. 
(Android Developer 2015c)

Med införandet av Android Studio 2013, se Illustration 6, blev det även 
rekommenderat att använda byggverktyget Gradle. Innan Gradle var det vanligt 
att utvecklare laddade hem Android SDK och programmerade i exempelvis 
Eclipse. Andra byggverktyg som användes för att bygga Gradleprojekt var Ant 
och Maven. 
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3.7 Android SDK

Vid installation av Android SDK, software developer kit, ingår det flera verktyg. 
Det ingår verktyg för att skapa och köra virtuella enheter. Med de virtuella 
enheterna kan utvecklare installera och köra applikationer på datorer istället för 
på riktiga smartphones. De virtuella enheterna går att skapa både med och utan 
gränssnitt, vilket kan vara bra om man vill köra och styra applikationerna på en 
server via en terminal.

ADB, Android debug brigde, används för att installera applikationer från datorn till
en Android-telefon. Verktyget kan kontrollera och se vilka smartphones som är 
inkopplade till datorn. Det går även att debugga applikationer och få ut loggar via 
ADB. Andra verktyg get åtkomst till telefonens filsystem och se hur mycket minne
applikationer använder. 

Med SDKt finns även ett antal testexempel. Av egen erfarenhet vet jag att dessa 
exempel är av varierande kvalitet och en del kompilerar inte.
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Illustration 6: Android Studio med förhandsgranskning av användargränssnittet



 Koddesign 

4 Koddesign 
Det finns mycket att berätta om koddesign och formatering, men jag har valt att 
inte ta upp mer än det mest vitala. Det finns nästan lika många kombinationer av 
stilar av kodformat som kodare. Det viktigaste är egentligen att alla inom teamet 
arbetar efter samma mall. För vidare läsning rekommenderar jag böckerna Clean
Code, Effective Java och Design Patterns.

Det är inte bara av estetiska skäl som kod bör se ut på ett visst sätt. Ben 
Shneiderman bekräftar i en studie från 1976 att det genom gemensamma 
kodstilar går att öka produktiviteten. (Atwood 2009)

På Androids utvecklarhemsida finns regler för hur de själva formaterar sin kod. 
Personligen håller jag inte med om att varje klass och metod ska dokumenteras. 
Jag går då hellre efter Robert C. Martins (2008) linje, som har skrivit boken Clean
Code, att varje metod ska vara självbeskrivande i sitt metodnamn. Om varje 
metod bara gör en sak och beskriver vad den gör, då behövs ingen 
dokumentation. Dokumentationen blir dessutom direkt felaktig när koden i 
metoden uppdateras men inte dokumentationen.

Functions should do one thing. They should do it well. They should 
do only it.

Robert C. Martin (2008)

Google rekommenderar att kodrader inte bör vara längre än 100 tecken. Förr i 
tiden kunde riktlinjerna vara att alla tecken skulle få plats på skärmen, men med 
dagens skärmar skulle det kunna få plats flera hundra tecken per rad. (Android 
Developer 2015d) 

Don't repeat yourself är ett koncept att ett stycke kod bara ska skrivas en gång. 
Samma kod ska inte finnas i fem olika metoder, då är risken stor att en 
nödvändig kodändring inte görs på alla ställen där kodstycket förekommer. Då är 
det bättre att bryta ut kodbiten och göra en vältestad funktion. (Martin 2008, sid 
285–315)

Low coupling and high cohesion. Är ett koncept som innebär att kodsnuttar som 
är relaterade till varandra ska ligga i samma objekt och ha få beroenden till andra
klasser. En artikel om kodkvalitet för Android-applikationer bekräftar detta. Även 
påståendet om att långa klasser och funktioner har fler buggar stämmer när det 
kommer till Androidutveckling. (Shang et al. 2013, sid 1–27) Vid objektorienterad 
utveckling kan man använda dependency injection som är ett sätt att kontrollera 
beroenden mellan objekt. Guice är ett ramverk för dependency injection.

Google rekommenderar att medlemsvariabler får prefixet ”m” för att lätt kunna 
skilja på medlemsvariabler och lokala variabler. Detta är något som vi på 
Springworks ställer oss mot, då dagens IDEer har formateringsstöd för detta. 
Moderna IDEer som Android Studio hjälper även till med stavfel, formatering och 
varnar för kod som inte används.

21



 Koddesign 

4.1 Designmönster

Gang of Four har sammanfattat olika design patterns eller designmönster som 
det heter på svenska. Erfarna utvecklare lär sig av tidigare projekt vilka 
designmönster som fungerar bra. Enligt boken är följande designmönster de 
vanligaste och simplaste: Abstract Factory, Adapter, Composite, Decorator, 
Factory Method, Observer, Strategy och Template Method. (Gamma et al. 1995)

It's hard to find an object-oriented system that doesn't use at least a 
couple of these patterns, and large systems use nearly all of them. 
This subset will help you understand design patterns in particular and
good object-oriented design in general. 

Gamma et al. (1995)

4.1.1 MVC, Model view controller

Model view controller är ett designmönster lämpat för program med ett användar-
gränssnitt. Model är datamodeller, View är vyn som datan ska visas på och 
Controller definierar hur användarens interaktion med programmet ska 
reflekteras. MVC-designmönstret bygger i sin tur på flera andra designmönster; 
Observer, Composite, Factory Method, Decorate och Strategy. Ett par besläktade
designmönster MVVM(Model view viewmodel) och MVP(Model view presenter).

4.1.2 Facade pattern

Ett designmönster för att dölja flera objekt i ett annan objekt. Objektet som håller 
de andra objekten kan i sin tur operera de andra objekten, med valda interfaces 
utåt. Användbart om man vill göra mjukvarubibliotek lättare att förstå, testa och 
använda. Fasaden kan abstrahera bort komplicerade problem.

4.2 Återanvändning av kod

Att återanvända kod kan ha stora fördelar. Återanvändande en vältestad 
uppsättning klasser och funktioner ökar både produktiviteten och kvaliteten. Att 
bryta ut logik och grafiska komponenter till egna paket är inte ovanligt inom 
Android. Det finns även god tillgång till tredjepartspaket på exempelvis Maven-
repository och Github. De fungerar som en öppen marknad för kodpaket. 
(Sommerville 2007, sid 415-443)

En artikel om återanvändning av mjukvara för Android-applikationer slår fast vid 
faktumet att återanvända kod ökar produktiviteten, mjukvarukvaliteten och 
minskar tiden för applikationen att bli färdig. Dock medför återanvändandet av 
kod nackdelar, som ett större beroende av de återanvända klasserna. Det kan 
kräva ett jobb att underhålla och anpassa den återanvända koden för nya projekt.
(Mojica et al. 2014, sid 78–86)
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5 Arbetsprocesser
Under kapitlet arbetsprocesser kommer jag förklara några av de vanligaste 
arbetsmodellerna. Det kommer vara viktigt för mig att förstå hur och när olika 
tester bör genomföras. Under mina år på arbetsmarknaden har jag testat diverse 
agila metoder. Jag jobbade en kortare tid med vattenfalls-modellen, men 
övervägande tid har jag arbetat med agila processer som Kanban eller Scrum. 

Under bakgrunden beskrev jag Winston Royces erfarenheter som ledde fram till 
vattenfallsmodellen. Royce artikel blev misstolkad och det som Royce uttryckte 
uppfattades inte helt korrekt. Royce förespråkade att dela upp projektet i små 
delar och jobba med varje del var för sig och iterativt. (Sommerville 2007, sid 66-
68)

Idag förknippar vi inte vattenfallsmodellen med iterativt de iterativa metoderna, 
utan snarare de sekventiella. Under bakgrunden beskrev jag delstegen analys, 
utförande och testning. Dessa steg ska ske sekventiellt, när analysen är klar 
börjar implementationsfasen följd av testningsfasen innan produkten slutligen ska
levereras till kunden. 

En annan grupp av utvecklingsmodeller är de iterativa utvecklingsprocesserna. 
De är lite mer lika vad Royce först tänkte. De går ut på att göra färdigt varje del i 
projektet, för att kunna leverera till kunden i flera mindre steg. Exempel på agila 
processer som har varit populära de senaste åren är Scrum, Kanban, Lean och 
Extrem programming. Illustration 7 Visar dess popularitet över tid, vattenfall som 
var stort fram till 90-talet har tappat i popularitet.
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Illustration 7: Bilden visar de agila utvecklingsprocessernas 
popularitet de senaste årtiondena. Bilden är från ett tech-talk av 
Kristofer Sommestad på Springworks. 
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5.1 Planbaserade sekventiella processer

Under 80-talet och det tidiga 90-talet var det vanligare med stora projekt och 
system. Det kunde ta flera år innan första versionen av produkten skulle sättas i 
bruk. Eftersom produkten inte behövde vara levererad på många år, kunde 
testningen också skjutas upp till det var dags för leverans. Det kunde dessutom 
vara flera företag inblandade. Fasen innan programmerandet och testandet 
kunde börja tog stor del av projektet. All planering, design och dokumentation av 
systemet skall vara klar innan produkten kan börja programmeras. På den tiden 
var det vanligt med utvecklingsprocesser som vattenfallsmodellen. (Sommerville 
2007, sid 391-414)

5.1.1 Vattenfallsmodellen

Vattenfallsmodellen är ett exempel på en planbaserad utvecklingsmetod. Den 
bygger på Royce (1970) idéer. Systemets målsättning, krav och begränsning ska 
tas fram ur en användares perspektiv. Första rutan i Illustration 8 innehåller krav-
definitionen som ska beskriva dessa i detalj. När kravdefinitionen är bestämd ska 
systemet och mjukvaran designas. En arkitektur designas beroende på hårdvaru-
krav och mjukvarukomponenter som produkten beror på. (Sommerville 2007, sid 
66-88)

När alla krav och specifikationer för hela applikationen är bestämda kan 
utvecklarna börja programmera och enhetstesta. Under enhetstesterna säker-
ställs att varje ”enhet” av koden möter kraven. De individuella enheterna skall i 
nästa steg integreras i systemet och testas med integrations- och systemtester. 
Det vanligtvis längsta och sista steget är drift och underhåll där fel korrigeras och 
nya krav kan implementeras. 
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Illustration 8: Vattenfallsmodellens livscykel (Sommerville 2007, sid 66-88)
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5.1.2 Brister i modellen

Enligt en rapport av Standish Group's Chaos från 1994 hade projekt som använt 
vattenfallsmodellen svag statistik. (Leffingwell 2011, sid 187)

• 31% av projekten avslutades innan de kom i produktion

• 53% av projekten kostade mer än 189% av beräknat

• Bara 16% av projekten avslutades inom utsatt budget och tid

• De största företagen lyckades bara implementera 42% av funktionerna 
från specifikationskraven. 

5.2 Iterativa/Agila processer

Små och medelstora projekt passar inte alltid lika bra in på de planerings-
baserade sekventiella processerna, därför blev de agila utvecklingsmetodikerna 
populära under 90-talet. De agila processerna fokuserar mer på själva mjukvaran
än dokumentation och planering. De iterativa utvecklingsmetoderna har fler 
kortare cykler från planering till leverans än de planbaserade. Kunderna kan få en
uppdaterad version av mjukvaran med kortare intervaller. (Sommerville 2007, sid 
391-414)

År 2001 samlades flera av de agila förespråkarna och skrev The Agile Manifesto. 
Syftet var att diskutera och sammanställa hur man på ett bättre sätt arbetar med 
mjukvara. Bilaga 6 - Agile Manifesto Core Priciples innehåller The Agile 
Manifestos grundprinciper och nedan i Tabell 2 dess värdegrunder. (Leffingwell 
2011)

Individuals and interactions over processes and tools

Customer collaboration over contract negotiation

Working software over comprehensive documentation

Responding to change over following a plan

Tabell 2: The Agile Manifestos värdegrunder. (Leffingwell 2011)

Eftersom de agila metoderna har kortare intervaller mellan leveranser, blir de 
också mindre känsliga för systemkravsändringar. De agila utvecklings-
processerna involverar kunden under utvecklingen för att välja och prioritera 
kommande arbete. Andra gemensamma faktorer för de agila processerna är att 
ge utvecklingsteamen frihet att själva bestämma hur de vill arbeta. Målet är att 
hålla koden simpel. Både koden och processen ska vara simpel och det ska pågå
ett konstant arbete att faktorisera och eliminera komplex kod .
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Kunden delar upp kommande arbete i user stories som är beskrivande texter ur 
en användares perspektiv. Dessa user stories hamnar i en prioriterad backlog. 
Varje cykel i den agila modellen kallas för en sprint och innehåller de högst 
prioriterade user stories som finns i backlogen. Sprinternas längd varierar, men 
de vanligaste är mellan en till tre veckor. Varje story ska genomgå en definition of
done, som är en verifikation på att storyn vid leverans uppfyller kraven. Målet 
med sprinten är att kunden ska få sina högst prioriterade user stories levererade.
Illustration 9 visar hur denna process kan gå till i ett agilt spelprojekt. 
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Illustration 9: Agil utveckling för ett spel (Keith 2010)
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5.2.1 XP – Extrem programmering

I boken Scrum and XP from the trenches beskriver Henrik Kniberg (2007) att det 
går bra att kombinera Scrum och Extrem programmering. Om Scrum är mer 
organisatoriskt och lednings-styrt, är XP, Extrem programmering, mer styrt ur ett 
programmerarperspektiv. XP förespråkar parprogrammering, testdriven 
utveckling och inkrementell design. 

Kraven i XP definieras av scenarion som påminner om användarhistorier, precis 
som user stories jag beskrev ovan. Programmerare arbetar i par och enligt TDDs,
test driven developments, principer skrivs testerna innan koden. All nyskriven kod
ska integreras i systemet och hålla så hög kvalitet att systemet vid alla moment 
ska vara redo att släppas. 

Programmerarna skall alltid arbeta med det som kunden anser vara mest nöd-
vändigt. Tiden mellan mjukvarusläppen skall vara korta och med stort fokus på 
det som kunden tycker är mest kritiskt. Koden ska bestå av simpel design med 
fokus på att lösa kundens krav och inte mer. Funktionalitet som ligger längre fram
i tiden ska ignoreras till kunden har prioriterat det arbetet. Därför är refaktorering 
ett ständigt moment i den agila utvecklingsprocessen. 

The pairs of developers work on all areas of the system, so that no 
islands of expertise develop and all the developers own all the code. 
Anyone can change anything. 

Ian Sommerville (2007, sid 400)
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Illustration 10: Den tecknade serien Dilbert om att parprogrammera. (Adams 2012)
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5.2.2 Lean software development

Lean härstammar från Toyotas TPS, Toyota Production System, där målet är att 
på ett hållbart sätt nå leverans under kortats möjliga tid. Sätt att uppnå detta 
bygger på den Japanska tanken om Kaizen, ständigt små förbättringar av 
processen, samt ha ett högt fokus på vad kunden efterfrågar och försöka få 
återkoppling med så korta intervaller. Man kan säga att Lean har växt fram 
parallellt med de Agila modellerna, men den ena från fordonsvärlden och den 
andra från mjukvaruvärlden. De delar många fundamentala värdegrunder som att
i varje iterationer ta fram kundvärde. (Leffingwell 2011)

Kaizen kommer från Toyotas rekonstruktion efter andra världskriget. Toyota 
inspirerades av Fords process för bilutveckling, men upptäckte att deras 
implementation inte var effektiv. Dessa små förbättringar födde konceptet Kaizen.
(Copilen & Bjørnvig 2010, sid 24) 

5.3 Testning i utvecklingsmodellerna

Ur ett testningsperspektiv blir det stora skillnader mellan de iterativa och de 
planbaserade utvecklingsmodellerna. I det planbaserade tillvägagångssättet 
skrivs en systemspecifikation på produkten i början av utvecklingsprocessen som
externa testare sedan kan skriva testfall för. 

Problemet med att jobba iterativt är att hela systemet måste regressionstestas i 
varje iteration för att säkerställa kvaliteten. Detta uppnås genom att skriva tester 
som går att automatisera med skript, samt låta kunden verifiera produkten. Mer 
om tester i de olika utvecklingsprocesserna kommer under kapitlet testning. 

5.4 Behaviour driven development

En av Extrem programmerings principer är testdriven utveckling, som innebär att 
testerna skrivs innan produktionskoden implementeras. När en ny funktion ska 
utvecklas i BDD, Behaviour driven development, försöker man på samma sätt 
bestämma beteendet innan produkten implementeras. Om man innan 
implementering bestämmer ett beteende-flöde i applikationen, underlättar det 
samtidigt hur applikationen ska testas och verifieras. När teamet sätter sig med 
en ny user story ska teamet ställ sig frågan vad det tillför slutprodukten för att inte
skriva funktioner som inte tillför något affärsvärde. The Five Why's är en princip 
som går ut på att fem gånger ställa sig frågan varför funktionen behövs i 
applikationen. (Agile Alliance n.d.)
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6 Hoten mot systemets pålitlighet
Under utveckling letar det sig in fel i programvaran som gör att applikationen 
skiljer sig från kundens krav. Dessa fel kallas för buggar och de kommer i olika 
utföranden. En del fel är kritiska och måste lösas direkt, andra uppstår bara vid 
undantagsfall för en mindre mängd användare och kommer aldrig vara 
prioriterade nog för att åtgärdas. 

Under bakgrunden beskrev jag att det finns ett hot mot ett systems tillförlitlighet 
och att hoten grupperas in i error, faults och failure. Failure inträffar när ett fel i 
mjukvaran når användaren, genom att applikationen inte längre uppnår kraven. 
Ett fault kan exempelvis vara ett logiskt fel i koden, ett mänskligt fel av en 
utvecklare eller ett hårdvarufel i telefonen. När användaren utför en handling som
exekverar felet, inträffar ett felaktigt tillstånd som kallas för error. Detta felaktiga 
tillstånd kan sprida sig till fler delar av applikationen och slutligen presenteras 
som ett failure för användaren. (Avizienis et al. 2001)
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Illustration 11 Kombinerade klasser av fel. 
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Som vi ser i Illustration 11 kan fel uppstå av flera anledningar. Det kan vara 
mänskliga misstag, fysiska fel, interna fel med mera. Under kapitlet XP – Extrem 
programmering beskrev jag att både parprogrammerande, testdriven utveckling 
och kodgranskning används. Några fördelar som dessa tekniker är att mänskliga 
misstag upptäcks tidigt. Upptäcks ett fel redan vid kodgranskningen kan det 
spara tid då testare eller kunden slipper rapportera in fel, failures.

An error is that part of the system state that may cause a subsequent
failure: a failure occurs when an error reaches the service interface 
and alters the service. A fault is the adjudged or hypothesized cause 
of an error.

Avizienis et al. (2001)

Det finns olika grader av allvarlighet i buggar. En del buggar går att leva med, 
andra kraschar applikationen och förstör upplevelsen för slutanvändaren. Det 
finns även fel som bara uppstår vid extremfall eller på specifika enheter. Android-
systemet är inte felfritt, olika operativsystem-versioner och enheter lider av 
diverse problem. 

Jag har själv upplevt problem med Sony ST27i när jag jobbade på en kart-
applikation. Applikationen skulle ladda hem alla kartrutor, men det var sällan 
telefonen lyckades att ladda hem alla kartbilder till minnet. Av hundra bilder 
saknades ofta ett fåtal. Texter och komponenter på skärmen hamnar inte med 
säkerhet på samma sätt på alla API-nivåer. 
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Illustration 12: En bild som en talare från DICE visade upp på Swedish Game 
Awards år 2011. Om hur en lågprioriterad bugg kan leva kvar och i slutändan 
förvandlas till en feature.
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6.1 User pain

Vem avgör om det är problem med att 2 kartrutor av 100 saknas på en telefon 
som kanske inte ens en procent av användarbasen använder? Och hur 
prioriteras den buggen jämfört med andra buggar och arbete med pågående 
funktioner? 

Daniel Cook (2008) beskriver hur det går att prioritera buggar med ett system 
som kallas för user pain. Det är ett system för att poängsätta buggar för att kunna
jämföra buggar med varandra. Ju högre poäng, desto allvarligare fel. Cook 
förespråkar att buggarna ska sammanställas i en publik lista. Detta ska i det 
långa loppet spara tid, programmerarna arbetar med rätt buggar och minskar 
risken för duplicerade buggar.

Traditional bug triaging is a time consuming and tedious process. 
Bugs come into a bug database with little prioritization, the team 
leads sort and rate each problem and then assign them to the 
appropriate members of the team.

Daniel Cook (2008)

Kriterierna som buggar betygssätts på är typ av bugg, prioritet och sannolikhet att
buggen inträffar. Typ av bugg betygssätt på en sjugradig skala från krasch-bugg 
som allvarligaste nivå ner till brist på dokumentation på lägsta nivå. Prioritet 
rankas på en femgradig skala där ett blockerande fel får högst poäng och en 
mindre störning lägst. Sannolikhet att felet inträffar betygssätts även det på en 
femgradig skala där en bugg som påverkar alla användare ger fem poäng och en
bugg som nästan inte påverkar någon får en poäng. En mer detaljerad lista över 
betygssättningen finns i Bilaga 5 - User pain. 

User Pain=
(Typ∗Sannolikhet∗Prioritet )

Max för Typ∗Max för Sannolikhet∗Max för Prioritet

En fördel med att betygsätta buggar är att det går att mäta mjukvarukvalitet över 
tid. En projektledare kan säga att all buggar över en viss nivå av user pain måste 
hanteras. Om vi återgår till exemplet med telefonen som inte laddade antalet 
kartrutor skulle vi kunna räkna ut buggens user pain. 

Typ: 5 poäng, Minor usability: Impairs usability in secondary scenarios. 

Prioritet: 2 poäng, A Pain - users won’t like this once they notice it.

Sannolikhet: 1 poäng, Will affect almost no one.
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User Pain=
5∗2∗1
7∗5∗5

⇒
10
175

≈0.06

Buggen får 6% av maximala 100%. I projekt jag har jobbat med har vi lagt 
gränsen på runt 20%. 

6.2 Android-specifika problemområden

I slutet av rapporten finns Bilaga 3 - Androidspecifika problemområden över 
specifika buggar för smartphones och Androidplattformen. Några delar som kan 
vara bra att testa för Android är hur applikationen beter sig med och utan internet 
samt hur den hanterar olika typer av felmeddelanden från servern. 

Andra delar som är problematiska är spannet av API-nivåer som ska stödjas 
samt att telefoner har olika skärmar och hårdvara. Det är inte säkert att 
applikationen ser ut på samma sätt och det behövs en subjektiv bedömning av 
hur det ser bra ut på olika telefoner. 

Är applikationen internationell växer testmatrisen till att bli ännu ett snäpp större 
då översättningar kan ta mycket plats, samt skilja sig när det kommer till tid- och 
datumformatering samt skillnader i måttsystem. 
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7 Testning
Det här kapitlet reder ut olika typer av tester inom sekventiella och agila 
utvecklingsmodeller. Olika tester upptäcker olika problem i applikationen. 
Integrationstester verifierar att gränssnitt inom applikationen är implementerade 
efter specifikation och systemtester verifierar att slutversionen av applikationen 
uppfyller kundens krav. 

Jag vill inleda det här kapitlet med ett citat från Netscape-utvecklaren Jamie 
Zawinski som svarar på frågan om de använde enhetstester under utvecklingen 
av webbläsaren.

I dont think so. I think it would have just slowed us down. There’s a 
lot to be said for just getting it right the first time. In the early days we 
were so focused on speed. We had to ship the thing even if it wasnt 
perfect. We can ship it later and it would be higher quality but 
someone else might have eaten our lunch by then.

Jamie Zawinski , (Seibel 2009)

Att testa applikationer är kostsamt både i tid och resurser. Det kan dessutom vara
svårt att veta exakt vad som ska testas och hur. Den första frågan man ska ställa 
sig när man skriver testfall är vilka typer av tester som kommer upptäcka flest 
antal fel. För smartphones uppstår det speciella fall som inte uppstår vid 
traditionell mjukvarutestning som på datorer eller servrar. Applikationer kan vara 
beroende av internet och den trådlösa täckningen kan vara begränsad i tunnlar, 
parkeringshus eller utanför stan.

What subset of all possible test cases has the highest probability of 
detecting the most errors?

Myers et al. (2011, sid 41)

En regel för testning är att skriva tester med ogiltig indata och data som skiljer sig
från de vanligaste fallen. Målet med testningsfasen är att hitta fel, de tester med 
typisk indata riskerar att inte framkalla fel i applikationen. Att hitta på testfall som 
med hög sannolikhet stöter på buggar och fel är bra. (Myers et al. 2011)

Tester som testar samma del av applikationen delas in i testsviter. För en 
Android-applikation skulle en testsvit kunna innehålla testfall som tillhör en vy 
eller aktivitet. Testfallen i testsviten ska helst täcka allt som skulle kunna få vyn 
att krascha. Både triviala fall och randfall bör ha tester. (Martin 2008, sid 285–
315)
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Your tests should not prove that your application works, but that your 
application does not work for the use cases. For example, if you have
a location-based service or e-mail application, then your tests should 
identify software problems when the carrier's network is slow or 
unavailable.

Myers et al. (2011, sid 13)

Det mänskliga ögat kan vara ovärderligt när det kommer till att granska grafiska 
element och kodstycken, men programmerare som testar och granskar sin egna 
kod är inte en rekommendation. Omedvetet missar vi våra egna fel och det kan 
vara obekvämt att hitta fel i sitt egna verk. Det kan även vara svårt att se 
programmet, som man precis har designat och utvecklat, med kritsika ögon. 
Samma sak gäller för grupper som har skrivit ett program. För bästa resultat bör 
resultatet granskas av en annan grupp. (Myers et al. 2011, sid 113-142)

The eye seeing what it wants to see

Myers et al. (2011, sid 41)

Ur ett kortsiktigt kostnadsperspektiv kan det dock vara mer lönsamt om 
programmeraren själv skriver tester under utvecklingen. Programmeraren vet 
bäst själv hur komponenten fungerar. Om en annan person ska lära sig koden 
och komma på tester som hittar brister kommer det ta tid. (Sommerville 2007)

7.1 Lådkonceptet

Det finns två testmetoder som tester brukar delas in i. Den ena testmetodiken 
kallas white box-testning och den andra black box-testning. I black box-tester ses
slutprodukten som en svart låda som tar emot data och förväntas ge ett resultat. 
Vad som händer på insidan av den svarta lådan är ointressant. Black box-
testning kallas även för datadriven testning eller funktionell testning. 

Eftersom det inte krävs någon kännedom om applikationens kod ska en icke-
programmerare kunna ta fram en testspecifikation och kontrollera att 
applikationen svarar på rätt sätt. Nackdelar kan vara att det det är svårt, nästan 
omöjligt att testa all kod och ibland kommer samma kod testas flera gånger. 

I white box-testning testas istället applikationens insida och struktur. Ett exempel 
på en typ av white box-test är enhetstest. Vid enhetstester definieras tester på 
specifika klasser och metoder i applikationen. Ett annat namn för white box-
testning är logikdriven testning. 
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7.2 Testplanering

Varje fas av testningen måste ha tydliga mål och kriterier för när målen är upp-
fyllda. Det bör avsättas särskild tid för att utföra tester. Beroende på om ett 
projekt är planbaserat eller agilt görs detta i olika faser av utvecklingen. I den 
agila utvecklingen är målet att skriva tester innan varje ny utvecklingsfas och i en 
planbaserad utvecklingsmodell kan arbetet med tester börja stegvis allt eftersom 
kravanalysen, systemdesignen och implementationen blir klara. 

7.3 Tester i sekventiell utveckling

Nedan i Illustration 13 finns fyra nivåer av tester. Klienten/kunden kräver att den 
slutgiltiga applikationen uppfyller kraven som ställs på applikationen. Acceptans-
test säkerställer att kundens krav är uppfyllda och görs ofta av just kunden. 

Vid kravställningsfasen bestäms vilka system som behövs för att göra produkten. 
När kundens önskemål har blivit översatta till systemkrav kan systemtester 
skrivas som visar att applikationen lever upp till systemkraven.

Vid utvecklingen är det inte omöjligt att det krävs kommunikation mot server-
APIer eller betalsystem. Dessa APIer går att testa både mot lokalt mockade 
fixturer och mot riktiga servrar. De lokalt mockade fixturerna motsvarar test på 
integrationsnivå och systemtester motsvarar tester mot riktiga servrar. 
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Det råder olika uppfattningar om system- och integrations-tester är white box eller
black box-tester. Lägsta nivån, som är nära utvecklingen, är enhetstester som är 
en typ av white box-tester. 

7.4 Tester i Agil utveckling

Vid agil utveckling är målet att vid slutet av varje sprint kunna göra en release av 
sin produkt. Det kan vara svårt om man ska hinna med att utföra fullständiga 
regressionstester under en sprint som kan vara ett par veckor lång. Brian Marick, 
som var med och signerade the Agile Manifesto, tog fram matrisen nedan,
Illustration 14, som beskriver nivåer av testning i den agila utvecklingsmodellen. 
För att kunna leverera en produkt efter varje sprint måste alla tester som kan 
vara automatiserade vara det. Målet är att arbetet med manuella regressions-
tester inte växer. (Leffingwell 2011)

Business-Facing i Illustration 14 innebär tester av funktioner som intresserar 
affärsexperter och Technology-Facing är tester som rör tekniska lösningar. 
Support Development är tester av den karaktären att de hjälper utvecklaren att 
verifiera sitt arbete och Critique Product är tester på en färdig produkt. 
(Leffingwell 2011)
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Ruta Q1 i Illustration 14 innehåller mestadels enhetstester som går att 
automatisera. Q2 innehåller storyns funktionstester, testerna verifierar att 
kundens krav för storyn är uppfyllda. Dessa tester är black box-test som ska 
automatiseras i största möjliga utsträckning. System Acceptance Tests i Q3 
verifierar att systemet som helhet fungerar. Dessa tester görs till största del 
manuellt och gärna i produktionsmiljö. Den sista rutan Q4 består av verktyg som 
testar applikationens brister. 

Story Acceptance Tester definierar vilka krav storyn har för att den ska räknas 
som godkänd. När en story förhandlas in i sprinten ska det även läggas fokus på 
vilka krav den för med sig för att räknas som godkänd. Leffingwell menar att 
Becks idé om TDD, test-driven development, fungerar både när det gäller 
enhetstester och story-acceptans-tester. (Leffingwell 2011)

7.4.1 Deployment pipeline

När koden för applikationen lämnar utvecklarnas händer bör den gå igenom flera 
steg innan den släpps på marknaden. Den bör versionshanteras, följt av ett 
automatiserat byggsteg där applikationen byggs och körs med enhets- och 
acceptanstester, följt av ett manuellt acceptanssteg i slutet. När alla steg i
Illustration 15 är utförda och godkända kan applikationen släppas på Google 
Play. (Humble & Farley 2010)

37

Illustration 15: Deployment Pipeline (Humble & Farley 2010)



 Testning

Vid commit-steget till versionshanteringen bör en automatisk körning av 
enhetstesterna samt en kodanalys genomföras. Om det steget blir godkänt bör 
nästa steg vara automatiska acceptanstest av typen black box-tester. När alla 
automatiska steg är godkända kan testarna utföra manuella tester. De manuella 
acceptanstesterna bör testa de delar som inte går att automatisera som 
exploratory testing, integration med externa tjänster och användartester. Sista 
steget är att släppa appen på marknaden. (Humble & Farley 2010)

Målet är att hålla tiden av deployment pipeline kort för att snabbt kunna släppa en
ny release efter en sprint. Den snabbas upp av att göra delar av processen 
automatiserad. 

If it hurts, do it more frequently and bring the pain forward.

Humble & Farley (2010)

7.5 Enhetstester

Enhetstester är en metod för utvecklare att testa sin kod. Publika funktioner i 
klasser går att testa med hjälp av enhetstester. Om funktionen addition får 
parametrarna två och tre, ska ett enhetstest verifiera att resultatet är fem. 
Utvecklingsprocessen TDD, test-driven development, går ut på att skriva 
enhetstester innan varje ny kodrad skrivs. Denna teknik tillämpas bland annat i 
Extrem programmering.

7.5.1 AAA

Bill Wake observerade och kom på ett testmönster som han kallar 3A eller AAA, 
som innebär Arrange, Act, Assert. (Wake 2011)

We want to test the behavior of objects. One good approach is to put 
an object into each "interesting" configuration it has, and try various 
actions on it.

Bill Wake (2011)

Inom objektorienterad utveckling vill man kunna försäkra sig om att funktioner i 
objekt gör som förväntat. Första steget arrange innebär att sätta upp objektet 
som ska testas. Det här objektet kan vara beroende av andra objekt. I testsyfte 
kan de andra objekten vara fejkade eller mockade, eller till och med riktiga 
instanser av klasser. 

Andra steget är act som innebär att utföra handlingar på objektet som ska testas.
Och sista steget är asserts som verifierar att resultatet av handlingen/ 
operationen blev som väntat.
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När man programmerar kan det kännas mest naturligt att börja med steget 
Arrange, men Bill Wake själv föredrar att börja med Act eller till och med steget 
Assert. 

But a useful technique I learned from Jim Newkirk is that writing the 
Assert first is a great place to start. When you have a new behavior 
you know you want to test, Assert First lets you start by asking 
"Suppose it worked; how would I be able to tell?" With the Assert in 
place, you can do what Industrial Logic calls "Frame First" and lean 
on the IDE to "fill in the blanks.

Bill Wake (2011)

7.6 Systemtest

Systemtestning går ut på att testa programmet för dess ursprungliga mål. Det är 
inte begränsat till systemnivå som namnet kan antyda. Systemtestning är omöjligt
att utföra om det inte finns mätbara mål för produkten. Det är heller inte 
begränsat till bara systemnivå utan ska bevisa att programmet håller måttet som 
helhet. Illustration 16 visar hur systemtestet ska verifiera att användar-
dokumentationen som tas fram under krav- och analyssteget, i vattenfalls-
modellen, motsvarar det som har implementerats. (Myers et al. 2011)

Alla delar av programmet och underliggande system ska kommunicera korrekt. 
Exempelvis test där applikationen gör förfrågningar mot betalsystem, servrar och 
APIer. (Sommerville 2007)
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Illustration 16: Systemtester ska verifiera att programmet uppfyller både 
Program Objectives och User Documentation. (Myers et al. 2011)
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7.7 Integrationstest

Integrationstest innefattas ibland av något som kallas modultester. Där den nya 
modulen som ska integreras med resten av systemet måste ha tester som 
uppfyller dess kravspecifikation. (Myers et al. 2011)

Ett program kan bestå av mindre kod-moduler som tillsammans utgör ett helt 
system. När en modul ska integreras i systemet och samverka med övriga 
moduler skrivs integrationstester. Dessa integrationstester skall testa att varje 
modul uppfyller sina specifikationer. Som Illustration 13 visar kan arbetet med 
integrationstesterna påbörjas vid fasen system- och mjukvarudesign under 
utveckling i vattenfalls-modellen. Integrationstestet testar att programmatiska 
gränssnittet till och från applikationen är korrekt uppsatta, men kan ha mockade 
fixturer som den kommunicerar mot. 

7.8 Acceptanstest

Acceptanstest är testen som kunden eller beställaren utför för att verifiera att den 
fått vad den beställt. Det är normalt det sista steget innan produkten anses vara 
driftsduglig. Acceptanstester kan bidra med att hitta fel som rör indata från 
produktionsmiljöer istället för testdata. Det kan även hitta prestandafel eller att 
kundens krav helt enkelt inte möts. (Sommerville 2007)

The language around testing is as overloaded as any other domain in
software development, so the words acceptance testing mean 
different things to different people.

Leffingwell (2011, sid 187)

Volymtest för att se om applikationen överskrider datavolymer. Stresstester för att
applikationen klarar av onormalt stora laster. Övriga kategorier som är värt att 
nämna är säkerhets-, prestanda-, lagring- och kompatibilitetstester. 
Kompatibilitetstester kan vara viktigt vid agil applikationsutveckling där 
kontinuerliga uppdateringar når slutanvändaren. Den nya versionen som släpps 
ska vara kompatibel med datan som användaren hade i den föregående 
versionen. (Myers et al. 2011)

Just as importantly, we have instrumented the system (with 
automated regression tests) such that we can assure this 
functionality will continue to work as we make future changes and 
enhancements to the system. Then, and only then, can we declare 
that our work is complete for this increment.

Leffingwell (2011, sid 184)
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7.8.1 Smoke tests

Innan en ny komponent eller funktion ska visas upp eller användas som 
produktionskod görs ett snabbt test för att kontroller att programmet inte går 
sönder. Namnet smoke test kommer från ursprungligen från hårdvaruindustrin. 
Testet gick ut på att kontrollera ny hårdvara eller reparerad hårdvara. Om det inte
kom någon rök från komponenten vid uppstart klarar den testet. (Microsoft n.d.) 
Detta test ligger i ruta Q3 i Illustration 14 och bör vara ett manuellt test. 

7.8.2 Gränssnittstesting

Gränssnittstestning är ett exempel på ett test från familjen black box-tester. 
Tester som med fördel görs av en annan person än programmeraren. Helst ska 
en gränssnitts-expert kontrollera att vyerna ser bra ut. I Android kan gränssnittet 
skilja sig beroende på lokalisering, API-nivå och skärm-storlek. 

Tester av att gränssnittet ser ut som det ska är ett subjektivt test och bör göras 
manuellt, men tester av att knappar fungerar som de ska bör automatiseras. 

7.8.3 Kanarietestning

Innan hela populationen av användare får den senaste uppdateringen får en 
mindre delmängd den första uppdateringen. Om det finns fel i applikationen kan 
de upptäckas tidigt och den större delen av användare blir skyddade från 
eventuella fel. Testet sägs komma från att gruvarbetare hade med sig kanarie-
fåglar ner i gruvorna. Om kanariefågeln avled var det ett tecken på farliga gaser 
eller låg syrehalt i gruvan. 

7.8.4 A/B-tester

Under A/B-tester jämförs två mindre grupper av kundbasen som får olika 
funktionalitet i sin mjukvara. Det kan vara bra för företag som säljer tjänster i sina 
applikationer och vill öka sin försäljning. Den funktionaliteten som säljer bäst 
sprids sedan till resten av kundbasen. 

7.8.5 Regressiontestning

Om en applikation på marknaden har genomgått en uppdatering med ny 
funktionalitet kan regressionstester behöva utföras innan den nya uppdateringen 
når marknaden. Regressionstester är tester på gammal funktionalitet i 
applikationen. (Software Testing Class 2012)

Efter att ha gjort en reparation på mjukvaran kan oväntade problem uppstå i 
andra delar av programmet. Regressionstestet säkerställer att reparationen inte 
skadade andra delar av applikationen. Regressionstesterna kan vara en mindre 
delmängd av testfallen. (Myers et al. 2011)

7.8.6 Dogfooding

Eating your own dog food är ett koncept som innebär att använda sin egen 
produkt. 
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7.8.7 Exploratory testing

Att utan en direkt plan klicka sig runt i applikationen för att hitta fel. Testerna i 
testsviter testar samma sak varje gång, exploratory testning kan upptäcka nya fel
som ingen tidigare tänkt på. 
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8 Verktyg för att höja kvaliteten av kod
Det finns en mängd områden där verktyg hjälper till att höja kodkvaliteten. Allt 
från en robust IDE som varnar för logiska fel i koden till verktyg som klickar runt i 
applikationen och detekterar krascher. Under det här kapitlet ger jag även 
exempel på verktyg utifrån egna erfarenheter, men lägger ingen värdering i hur 
bra verktygen är. Jag har inte heller valt att gå in på kostnader för verktyg.

8.1 Versionshantering av kod

Är det flera utvecklare i ett team som bygger på samma applikation kan det 
underlätta med versionshantering av koden. Versionshantering av koden innebär 
att ändringar av koden sparas. Det går att gå tillbaka och se vilka historiska 
kodändringar som gjorts. Det underlättar om flera personer arbetar på samma 
kodbas samtidigt. Versionshanteringssystem håller koll på vad som har ändrats i 
koden och kan därefter slå samman ändringar från två olika utvecklare. Det kan 
uppstå konflikter i koden, men det går ofta att lösa om ändringarna inte är alltför 
stora. 

Idag delar man upp versionshanteringsverktygen i två familjer; enkla och 
distribuerade versionshanteringssystem. Till den senare familjen ingår det 
populära verktyget Git som skapades av Linus Thorvalds, grundaren till 
operativsystemet Linux. Github har en populär portal som heter GitHub, där 
miljontals utvecklingsprojekt idag ligger. Ett annat distribuerat versions-
hanteringssystem är Mercurial. Exempel på de gamla enkla versions-
hanteringssystemen är Subversion och CVS, Current Version System. 

Ett vanligt mönster när man arbetar med Github är att kodändringar måste 
accepteras av en kollega innan de kan mergas på master-branchen. I Github gör 
en utvecklare en pull-request när en ny funktion är färdig och en annan 
utvecklare kan granska koden och acceptera pull-requesten. Vid detta steget kan
även enhetstester och analyser av koden utföras automatiskt av en byggserver. 

8.2 Distributionsverktyg
Distribuering av en applikation under utveckling kan vara ett problem och idag 
finns det flera verktyg som hjälper till med detta. Under en vanlig dag kan flera 
nya versioner av en applikation byggas och det kan vara svårt för utvecklare, 
testare och projektledare att hålla koll på vilka versioner som har distribuerats ut. 
Detta är framför allt en tjänst som används under test- och utvecklingsfasen av 
ett projekt. När det kommer ut dagliga byggen är det en fördel att ha ett 
distributionsverktyg som fungerar som en portal till testarna och kunderna.

Ett verktyg som jag själv använt för distribution är HockeyApp. Detta verktyg har 
både ett webbgränssnitt och en klient för Android-telefoner. HockeyApp har även 
ett API som gör det möjligt att automatiskt ladda upp nya byggen från en bygg-
server. När byggservern har gjort en ny installationsfil kan det laddas upp via 
HockeyApps API. HockeyApp kan i sin tur skicka e-post till berörda testare/ 
kunder att en ny version finns tillgänglig. 
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8.3 Testramverk

Testramverk används för att underlätta testning av kod. Ett vanligt förekommande
testramverk för enhetstester är JUnit. Android har sitt egna testramverk som är 
baserat på JUnit. Androids testramverk kräver dock att appen installeras och körs
på en enhet eller emulator. Att köra testerna på med Androids ramverk medför att
tiden för att köra testerna snabbt växer från sekunder till minuter. Rena enhets-
tester med vanliga JUnit som körs på en vanlig dator tar sällan mer än några 
sekunder även om det är hundratals klasser och funktioner som ska testas. 

Androids testramverk är en typ av black box-tester, det fungerar som ett osynlig 
finger som klickar runt i applikationen. Tester med med vanliga JUnit är en typ av 
enhetstester. (Android Developer 2015e)

Testramverk som kompletterar Androids testramverk är Robotium och 
Robolectric. Robotium beskrivs som ett robust testramverk för att skriva 
automatiserade black box-tester för Android-applikationer. Det kan underlätta för 
att automatisera funktionella tester och acceptans-tester. Roboelectric är ett 
liknande testramverk som körs utanför Android-miljön, det går att köra testerna 
utan att starta en emulator eller Android-enhet. 

8.4 Code coverage

Code coverage är ett verktyg för att mäta hur stor del av koden som körs av 
enhetstester. Det finns olika verktyg som kör code coverage på kod och ett av 
dem är EMMA. Code coverage kan användas som ett mått på mjukvarukvaliteten
på projektet. Moderna IDEer kan indikera kodrader som inte körs av något test 
och brukar även ha kodanalysverktyg och lint-verktyg. (Martin 2008, sid 285–315)

8.5 Android lint

Lintverktyg gör en statisk kodanalys och upptäcker misstänkta fel. Det finns 
anpassade lint-verktyg för Androidprojekt som kontrollerar användningen av 
resurser som bilder, översättningar och utdaterade API-funktioner. Lintverktyg 
kan även upptäcka fel som oanvända variabler, felaktiga if-satser och kod som 
aldrig körs. (Android Developer 2015h)

Poorly structured code can impact the reliability and efficiency of your
Android apps and make your code harder to maintain. The Android 
SDK provides a code scanning tool called lint that can help you to 
easily identify and correct problems with the structural quality of your 
code, without having to execute the app or write any test cases. 

(Android Developer 2015g)
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8.6 Mockramverk

Mockramverk används för att underlätta vid testning i objektorienterade språk. 
Vid enhetstester vill man testa funktioner i ett objekt oberoende av andra objekt. 
Detta är inte helt lätt då objekt ofta beror på varandra. Där kommer mockning in 
som ett hjälpmedel. Då man kan göra fejkade representationer av objekt. Ett 
vanligt verktyg är exempelvis Mockito. Med Mockito går det även att verifiera att 
funktionerna i de mockade objekten blivit anropade ett visst antal gånger. Det går
även att bestämma vad de fejkade objekten ska returnera förutbestämda 
parametrar vid olika situationer. (Mockito 2015)

8.7 UI/Application Exerciser Monkey

I Androids SDK finns ett testverktyg som heter Exercise Monkey. Verktyget 
producerar slumpmässiga och repeterbara knapptryckningar i applikationen. Det 
finns möjlighet att välja vilka typer av event som ska slumpas fram och begränsa 
vilka paket som verktyget får ta sig till. Vid applikationer med inlogg går det att 
skriva skript som automatiskt loggar in och kommer förbi inloggningsvyn. 
(Android Developer 2015k)

8.8 Prestandaövervakning

När applikationen är släppt för externa användartester eller till marknaden är det 
viktigt att kunna mäta hur bra den fungerar. Tidigare nämnda HockeyApp är ett 
verktyg för att distribuera applikationen till testare och med enkla knapptryck kan 
testare ladda hem den senaste versionen av applikationen och skicka krasch-
rapporter. 

Crashlytics och Crittercism är ett verktyg som är specialiserade på prestanda-
övervakning. Det går snabbt att se vilka enheter och operativsystem som är 
vanligast samt vilka problem applikationen har på respektive plattform. Det är 
kraftfulla verktyg då hela användarbasen fungerar som testare och rapporterar in 
felrapporter automatiskt. Insamlad data går även att koppla till verktyg som 
Mixpanel för att illustrera hur bra applikationen presterar.

8.9 Byggverktyg

Jämfört med att bygga vanliga Java-program eller applikationer till Iphones tar 
det betydligt längre att kompilera och föra över ett bygge till en Android-enhet. 
Detta gör att programmerare undviker att göra det med korta intervaller. Istället 
för att bygga ofta och mycket tenderar Androidutvecklare att göra det mer sällan. 
Den utvecklare som inte har tålamod att vänta de minuterna det tar att kompilera 
kanske nöjer sig att göra vyn halvfärdig. 

Byggverktyget som Android själva rekommenderar är Gradle, andra alternativ är 
Maven och Ant. 

Jill and Jack är ett kompileringsverktyg som snabbar upp kompilering av Android-
applikationer. Tyvärr är detta verktyget fortfarande under utveckling och har inte 
full support i Android. 
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8.10 Bugguppföljning

Buggar dyker upp allt eftersom applikationen används och testas. Fel som är lågt
prioriterade får inte glömmas bort eller försvinna, därför måste de sparas. Jira är 
ett verktyg för att spara och följa upp buggar. 

8.11 Android-emulatorer

Som jag skrev under Android-kapitlet finns det emulatorer att installera sin 
applikation på. Dessa emulatorer kan startas på servrar och vanliga datorer. De 
går till och med att köra via terminal-verktyg för att inte behöva öppna nya 
fönster. Android har sin egna emulator, men ett alternativ med högre prestanda 
är Genymotion. (Genymobile 2015)
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Illustration 17: Android-emulatorn Genymotion. I bilden ovan justeras 
batteri-nivån för en surfplatte-emulator.
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9 Metodval
Under detta kapitel beskriver jag mitt metodval, samt en beskrivning av hur 
utförandet av metodvalet går till. Mina frågor och respondenter finns bifogade 
som bilagor i slutet av rapporten. 

9.1 Kvalitativa metoder

Kvalitativa intervjumetoder är mindre formella och har som primärt syfte att få en 
bättre förståelse. Istället för generella svar går det att ställa följdfrågor för att få en
bättre helhetsbild. Forskaren påverkar resultatet genom att vara närvarande. 
(Magne Holme & Krohn Solvang 2012)

Kvalitativa intervjuer är en bra metod när man vill utröna, upptäcka, förstå och 
lista ut egenskapen hos någonting. En av målsättningarna med den kvalitativa 
intervjutekniken är att upptäcka företeelser som ännu inte är kända. (Svensson & 
Starrin 1996, sid 52–76)

Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen
liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal.… Det är bättre att 
se det som att vi ur samtalet ”vaskar fram” den informationen vi kan 
få om de frågor vi är intresserade av.

Magne Holme & Krohn Solvang (2012, sid 99)

9.2 Kvantitativa metoder

De kvantitativa metoderna är formella och strukturerade. Respondenterna får ett 
antal definierade svar att välja på och statistiska mätmetoder används för att 
analysera svaren. Det blir strukturerade och systematiska observationer som 
enkäter. (Magne Holme & Krohn Solvang 2012)

Målsättningen med kvantitativa metoder är att undersöka fördelningar mellan 
redan fördefinierade egenskaper.(Svensson & Starrin 1996, sid 52–76)

9.3 Intervjutekniker

Enligt boken Interaction Design finns det fyra typer av intervjumetoder: 
ostrukturerad, strukturerad, semi-strukturerad och gruppintervjuer. Grupp-
intervjuer sker i grupper och de andra tre typerna indikerar på hur kontrollerad 
intervjun ska vara. (Sharp et al. 2007)

Skillnaden mellan den strukturerade och den ostrukturerade metoden är att den 
strukturerade metoden har tydliga frågor, med tydliga svarsalternativ. Den 
ostrukturerade intervjun är mer öppen och fri där båda parter kan styra hur 
intervjun skall utvecklas. Den semi-strukturerade intervjun har bestämda frågor, 
men med mer öppna svar. (Sharp et al. 2007)
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Svensson & Starrin (1996) väljer att kalla de olika teknikerna för standardiserade 
och ostandardiserade. Vid kvalitativa intervjuer bör en ostandardiserad teknik 
användas och kvantitativa intervjuer bör vara standardiserade. I den 
standardiserade tekniken får alla respondenterna samma frågor och varje fråga 
har bestämda svarsalternativ. 

9.4 Valet av intervjuteknik

Målet är att fråga ut mina respondenter på information om testning och berätta 
om sina erfarenheter. Jag vill veta i detalj hur deras deployment pipeline ser ut 
och varför. Därför är en kvalitativ intervju-metodik bäst anpassad för den här 
rapporten. Det behövs inget standardiserat frågeformulär för en kvalitativ intervju,
istället räcker det med en manual om med viktiga ämnen. För att få en fördjupad 
kunskap om kodkvalitet och testning inom Androidutveckling har jag valt fem 
fokusområden: utvecklingsprocessen, tester i deras deployment pipeline, kod-
design, divergeringsproblem och verktyg. Mina ämnen och stödfrågor finns 
bifogade i Bilaga 1 - Intervjufrågor. (Magne Holme & Krohn Solvang 2012)

I intervjusituationen dyker det ofta upp andra idéer eller uppfattningar 
som ersätter eller fördjupar de punkter vi har i vår intervjumanual. Det
måste vi ta hänsyn till under intervjuns gång.

 Magne Holme & Krohn Solvang (2012, sid 101)

9.5 Intervjuobjekten

Jag har valt sex intervjuobjekt från olika stora företag och etablerade produkter. 
De minsta företagen har runt 20-30 anställda och de största företagen har 1000-
tals anställda med kontor i flera länder. Två av intervjuobjekten arbetar inom spel-
industrin, två arbetar med stora etablerade produkter och två som arbetar på 
mindre företag med sin bakgrund inom konsultuppdrag. Mer detaljerad 
information finns under Bilaga 4 - Respondenterna.

Målet med variationerna i företags-storlek och produkter var att upptäcka 
skillnader i processer. Små konsultföretag som ofta börjar om och gör nya projekt
kanske tar med sig nya lärdomar mellan projekt, medan de större produkt-
företagen kan göra en robust kvalitetslösning för sin applikation.
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10 Avhandling
Detta kapitel avhandlar hur mitt teoretiska material speglar de empiriska resultat 
jag fått och besvarar min frågeställning: Hur bör ett företag jobba för att vidhålla 
god mjukvarukvalitet vid utveckling av Android-projekt? För en överblick av mina 
respondenter se Bilaga 4 - Respondenterna.

Jag har genomfört sex intervjuer med personer som har kopplingar till mobil-
marknaden och företagen de arbetar för går att dela in på flera olika sätt. Dels 
har vi de större företagen som består av Spotify och företagen som respondent 
A, C och E arbetar för, dels har vi Springworks och Bontouch som jag räknar till 
de mindre företagen. De större företagen använder sig av andra kodspråk än 
bara Java. Bibliotek som byggs i språket C++ går att återanvända i andra klienter
som iOS, PC och Mac. Respondent C arbetar i skriptspråket LUA. 

En annan gruppering är de företagen som arbetar med underhållsarbete av en 
befintlig produkt och de som arbetar med nyutveckling. Spotify och produkten 
som respondent E arbetar på är större applikationer som levt på marknaden 
sedan flera år tillbaka. De andra utvecklarna arbetar som konsulter, nystartade 
projekt eller med interna verktyg. 

Respondent Företag Anställda Produkter Fas av utveckling

A Anonym ~1000st
Internt verktyg för

mobilspel
Nyproduktion

B Springworks ~20st Internet of Things Uppstartsfas

C Anonym ~1000st Mobilspel Nyproduktion

D Spotify ~1000st Musiktjänst Underhåll

E Anonym ~1000st Egen produkt Underhåll

F Bontouch ~30st Appkonsulter Konsultande

Tabell 3: Storleken på företagen respondenterna arbetar för och typ av 
produkt de arbetar med.

Respondent D, Erik Junberger, från Spotify delade med sig av en presentation 
som beskriver deras deployment pipeline och hur de arbetar med kvalitet. 
Illustration 18 från Spotifys presentation visar hur mycket dyrare det blir att lösa 
buggar efter de har hamnat på marknaden jämfört med att de förhindras tidigt i 
produktionen. I kapitlet Hoten mot systemets pålitlighet nämner jag konceptet 
Fault → Error → Failure och ett sätt att hålla hög tillförlitlighet är genom 
prevention. Fel som upptäcks av utvecklaren vid utveckling eller automatiserade 
enhetstester är billiga att lösa. 
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Även respondent E som arbetar på ett större företag belyser kostnaden för att 
hitta felaktigheter sent i pipelinen. Bågarna i Illustration 19 visar arbetet att lösa 
buggar under olika faserna av pipelinen. Ju senare buggen upptäcks, desto 
större båge och kostnad. Om utvecklaren upptäcker felet vid kompilering eller 
körning av enhetstester är kostnaden låg, men om felet når ut till kunderna kan 
det leda till tappade inkomster. Det kan även leda till ökade kostnader genom att 
buggen ska hanteras, prioriteras och lösas av någon som inte är insatt i koden 
där felet inträffade. 

För respondent A som arbetar med interna verktyg för mobilspelsutveckling är 
”fel” inte lika kritiskt. Om något blir fel i verktyget kommer det inte längre än till 
kollegorna och utvecklarna får en chans att rätta till felen. Som Royce (1970)
beskrev behövs det inga större tester vid interna projekt.
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Illustration 18: Kostnaden för kvalitet (Spotify 2015)

Illustration 19: Respondent E illustrerar kostnaden då buggar upptäcks i 
utvecklingen. Ju större linje, desto högre kostnad.
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Även respondent F, Samuel från Bontouch, som gör konsultuppdrag verkar ha en
något högre acceptans för att buggar slinker igenom första versionen. Enligt 
Alexanderssons (2011) rapport är det vanligare att företag som arbetar med 
mindre projekt också lägger mindre fokus på enhetstester. Bontouch har 
dedikerade testare som arbetar med att testa applikationerna, de allvarligaste 
buggarna fångas upp av testarna. De saknar rutiner för enhetstester och kod-
granskar inte varandras kod. Istället förlitar de sig på att verktyget Crashlytics 
rapporterar in buggar efter applikationen släppts på marknaden. 

Något som Samuel från Bontouch och Erik på Spotify talade varmt om var 
konceptet dogfeeding, eller eat your own dog food, som innebär att använda sina
egna produkter. På Spotify har en byggserver som varje natt skickar ut det 
senaste bygget till alla anställda, som alltså varje morgon får den senaste 
uppdateringen av applikationen. Bontouch har policyn att bara ta uppdrag som 
innebär applikationer de själva skulle vilja använda. Även respondent E använder
produkterna de själva använder. Respondent A och C arbetar även de med 
interna verktyg och en spelmotor som bara används för internt bruk. 

När Springworks gjorde konsultuppdrag låg det stor tyngdpunkt på att 
produkterna skulle vara nytto-applikationer, som underlättar för personer i sin 
vardag, samt att de ska vara kul utmaningar för utvecklarna att arbeta på. 

10.1 Utvecklingsmetodik

Samtliga respondenter arbetar agilt och samtycker till stor del med principerna 
från XP, Extrem programmering. Några av principerna som nämndes i kapitel
5.2.1, XP – Extrem programmering, innebär att parprogrammera, utveckla 
testdrivet, göra små releases, kontinuerlig integration samt att involvera hela 
teamet och kunden. Respondent Es rekommendation var att jobba med små 
iterationer för att ständigt utveckla processen. Även koden bör utvecklas i små 
portioner för att minimera storleken på felen som kan uppstå. I ett idealt projekt 
ska varje ny kodändring vara liten och inte påverka systemet mer än nödvändigt, 
för att inte behöver snurra i verifikationsloopar som i Illustration 19.

Fail fast, learn and adapt. Jobba med små förändringar både i koden 
och i processen.

Respondent E 

En av XPs principer är att man ska parprogrammera och granska varandras kod. 
I mer eller mindre utsträckning arbetar alla utfrågade företag med kodgranskning.
Springworks och Spotify har som krav att enhetstester ska användas på ny-
producerad kod. Spotify är något begränsade på denna punkt då applikationen är
gammal och inte hade kravet från början. 

På de andra företagen är enhetstester frivilligt beroende på om utvecklarna vill 
använda det. Parprogrammering är även det frivilligt och som rekommenderas, 
men görs mest bara för kunskapsspridning. Spotify arbetar med att få de 
anställda att parprogrammera i större utsträckning. 
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För att kunna jobba agilt, med kontinuerlig leverans, bör stor del av testerna 
automatiseras. Illustration 14, från kapitlet 7.4 Tester i Agil utveckling, delas 
tester upp i de fyra grupperna: Unit tests, Functional Tests, System Acceptance 
Tests och System Qualities Tests. För stora produkter kan det ta dagar och 
veckor att göra fullständiga manuella regressionstester. Tanken är att så många 
tester som möjligt ska köras automatiskt, då får den utvecklade koden en kortare 
väg till att nå användaren.

Scrum-team ska helst innehålla alla typer av kompetens för att avsluta storys. 
Spotify har teams som innehåller kunskap från serversidan, infrastruktur och de 
olika klienterna. Spotify försöker delar upp teamen på funktioner i apparna, ett 
team kanske arbetar med spellistor och ett annat med sökfunktionen. Varje team 
har även en TA, som är en testingenjör som skriver automatiserade tester och 
har kontakt med testare om en ny funktion behöver testas. 

Företag B och E har delat upp teamen efter kunskapsområden där varje Scrum-
team består av samma typ av kompetens. Att alla serverutvecklare sitter i samma
team och alla Androidutvecklare i ett annat. Det ser ut att fungera bättre med 
denna typen av uppdelning då det är små projekt och alla Scrum-team sitter nära
varandra. Tyvärr verkar det inte fungera lika bra för det större företaget med 
spridda kontor över flera städer.

Samtidigt som en story ska planeras skrivs i flera av företagen även krav på 
black box-tester som ska uppfyllas. Respondent C som använder Cucumber/ 
Gherkin kan black box-tester automatiskt köras på byggservern. Dessa test-script
kan personer utan insikt i spelets/appens kod skriva.
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Illustration 14: Nivåer av testning i Agil utveckling (Leffingwell 2011, sid 186)
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Respondent Testspecialist i teamet Tillgång till testare Översättare

A Ja - -

B Nej Nej Nej

C Ja Ja Ja

D Ja Ja Ja

E Ja Ja Ja

F Nej Ja -

Tabell 4: Tillgängliga testresurser inom företagen. Med testspecialist 
menar jag en uttalad person som ansvarar för tester i deployment pipeline 
och bugghantering. 
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10.2 Deployment pipelines

Konceptet Deployment pipeline beskrevs i kapitlet 7.4.1, Deployment pipeline, 
och beskriver processen som applikationen måste gå igenom efter utvecklaren är
färdig, till det att applikationen når marknaden. Vid agil utveckling ska en ny 
version av applikationen i princip levereras efter varje sprint och behöver därför 
ha en process för detta. Vid utveckling av vattenfallsmodellen sker all testningen 
och releasen vid slutet av utvecklingsfasen, därför är processen för release inte 
lika central. Illustration 15 från samma kapitel beskriver stegen:

Delivery team  →  Version control  →  Build & unit tests → 

Automated acceptance tests  →  User acceptance tests  →  Release

Respondent A B C D E F

DeliveryTeam

Kodgranskning / X X X / /

Krav på enhetstester X X ?

Parprogrammering / / /

Version Control

Versionshantering X X X X X X

Build & unit tests

Auto. Lint/statisk analys X X X

Auto. Enhetstest X X ?

Automated acceptance tests

Auto. Black box-tester X X ?

Auto. Exploratorytester X X ?

User acceptance tests

Exploratorytester / X X X X X

Användartester X X X X

Dogfooding X / X X X X

Release

Kanarietestning X X X

Tabell 5: Företagens pipeline. X innebär att företagen följer principen, / 
innebär att de till vis del följer principen. Blanka betyder nej. Respondent E
är lead developer och agil coach för ett större system och kunde därför 
inte svara i detalj på hur deployment pipelinen såg ut för Android.
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Tabell 5 visar i grova drag företagens pipelines jämfört med varandra. Vilken 
deployment pipeline företagen använder skiljer sig, främst för att det är olika 
produkter och olika typer av resurser för att utveckla kraftfulla deployment 
pipelines. Något som alla har gemensamt är steget Version control med ett 
distribuerat versionshanteringssystem. GitHub är favorit bland respondenterna 
och de större företagen använder egna servrar och kör GitHub Enterprise. 

Respondent A som bara gör interna verktyg sticker ut mest med en enkel 
pipeline. Verktygets målgrupp är medarbetare och verktyget testas samtidigt som
medarbetarna arbetar i det. Utvecklarna själva granskar varandras kod och 
versionshanterar den. De försöker släppa en ny version efter varje sprint och får 
direkt återkoppling om det finns buggar i verktyget. 

Respondent B arbetar för Springworks med en relativt ny produkt som företaget 
fortfarande arbetar med att få ut på marknaden. Eftersom produkten fortfarande 
är i uppstartsfasen är deras deployment pipeline under utveckling. Vid varje ny 
commit till GitHub bygger byggservern ett nytt bygge och kör igenom alla 
enhetstester och analyserar projektet med Androids lint-verktyg. Om alla tester 
och kodanalysen går bra kan koden mergas till master och en ny version 
publiceras till Crashlytics där kollegor kan ladda hem applikationen. Den senaste 
versionen av applikationen installeras automatiskt på inkopplade Android-enheter
och körs med en monkeyrunner som slumpvis klickar runt i applikationen och 
upptäcker krascher. Under utveckling och vid kodgranskning utförs även mindre 
exploratory-tester. Då applikationen fortfarande är omogen har black box-tester 
inte börjat användas. Crashlytics i kombination med Mixpanel används för 
distribuering, felrapportering och statistik om användning.

Ska man jobba med Continuous Delivery kan man egentligen bara ha
enhetstester, allt annat tar för lång tid.

En kollega från Springworks

Respondent C arbetar både på en spelmotor och spel för spelmotorn. De har 
inga krav på enhetstester, men kodgranskar varandras arbete. När en ny story 
planeras, definieras även black box-tester som ska gå igenom för att story ska bli
godkänd. Respondenten är mycket nöjd med det verktyget Cucumber/Gherkin, 
eftersom testarna kan skriva testfall utan att behöva någon insikt i koden, men att
det var mycket underhållsarbete i början av projektet då spelet gjordes om flera 
gånger. Spelmotorn har en noll-policy när det kommer till buggar och alla buggar 
får hög prioritet.

Det finns fortfarande tester som måste utföras manuellt som att testa spelen på 
olika grafikchipp. Andra problem de haft med Android-telefoner är att tangent-
borden inte vill dyka upp på alla operativsystem. Utöver detta har de tillgång till 
översättare som kontrollerar att spelen ser bra ut på olika språk och har tillgång 
till en testare som utför exploratory-tester. För att simulera svagt internet kan 
dessa tester innebära att testaren får åka hiss med spelet och sätter telefonen i 
flygplansläge vid kritiska lägen i appen. 
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Respondent E som arbetar på Spotify har en av de mer robusta deployment 
pipelinens av de utfrågade. Illustration 20 är ytterligare en bild från Eriks 
presentation. Under utveckling går det att upptäcka buggar med automatiserade 
enhets- och integrationstester. Varje team har en testspecialist som skriver nya 
automatiserade black box-tester och sköter kommunikationen med test-
avdelningen för användartester.

När en ny kodändring skickas till byggservern körs de automatiserade testerna, 
den statiska kodanalysen och lint-checkar, innan den nya koden kan mergas in 
på master-branchen. En vanlig dag kan det ske hundratals sådana byggen och 
varje natt sker nightly-builds. De nattliga byggena har en större uppsättning 
black-box tester som tar längre tid att köra. Anledningen till att hålla den första 
automatiserade testfasen kort är för att det inte ska ta för lång tid för utvecklarna 
att köra testerna. Alla black box-tester tillsammans tar över en timme. 

De nattliga byggena skickas ut till alla anställda som i princip varje dag får en ny 
version av applikationen. Applikationerna som byggs på natten installeras 
automatiskt på ett tiotal riktiga telefoner och startar Monkey Runners på dessa. 
På det viset hinner de genereras flera tusen knapptryckningar och uppspelningar 
innan de anställda har hunnit använda applikationen. 
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Illustration 20: Erik Junberger från Spotify (2015) visade upp deras deployment
pipeline. BVT står för Build verification tests.
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Stabila versioner som gått igenom de nattliga byggena kan testas av mänskliga 
testresurser. Det finns tillgång till exploratorytestare, användartester och 
möjlighet att stresstesta systemet. Innan en ny release-kandidat väljs går de 
ansvariga igenom en relativt kort checklista för applikationen. 

Respondent E de strävar efter att jobba med Lean och continuous integration, se
Illustration 19. Strukturen på företaget består av att flera olika team arbetar på 
olika kodbibliotek som används i klienterna. Dessa bibliotek testas och byggs 
separat från varandra. Alla dessa olika kodbibliotek ska ansvara för sin egen 
kvalitet och ska ha automatiserade integrationstester. I slutändan utförs 
acceptanstester på de olika klienterna med riskbaserade prioriteringar. Risk-
baserad testdrivning innebär att testa de områden som utgör störst risk för 
kunden och affärsmodellen. 

De flesta felen, failure, upptäcks i applikationen, men trots det kan felen, fault, 
ligga i något av de underliggande kodbiblioteken som klient-teamet inte har 
arbetat med. Men att det kanske är servern, eller en extern partner som 
egentligen står för felet som har försatt systemet i det felaktiga tillståndet, error. 
Som vi minns från tidigare kapitel: Fault → Error → Failure. 

Den totala kodkvaliteten faller på UI-teamen, även om det kan vara 
andra team som har gjort felet får UI-teamet ta smällen. 

Respondent E

Respondent F har inga automatiserade enhets- eller black box-tester, men 
testare som går igenom applikationen. Utvecklarna klickar igenom apparna under
utveckling för att hitta uppenbara fel. De praktiserar konceptet dogfooding och 
använder applikationerna själva. De använder som sagt Crashlytics för att i 
efterhand samla in fel som testarna har missat.
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10.3 Koddesign

Något som de flesta verkar vara överens om är att boken Clean Code har bra 
regler för att skriva bra kod. De flesta undviker dokumentation i koden och koden 
ska helst vara självförklarande. Övriga aspekter som Shang et al. (2013, sid 1–
27) utforskade är att Low coupling and high cohesion leder till färre mjukvaru-
brister. 

En reflektion är att vattenfallsmodellen, med tunga kravspecifikationer och 
dokument, har bytts till agilare metoder. De tunga delarna med förberedelser och 
planering sker samtidigt som programmeraren kodar. 

Förr i tiden började man med att fundera ut hur koden skulle 
struktureras upp, gjorde en ritning och implementerade. Idag är 
koden ritningen och kompilatorn bygger huset. Det har kapats ett 
steg i processen. 

En kollega från Springworks

Respondent F, Samuel,  berättar att de har workshops och kommer fram till hur 
de vill designa koden. Han har inspirerats mycket av boken Effective Java som 
har tycker att alla Android-programmerare borde läsa. 

Det är egentligen bara Springworks som har hårda krav på att all kod som går att 
enhetstesta ska vara enhetstestad. Springworks började skriva enhetstester i ett 
tidigt skede av projektet och bestämde att designa koden på ett sådant sätt. 
Spotify har förbättrat sin code coverage till acceptabel nivå, men hade låg nivå 
med 5-10% code coverage för bara ett par år sedan. 

Respondent B från Springworks berättar att de försöker sprida tankarna och 
informationen om Clean Code inom projektet. Alla använder samma kod-
standard. Metoder får inte bli för många kodrader och enhetstesterna måste 
också vara simpla och lättlästa. Vidare berättar han att det är viktigt att skilja på 
vy och logik. Applikationerna är till stor del beroende av internet idag och det 
finns nästan en server i varje applikation som ska hantera kommunikation med 
omvärlden. När applikationerna blir stora tar de lång tid att bygga. En av hans 
viktigaste tips är att bygga vyer i separata projekt och när de är färdiga, lyfta in 
dom till resten av systemet. Samt att dependency injection och enhetstester styr 
koden till bättre kodkvalitet.
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10.4 Release 

De stora företagen i denna intervjustudie släpper stegvis ut ny versioner av 
applikationen på marknaden. När de släpper uppdateringar i etapper kan de 
kontrollera om den senaste versionen kraschar oftare än den tidigare versioner. 
Exempelvis har Spotify nya releases med jämna mellanrum, ungefär varannan 
vecka. Se Illustration 21, som är tagen från deras presentation, där antalet 
användare skruvas upp från 0.5% till 20% efter ungefär tre dagar. Om den 
senaste applikationen inte lever upp till kraven går det att avbryta uppdatering.

Företag E försöker jobba efter samma filosofi som Facebook, som innebär att 
snabbt försöka lösa allvarliga fel istället för att rulla tillbaka det senaste bygget, 
men även de släpper funktionalitet till en lite grupp användare till en början. 

En annan teknik som jag hörde flera berätta om, är att stänga av features som är 
buggiga till dess att problemen är lösta. Nya funktioner kan i efterhand aktiveras i 
applikationen. Ett scenario är att en funktion aktiveras för 50 000 användare åt 
gången tills den anses vara säker nog. Om funktioner fungerar dåligt går de att 
avaktivera till problemen är lösta.
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Illustration 21: Spotifys releaseprocess. Efter FC, feature complete, blir de 
mest kritiska buggarna lösta för att sedan släppas till 0.5% av användarna. Om
allt går bra ökas antalet användare till 20%, 50% och slutligen till alla 
användare.(Spotify 2015)
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10.5 Verktyg

Förutom Respondent A arbetar alla andra företag med krasch och prestanda-
analyser på släppta applikationer. Med den typen av verktyg kan de mäta antalet 
buggar och upptäcka applikationernas problem. HockeyApp och Crashlytics 
används flitigt för felrapportering av applikationerna. 

I mitt möte med respondent E diskuterade vi verktyg som analyserar koden och 
hittar brister på olika nivåer. Sonar Qube är ett verktyg de använder som 
grundligt går igenom koden och varnar för brister och eventuella buggar. 

För automatiserade black box-tester används verktygen Cucumber/Gherkin, 
Robolectric och Robotium. För att skriva automatiserade tester i Cucumber/ 
Gherkin behövs inga programmeringskunskaper. När ett test inte går igenom 
skickas en skärmdump och en beskrivning av felet. 

Code coverage används i begränsad utsträckning, eftersom alla företag inte 
arbetar med enhetstester. Automatiserade enhetstester och UI-tester får en del 
kritik av vissa respondenter, eftersom det tar tid att lägga till och lång tid att 
underhålla vid refaktorering. Code Coverage verkar folk vara lite skeptiska till. 

Metrics är alltid metrics och code coverage i allmänhet är ganska 
sneaky. Det finns ändlösa diskussioner om den är bra eller inte och i 
vilken omfattning man bör lita på den.

Respondent D 

Team City och Jenkins används för continuous integration och Github för 
versionshantering. 

10.6 Övriga notiser

När jag visade Illustration 23 för Samuel berättar han att API-nivåerna som 
Android visar inte speglar hur fördelningen ser ut i Sverige. Illustration 23 gäller 
alltså inte för den svenska marknaden, då svenska användare har nyare 
telefoner och därmed högre API-nivåer. Bontouch har samlat in data från sina 
applikationer ute på marknaden. Vid ett nytt projekt för den svenska marknaden 
bör den lägsta API-nivån dras vid gränsen 16 Ice Cream Sandwich. Spotify 
stöder inte heller äldre versioner längre. 

Spotify upplever att de flesta buggarna inte beror på skillnader av Androids API-
nivåer eller att de olika tillverkarna har sina egna operativsystem. Det vanligaste 
är fel som beror på utvecklarnas misstag. 

När det kommer till att mäta kvalitet har de stora företagen olika KPIs, key 
performance indicators. Det kan vara antal krascher per 10 000 uppspelningar 
eller som Facebook gör och räknar antalet kommentarer och likes per status-
uppdatering. 
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11 Sammanfattning och diskussion
Under sammanfattning och diskussionen följer mina slutsatser av min rapport. 
Här sammanfattar jag mina subjektiva analyser från den objektiva avhandlingen. 

Jag har intervjuat sex personer från olika företag som på olika sätt arbetar med 
produkter till Android-telefoner. Arbetet med mjukvarukvalitet och testningens 
omfattning skiljer sig beroende på vilken fas projekten befinner sig i, vilken typ av 
applikation som utvecklas, hur stort projektet är och vilka resurser som finns att 
tillgå.

Frågan jag ville besvara med den här rapporten var hur företag bör jobba för att 
vidhålla god kvalitet av långlivade Androidprojekt. Mina delfrågor för att kunna 
besvara denna fråga var att undersöka vad som menas med mjukvarukvalitet och
hur det mäts, vad agila mjukvarumetodiker är och dess inverkan på produkt-
kvaliteten, samt vilka verktyg som används för att upptäcka och förebygga 
buggar. 

11.1 Begreppet mjukvarukvalitet

Jag skulle vilja definiera begreppet god mjukvarukvalitet för en applikation då 
produkten uppfyller kundens krav och har hög tillförlitlighet, som beskrivet i 
kapitel 6, Hoten mot systemets pålitlighet. För att uppnå hög mjukvarukvalitet och
försäkra sig mot buggar kan ett företag jobba med förebyggande åtgärder och ha 
en deployment pipeline som säkerställer kvaliteten i applikationen. Mjukvaru-
kvalitet går att mäta genom code coverage av enhetstester, antalet kända 
buggar, samt samla in mätvärden från användare och mäta KPI, key 
performance indicator. Om buggarna rankas efter user pain går de att mäta 
mjukvarukvalitet i hur allvarliga de kända buggarna är. För att uppnå hög 
mjukvarukvalitet kan man välja att jobba agilt, med principer från Lean 
development och Extrem programmering. 

En intressant frågeställning som uppstår är hur ny funktionalitet kan minska den 
totala mjukvarukvaliteten. Om en ”felfri” applikation med X funktioner får en ny 
funktion som är otestad och innehåller buggar; Har då den nya versionen av 
applikationen med X+1 funktioner lägre mjukvarukvalitet än den tidigare 
versionen? 

Mitt svar är ja, eftersom den senare versionen kommer innehålla högre user pain 
och kommer rapportera fler krascher än den tidigare versionen. Såvida 
funktionen är aktiverad och är tillgänglig för användarna.

Avizienis et al. (2001) beskriver kedjan fault → error → failure. Där fault är ett 
misstag under utvecklingen som försätter systemet i ett felaktigt tillstånd, error, 
som i sin tur kan sprida sig i systemet så att fler delar av systemet hamnar i 
tillståndet error. Det felaktiga tillståndet kan leta sig till användaren och ett failure 
inträffar. Att inte ha robust enhetstestning ökar risken för dolda errors som aldrig 
eller sällan dyker för användaren, men får allvarliga konsekvenser. Att bara testa 
en applikation med black box-testning kommer med stor sannolikhet missa 
många randfall som enhetstestning täcker. 
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Några bra svenska översättningar för fault, error och failure har jag inte hittat. Jag
har upptäckt att de engelska uttrycken ofta används lite slarvigt och blandas ihop.
Det kanske beror på att den svenska översättningen i princip är ”fel” för alla tre 
engelska uttryck. 

Trots att felet kanske ligger på servern, ett kodbibliotek eller från en extern part, 
är det vid applikationen som felet upptäcks från kundens sida. Applikationen kan 
hamna i ett felaktigt tillstånd i flera steg och det kanske inte alltid är lätt att spåra 
det grundläggande felet. 

11.2 Agil mjukvarumetodik

I den agila processen görs en backlog med user stories som är prioriterade av 
produktägaren. Varje story kan kopplas till krav och tester som ska visa upp-
fyllelse av dessa krav. För att en story ska anses vara klar måste den dels 
uppfylla user storyns krav och dels uppfylla de mer generella kraven som finns i 
definition of done. Det vanligaste är att dela upp arbetet i sprintar om ett par 
veckor där de högst prioriterade user storys är inplanerade. Målet är att efter 
varje sprint kunna demonstrera och ge kunden en ny version av produkten med 
den nya funktionaliteten. Skillnaden mellan agila utvecklingsmetoder från de 
planbaserade modellerna är att det är kortare mellan varje mjukvarusläpp. I 
vattenfall och de planbaserade utvecklingsmodellen sker all planering och 
kravställning i början av projektet. Testning och release i slutet av projektet 
medan det i den agila utvecklingsmetodiken ska ske testning i varje sprint. Efter 
varje sprint görs en retrospekt för att förbättra utvecklingsprocessen till nästa 
sprint. 

Historiskt sett, när tester har utförts på planbaserade utvecklingsmodeller har 
tester delats in i de fyra nivåerna enhets-, integrations-, system- och acceptans-
tester, där varje nivå har motsvarat en nivå i vattenfallsmodellen. Idag arbetar de 
flesta applikationsutvecklare med agila utvecklingsmetodiker. Då de agila 
utvecklingsmetodikerna bygger på kontinuerlig integration av kod till slut-
produkten används nya testnivåer. Illustration 14, från kapitlet 7.4 Tester i Agil 
utveckling, visar hur motsvarande nivåer bör se ut för agila projekt, med de fyra 
nivåerna: Unit tests, Functional Tests, System Acceptance Tests och System 
Qualities Tests. I den agila processen läggs större fokus att gruppera vilka typer 
av tester som går att automatisera för att slippa manuella regressionstester vid 
varje sprint, som tar lång tid. Testfaser som tar lång tid att utföra blir ohållbart vid 
continuous integration och Lean development.

Det finns en del rekommendationer som Royce (1970) skrev om i sin artikel 
redan på 70-talet som repeteras i senare skrifter och används än idag på flera 
företag. Exempelvis beskrev Royce (1970) att koden bör granskas och testas av 
andra personer än den som har skrivit koden. Samma filosofi beskrivs även av 
Myers et al. (2011), Extrem programmering, Lean development och som vi ser 
implementeras på Spotify och Springworks. Han beskrev även att kunden bör 
vara involverad som även det går igen i dagens agila processer.

62



 Sammanfattning och diskussion

Fördelarna med att jobba agilt är flera. En stor fördel är att iterativt kunna 
förbättra processen i små steg. Kunden blir delaktig i produkten och inför varje 
sprint planerar om backlogen så att den user storyn som är högst prioriterad 
kommer med i nästa sprint. Projektet blir mindre känsligt för förändringar i agila 
projekt då det hela tiden är lätt att prioritera om och lägga till nya user stories i 
backlogen. Fördelen av att jobba agilt är att kunna släppa produkten tidigt och 
efter varje sprint släppa ny funktionalitet. Om kunden blir involverad först i 
projektets slutskede blir risken större att kunden blir missnöjd med resultatet.

11.3 Deployment pipeline

Varje gång ny funktionalitet läggs till i applikationen ska det finnas rutiner som 
säkerställer kvaliteten. I Lean development nämns konceptet deployment 
pipeline. Denna pipeline ska helst innehålla de olika testnivåerna. Målet är att 
denna pipeline ska kunna genomföras med få manuella steg, för att ta kortare tid.
Andra fördelar är om buggar kan upptäckas tidigt i pipelinen för att minimera 
risken att felet letar sig ut till slutprodukten. Ju senare buggar upptäcks desto 
dyrare blir de. 

Deployment pipeline innehåller stegen Delivery team, Version control, Build & 
unit tests, Automated acceptance tests, User acceptance tests och Realease. De
olika testnivåerna ligger som en följd i denna development pipeline där de första 
stegen fram till User acceptance tests är automatiserade. Det är först när alla 
automatiserade test har gått igenom som manuella tester bör genomföras. 

11.3.1 Delivery team

Delivery team bör i sin Definition of done ha kraven att koden ska ha granskats 
av en kollega, innehålla enhetstester och exploratory tester. Ett minimum som 
bör uppfyllas oavsett vilken fas eller typ av applikation som utvecklas är kravet på
att utvecklarna arbetar på ett sätt som främjar kodkvaliteten. Detta går att uppnå 
genom att göra koden testbar och lägga till enhetstester. Att i efterhand lägga till 
enhetstester i ett gammalt projekt kan vara svårt och dyrt. Sätt att undvika detta 
är att ta hjälp av dependency injection-ramverk och att bryta ut logiken från 
vyerna. Lint-verktyg kan också vara bra att börja med i ett tidigt stadium. 

Enligt Extrem programmeringens principer bör utvecklare parprogrammera för att
sprida kunskap om koden och vara bra för att förhindra buggar. Det kan vara 
svårt att kritiskt granska och testa sitt egna alster. Ju tidigare i pipelinen som fel 
upptäcks desto mindre skada och kostnad hinner felen orsaka.

Min uppfattning är att man som företag har kommit långt i arbetet med 
mjukvarukvalitet genom att låta utvecklarna parprogrammera, arbeta testdrivet 
och granska varandras kod.
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11.3.2 Version control + Build & Unit tests

Version Control är andra steget i pipelinen. Detta verktyg bör vara integrerat med 
en byggserver som automatiskt kan bygga applikationen och köra enhets- och 
funktionstester. Om testerna inte går igenom ska byggservern hindra de senaste 
ändringarna från att mergas med master. Ett populärt versionshanteringssystem 
är Github. Team City eller Jenkins kan användas som mjukvara på servern för att
automatisera byggen från Github.

Två andra steg som kan läggas in under byggsteget är statisk kodanalys och en 
linter som granskar koden och ger varningar för dåligt kod. Dessa kontrollerar att 
koden är strukturerad på ett korrekt sätt och varnar för felaktigheter. Androids 
Lint-verktyg hittar användning av utdaterade API-funktioner och oanvända 
resurser. Sonar Qube är ett verktyg som kontinuerligt övervakar kodstrukturen. 

11.3.3 Automated acceptance tests + User Accaptance tests

I Functional Tests och System Acceptance Tests ingår black box-tester som kan 
utföras utan att ha någon direkt kunskap om applikationens kodbas. Testerna kan
helt enkelt göras genom att bara klicka på användargränssnittet. Dessa tester bör
i största utsträckning automatiseras, men det kan vara svårt då testerna kan vara
subjektiva och omöjligt för ett testskript att verifiera. Även om det är bra med 
automatiserade tester är det viktigt att mänskliga testare kan verifiera appens 
subjektiva delar som radavstånd, färger och knapp-placeringar. Myers et al. 
(2011) är kritisk mot black box-tester som inte är automatiserade då det finns 
utrymme för mänskliga misstag. Han är även kritisk mot att granska sitt egna 
verk, då man kan bli blind för sina egna misstag. 

För avancerade applikationer tar de automatiserade black box-testerna lång tid 
att köra, därför rekommenderar jag att dessa automatiserade tester körs med 
nattliga byggen. Om de automatiserade testerna godkänns kan applikationen 
skickas ut till testanvändare och de anställda på företaget. I konceptet dog 
fooding bör de anställda själva använda produkten som företaget utvecklar. 
Precis som Springworks och Spotify gör skulle apparna automatiskt kunna 
installeras på riktiga enheter och utsättas för monkey runners för att hitta fel. 

Att automatisera black box-tester kan bli tidsödande då vyerna och strukturen i 
applikationen inte är färdigställd. Det är först när en applikation är nära sin första 
release som de automatiserade black box-testerna bör implementeras. Annars är
risken att underhållet av trasiga tester blir för stort då appens vyer ofta byggs om.

Alternativ till Androids emulator är den snabbare varianten från Genymotion. 
Samma sak när det kommer till automatiserade tester. Androids egna ramverk för
black box-tester kan bytas ut mot verktyg som Roblectric, Robotium och 
Cucumber/Gherkin.
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11.3.4 Release

Efter en sprint, när applikationen är feature complete, ska den i det agila tänket 
kunna släppas till marknaden. Jag rekommenderar att versionen som är tänkt att 
släppas på marknaden ska få en egen branch i Github och användartestas med 
fokus på de funktionerna som är viktigast för användaren och affärsmodellen. 
Syftet med varje test är dessutom att hitta eventuella fel, därför ska det skrivas 
testfall som man tror kommer få applikationen att misslyckas. 

När de allvarligaste felen är lösta bör de ansvariga för releasen ha en mindre 
checklista där de går igenom och kontrollerar huvudfunktionaliteten i appen och 
godkänna den för release. 

Innan applikationen släpps till omvärlden är det viktigt att lägga till ett verktyg som
kan mäta prestandan från telefonerna och rapportera applikationens eventuella 
buggar. Med prestanda-rapporteringsverktyg kan man lära sig om vilka telefoner 
som fungerar bra och vilka som har brister. Verktyg som hjälper till att hitta 
sådana fel är Crashlytics, Crittercism och HockeyApp. 

När väl applikationen skall släppas är det en bra strategi att inte släppa den till 
alla samtidigt. Spotify ökar gradvis antalet kunder som får tillgång till appen. 
Fördelen är att de upptäcker de om den nya applikationen presterar enligt 
uppsatta mål. Skulle applikationen krascha för ofta drar de tillbaka den senaste 
uppdateringen. Med den strategin har inte hela kundbasen fått ett dåligt bygge. 
En annan strategi är att kunna avaktivera funktionalitet i applikationerna eller att 
snabbt försöka lösa buggar och göra nya releaser.

11.4 Androidspecifika problem

Att skriva enhetstester till Android har länge varit knepigt, då Androids egna test-
verktyg kräver att applikationen installeras på enheten för att köra testerna. När 
applikationen blir stor kan det ta minuter innan testerna har körts klart och risken 
är att testerna aldrig körs av utvecklarna. Sätt att gå runt detta problem har varit 
att bryta ut logik till separata klasser och köra enhetstester på de logiska bitarna. 
Först i Androids senaste byggverktyg kom det stöd för att köra enhetstester utan 
att först behöva lägga över bygget på en enhet. Det är bara två av de utfrågade 
som har enhetstester som krav på nyutvecklad kod. Det kanske är en följd av att 
Android inte gör någon reklam för dessa typer av tester och upp till utvecklare 
själva att hitta lösningar för. 

Eftersom byggena tar lång tid kan det även vara smart att göra ny funktionalitet 
och vyer i separata projekt. Turn-around-tiden för dessa blir betydligt kortare och 
när vyn är klar kan koden lyftas över till huvudprojektet. Min rekommendation är 
att först bygga logiken som går att enhetstesta och på så sätt slippa testa genom 
att installera på enheten. 

På samma sätt som det kan finnas buggar i applikationen kan det också finnas 
buggar i operativsystemet. Och funktioner som har fungerat bra på tidigare 
versioner kanske fungerar dåligt på enskilda API-nivåer. Min rekommendation är 
att manuellt testa appen på flera API-nivåer.
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Definition of done för en story bör innehålla att applikationen ska fungera på den 
senaste och äldsta API-nivån som ska stödjas. Dessa två enheter bör även skilja 
sig i skärmstorlek samt ha olika språk om applikationen ska stödja det. Andra 
krav som en vy bör uppfylla är att applikationen läggs i bakgrunden och sedan 
tas upp igen. Det går även att simulera fortsättning av en applikation som legat 
en längre tid i bakgrunden. Om telefonen har komponenter som beror av internet-
kommunikation bör det säkerställas att applikationen beter sig korrekt vid svag 
och obefintlig internetåtkomst. Tester specifika för Android finns sammanfattade i
Bilaga 3 - Androidspecifika problemområden.

En intressant lärdom från intervjun med Spotify är att de inte upplever skillnader 
på API-nivåer och tillverkare som de största bovarna när det kommer till buggar. 
De flesta buggarna beror snarare på programmerarnas misstag och den egna 
koden. Samuel från Bontouch hade mätdata på att svenska Android-användare 
har högre API-nivåer än snittet. Därför bör nya applikationer inte stödja lägre API-
nivå än 16. Man kan dock räkna med att det kommer komma nya API-nivåer 
varje år. 

11.5 Verktyg

När det kommer till ämnet verktyg har jag lärt mig att det finns flera verktyg inom 
varje kategori. Att rekommendera verktyg kan lätt bli utdaterat, därför tycker jag 
istället att varje team själva får ta beslut beroende på projekt och tidigare 
erfarenheter. Under kapitel 11.3, Deployment pipeline har jag nämnt de verktyg 
som används mest frekvent av mina intervju-objekt i varje fas. Under min 
intervjustudie har jag lärt mig att Github är populärt för versions-hantering av kod,
Teamcity för byggservrar och Crashlytics för krashrapportering.

11.6 Koddesign

Jag tycker att man som programmerare bör känna till riktlinjerna från Clean 
Code, Effective Java och koncepten i Extrem programmering. Försöker man som
programmerare leva efter deras rekommendationer kommer man långt. 

För den som startar ett nytt projekt rekommenderar jag att från början designa 
koden så att den är testbar. Andra tips är att alla inom teamet ska använda 
samma formateringsmall för kod. Att isolera funktioner inom klasser, som 
beskrivs i Low coupling and high cohesion, medför mindre buggar och då 
undviker man så kallad ”spaghettikod”.

11.7 Övriga insikter 

På samma sätt som det finns en vinning i att återanvända vältestad kod, finns det
en vinst i att återanvända verktyg och deras konfigurationer. För ett konsult-
företag med flera applikationer skulle det kanske vara en dyr investering att sätta 
upp alla dessa verktyg, men kostnader att göra det för kommande projekt skulle 
bli betydligt mindre då alla script och konfigurationer redan är gjorda. Att åter-
använda en kärna av funktioner till flera plattformar minskar testarbetet. De större
företagen hade avancerad programkod i C++ som sedan kunde användas på alla
plattformar.
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11.8 Rekommendationer

Här är mina rekommendationer omformulerade till en punktlista. 

• Jobba agilt med små förändringar både i produkten och processen för att 
snabbt kunna rätta till brister.

• Använd en deployment pipeline som i minsta fall innehåller 
automatiserade enhetstester, versionshantering och manuella 
exploratory-tester. Utöver det kan automatiserade black box-tester, 
monkey runners, statisk kodanalys, lintar och integrations-tester med 
fördel läggas in. Även manuella användartester, stresstester och koncept 
som dogfooding kan med fördel användas.

• Vid release bör en mindre checklista med applikationens nyckel-
funktioner kontrolleras. Ett verktyg som övervakar applikationens 
prestanda efter den släppts ska användas för att upptäcka missade 
buggar och antalet som får ladda ned den senaste versionen bör ökas 
gradvis. 

• Krav på enhetstester, kodgranskning vid definition of done. Samt mindre 
exploratory-testning med varierande API-nivåer, skärmstorlekar och 
lokaliseringar. 

• Beroende på hur mogen produkten är bör black box-tester också vara en 
del av definition of done och applikationens deployment pipeline. 

• För att underlätta vid testning bör dependency injection och mockramverk 
användas, samt att bryta ut logik till separata kodbibliotek. 

• Automatisera så många black box-tester som möjligt för att korta ner tiden
i projektets deployment pipeline, använd gärna verktyg som Cucumber/ 
Gherkin, Robotium och Robolectric. 

• Försöka sprida ut kompetensen jämnt över alla team och ha en 
testspecialist i varje team som har ansvar för bugghantering och 
testkraven för storys. 

• Sortera buggar efter user pain och för in dessa i en publik lista eller ett 
verktyg som exempelvis Jira.

• Försöka sprida information om Clean Code, Effective Java, Lean och 
Extrem programmering inom teamet för bättre mjukvarukvalitet och 
processer. 

• Applikationer bör inte stödja lägre API-nivåer än 16 för den svenska 
marknaden, då Android-telefoner i Sverige generellt har högre API-nivåer 
än Androids officiella listor.

• Vid tester bör punkterna i Bilaga 3 - Androidspecifika problemområden tas
med som fokusomården.

• Att köra nattliga byggen som installeras på olika enheter och körs med 
Monkey Runners. Dessa nattliga byggen bör även komma ut till alla 
anställda som får den senaste versionen av applikationen. 

67



 Sammanfattning och diskussion

11.9 Rekommendation till vidare forskning

Det hade varit intressant att forska vidare på kodkvalitetens inverkan på 
kostnader. Hur mycket mer kostar egentligen ett fel som upptäcks sent i 
produktionen? Vad kostar det för mobilspelsföretag om deras spel släpps med en
bugg som gör att det inte går att handla i appen? Stora spel kan dra in miljoner 
kronor i vinst per dag.

Verktygen som är nämnda är inte granskade i detalj och inte heller liknande 
produkter på marknaden. Det skulle vara intressant att ställa dessa mot varandra.

Jag känner utvecklare som har drabbats av utbrändhet och kan själv känna oro 
över okända misstag och framför allt kod som är otestad. En litet kodändring kan 
påverka stora system på ett negativt sätt. Trots att 99 ändringar av 100 kanske är
harmlösa, kan det vara en liten ändring som gör hela produkten obrukbar. Det 
hade därför varit intressant att forska vidare på hur exempelvis kodgranskning 
och enhetstester kan få programmerare att känna sig psykiskt lugnare och 
mindre stressade över releaseprocessen.

Det skulle vara intressant om någon använder mitt examensarbete som grund för
att försöka höja upp kvaliteten på existerande projekt med låg code coverage och
bristande mjukvarukvalitet. En prototyp med alla steg i deployment pipelinen jag 
har beskrivit skulle kunna vara ett förslag på ett examensarbete.

Jag har refererat till Hägglund (2011) som skrev ett examensarbete om att 
utveckla applikationer till tablets. Nu när det är aktuellt med smart watches och 
det kan finnas utrymme om utveckling och smarta lösningar för dessa. 
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13 Bilagor

Bilaga 1 - Intervjufrågor

Bilagan intervjufrågor innehåller mina frågor uppdelat i de olika ämnena som jag 
har valt att fokusera på. 

Utvecklingsprocessen

• Vilken utvecklingsmodell som används.

• Hur ser testningen ut under/innan/efter planering/sprintar?

• Test-experter i teamen

• Extrem programmeringens principer under utvecklingsprocessen

◦ Continuous integration

◦ Parprogrammering

◦ Kodgranskning

◦ Enhetstester

◦ Simple design

Tester

• Typer av tester

◦ Enhetstester

◦ Black box-tester

◦ Acceptanstester

◦ Exploratory-tester

Koddesign

• Vilka design-mönster använder ni era Android-projekt

◦ Model-view-controller

◦ Dependency injection

• Kodformatering

• Dokumentation

• Design för testbar kod
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Divergeringsproblem

Vilka faktorer tar ni hänsyn till när ni formulerar tester?

• API-nivåer

• Lokalisering

• Nätverkshantering

• Tester av pausa och fortsätta applikationen

Verktyg

• Byggservrar

• Code coverage

• Monkeyrunner

• Prestandaövervakning

• Distributionsverktyg

• Versionshantering
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Bilaga 2 - Androidversioner
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Illustration 23: Androidversioner  2010 -2015 (Wikimedia Commons 2015)
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Bilaga 3 - Androidspecifika problemområden

Område Förklaring Utmaning

API-nivåer Idag finns 21 
stycken 

Hur många ska stödjas?

Skärmdensitet LDPI, MDPI,HDPI, 
XHDPI, XXHDPI, 
XXXHPDI

Vilka skärmdensiteter ska det 
exporteras grafik till?

Skärmupplösningar Finns små skärmar
som inte är mycket 
större än små 
tändsticksaskar till 
sju-tumsskärmar 
och tablets 

Hur ska applikationen se bra ut på 
olika typer av skärmstorlekar.

Lokalisering Vilka marknader 
ska applikationen 
finnas i? Språk, 
enheter och lokal 
formatering. 

Tar ni hänsyn till tid- och datum-
formatering samt imperial- och 
metric-system

Minneshantering Hur beter sig 
applikationen vid 
lågt minne. 

Tar ni hänsyn till hur mycket minne
applikationen slukar och hur den 
ska bete sig?

Nätverkshantering Applikationen 
tappar internet-
uppkoppling?

Hur ska applikationen bete sig i 
olika lägen då det är svag eller 
ingen uppkoppling?

Inkommande 
samtal

Vad händer om du 
får ett samtal under
pågående 
operation i 
applikationen. 

Testar ni att ta emot samtal under 
applikationen?

Key Mappings Testa att 
telefonens knappar
fungerar som 
specificerat. 

Testar ni enhetens tangentbord 
och hårdvaruknappar?

76



 Bilagor

Område Förklaring Utmaning

Pausa/avsluta 
applikationen

Applikationen kan 
avslutas och stängas på 
flera sätt. Den förväntas 
även fortsätta på olika 
sätt på en återuppstart.

Verifierar ni att 
applikationen stängs 
som förväntat

Batteriåtgång Vissa applikationer 
kräver mer batteri än 
andra. 

Hur testar man att 
applikationen inte slukar 
batteri och vad kan man 
göra åt det?
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Bilaga 4 - Respondenterna

• Respondent A - Utvecklare som gör interna verktyg på ett 
mobilspelsföretag. 

• Respondent B - Representant från Springworks AB, Server-, hådvaru- 
och Android-utvecklare. Idag sysslar företaget med internet of things, 
innan sysslade företaget med konsultverksamhet. 

• Respondent C - Utvecklare som arbetar på ett mobilspelsföretag, men har
även bakgrund som konsult inom apputveckling

• Respondent D - Erik Junberger mjukvaru-utvecklare på Spotify.

• Respondent E - Lead developer och coach för agil mjukvaru-utveckling på
ett företag med tusentals anställda i flera länder. 

• Respondent F - Samuel Wejéus, Mobile Developer på konsultföretaget 
Bontouch. 
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Bilaga 5 - User pain

Type (What type of bug is this?)

1. Documentation: A documentation issue

2. Localization

3. Visual and Sound Polish: Aesthetic issues

4. Balancing: Enables degenerate usage strategies that harm the 
experience.

5. Minor usability: Impairs usability in secondary scenarios.

6. Major usability: Impairs usability in key scenarios.

7. Crash: Bug causes crash or data loss. Asserts in the Debug release.

Priority (How will those affected feel about the bug?)

1. Nuisance - not a big deal but noticeable. Extremely unlikely to affect 
sales.

2. A Pain - users won’t like this once they notice it. A moderate number of 
users won’t buy.

3. A User would likely not purchase the product. Will show up in review. 
Clearly a noticeable issue.

4. A User would return the product. Cannot RTM. The Team would hold the 
release for this bug.

5. Blocking further progress on the daily build.

Likelihood (Who will be affected by this bug)

1. Will affect almost no one.

2. Will only affect a few users.

3. Will affect average number of users.

4. Will affect most users.

5. Will affect all users.
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Bilaga 6 - Agile Manifesto Core Priciples

• Our highest priority is to satisfy the customer through early �� and 
continuous delivery of valuable software.

• Welcome changing requirements, even late in development. Agile 
processes harness change for the customer's competitive advantage.

• Working software is the primary measure of progress.

• �Business people and developers must work together daily throughout the 
project.

• Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of
months, with a preference to the shorter timescale.

• Build projects around motivated individuals. Give them the environment 
and support they need, and trust them to get the job done.

• The most efficient and effective method of conveying information to and 
within a development team is face-to-face conversation.

• Agile processes promote sustainable development. The sponsors, 
developers, and users should be able to maintain a constant pace 
indefinitely.

• Continuous attention to technical excellence and good design enhances 
agility.

• Simplicity - the art of maximizing the amount of work not done - is 
essential.

• The best architectures, requirements, and designs emerge from self-
organizing teams.

• At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, 
then tunes and adjusts its behavior accordingly.
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