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Sammanfattning 

Test av informationssystem är en viktig del inom systemutvecklingsprocessen för att 

minimera felaktigheter och förbättra tillförlitligheten av system. Trafikverkets IT enhet hade 

ett fastställt och strukturerat testarbete för high-level test däremot hade de inte ett fastställt 

strukturerat testarbete inom low-level test. Vi fick i uppdrag att undersöka metoder och 

arbetssätt som fanns inom low-level test. Vi skulle också jämföra system som genomgått ett 

strukturerat testarbete inom low- och high-level test mot system som genomgått ostrukturerat 

low-level test och strukturerat high-level test. 

Målet med examensarbetet var att föreslå lämpliga metoder och arbetsätt inom low-level test 

för Trafikverkets IT enhet. Målet var också att ge en rekommendation ifall ett strukturerat 

testarbete inom low- och high-level var att rekommendera i jämförelse mot system som 

genomgått ostrukturerat low-level test och strukturerat high-level test. Genom litterära studier 

och intervjuer med Trafikverkets resurser genomförde vi vår undersökning och kom fram till 

vårt resultat. 

Vår rekommendation för Trafikverket IT var att de ska använda sig utav testdriven utveckling 

eftersom utvecklarna var osäkra på vad som skulle testas och metoden skulle klargöra detta. 

Dessutom ville de ha valmöjligheter och riktlinjer som skulle ge dem en mer bestämd 

arbetsstruktur. Vi rekommenderar också en anpassning av Self-Governance ramverket där 

aktiviteter väljs ut för varje projekt av en metodansvarig eller projektansvarig (Scrum Master) 

som bestämmer vilka aktiviteter som ska utföras på individ- och gruppnivå. 
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Abstract 

Testing of information systems is an essential part of the system development process to 

minimize errors and improve the reliability of systems. Trafikverket IT unit had a structured 

testing in the test phase high-level, however, they had not a structured testing in the 

development phase, low-level tests. We were assigned to examine methods and working 

methods in low-level test. We also would compare systems that had undergone a structured 

testing in low-and high-level test against systems that had undergone an unstructured low-

level test and structured high-level test. 

The goal of the thesis was to propose appropriate method/methods in low-level test for 

Trafikverket IT unit. The goal was also to make a recommendation if a structured testing in 

low-and high-level were to be recommended in comparison with systems that had undergone 

unstructured low-level test and structured high-level test. Through literary studies and 

interviews with Trafikverket employees we reached our result. 

Our recommendation for Trafikverket IT is that they should use test-driven development 

because developers were unsure of what should be tested and the method would make this 

clear. The developers also wanted to have options and guidelines that would give them a 

definite work structure. We also recommend an adaptation of the Self-Governance framework 

from where activities can be selected from each project manager (Scrum Master) that 

determines which activities will be performed in individual- and group level for each project.  
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Ordlista 

 

 LL:   Low-level  

Definition:  Se kap. 2.2.4 

 

 HL:  High-level 

Definition:  Se kap. 2.2.5 

 

 SLL&SHL: Strukturerat low- och high-level 

Definition:  Low- och high-level testarbetet utförs strukturerat enligt en 

  fastställd metod eller ett enligt enhetligt arbetssätt. 

   

 OLL&SHL: Ostrukturerad low-level och strukturerad high level 

Definition:  Low-level testarbetet utförs ostrukturerat utan ett enhetligt 

  arbetssätt och utan en fastställd metod. Testarbetet utförs däremot 

  strukturerat i high-level med ett enhetligt arbetssätt och 

  med en fastställd metod.  
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1. Inledning 

Idag finns informationssystem i många företag och tillförlitligheten på system är en kritisk 

faktor som kan påverka företag, människoliv och samhällen. Att testa system innan det tas i 

drift är en viktig del inom systemutvecklingsprocessen för att minimera felaktigheter. Därför 

testas system för att säkerställa och förbättra tillförlitligheten av system.
1
 

 

Testprocessen är enligt v-modellen uppdelad i två nivåer, LL och HL test. Inom HL test finns 

definierade metoder för hur testarbetet ser ut och ska genomföras. Däremot finns inte 

väldefinierade metoder för hur testarbetet ska gå till inom LL test. Testprocessen för LL har 

varit försummad i många år, både inom akademin men även i industrin. På senare tid har dock 

utvecklarnas tester fått mer erkännande, tack var de agila metoderna.
2
 Test som genomförs av 

utvecklare kan påverka systemets slutresultat och därför vill vi belysa nuvarande och nya 

metoder inom LL test. 

 

1.1 Bakgrund 

Trafikverket IT har och håller på att genomföra ett metodarbete för framtagande av 

gemensamma och standardiserade arbetssätt, metoder och verktyg för utveckling av 

informationssystem. Detta för att skapa ett gemensamt och effektivare arbetssätt som 

exempelvis underlättar vid resursväxling då det ska bli enklare att komma igång med nya 

uppdrag och kunna göra bättre jämförelser mellan projekt. 

En fastställd metod för testarbete i testfasen HL finns framtagen och togs fram i samband med 

bildandet av Trafikverket 2010. Metoden används för testarbetet inom systemintegration- och 

acceptanstest (HL test). De har dock inte en fastställd metod för testarbetet inom enhetstest 

och integrationstest (LL test). 

Trafikverket delade in projekt i två olika projekttyper för detta arbete, SLL&SHL test och 

OLL&SHL test. De hade en hypotes över att projekten arbetade enligt definitionen och ville 

veta vilken projekttyp som gav bäst kvalité på testarbetet. 

 

                                                           
1
 Chan, F.T., Tang, W.H., Chen, T.Y., (2005), Software Testing Education and Traning in Hong Kong. Hämtat: 

2013-04-30, från www.ieeexplore.ieee.org 
2
 Kajko-Mattsson, M., Murphy, J., (2009), Peeking into Developers’ Testing Process. Hämtat: 2013-05-12, från 

www.ieeexplore.ieee.org 
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1.1.1 Trafikverket 

1 april 2010 bildades Trafikverket som är en svensk statlig myndighet bestående av tidigare 

Banverket och Vägverket samt delar av Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Trafikverket bär 

ansvaret för långsiktig planering av transportsystem för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och 

luftfart samt för drift, byggande, underhåll av statliga vägarna och järnvägarna. 

Huvudkontoret är placerat i Borlänge och har regionkontor belägna i Luleå, Gävle, 

Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad. I Trafikverket arbetar cirka 6500 

anställda.
3
 

 

1.2 Problemformulering 

Trafikverket har ett fastställt och strukturerat testarbete inom testfasen HL test som omfattar 

systemtest, systemintegrationstest och acceptanstest. IT enheten har däremot inte ett fastställt 

strukturerat testarbete inom utvecklingsfasen LL test som omfattar testarbetet inom enhetstest 

och integrationstest.  

 

1.3 Frågeställningar 

Vår problemformulering har lett till följande frågeställningar: 

 

• Vilka metoder och arbetssätt finns det för testresursen inom systemutvecklingsområdet 

LL test i ett agilt projekt?   

 

• Blir kvaliteten på testarbetet bättre för Trafikverket om de använder ett SLL&SHL 

testarbete i jämförelse mot system som genomgått OLL&SHL testarbete? 

 

• Vilka metoder och arbetssätt kan vi rekommendera för Trafikverket inom LL test som 

säkerställer hög kvalité på projekt som använder agil systemutveckling och varför? 

 

 

                                                           
3
 Trafikverket. (2013), Kort fakta om Trafikverket. Hämtat: 2013-05-13, från http://www.trafikverket.se/Om-

Trafikverket/Trafikverket/Snabbfakta-om-Trafikverket/ 
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1.4 Uppdrag och syfte 

Vi har fått i uppdrag av Trafikverkets IT enhet att undersöka metoder och arbetssätt inom LL 

test för systemutveckling i ett agilt projekt. Vi ska även göra en jämförelse mellan system som 

har genomgått ett SLL&SHL testarbete jämfört mot system som genomgått ett OLL&SHL 

testarbete. Arbetets syfte är att säkerställa hög kvalité vid Trafikverkets systemutveckling med 

lågt antal felaktigheter när system tas i drift. 

 

1.5 Mål med arbetet 

Målet med examensarbetet är att föreslå lämpliga metoder inom LL test för Trafikverkets IT 

enhet. Målet är även att ge en rekommendation ifall ett SLL&SHL testarbete är att 

rekommendera i jämförelse mot system som genomgått OLL&SHL testarbete. 

 

1.6 Problemavgränsning 

Denna undersökning är avgränsad till metodframtagningar för Trafikverkets IT enhet och 

behandlar LL test för projekt med agilt tillvägagångssätt.  

Intervjuerna är enbart baserade på Trafikverkets resurser som arbetar i projekt inom 

Trafikverkets IT enhet. Ett urval av projekt och resurser som arbetat med test och 

systemutveckling på olika sätt inom LL och HL test har deltagit i undersökningen. 

 

1.7 Målgrupp 

Denna rapport vänder sig till akademiker som på ett eller annat sätt studerar ämnet "test inom 

systemutveckling" i agila projekt och har intresse i att studera metoder och arbetssätt inom LL 

test. Med brist på data som behandlar metoder och arbetsätt inom test för utvecklare är denna 

rapport ett hjälpmedel för akademiska studenter och andra intressenter. Rapporten är även 

intressant för personer inom IT industrin och organisationer som är intresserade av olika 

strukturerade metoder och arbetssätt inom LL test. Rapportens främsta målgrupp är vår 

uppdragsgivare Trafikverket IT. 
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1.8 Uppsatsens disposition 

 

2. Teoribakgrund 

I detta kapitel förklaras begrepp som är viktiga för att förstå problemets bakgrund. Denna del 

är nödvändig för att kunna komma fram till en lösning på problemet och kommer ge läsaren 

en djupare förklaring över vad test är och de olika metoder och arbetssätt som finns inom test.  

 

3. Metod 

I detta kapitel beskrivs metoderna som använts för genomförandet av arbetet. Kapitlet 

förtydligar de olika undersökningsmetoder och aktiviteter som ingått i undersökningsfaserna 

samt de roller som varit involverade i undersökningen.  

 

4. Utvärdering och analys 

I detta kapitel presenteras utvärderingar och analyser som genererats utifrån en komparativ 

undersökningsstudie. 

 

5. Resultat 

Utifrån undersökningens utvärdering och analys redovisas undersökningens resultat i detta 

kapitel. 

 

6. Slutsats och diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet och slutsatser samt vad som påverkat resultatet. 
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2. Teoribakgrund 

I detta kapitel förklaras teori och begrepp som är viktiga för att förstå problemets bakgrund. 

Denna del är nödvändig för att kunna komma fram till en lösning på problemet och kommer 

ge läsaren en djupare insikt över vad test är och de olika metoder och arbetssätt som finns 

inom test. I kapitel 2.1 Test inom systemutveckling klargöras varför det är viktigt att testa 

system innan det tas i drift, faktorer som kan påverka testarbetet och vilka fördelar test kan ha 

på slutresultatet. I kapitel 2.2 förklaras de faser som ingår i systemutvecklingens livscykel 

enligt V-modellen där krav, övergripande design, detaljerad design, LL och HL test ingår. I 

kapitel 2.3 presenteras vad agil metod är för något och den agila metoden Scrum förklaras 

mer omgående. I kapitel 2.4 introduceras metoderna och arbetssätten för LL test där testdriven 

utveckling och Self-Governance ingår. 

 

2.1 Test inom systemutveckling 

Vid utveckling av ett informationssystem kan fel/defekter uppstå vilket i sin tur leder till att 

system inte fungerar som planerat. För att minimera fel i system är det viktigt att personer 

med rätt kompetens arbetar under utvecklingsprocessen av ett system, däribland testfasen.
4
 

 

Att analysera problem som kan uppstå i ett informationssystem är betydelsefullt eftersom det 

ligger till grund för det som ska testas. Detta medför kostnader men är i längre sikt en 

investering då det kan förhindra framtida kostnader som kan vara betydligt dyrare. Om fel 

upptäcks när system redan driftsatts kan det innebära ännu högre kostnader när korrigeringar i 

systemet ska utföras, eftersom att systemet eventuellt inte kommer kunna användas under en 

period.
5
  

 

Ett testarbete kan ha positiva resultat för både kund och systemleverantör då exempelvis 

kundens krav blivit uppnådda, mindre fel/defekter upptäcks i senare skede och företaget kan 

få en ökad vinst genom minskade kostnader för support. Ett mindre lyckat testarbete kan 

resultera i att systemet inte levereras i tid, slutanvändarna upptäcker fel, en rättning påverkar 

systemet och följdfel i andra delar uppkommer.
6
  

 

                                                           
4
 Schotanus, Chris C. (2009), TestFrame: An Approach to Structured Testing. Netherlands. Sida 1 

5
 Schotanus, Chris C. (2009), TestFrame: An Approach to Structured Testing. Netherlands. Sida 2 

6
 Eriksson, U. (2010), Test och kvalitetssäkring av IT-system. Lund. Sida 31 
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Det finns flera faktorer som kan påverka testarbetets resultat som exempelvis systemets 

omfattning, vilka inblandade roller som är engagerade, hur mycket tid som investeras och när 

planeringen för test genomförs. För att öka förståelse för kraven som omgivningen ställer på 

system är det viktigt att veta vilka utvecklingsmetoder som finns att använda.
7
 Olika metoder 

inom testfasen LL behandlas senare i kapitel 2.4 i denna rapport. 

 

2.2 Systemutvecklingens livscykel enligt V-modellen 

V-modellen visualiserar ett systemutvecklingsprojekt livscykel och förklarar de aktiviteter 

som ingår i de olika faserna. På den vänstra sidan finns aktiviteterna kravhantering och 

design, mot botten finns aktiviteterna kodning och komponenttest och på höger sida finns 

aktiviteterna integrationstest, systemtest och acceptanstest.
8
 Aktiviteterna börjar på den 

vänstra sidan för att sedan fortsätta nedåt och sedan upp på den högra sidan. Detaljnivån på 

systemutvecklingen är mer övergripande på den övre delen av modellen och blir mer 

noggrann längre ned i modellen.
9
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 V-modellen, en bättre testmodell.
10

 

 

 

                                                           
7
 Sommerville, I. (2010), Software Engineering (upplaga 9). Boston. Sida 206 

8
 Eriksson, U. (2010), Test och kvalitetssäkring av IT-system. Sida 24 

9
 Eriksson, U. (2010), Test och kvalitetssäkring av IT-system. Sida 27 

10
 Eriksson, U. (2010), Test och kvalitetssäkring av IT-system. Sida 28 
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2.2.1 Krav 

V-modellen inleds på vänstra sidans högsta nivå som består av kravinsamling, 

kravprioriteringar och dokumentation. Kravinsamling är ett viktigt moment inom denna fas, 

här kommunicerar systemutvecklare med kund/beställare för att tillsammans komma fram till 

de krav som eventuellt ska ställas på systemet.
11

 För att säkerställa att de viktigaste kraven 

kommer med i systemet och minimera risker prioriterar kund/beställare de krav som ställts på 

systemet.
12

  Därefter dokumenteras systemkraven i en övergriplig detaljnivå, exempelvis ”det 

ska vara möjligt att registrera köp”.
13

 

 

2.2.2 Övergripande design 

Nästa nivå är övergripande design, i denna fas läggs fokus på att förtydliga kraven i en högre 

detaljnivå för att systemet ska kunna konstrueras. Om vi tar föregående krav som exempel, 

”det ska vara möjligt att registrera köp” skulle en högre detaljnivå fokusera sig på vilka fält 

som behöver anges för att uppfylla kravet (till exempel artikelnummer, datum, kundnamn, 

kundefternamn, kundadress och kund personnummer). Denna information medför till att en 

designspecifikation och en modell av användargränssnittet skapas vilket är betydelsefullt för 

utvecklaren.
14

 

 

2.2.3 Detaljerad design 

I denna nivå förtydligas systemets detaljnivå ytterligare genom att forma databasdesign, 

objektmodeller, komponentspecifikationer och dokumentation för arkitekturen. Denna fas är 

viktig för kommande steg där programmerare konstruerar systemet genom att skriva 

programkoder för att uppfylla kraven som har ställts på systemet.
15

 Noggrant utförda 

kravinsamlingar och prioriteringar är viktigt för att förebygga att fel uppstår under 

utvecklingen. Testmetoden är ytterst betydelsefullt i ett kostnadsperspektiv, ju längre ett 

                                                           
11

 Eriksson, U. (2010), Test och kvalitetssäkring av IT-system. Lund. Sida 25 
12

 Kontonya, G., Sommerville, I. (1998), Requirements Engineering: Process and techniques. Sida 47 
13

 Eriksson, U. (2010), Test och kvalitetssäkring av IT-system. Lund. Sida 25 
14

 Eriksson, U. (2010), Test och kvalitetssäkring av IT-system. Lund. Sida 25 
15

 Eriksson, U. (2010), Test och kvalitetssäkring av IT-system. Lund. Sida 25 
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projekt fortlöper desto högre blir kostnaderna att reparera problem som kunde förebyggas i ett 

tidigt skede.
16

 

 

2.2.4 LL test 

I LL test ingår två olika faser där aktiviteterna kodning och komponenttest samt 

integrationstest hör till.  

 Kodning och komponenttest: Utförs av utvecklare utifrån samlade dokument avseende 

krav, design, specifikationer och databasdesign. Denna fas ger upphov till den 

praktiska konstruktionen av systemet genom programkodning. Det är även viktigt att 

utföra komponenttester parallellt med kodningen, vilket betyder att systemets minsta 

beståndsdelar testas var för sig för att säkerställa att komponenterna lever upp till 

förväntningarna.
17

 Det begreppet som hädanefter kommer att användas i rapporten för 

”komponenttest” är ”enhetstest” som utförs av utvecklare. 

 

 Integrationstest: Nästa testfas består av att sammanställa komponenterna för att säkra 

att komponenterna fungerar tillsammans.
18

 Här måste en effektiv metod användas för 

att integrationstesterna ska vara tillförlitliga och säkerställa hög kvalitet. Syftet med 

denna testfas är att kunna uppmärksamma fel/defekter på kommunikationen mellan 

komponenterna. Komponenterna kan exempelvis vara delar av en order- och 

faktureringsmodul i systemet, det intressanta i detta exempel är att se att en order 

sparas/lagras i ordermodulen och att den sålda enheten sparas/lagras i 

faktureringsmodulen, eftersom att dessa två moduler är beroende av varandra är det 

betydelsefullt att dessa två moduler kommunicerar utan defekter.
19

  

 

 

                                                           
16
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Figur 2.2 Exempelsystem för val av integrationsstrategi.
20

 

Figur 2.2 illustrerar hur modulerna (order, lager, fakturering) måste kommunicera för att 

uppfylla systemkraven ställda av användaren/beställaren. 

2.2.5 HL test 

I HL test ingår två olika faser där aktiviteterna systemtest och acceptanstest ingår.  

 Systemtest: Denna testfas fokuserar på att testa systemet med andra system, internt och 

externt hos verksamheten. Det är viktigt att systemet är komplett för att säkerställa att 

integrationen till andra system blir tillförlitlig.
21

 Icke funktionella krav testas också i 

denna test fas vilket till exempel kan inkludera prestandatester, stresstester, 

användbarhetstester och säkerhetstester. Prestandatester kan bestå av att observera 

systemets svarstid, med andra ord om systemet presterar tillräckligt fort i jämförelse 

mot de uppsatta kraven. Stresstester kan bestå av att testa systemets påverkan vid höga 

belastningar, detta för att säkerställa att systemet inte kraschar vid hög belastning. 

Säkerhetstesterna består av att till exempel hålla obehöriga användare ute ur 

systemet.
22

 

 

 Acceptanstest: Denna test nivå är den sista fasen i modellen och ligger till grund för att 

bedöma om det färdigutvecklade systemet är redo att tas i drift. I denna fas testas 

systemet inte längre av projektet utan lämnas över till användarna/beställarna för att 

testas. Testet ska leda till att användarna förhoppningsvis ska godkänna och ge ett 

klartecken till att systemet kan sättas i drift. Användarna validerar kraven utifrån 

kravspecifikationen som genomfördes i en övergriplig detaljnivå under kravfasen och 

godkänner om kraven uppfyllts.
23
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 Eriksson, U. (2010), Test och kvalitetssäkring av IT-system. Lund. Sida 66 
22

 Eriksson, U. (2010), Test och kvalitetssäkring av IT-system. Lund. Sida 65 
23

 Eriksson, U. (2010), Test och kvalitetssäkring av IT-system. Lund. Sida 68 



Madeleine Vega 
 Murat-Emre Arslan 

 

10 
 

2.3 Agil metod 

Företag är verksamma i en marknad som ständigt är under förändring och måste agera när nya 

möjligheter dyker upp, nya marknader öppnar sig och förändringar i de ekonomiska 

förhållandena sker. Informationssystem är en del av nästan alla företags verksamhet och för 

att kunna ta del av möjligheter som dyker upp och bemöta konkurrenstrycket måste system 

utvecklas snabbt.
24

 

 

En agil metod är en iterativ metod vilket innebär att kunden var två till tre veckor får små och 

nya uppdateringar. Kunden ger feedback på systemet och blir därmed involverad i 

utvecklingsprocessen. Detta sker ofta genom informell kommunikation vilket minskar 

dokumentation och möjliggör snabba förändringar. Metoden möjliggör en ökad iteration med 

kunden och undviker tvivelaktigheter under arbetets gång och ger ett långsiktigt värde.
25

 När 

en agil metod används är det inte de olika processerna som står för arbetet utan snarare 

människorna.
26

  

 

 

Figur 2.3 Agile development.
27

 

Bilden ovan illustrerar att krav och design utvecklas tillsammans med kunden och fokus läggs 

på design och implementationen i systemutvecklingsprocessen i ett agilt tillvägagångssätt. 

Denna metod är bra att använda när det inte är lika viktigt att ha en detaljerad specifikation 

och design innan implementationen av systemet sker.
28

 

 

Det finns flera olika agila metoder som används som exempelvis Scrum, Adaptive Software 

Development, Crystal, Feature Driven Development och Extreme Programming. Trots att 

dessa metoder är olika inom den agila metoden delar de samma principer, exempelvis att 

                                                           
24

 Sommerville, I. (2010), Software Engineering (upplaga 9). Boston. Sida 57 
25

 Sommerville, I. (2010), Software Engineering (upplaga 9). Boston. Sida 59 
26

 Kajko-Mattsson, M., Boness, K., Pooley, R., Aguiar, A., Kaindl, H., Tael, A. (2009), Long-Term Perspective of 
Agile Methods. Hämtat: 2013-05-16, från www.ieeexplore.ieee.org 
27

 Sommerville, I. (2010), Software Engineering (upplaga 9). Boston. Sida 63 
28
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individer och samspel går framför processer och verktyg, kod som fungerar går framför 

omfattande dokumentation, kundsamarbete går framför kontraktsförhandlingar och att göra 

förändringar när det behövs går framför att följa en plan.
29

 I nästa avsnitt förklaras Scrum 

metoden mer omgående. 

 

2.3.1 Scrum 

Scrum är en agil metod och fokuserar på att hantera iterativ utveckling vilket innebär att 

kunden får nya uppdateringar efter en bestämd tidsperiod. Till skillnad från andra agila 

metoder som exempelvis "Extreme Programming" fokuserar sig inte Scrum på specifika 

tekniska metoder för agil systemutveckling. Det är därför värt att nämna att metoden Scrum 

inte tillämpar programmerings praxis som exempelvis "par programmering" och "testdriven 

utveckling".
30

 Målet med Scrum är att utveckla en mjukvara av hög kvalitet.
31

  

Scrum’s tillvägagångssätt är uppdelad i tre faser "grundlig planering”, ”sprintcykler” och 

”projektavslut”. I fasen ”grundlig planering” fastställs projektets mål, planeringen av 

projektarbetet och konstruktionen av mjukvaruarkitekturen.
32

 Figur 2.4 visualiserar Scrum 

metoden. 

Figur 2.4 Sprint cycle.
33

 

Den andra fasen omfattar en rad "sprint cykler", dessa cykler framställer en iteration av 

systemet.
34

 En sprint består av aktiviteter som grupperas i en rad bestämda tidsintervall, en 

sprint brukar vanligtvis pågå i ungefär en månad. Varje sprint innehåller aktiviteter som ingår 

i systemutvecklingscykeln (kravanalys, design, utveckling och leverans). Dessa aktiviteter 

                                                           
29

 Kajko-Mattsson, M., Boness, K., Pooley, R., Aguiar, A., Kaindl, H., Tael, A. (2009), Long-Term Perspective of 
Agile Methods. Hämtat: 2013-05-16, från www.ieeexplore.ieee.org 
30

 Sommerville, I. (2010), Software Engineering (upplaga 9). Boston. Sida 72 
31

 Beedle, M., Devos, M., Sharon, Y., Schwaber, K., Sutherland, J. (2000), SCRUM: An extension pattern language 
for hyperproductive software development. Hämtat: 2013-05-17, från www.citeseerx.ist.psu.edu 
32

 Sommerville, I. (2010), Software Engineering (upplaga 9). Boston. Sida 72 
33

 Sommerville, I. (2010), Software Engineering (upplaga 9). Boston. Sida 73 
34

 Sommerville, I. (2010), Software Engineering (upplaga 9). Boston. Sida 72 
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kan antingen kombineras i en sprint eller delas upp i en rad olika sprintar. Kravarbetet och 

leverans av prototyp kan exempelvis kartläggas i en sprint för att sedan dela upp analys och 

design i varsin sprint. Aktiviteten utveckling kan delas upp i flera sprintar då aktivitet är mer 

omfattande. 
35

 

Den tredje och sista fasen är "projekt avslut" där projektet avslutas genom att samla in all 

dokumentation som krävs för systemet i form av assistans ramar, användarmanualer samt 

utvärdering av projektarbetet för att se över lärdomarna av projektet.
36

  

Att arbeta efter den agila metoden Scrum innebär dagliga möten där utvecklingsteamet i 

projektet socialiserar med varandra och slår ihop sina kunskaper. För varje sprint fördelar man 

olika typer av arbetsuppgifter, dessa arbetsuppgifter opererar i något som kallas för "backlog". 

De går igenom de arbetsuppgifter som blivit klara i en sprint, vilka problem och hinder de 

mött under arbetet (projektledaren som har befattningen Scrum Master har ansvaret att lösa 

eventuella hinder och problem) och vilka nya arbetsuppgifter som ska vara avklarade inför 

nästa Scrum möte.
37

 

Efter varje slutförd sprint levereras en prototyp till kunden för att visa vad som genomförts, 

vilket ger utvecklaren en känsla av vad som är färdigt. När "sprint avslut" är genomfört 

påbörjas en ny sprint. Det är inte ovanligt att arbetsuppgifter blir över efter varje sprint, med 

hänsyn till det samlas de nya arbetsuppgifterna ihop med arbetsuppgifter som blivit över och 

skapar tillsammans en ny backlog i samband med påbörjandet av en ny sprint.
38

 

När backloggen konstrueras inför varje sprint är kunden involverad och introducerar nya krav 

och aktiviteter som de vill ha med, arbetsuppgifterna prioriteras och eventuella risker som kan 

dyka upp identifieras. De som arbetar med kunden i utvecklingsteamet väljer gemensamt 

funktionalitet som ska utvecklas och det som ska ingå i systemet.
39

 Fördelen med att kunden 

är väldigt delaktig i utvecklingen är att det skapar en ömsesidig tillit för varandra och att en 

positiv arbetsmiljö skapas.
40

 

                                                           
35

 Beedle, M., Devos, M., Sharon, Y., Schwaber, K., Sutherland, J. (2000), SCRUM: An extension pattern language 
for hyperproductive software development. Hämtat: 2013-05-22, från www.citeseerx.ist.psu.edu 
36

 Sommerville, I. (2010), Software Engineering (upplaga 9). Boston. Sida 73 
37

 Beedle, M., Devos, M., Sharon, Y., Schwaber, K., Sutherland, J. (2000), SCRUM: An extension pattern language 
for hyperproductive software development. Hämtat: 2013-05-22, från www.citeseerx.ist.psu.edu 
38

 Beedle, M., Devos, M., Sharon, Y., Schwaber, K., Sutherland, J. (2000), SCRUM: An extension pattern language 
for hyperproductive software development. Hämtat: 2013-05-22, från www.citeseerx.ist.psu.edu 
39

 Sommerville, I. (2010), Software Engineering (upplaga 9). Boston. Sida 73 
40

 Sommerville, I. (2010), Software Engineering (upplaga 9). Boston. Sida 74 



Madeleine Vega 
 Murat-Emre Arslan 

 

13 
 

2.4 Metoder och arbetssätt för LL test 

I detta avsnitt presenteras de metoder och arbetssätt som finns för LL test. Avsnittet kommer 

att behandla metoderna och arbetssätten testdriven utveckling och Self-Governance.  

 

2.4.1 Testdriven utveckling 

Det finns två sidor av kvalitetsrelaterade problem inom systemutveckling, fel/defekter och 

brist på underhåll. Dessa två kvalitetsrelaterade problem skapar oönskade kostnader som 

medför att system blir ostabila, oförutsägbara och oanvändbara. För att bli av med dessa 

problem testas system något som är en kritisk ingrediens inom systemutveckling.
41

 

Systemutvecklingsindustrin löser detta problem genom ett agilt tillvägagångssätt, detta 

tillvägagångssätt inkluderar olika metoder för systemutveckling som Extreme Programming 

(XP) och Scrum. Dessa två metoder är de mest effektiva och tillhandahåller en 

huvudingrediens, att vara testdriven.
42

 

Testdriven utveckling är en teknik som används för att förbättra programvarans interna 

kvalitet.
43

 Testdriven utveckling är med få ord ett sätt att programmera som uppmuntrar god 

design och är en disciplinerad process som hjälper till att undvika programmeringsfel. Denna 

metod är annorlunda och skiljer sig ifrån den traditionella programmerings cykel. Det 

traditionella sättet är att utforma, implementera utformningen och sedan testa. Testdriven 

utveckling vänder på steken och har istället cykeln tvärtom.
44

 

I testdriven utveckling skriver utvecklaren först tester och sedan kod. Utformningen sker 

därefter genom att analysera koden som skrivits och hitta den enklaste utformningen som 

möjligt, sista skedet i cykeln är transformering, i detta skede transformeras koden från en 

status/struktur till en annan. Detta görs för att undvika duplikationer och för att skriva bäst 

möjliga utformning av kod.
45
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2.4.2 Ramverket Self-Governance 

Developer’s Self-Governance Framework
46

 är ett ramverk som innehåller riktlinjer och 

aktiviteter för utvecklare i samband med utveckling av kod och testning. Syftet med 

ramverket är att utvecklaren själv får möjligheten att förbättra sin arbetssituation genom att 

fritt välja vilka av aktiviteter som han/hon behöver genomföra under varje fas i sitt projekt 

och på det viset uppnå de uppsatta målen. Med andra ord skapar utvecklaren en egen 

arbetsrutin (arbetsprocess) och planerar hur arbetet ska genomföras. Detta tillåter utvecklaren 

att fritt anpassa ramverket efter sin arbetssituation. Strukturen bygger på att skriva testfall 

innan koden skrivs.
47

 Figur 2.5 visualiserar de olika aktiviteterna och de riktlinjer som finns. 

 

                                                                          Figur 2.5 Self-Governance Model.
48 

 Förberedelsefasen: I denna fas ingår aktiviteter som får utvecklaren att förstå sina 

åtaganden med deltagandet i projektet och vad som förväntas från honom/henne 

genom att studera den övergripande projektplanen. Testfall och de förväntade 

resultaten ska skrivas ned. Sedan ska utvecklaren utvärdera sitt sätt att arbeta på och 
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identifiera problem för att sedan föreslå förbättringar och skapa en plan över hur de 

ska lösas. Om det finns några osäkerheter ska dessa klargöras under denna fas.
49

 

 

 Skriva/ändra kodfasen: I denna fas kodar utvecklaren samt kompilerar koden. 

Utvecklaren kan även ändra sin kod under denna aktivitet, men då ska ändringen först 

identifieras.
50

 

 

 Testfasen: I denna fas testar utvecklaren koden och ser till att koden uppfyller de givna 

kraven för systemet och i samband med det skapa testfall. Utvecklaren kan även länka 

ihop enhetstesterna och testa alla enheter tillsammans. Tester som utvecklaren utför 

under denna aktivitet är enhetstester eller integrationstester. I slutet av denna fas 

dokumenterar testaren sina resultat och jämför sedan resultatet mot det som är 

förväntat av testerna.
51

 

 

 Debuggingfasen: Går ut på att lokalisera fel/defekter och åtgärda de genom att 

använda testresultaten. Denna aktivitet utförs parallellt med de andra test faserna.
52

 

 

 Utvärderingsfasen: I denna fas ingår två aktiviteter, det första steget är att utvecklaren 

utvärderar sin egen kod innan de skickar iväg koden för systemintegration. Det andra 

steget är att utvärdera arbetsrutinerna inom utveckling och testning, detta möjliggör 

återkoppling för processförbättringar.
53

 

 

 Skrivunderfasen: Under denna fas ska utvecklaren utvärdera om koden är klar för 

integration och upptäcka eventuella brister i koden. Om koden inte är redo för 

integration ska utvecklaren vara redo att göra om hela arbetet eller stora delar på nytt. 

Det är viktigt att utvecklaren är ärlig om brister i koden och sitt arbete. Om koden är 
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redo för integration och uppnår implementations- och testmålen ska utvecklaren skriva 

under sitt arbete och att han/hon utvärderat sig själv i arbetet.
54
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3. Metod 

Detta kapitel behandlar de metoder och undersökningsstrategier vi använde när vi genomförde 

vår undersökning som ligger till grund för vår vetenskapliga rapport. Kapitel 3.1 förklarar de 

olika undersökningsmetoder och undersökningsunderlagen som vi använde när vi genomförde 

vår undersökning.  Kapitel 3.2 förklarar de olika undersökningsfaserna och aktiviteter som 

ingått under undersökningsperioden. Kapitel 3.3 beskriver de roller som varit involverade i 

undersökningen och de kriterier som legat till grund för deltagarna av vår undersökning. Figur 

3.1 visualiserar de olika undersökningsstrategier som vi använt oss utav i vår undersökning.  

 

Figur 3.1 Undersökningsstrategier.
55 
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Undersökningsstrategier 

Undersökningsfaser 

- 6 faser 

- 7 aktiviteter 

Respondenter 

- Utvalda efter 
Trafikverkets 

kriterier 

Undersökningsunderlag 

- Datainsamling 

- Litterära studier 

- Intervjuer 
 

Undersökningsmetoder 

- Kvalitativ 

- Kvantitativ 

- Fallstudie 

- Komparativ 

- Empirism 

- Slumpmässigt val 
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3.1 Undersökningsmetoder och undersökningsunderlag 

Vi har använt oss av undersökningsmetoder och undersökningsunderlag som datainsamling, 

empirism, kvantitativ och kvalitativ undersökningsstrategi, primär- och sekundärkällor, 

fallstudie, komparativ undersökningsstrategi och enkelt slumpmässigt urval. I kapitel 3.1 

förklaras detta tydligare. 

 

3.1.1 Datainsamling 

I vår undersökningsprocess har datainsamling varit benstommen av vår rapport, det har legat 

till grund för den information som undersökningen tillhandahåller. Datainsamling är ett 

tillvägagångssätt att fånga information som är relevant för undersökningen. Denna 

information utgör i sin tur underlaget för det analytiska arbete som omvandlar information till 

kunskap och ger möjlighet till att besvara frågeställningen. Dessa typer av data kallas för 

empirisk data och kan samlas in från olika typer av källor.
56

 I detta fall har datainsamlingen 

bestått av litterära studier och intervjuer som genomförts med resurser från Trafikverket IT. 

 

3.1.2 Empirism 

Empirism betyder erfarenhet och kommer från det grekiska ordet empeiria. Kunskapsteorin 

betonar erfarenheter som bas för kunskap. Genom att göra ett flertal observationer inom ett 

ämne upptäcks mönster för att sedan göra en eller flera generaliseringar som blir till kunskap. 

Med andra ord dras slutsatser om kunskap utifrån egna erfarenheter.
 57

 

Vår undersökning är baserad på empirisk fakta, där källan till kunskapen ligger i erfarenheten 

hos de som deltagit i vår undersökning, i detta fall resurser hos Trafikverket IT. Genom olika 

arbetsätt och metoder har personerna erhållit sin erfarenhet som ligger till grund för vår 

undersökning.  
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3.1.3 Kvantitativ och kvalitativ undersökningsstrategi 

Kvantitativ undersökning är en strategi som lägger fokus på kvantifiering i samband med 

insamling och analys av data, vilket innebär att en kvantitativ mängd av information samlas in 

för att sedan analyseras. I en kvantitativ undersökning prövas teorier genom att mäta olika 

företeelser i syfte att se förhållandet mellan teori och praktisk undersökning. Kvantitativ 

undersökning ger en tolkning av den sociala verkligheten som fullgör en extern och objektiv 

verklighet.
58

 

Kvalitativ undersökning lägger stor vikt på ord, till skillnad från kvantitativ undersökning där 

kvantitativ insamling och analys av data fokuserar på generering av teorier. Kvalitativ 

undersökning betonar betydelsen av hur individer tolkar och bedömer sin sociala verklighet, 

ett verklighetsperspektiv där individernas generering och konstruktion är i ständig 

förändring.
59

  

I vår undersökning har vi använt oss av både kvantitativa och kvalitativa 

undersökningsstrategier. Vi har genomfört sexton intervjuer med nitton deltagande 

respondenter som ligger till grund för vår kvalitativa undersökning och tolkning av den 

sociala verkligheten. I samband med den kvantitativa undersökningen har vi utfört en 

kvalitativ undersökning där vi lagt fokus på orden som individerna har sagt under intervjuerna 

och utifrån det bedömt den sociala verkligheten. 

 

3.1.4 Primär- och sekundärkällor 

Primärkällor omfattar originalhandlingar, protokoll, officiell statistik och riksdagstryck, källor 

som är tillförlitliga. Sekundärkällor omfattar vetenskapliga verk, doktorsavhandlingar och 

uppsatser i vetenskapliga tidsskrifter. Sekundärkällor ska granskas mer noggrant då det inte 

ska tas för givet att författare varit noggranna med granskning och kontroll av sitt verk, tyvärr 

kan felaktig information förekomma och därför är det viktigt att vara medveten om källorna 

som använts. Om osäkerheter råder angående uppgifternas tillförlitlighet ska det noteras i 

texten.
60

  

I vårt arbete har vi använt både primärkällor och sekundärkällor, vi tyckte att det var viktigt 

att skilja på dessa typer av källor då vi var noga med vår källhantering. Sekundärkällorna 
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bestod för det mesta av litteraturstudier som vi genomfört. I dessa studier har vi använt oss 

utav källor som studentlitteratur, vetenskapliga artiklar, kurslitteratur, forskningsartiklar och 

webbsidor. Våra primärkällor är de källor som har omfattar intervjuer som vi har genomfört 

med resurser från Trafikverket IT. Förutom intervjuerna har vi även fått primärdata från våra 

handledare på Trafikverket IT som har väglett oss till den informationen och tillhandahållit 

deras perspektiv på verkligheten. 

 

3.1.5 Fallstudie 

Vi har genomfört en fallstudie som är en detaljerad studie där en undersökning av en viss 

miljö eller situationen i fråga görs av ett enda fall som exempelvis en viss del av ett samhälle, 

en specifik skola, en person eller en organisation (i vårt fall Trafikverket IT). Studien 

förespråkas av en kvalitativ undersökning där det ofta väljs att observera deltagande eller 

genomföra ostrukturerade intervjuer då dessa metoder tenderar att ge intensiv och detaljerad 

granskning av ett fall. Tillämpning av både kvalitativ och kvantitativ undersökning inbegriper 

emellertid ofta.
61

  

I en fallstudie belyser forskaren de unika drag som finns för ett specifikt fall av intresse, ett så 

kallat ideografiskt synsätt.
62

 Fallstudien blir användbar i vetenskapliga undersökningar och 

ger stöd till att visualisera en del av verkligheten. Det kan bli svårt att visualisera en stor 

process som till exempel en hel organisation, skola eller ett företag. Syftet är att med hjälp av 

fallstudie metoden ta en del av den stora processen och representera det som verkligheten. 

Denna metod behöver därför en vaksam iakttagning och genomtänkta slutsatser då ett eller 

något mindre fall aldrig fullt ut kan representera verkligheten.
63

 

 

3.1.6 Komparativ undersökningsstrategi 

Ordet komparativ kommer från det latinska ordet ”comparati” som betyder ”jämförande”, 

”sammanställa” och ”para ihop”.
64

 Komparativ metod är detsamma som ”jämförande metod”, 

metoden används till att analysera och beskriva skillnader och likheter mellan olika 

studieobjekt. En komparativ metod kan även användas för att bestämma vetenskapliga 
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orsakssamband, detta görs genom att utföra ett vetenskapligt jämförande experiment. I det 

samhällsvetenskapliga perspektivet använder man en komparativ metod för att kunna 

undersöka och jämföra sociala system som till exempel organisationer eller institutioner i 

syfte att kunna hitta skillnader och generella sociala konstanter.
65

 En komparativ 

undersökningsdesign är intervju baserade studier som innehåller jämförelser mellan flera 

olika fall.
66

 

Vi har använt oss utav en komparativ metod i vår undersökningsstrategi för att kunna 

analysera vår empiriska data. Vi ansåg att en komparativ metod var nödvändig för att kunna 

jämföra, uppmärksamma skillnader och se orsakssamband i vår undersökning, det var även en 

lämplig metod för att kunna uppnå målet med uppdraget. I och med att vi har genomfört 

intervjuer med resurser som arbetade i fyra olika projekt på Trafikverkets IT enhet har vår 

komparativa undersökningsmetod legat till grund för resultatet vi har kommit fram till. 

 

3.1.7 Slumpmässigt val 

Vi har slumpmässigt valt aktiviteter från Self-Governance ramverket för att sedan använda de 

som intervjufrågor till Trafikverkets IT resurser. 

 

3.2 Undersökningsfaser 

I vår undersökning har vi valt att dela upp tillvägagångssättet i sju olika aktiviteter som 

omfattar företagsstudier, litterära studier, förberedelse av intervjufrågor, genomförande av 

intervjuer, validering av intervjuresultat, utvärderingsmodell och därefter utvärdering och 

analys. Under dessa faser har vi haft veckovisa avstämningar och möten med handledare från 

Trafikverket IT samt examinator/handledare från Kungliga Tekniska Högskolan. 
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Figur 3.2. Undersökningsfaser.
67

 

 

3.2.1 Företagsstudier 

Vi inledde vår undersökning med en företagsstudie där vi hade telefon- och personliga möten 

i Borlänge med våra handledare från Trafikverket IT. Under första mötet presenterades 

uppdragets syfte, bakgrund och mål. En snabb genomgång av Trafikverkets agila 

tillvägagångssätt och test enligt v-modellens principer diskuterades. De första mötena gav oss 

en djupare förståelse över uppdragets syfte och mål samt en överblick om hur Trafikverket IT 

arbetar med test. Vi diskuterade även huruvida ett strukturerat arbetssätt eller metod är 

nödvändig för test inom LL. Under denna fas insåg vi att en teorietisk bakgrund om test var 
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nödvändigt och att vi behövde ytterligare fakta om hur resurser på Trafikverket IT arbetar 

med test. 

 

3.2.2 Litterära studier 

Vi sökte och samlade in data för att fördjupa vår teoretiska kunskap inom ämnet test. Vi läste 

böcker, vetenskapliga artiklar och artiklar på hemsidor som gav oss kunskap om v-modellen, 

agila metoden Scrum, Self-Governance och testdriven utveckling. De litterära studierna 

bidrog till djupare förståelse om metoder och arbetssätt som finns inom LL test. 

 

3.2.3 Förberedelse av intervjufrågor 

I samband med att vi genomförde våra litterära studier skapade vi intervjufrågor i syfte att öka 

vår kännedom om hur olika projekt arbetar med LL test på Trafikverket IT. Intervjufrågorna 

skulle undersöka vad som kunde förbättras med testarbetet, identifiera eventuella brister, 

upptäcka om eventuella metoder och strukturerade arbetssätt var nödvändiga samt granska hur 

de skulle vilja arbeta med LL test i framtiden. Inför intervjuerna förbereddes frågorna som 

skulle ställas, konferensrum där intervjuerna skulle äga rum bokades, datum och tid 

fastställdes för genomförandet av intervjuerna. Våra handledare på Trafikverket IT 

tillhandahöll oss en lista med namn på aktuella resurser på Trafikverket IT som vi kontaktade 

för intervjuer. Då resurserna vi intervjuade hade olika arbetsroller skapade vi ett Excel ark 

som innehöll specifika frågor som vi skulle ställa till varje arbetsroll, detta för att få en 

helhetsbild och olika perspektiv på testarbetet.  Bortsett från intervjufrågorna förbereddes en 

presentation av Self-Governance ramverket och frågorna som skulle ställas till de olika 

rollerna. Ett gemensamt beslut fattades tillsammans med våra handledare på Trafikverket IT 

att varje intervju skulle pågå under 30-45 minuter. 

 

3.2.4 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna ägde rum i Trafikverkets konferensrum via personliga träffar där vi tillsammans 

ställde frågorna till respondenterna. Frågorna ställdes efter vilken arbetsroll individen hade 

och vilket projekt resursen jobbade med. Vi spelade in intervjuerna med en mobiltelefon via 

en applikation för att senare dokumentera det som sades utan att behöva missa någonting. Vi 

genomförde individuella och parvisa intervjuer, de parvisa intervjuerna gjorde vi med 

utvecklare från samma projekt för att få ännu ett perspektiv på hur utvecklare resonerade 
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kring frågorna tillsammans. De individuella intervjuerna genomfördes med projektledare, 

teknisk förvaltningsledare, arkitekt, utvecklare och testledare. Den första delen av intervjun 

omfattade frågor som berörde organisationens verksamhet och den andra delen Self-

Governance ramverket. 

 

3.2.5 Validering av intervjuresultat 

Efter att ha genomfört intervjuerna valde vi att spela upp, lyssna och dokumenterade svaren 

individuellt. Vi granskade dokumentationerna för att sedan verifiera att alla frågorna vi ställt 

till respondenterna blivit besvarade tillräckligt bra för att kunna dra en slutsats. Svar som 

kunde förtydligas ytterligare kommenterades med att ett förtydligande av svaret var 

nödvändigt med röd text i dokumentet, detta gjordes med en följdfråga och skickades sedan 

tillbaka till respondenten. Vi läste sedan igenom varandras dokumentationer för eventuellt 

hitta ytterligare svar som kunde förtydligas och kommentera dessa. Efter att dessa aktiviteter 

utförts skickade vi de dokumenterade svaren till respektive respondent och bad de läsa 

igenom dokumentet, lägga till, korrigera eller ta bort svar som angivits. Detta gjorde vi för att 

minimera risken för tolkningsfel och för att förbättra kvaliteten på svaren. Respondenterna 

kompletterade sina svar för att sedan skicka de slutgiltiga svaren till oss. Slutligen 

sammanställde vi alla svar i ett gemensamt dokument. 

 

3.2.6 Utvärderingsmodell 

Nästa moment i vår undersökning var att utföra en utvärderingsmodell som visar vilka 

aktiviteter från Self-Governance ramverket som genomförs. Utvärderingsmodellen baseras på 

svar från våra intervjuer och modellen visar om aktiviteten utförs, inte utförs eller utförs till 

viss del. Det finns även sammanställda kommentarer för varje aktivitet som är en samling från 

vår sammanställning av intervjuerna som berört den specifika aktiviteten. 

 

3.2.7 Utvärdering och analys 

Denna undersökningsfas gick ut på att utvärdera och analysera intervjuresultatet genom att 

kartlägga hur resurserna på Trafikverkets IT enhet arbetar med test och vad som kan bli bättre 

inom test. Vi började med att läsa alla intervjuer för att hitta mönster. Eftersom vi ställde 

frågor baserat på den roll respondenten hade jämförde vi intervjuresultat med andra 
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respondenter i samma arbetsroll. Dessutom jämförde vi intervjuresultaten mellan 

projekttyperna för att kunna se samband, se skillnader och se faktorer som bidrog till de svar 

vi fick utav respondenterna. Därefter analyserade vi intervjuresultaten genom att ta hänsyn till 

de mönster vi hittat mellan respondenter och projekttyper. 

 

3.3 Respondenter 

Det var nitton respondenter som deltog under intervjuerna och sammanlagt genomfördes 

sexton intervjuer. Dessa nitton respondenter arbetade i fyra olika projekt på Trafikverkets IT 

enhet, av dessa nitton respondenter var tre stycken projektledare, en teknisk 

förvaltningsledare, fyra arkitekter som också hade en utvecklarroll, sju utvecklare, samt fyra 

testledare. Nedan presenteras de arbetsroller vi har intervjuat och vad de specifika 

arbetsrollerna hade för huvudansvar och arbetsuppgifter. 

Arbetsroll Beskrivning av arbetsroll 

 

 

 

Projektledare 

Det är projektledarens ansvarsområde att leda, styra och koordinera 

aktiviteter och funktioner som ska leda till ett slutfört projekt. Projektledaren 

har det övergripande ansvaret för projektet och då även för testarbetet inom 

projektet. Projektledaren har ett brett perspektiv på projektet och har som 

uppgift att se till att saker och ting inte faller mellan aktiviteter som 

exempelvis målformulering/förstudie, planering, genomförande och 

avslutning.
68

 

 

Teknisk 

förvaltnings- 

ledare 

Rollen har till uppgift att säkerställa att IT-lösningarna inom ett 

förvaltningsobjekt fungerar och är tillgängliga för verksamheten.  

Teknisk förvaltningsledare har det operativa ansvaret för att IT-leveranserna 

sker enligt plan- och i samråd med förvaltningsledaren godkänna leveranser 

av IT-lösningar.
69

 

 

Arkitekt 

Arkitekten i ett projekt har ansvarsområdet att skapa databasdesign, 

objektmodeller, komponentspecifikationer och relaterade dokument inom 
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dessa områden. I V-modellen ingår arkitektens ansvarsområde inom fasen 

designspecifikation/detaljerad design”.
70

 

 

Utvecklare 

Utvecklare i systemutvecklingen har ansvarsområdet att skriva 

programkoder för det givna ändamålet.
71

 Enhetstester ingår i 

utvecklingsarbetet och är den typ av test som utvecklaren ansvarar för.
72

 

 

 

Testledare 

Testledaren leder och planerar testarbetet.  

Ansvarar för: 

 Att aktuella testspecifikationer tas fram 

 Testgenomförandet  

 All dokumentation av testresultat och felrapporter 

 Ansvarar för att testprocesser och testrutiner följs.73 

 

3.3.1 Avvikelser och bortfall 

En person kunde inte närvara under intervjutillfällena och vi fick därför ta intervjun via 

telefon. Ytterligare en person skulle delta i intervjun men vi fick inte tag på denne och därmed 

kunde inte intervjun genomföras överhuvudtaget. Under en intervju där två utvecklare 

närvarade hade en av utvecklarna bråttom till ett möte och fick därför avbryta sin närvaro 

halvvägs in på intervjun. Efter varje genomförd intervju och våra sammanställningar var redo 

gav vi möjligheten till att få respondenternas godkännande och samtycke om det dokument vi 

sammanställt. En respondent som vi intervjuade och skickade sammanställningen till hade 

inte möjlighet att samtycka och godkänna intervjun eftersom personen avslutat sin tjänst på 

Trafikverket IT. Vi fick därför anta att svaren som personen uppgav under intervjun var 

tillräckliga för det dokument vi har sammanställt och komma att publicera. 
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4. Utvärdering och analys 

I detta kapitel har vi utvärderat och analyserat våra intervjuer för att kunna kartlägga hur 

Trafikverket IT resurser arbetar med test, hur de skulle vilja arbeta med test i framtiden och 

vad de ansåg om de arbetssätt och metoder som vi undersökt (se Figur 4.1). Vi har i samband 

med detta också genomfört en analys av detta för att framhäva likheter, skillnader, fördelar 

och nackdelar mellan projekttyperna. I kapitel 4.1 utvärderas testarbetet för SLL&SHL. 

Kapitel 4.2 utvärderar testarbetet för OLL&SHL. En analys av tesarbete för SLL&SHL och 

OLL&SHL presenteras i kapitel 4.3. Kapitel 4.4 utvärdera framtida önskemål om arbetsätt 

4.4. Utvärdering och ståndpunkter om testdriven utveckling presenteras i kapitel 4.5. Åsikter 

och funderingar kring Self-Governance ramverket presenteras i kapitel 4.6.  

Figur 4.1 Tillvägagångssätt för utvärdering och analys.
74

 

 

4.1 Utvärdering av SLL&SHL testarbete 

I projekt där SLL&SHL test genomförts hade resurserna 2-23 års erfarenhet i sina 

arbetsroller. I denna projekttyp har de flesta lärt sig att testa genom erfarenheter i olika projekt 

som de tidigare medverkat i. Utvecklarna har använt sig av automatiserade tester som 

enhetstester. Utvecklarna som medverkade i denna projekttyp testade varandras koder ytterst 

lite och tyckte att de skulle kunna bli bättre på det genom att testa varandras koder mer. 

Utvecklarna testade sin egen kod individuellt för att sedan överlämna det till en testledare som 

testade i en större omfattning på HL nivå. Utvecklarna tyckte även att det var svårt att själva 

testa sin egen kod då ingen annan testat deras kod på LL nivå. De arbetade efter Scrum 

metoden där arbetsuppgifter delades in i sprintar. De hade dagliga Scrum möten varje morgon 

där de diskuterade vad som skulle göras och hur det hade gått. Vid dessa möten samt flera 
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gånger dagligen kommunicerade arkitekten med utvecklaren. Denna projekttyp använde sig 

utav Trafikverkets IT egna metoder och arbetssätt för HL test (Förenklat Grundpaket Test) 

som dokumenterades flitigt av testledare. Testledare ansåg att detta var bra då de hade en 

metod att utgå ifrån som gav bra tips och fungerade som ett hjälpmedel som underlättade 

deras arbete.  

Nackdelen med denna metod var att det blev för mycket att dokumentera vilket ansågs ta 

onödigt med tid för testledarna. Resurserna återanvände testerna för nya releaser och 

regressionstestfall. Testledaren var den som avgjorde när ett test var färdigt. Utvecklarna i 

denna projekttyp hade inga egna arbetsrutiner, de kodade och testade tills koden uppfyllde 

kraven. I vissa fall skrev de enhetstester för funktionen som skapades. När arbetsuppgifter tog 

längre tid än förväntat fick projektgrupperna diskutera detta och prioritera om 

arbetsuppgifterna gemensamt. Nackdelarna för utvecklarna var att det var svårt att veta vad 

som skulle testas. Utvecklarna var inte heller medvetna om testerna var uppdaterade, 

fullständiga och om befintlig funktionalitet förstörts även fast enhetstesterna gått igenom. 

Utvecklarna tyckte även att enhetstesterna var besvärliga och tidskrävande när större 

förändringar inträffat. 

Fördelarna med testarbetet inom enhetstester var att fel hittades innan ett system driftsattes. 

De automatiserade testerna gav även ett bra stöd i förvaltningen. Enhetstesterna testar 

grundfunktionaliteten vilket visade sig vara bra då testningen blivit mer heltäckande när det 

gjordes i olika nivåer. Enhetstesterna täcker även de enskilda komponenternas kod och 

undvek små onödiga fel som förbättrar systemets kvalité. Figur 4.2 visar aktivitet, vilka 

aktiviteter som utvecklarna utför (+), inte utförs (-) eller utför till en viss del (T). U1, U2, U3 

står för undersökningsperson 1, undersökningsperson 2, undersökningsperson 3. 

  Figur 4.2 Utvärderingsmodell SLL&SHL testarbete.
75 
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I tabellen nedan står kommentarerna för varje aktivitet. 

Aktivitet 1 Det satsades mycket på det i början på projekt när nya konsulter skulle börja 

arbeta. Frågor ställdes oftast till andra för att lära sig om teknologin och de 

fick titta tillbaka på tidigare projekt för att se hur de tidigare gjort. När de 

provade på något nytt inom teknikområdet kunde underlaget ibland inte vara 

tillräckligt. Området gick att bli bättre på speciellt när det kom till att lära sig 

om teknologin. 

Aktivitet 2  Oklarheter togs gärna upp, ibland sågs liknande problem över i andra projekt 

för att se hur problem hanterats och lösts. Ibland kändes det otryggt och 

obekvämt att säga till andra om deras arbete inte varit tillräckligt bra. 

Aktivitet 3 Testledare eller testare utför denna aktivitet. När det gjordes stämdes testfallen 

mot användningsfall. 

Aktivitet 4 Att utvärdera testresultatet på ett bra sätt ansågs vara svårt men någon typ av 

analys räknas med att göras. Om testerna fallerade åtgärdades testerna. 

Testledaren var den som brukar utföra detta steg. 

Aktivitet 5 Aktiviteten utfördes till viss del, inga checklistor används och det var upp till 

utvecklarna att se till att skriva tester om de tyckte att det är nödvändigt. Under 

iterationsutvärderingarna diskuterades vad som varit dåligt, vad som inte 

fungerat och de hade försökt identifiera problemen/problemet. Dessutom 

föreslogs förändringsförslag. 

Aktivitet 6 Ingen egen utvärdering av arbete gjordes. Aktiviteten utfördes inte strukturerat 

på individnivå utan utfördes i grupp/team. 

 

4.2 Utvärdering av OLL&SHL testarbete 

I projekt där OLL&SHL test genomfördes hade resurserna 2-23 års erfarenhet i sina 

arbetsroller. I denna projekttyp hade utvecklarna och arkitekterna lärt sig enhetstesta genom 

att delta i enstaka kurser som ägde rum för tre år sedan. Denna projekttyp hade försökt att 

enhetstesta genom automatiserade tester, det har dock inte fungerat bra därför valde 

resurserna att slopa automatiserade enhetstester – enhetstest gjordes, ad-hoc (ostrukturerat). 

Utvecklare testade och granskade varandras koder under projektets gång vilket de ansåg vara 

positivt. Testledare i denna projekttyp utförde test i en stor omfattning i HL nivå och 
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utvecklarna testade sin egen kod minimalt. Projekten följde Scrum metoden strikt och arbetet 

delades in i sprintar. Projektgrupperna i denna projekttyp hade dagliga möten där situationen 

diskuterades gemensamt. Arkitekten och utvecklaren hade kontakt flera gånger dagligen och 

hjälpte varandra när problem dök upp. Denna projekttyp använde sig av Förenklat Grundpaket 

Test metoden för HL test och ansåg att det var en bra metod att använda sig av. Metoden gav 

trygghet eftersom testaren hade något att utgå ifrån, dock medförde metoden mycket 

dokumentation som tog onödigt med tid att utföra. Alla resurserna i denna projekttyp 

återanvände testmaterial minimalt. Utvecklarna hade inga arbetsrutiner i denna projekttyp, de 

kodade och testade för att se till att koden uppfyllde kravet. De lät sedan en annan utvecklare 

granska koden som hade skrivits. När arbetsuppgifter tog längre tid än förväntat fick 

projektgrupperna diskutera detta och prioritera om arbetsuppgifterna gemensamt.  

Enligt denna projekttyp fanns det inga nackdelar med testarbetet, det som ansågs vara en 

nackdel var överarbetningen av den teoretiska delen genom dokumentationer. De ansåg även 

att kravförändringar var en nackdel då det som skulle testas förändrades och blev 

problematiskt för testledare och utvecklare. Enligt resurserna hade produktägaren svårigheter 

att tydligt beskriva vad det var de ville ha vilket ledde till otydliga krav. 

Fördelarna med testarbetet var att de har haft välutbildade testledare och bra verktyg för att 

utföra tester. Denna projekttyp var nöjd med hur testarbetet fungerade. Enligt resurserna i 

denna projekttyp skulle inte strukturerade enhetstester tillföra de mycket, de var nöjda 

eftersom koden som skrevs hade hög kvalité och fel hittades i ett tidigt skede.  

Figur 4.3 visar aktivitet, vilka aktiviteter som utvecklarna utför (+), inte utförs (-) eller utför 

till en viss del (T). U4, U5, U6 står för undersökningsperson 4, undersökningsperson 5, 

undersökningsperson 6. 

  Figur. 4.3 Utvärderingsmodell OLL&SHL testarbete.
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I tabellen nedan står kommentarerna för varje aktivitet. 

Aktivitet 1 De ser till att lära sig det de inte kan genom att gå på en kurs eller skaffa sig 

kompetens. Oftast var det någon inom Scrum teamet som kunde lära ut 

bristfällande kunskaper. De ansåg att det var viktigt att ta hänsyn till att det tar 

tid att lära sig en ny teknik. 

Aktivitet 2 De var öppna och ärliga när de inte kunde något. De frågade varandra för att 

förtydliga och förstå saker bättre. 

Aktivitet 3 Detta genomfördes till viss del, de försökte testa utifrån användningsfall, 

problemet var att denna aktivitet borde kommit från verksamheten men det var 

oftast utvecklarna som skrev det. De största problemen var att få kravarbetet 

och verksamhets sidan med sig på banan. Annars skötte testledaren detta. 

Aktivitet 4 Testresultaten analyserades av utvecklare och testledare. Den som inte 

analyserade testresultaten ansåg att det är bra att lära sig något av det.  

Aktivitet 5 Hade utförts genom att ha deltagit i utbildningar och genom egna studier. 

Underlag för att kunna testa ordentligt fanns, om det inte fanns skickade de en 

snabb fråga till verksamheten. Ifall de helt missförstått dök problemet senare 

fram då verksamheten testade inför release. 

Aktivitet 6 Genomfördes i grupp. Att genomföra det personligt var ett individuellt val, 

några hade koll på det i huvudet även om de inte utvärderar och dokumenterar 

det. 

 

4.3 Analys av testarbetet 

Ett mönster vi kunde hitta var att det i båda projekttyperna inte fanns någon struktur på 

arbetssätt eller arbetsrutiner för LL test. Båda projekttyperna arbetade utefter Scrum metoden 

och följde Trafikverkets IT egna framtagna metod och arbetssätt för HL test, Förenklat 

Grundpaket Test. Respondenterna ansåg att metoden ökade kvaliteten på det som skulle 

driftsättas och att det var bra att ha en metod att följa eftersom att det ledde till ett mer 

enhetligt arbetssätt. Mallarna som fanns framtagna i Förenklat Grundpaket Test ansågs dock 

vara onödigt komplicerat och dokumentcentrerat. Respondenterna ville att fokus skulle läggas 

på det som var viktigt för projektet istället för onödigt mycket dokumentation. 
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Automatiserade tester utfördes i projekttypen SLL&SHL test, de ansåg dock att det tog för 

lång tid att underhålla testerna. Enhetstesterna uppfattades som tidskrävande och besvärliga. 

Det fanns även faktorer som medförde att testerna kunde ta ännu längre tid vid 

kravförändringar och när nya resurser trädde in i projekten. Det största problemet var att inte 

veta vad som skulle testas. Enligt resurserna i projekttypen OLL&SHL test tyckte de inte att 

enhetstesterna skulle tillföra de något, de var nöjda med hur de testade i HL nivå och ansåg att 

koden som skrevs hade hög kvalité och fel hittades i ett tidigt skede. De var dock positiva till 

att lära sig mer om enhetstestning då de inte visste hur de skulle utföra testerna och vad 

testerna kunde ge för nytta. 

De främsta framgångsfaktorerna förmodades vara välutbildad testledare, användandet av bra 

testverktyg och ett bra samarbete mellan utvecklare och testledare. De som arbetade 

SLL&SHL test lyfter fram enhetstesternas starka sidor som att fel upptäcks i tidigt skede i 

enhetstester samt att test genomfördes i olika nivåer (enligt v-modellen). Dock ansågs det vara 

svårt att veta vad som skulle testas, underhålla tester vid förändringar samt att veta vad som 

tidigare testats.  

 

4.4 Utvärdering av framtida arbetssätt 

I detta kapitel utvärderas, jämförs och analyseras testarbetet i projekt som genomgått ett 

SLL&SHL test och OLL&SHL test framtida önskemål. Detta för att kartlägga hur 

projekttyperna skulle vilja arbeta i framtiden. 

4.4.1 Utvärdering av SLL&SHL testarbete i framtiden  

Projekt som genomgått SLL&SHL test ville förbättra testarbetet genom ett införande av en 

enklare testprocess för enhetstest. Utvecklarna ville i ett tidigt skede i projekt veta vem de ska 

ställa frågor till angående arbetsuppgifter som de kände sig osäkra på. De ville även att kraven 

skulle vara tydligt formulerade för att de skulle kunna veta vad och hur det skulle testas. 

Resurserna ville även arbeta mer strukturerat för att få det mer enhetligt mellan projekt genom 

en avgränsning av alla val och riktlinjer. En förbättrad sprintplanering och en checklista ansåg 

de skulle bidra till en mer bestämdhet i struktur över vad som skulle göras. 

Resurserna angav att de skulle kunna bli bättre på att skriva enhetstester genom mer 

automatiserade tester vilket skulle spara tid vid driftsättning. De ansåg även att det var viktigt 

att utbildas inom enhetstest av en person med erfarenhet inom området. Resurserna tyckte att 



Madeleine Vega 
 Murat-Emre Arslan 

 

33 
 

projektgruppen skulle ha en realistisk estimering av tidsplanen för att testarbetet alltid skulle 

inkluderas och inte åsidosättas på grund av tidsbrist. Att vara ensam utvecklare i ett projekt 

var inget att föredra då det har varit lätt att bli "kodblind" vilket innebär att utvecklaren inte 

ser de fel/defekter som kan finnas vilket kan påverka kvaliteten på koden. Därför ansågs det 

vara viktigt att låta utvecklare testa varandras koder för att lära sig från andra utvecklare och 

på det viset förbättra sitt arbete. Utvecklare ansåg dock att det kunde ta tid att sätta sig in i 

någon annans kod vilket kunde vara ett hinder. 

4.4.2 Utvärdering av OLL&SHL testarbete i framtiden 

Projekt som genomgått OLL&SHL test tyckte att det som krävdes för ett bättre testarbete 

inom enhetstest var att skriva tydligare kravspecifikationer och acceptanskriterier från början. 

Utvecklarna skulle vilja vara med i ett tidigare skede i projekten när kraven fastställdes. De 

skulle även vilja jobba mer strukturerat och var positiva till att testa varandras koder. För 

utvecklarna innebar ett mer strukturerat arbetssätt att arbetsuppgifter förtydligas på en 

detaljerad nivå och att arbetet skulle ske mer agilt. Utvecklarna ville använda en lättförstålig 

metod som motiverade varför arbetsuppgiften genomfördes och förklarade hur det skulle 

bidrar till olika projekts framgång. Enligt utvecklare i projekten skrevs det även för mycket 

dokumentation. 

4.4.3 Analys av framtida arbetssätt 

Båda projekttyperna tyckte att det behövdes en enklare testprocess för enhetstest som skulle 

fungera mer strukturerat för att förbättra enhetstester. Båda projekttyperna ansåg att det var 

positivt att det fanns fler än en utvecklare per projekt där de skulle kunna dra lärdomar och 

hjälpa varandra med att testa varandras koder. Den skrivna koden skulle säkerställa högre 

kvalitet då det är lätt hänt att bli kodblind som ensam utvecklare i projekt. Båda 

projekttyperna var också öppna för att lära sig mer om enhetstest och ville öka sin kunskap 

inom området.  

Inom SLL&SHL test ville de använda en metod eller arbetsätt där valmöjligheterna och 

riktlinjerna avgränsades för att ha en mer bestämd struktur av vad som skulle göras. Detta 

genom en förbättrad sprintplanring och införande av checklistor. Utbildningen av enhetstest 

skulle ske genom erfarna personer och tidsestimering för test skulle förbättras för att test alltid 

skulle vara inkluderat i projekt. Om en ny metod skulle introduceras för projekttypen 

OLL&SHL test var det viktigt att metoden motiveras och att de förstod nyttan som metoden 
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skulle tillföra projektet. Det var även viktigt att metoden hade mindre dokumentation i 

förhållande till hur de arbetade. 

4.5 Utvärdering av testdriven utveckling 

De som arbetade med SLL&SHL test ansåg att de skulle erhålla en bättre förståelse av vad 

som skulle genomföras inom test om test driven utveckling användes som metod. Detta skulle 

också innebära att testarbetet utfördes utefter en ny metod. Att använda testdriven utveckling 

som metod bedömdes dock också som för strukturerat och att det skulle kunna bli svårt att 

utföra. Ju högre upp i gränssnittet desto svårare skulle det bli att följa metoden, det skulle 

också kunna bli svårt att hålla testerna uppdaterade. 

De som arbetade i projekt med OLL&SHL test var positiva till testdriven utveckling då det 

skulle skapa en förbättrad förståelse för vad som skulle utföras. De som inte hade erfarenhet 

av testdriven utveckling skulle gärna vilja använda metoden och förstå hur det skulle kunna 

gynna utvecklare när kod skrevs. Respondenterna ansåg att metoden vara bra för mer 

komplexa system men för mindre projekt var de tveksamma till om det skulle fungera. 

Tidigare hade en utvecklare försökt använda metoden men det fungerade inte bra den gången 

men utvecklaren var ändå positiv till att försöka igen. 

I projekt där ett SLL&SHL test och OLL&SHL test användes var inställningen positiv till 

metoden. Detta berodde främst på att det skulle förbättra förståelsen för vad som skulle testas. 

Vissa ansåg dock att metoden möjligtvis skulle kunna bli för strukturerad och att det skulle 

vara svårt att använda metoden. Det skulle dessutom vara svårare att hålla testerna 

uppdaterade och ju högre upp i gränssnittet desto svårare blir det att använda metoden. I 

projekt där OLL&SHL test användes ansågs det att projektens storlek var betydelsefull för om 

metoden skulle vara givande. Om metoden skulle användas måste det i förväg definieras om 

projekten var ”mindre” eller ”större” för att veta om metoden skulle ge nytta i projektet. Detta 

eftersom metoden endast ansågs vara givande i komplexa och ”större” projekt. 

 

4.6 Utvärdering av ramverket Self-Governance 

Att använda ramverket Self-Governance ansågs vara bra i projekt där SLL&SHL test utfördes 

eftersom att utvecklaren skulle få möjligheten till att ha inflytande på sitt eget arbete, ta eget 

initiativ och utmana sin kreativitet. Det skulle vara ett bra stöd att ha för att inkludera viktiga 

och kritiska faktorer i arbetet som det sedan går att återgå till och ha som en påminnelselista. 
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Att arbeta mer strukturerat skulle gynna utvecklarna eftersom det skulle förtydliga vad som 

skulle testas och hur det skulle genomföras. Metoden skulle vara bra att ha eftersom att det 

alltid skulle finnas en process som stödjer deras arbete.  Om ramverket skulle följas var det 

viktigt att använda sunt förnuft och inte följa alla aktiviteter som fanns. Det var också viktigt 

att alla i projektet skulle vara överens om att använda just det arbetssättet. Respondenterna 

ansåg dock att det fanns en risk med metoden, att det skulle kunna bli för strukturerat.  En 

annan risk som fanns var att utvecklarna skulle kunna välja bort aktiviteter som var viktiga 

men svåra att utföra, det är en risk som skulle kunna medföra att missa något som kan vara 

betydelsefullt för systemet. Ramverket påminde en del om hur arbetssättet såg ut på 

Trafikverkets IT enhet, skillnaden var att ramverket var mer fokuserat på individnivå än på 

gruppnivå. Detta kunde uppfattas som kritiskt eftersom utvecklare själva skulle bestämma 

aktiviteter att utföra då det mesta av arbetet gjordes i grupp. 

I projekt där OLL&SHL test användes ansåg utvecklarna att ramverket Self-Governance var 

likt deras arbetssätt. Däremot var arbetssätten mer fokuserade på gruppnivå än på 

individuellnivå. De ansåg att ramverket inte var nödvändigt att applicera under aktuella 

projekt med tanke på att projekten de arbetade i var små och därför tyckte de att ramverket 

skulle passa i nystartade projekt mer. Utvecklarna hade en gemensam åsikt om att ramverket 

var smidigt att följa och förstå. Ramverket kunde relateras till utvecklarnas arbetssätt 

samtidigt ansåg de att det skulle vara svårt att applicera på utvecklarnivå men fullt applicerbar 

i ett team då de arbetar en hel del i grupp. De övriga rollerna ansåg även att det var positivt att 

utvecklare skulle få möjligheten till att styra sitt eget arbetssätt och att de borde dokumentera 

mer då utvecklarna ansågs hoppa över denna aktivitet. Utvärderingsaktiviteten ansågs vara 

viktigt för att kunna se över styrkor, vad som kunde förbättras och vilka lärdomar utvecklarna 

tagit sig an. Då det tar tid att lära sig ett nytt arbetsätt skulle ramverket passa större projekt 

eftersom det skulle finnas mer tid inplanerat i förhållande till små projekt där tiden brukade 

vara en väsentlig faktor.   

Både de som arbetade med SLL&SHL och OLL&SHL test kunde känna igen sina arbetssätt i 

ramverket. En positiv bedömning gjordes på att utvecklarna skulle få mer inflytande över sitt 

arbete vilket skulle tillåta utvecklarna att anpassa ramverket efter sin egna arbetssituation. 

Däremot tyckte båda projekttyperna att ramverket skulle passa ett arbetssätt i gruppnivå mer 

än på individnivå eftersom att de arbetar i grupp efter Scrum metoden.  
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5. Resultat 

Efter att ha fördjupat våra teoretiska kunskaper inom ämnet test kunde vi konstatera att den 

teoretiska bakgrunden om utvecklares tester varit försummad i många år inom akademin och 

industrin. Under de senaste åren har dock utvecklarnas testprocesser fått mer erkännande, tack 

var de agila metoderna. Våra litterära studier bidrog till en djupare förståelse om metoder och 

arbetssätt inom LL test. Ett resultat som vi fick fram var att testdriven utveckling och Self-

Governance ramverket var de metoder och arbetssätt som fanns inom  

systemutvecklingsområdet LL test för ett agilt projekt. 

 

Efter att ha genomfört intervjuer och utvärderat intervjuresultaten kunde vi konstatera att 

projekt som genomfört OLL&SHL test gav bättre kvalité på testerna än projekt som 

genomfört SLL&SHL test. Anledningen till detta berodde på att majoriteten av 

respondenterna var nöjda med hur testarbetet fungerade, de ansåg att kod som skrevs bestod 

av hög kvalité och att fel/defekter hittades i ett tidigt skede. De främsta framgångsfaktorerna 

förmodades vara välutbildad testledare, användandet av bra testverktyg och ett bra samarbete 

mellan utvecklare och testledare. Till skillnad från de som genomförde SLL&SHL test var de 

största problemen att utvecklarna inte visste vad som skulle testas. Det kunde även uppfattas 

som tidskrävande och besvärligt att utföra enhetstesterna. Testerna kompliceras även när nya 

resurser träder in i projekten och tog längre tid att utföra vid kravförändringar. 

 

Vår rekommendation för Trafikverket IT var att de skulle använda sig utav testdriven 

utveckling eftersom att metoden skulle förtydliga vad utvecklarna skulle testa. Dessutom ville 

utvecklarna ha valmöjligheter och riktlinjer som gav de en mer bestämd arbetsstruktur. Vi 

rekommenderade därför också en anpassning av Self-Governance ramverket där aktiviteter 

kunde väljas ut för varje projekt av en metodansvarig eller projektansvarig (Scrum Master) 

som bestämde vilka aktiviteter som skulle utföras i individ- och gruppnivå. Vi 

rekommenderade även att alla utvecklarna följde aktiviteten ”utvärdering av eget arbete” som 

presenterades i Self-Governance ramverket. Denna aktivitet möjliggjorde för utvecklarna att 

ta lärdom från problem de tidigare löst och kunde fungera som ett hjälpmedel inför 

kommande projekt. Testledare dokumenterar testerna i syfte att kunna kartlägga defekter/fel 

och analysera testresultaten för eventuella beteendemönster. Att dokumentera mindre kan 

därför bli en tvist mellan resurserna på Trafikverket IT och organisationens principer att följa 

deras egna framtagna metoder och arbetssätt (Förenklat Grundpaket Test) för high-level test. 
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Dokumentationsnivån kan därför inte fastställas på varje projekt då projekttyper varierar i 

omfattning och kräver olika mycket dokumentation beroende på tid och storlek.  
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6. Slutsats och diskussion 

Det vi kunde konstatera med vår rapport var att metoderna och arbetssätten inom utvecklings- 

och testfasen LL test inte var lika många i jämförelse med metoder inom HL test. Det har 

dock under de senaste åren blivit ett mer intressant ämne för akademin och industrin. Detta 

påverkade vårt resultat eftersom att vi blev begränsade till vår rekommendation då 

valmöjligheterna varit få. Om vi hade haft flera metoder och arbetssätt att undersöka och utgå 

ifrån hade vår rapport möjligtvis kunnat framhäva ett annat resultat.  

Då ingen av projekten hade någon struktur på arbetssätt eller arbetsrutiner avseende LL test 

var det svårt att jämföra projekttyper eftersom att det inte fanns något enhetlig arbetssätt när 

det kommer till LL test. Att alla arbetade på olika sätt med test gjorde det komplicerat för oss 

att få fram ett resultat och som vi kunde dra en slutsats ifrån. Projekttyperna som genomgick 

OLL&SHL ansåg att testerna fungerade bra även i LL där inga konstigheter rådde enligt 

resurserna. Däremot kunde vi konstatera att projekttyperna som genomgick SLL&SHL ansåg 

att testarbetet i LL inte var tydligt och det medförde att resurserna inte visste vad som skulle 

testas. Efter denna jämförelse och analys mellan utvärderingsmodellerna samt intervjuerna 

kunde vi dra slutsatsen att de som arbetade i OLL&SHL test arbetade mer enhetligt i 

jämförelse med de som arbetade i SLL&SHL test. 

Båda projekttyperna ville ha ett mer strukturerat arbetssätt och ha en enklare testprocess för 

att förbättra enhetstester. Båda projekttyperna ansåg också att det var positivt att fler än en 

utvecklare arbetade inom ett projekt för att utvecklare skulle kunna testa varandras koder 

vilket skulle öka kvaliteten på koden. De var även öppna till att lära sig mer om enhetstest och 

om en metod som skulle kunna tillföra nytta för projektet. Trots detta var båda projekttyperna 

kritiska till testdriven utveckling och Self-Governance ramverket då arbetssättet skulle kunna 

bli för strukturerat vilket skulle innebära att onödigt mycket tid skulle läggas ner på testerna. 

Att använda testdriven utveckling som metod skulle innebära att en mer strukturera 

arbetsprocess skulle introduceras då det finns en metod att följa. Att utvecklare skriver test 

innan kod underlättar för vad som ska testas och i slutändan gör det lättare att uppnå de 

uppsatta målen och att leverera ett system med lågt antal felaktigheter när det tas i drift. Under 

intervjuerna har resurser som arbetat SLL&SHL test haft svårt att veta vad som skulle testas . 

Att använda testdriven utveckling som metod skulle underlätta för utvecklare att veta vad som 

skulle testas då testfallen skrivs innan koden. Vi rekommenderade att metoden testdriven 

utveckling skulle användas när större komplexa system skulle utvecklas för att det skulle 
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underlätta för utvecklaren att veta vad som ska testas. Metoden hade dock uppfattats som svår 

att använda. Testdriven utveckling följer en princip att testa, det går därför inte att bryta ner 

testprocessen i syfte att förenkla metoden. Därför ansåg vi att det var viktigt att utbilda 

resurserna om denna metod skulle införas. Utifrån våra intervjuer kunde vi också konstatera 

att utvecklarna inte haft tillräckligt med underlag inom teknikområdet och därför hade det 

blivit extra viktigt att utbilda utvecklarna om metoden skulle introduceras. Att ha rätt 

kompetens i form av erfarenhet och utbildning var viktigt då det kunde vara avgörande för hur 

de bestämda metoderna skulle användas.  

Vi valde också att rekommendera Self-Governance ramverket eftersom utvecklarna ville ha 

valmöjligheter och riktlinjer som gav de en mer bestämd arbetsstruktur. Aktiviteter kunde 

väljas ut från ramverket för varje projekt av en metodansvarig eller projektansvarig (Scrum 

Master) som bestämde vilka aktiviteter som skulle utföras i individ- och gruppnivå. Vi ansåg 

också att det var viktigt att utbilda resurserna i hur metoden fungerar under utvecklings- och 

testfasen eftersom att det påverkar systemets slutresultat. 
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1. PMSv3prognoser 

Detta projekt har genomgått ett strukturerat testarbete inom low- och high level test på 

Trafikverket IT. 

1.1 Teknisk förvaltningsledare - Monika Pellas 

Hur många års erfaren har ni inom den arbetsroll som du arbetar med idag? 

Cirka 15 år på deltid (cirka 50%) från slutet av 1980-talet till 2006. Jag ledde den tekniska 

förvaltningen, men rollen teknisk förvaltningsledare var inte definierad då. Vi började etablera 

förvaltnings-styrningsmodellen på Vägverket under 2006. Och rollen definierades under 

2007. Drygt 6 år på heltid från 2007 och fram tills nu. Om fokus är mitt FO sen juni 2005. 

Om fokus är PMSv3 sen okt 2012. 

Hur arbetar ni med enhetstest och hur ser era utvecklings- och testprocesser ut? 

Vi har förenklat testpacket, vi tar hjälp av en testledare och testare som styr upp hur det ska 

göras. Inom förvaltning finns det många system, ibland är det jag som bestämmer vad som 

ska testat, i vissa system är det utvecklaren som bestämmer och ibland verksamheten. Oftast 

är det så att de i verksamheten inte ens vet vad de ska testa och då har vi försökt att hjälpa de. 

Inom mitt förvaltningsobjekt är det väldigt olika över hur vi testar. Vi hade ett nytt system 

som vi fick i förvaltningen förra året som heter PMSv3, och då följer vi hur de har jobbat och 

då finns det testfall och regressionstestfall, varje gång vi gjort en ny version har vi anlitat en 

testledare som styr det. Jag har själv varit med och varit testare för de testfallen som tagits 

fram, det är ett sätt för mig att lära mig systemet.  

Använder ni er utav en dokumenterad testprocess? Hur gör ni? Återanvänder ni 

testmaterialet? 

Vi dokumenterar testprocessen, Testspecifikationer återanvänder vi. Vi återanvänder de 

testfall som finns för PMSv3. Vi väljer ut relevanta testfall inför varje ny release, samt skriver 

nya om det är nya AF. För alla andra system inom mitt FO skapar vi nya testfall vartefter som 

det behövs. 

Varje testare fyller i en testlogg där det framgår hur testerna enligt testfallen har utfallit. Sen 

har vi möte med alla testare och går igenom var och ens loggar och bedömer hur viktiga felen 

är att åtgärda. Endast stoppande fel åtgärdas, övriga får vila till nästa/kommande versioner. 
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Hur avgör ni när ett test är färdigt? 

I testfallen har vi ett förväntat utfall får man det är det färdigt.   

Vad gör ni om ni är halvvägs in på arbetsuppgiften och inser att ni inte kommer bli 

klara i tid? 

Då tar vi en dialog med kravgruppen, sedan har vi en styrgrupp som får bedöma om det är 

tiden som är viktigare eller är det funktionaliteten. Sedan handlar det mycket om pengarna 

också, det blir dyrare ju längre tid det tar. Kravgruppen får prioritera om vi hinner sen får man 

diskutera det med styrgruppen. 

Vilka fördelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Vi hittar fel i tid, innan det driftsätts. 

Vilka nackdelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Jag upplever inga nackdelar eller problem, det fungerar jättebra idag och jag skulle vilja jobba 

med test på samma sätt för alla våra system. Sedan har vi de system som är väldigt gamla och 

ibland kan det vara väldigt svårt att skriva testfall för de, då har vi bestämt att vi ska ha det lite 

olika beroende på åldern på systemet. Felen som brukar uppstå tror jag beror på att man 

missförstått användaren eller ibland kan det också vara så att användaren vill ha något annat. 

Kan vara lite dåligt definierat vad användaren vill ha. 

Vad tycker ni kan förbättras med ert testarbete inom enhetstest? 

Jag tycket det fungerar väldigt bra, jag skulle misstänka att det fungerar så bra på grund av 

automatiserade tester. Jag tror också att felen som uppstår beror på att de nya personerna som 

kommer in i ett projekt inte förstår systemet i grunden 

Hur skulle ni vilja planera, utforma och utveckla ert arbetssätt?  

Jag tycker att det är bra att en testledare tilldelas, som är delaktig, man förbättrar kvaliteten på 

testare för då får man en person som kan och vet vad som ska göra. Det känns mer säkert över 

att det ska blir bra, annars blir det jag eller utvecklaren som bestämmer. Det är en skillnad om 

man har en person vars ansvar bygger på att ha hand om test. Jag som teknisk 

förvaltningsledare har exempelvis andra uppgifter att ta hand om. 
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Vad krävs det för att få ett bättre arbetssätt inom enhetstest? 

Att man kan koda tester så kallade automatiserade tester. 

Känner ni till Trafikverket IT, Förenklat Grundpaket Test (F GPT) metod för high-

level test? Vad är fördelarna och nackdelarna med F GPT enligt dig? 

Jag känner till den, jag har fått informationen och vet att man kan läsa själv om den. Fördelen 

är att man höjer kvaliteten på det man ska driftsätta. Det finns nog inga nackdelar. 
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1.2 Arkitekt - Jonas Roos 

Hur många års erfaren har ni inom den arbetsroll som du arbetar med idag? 

5 år som arkitekt. 13 år som utvecklare. Ibland utvecklar jag beror på hur stor teamet inom 

projektet som man arbetar i är. 

Hur arbetar ni med enhetstest och hur ser era utvecklings- och testprocesser ut? 

Vi har jobbat med iterationer/sprinter och haft begränsad tid där vi har mål som vi ska hinna 

bli klara med. I början när vi går in har vi har designmöte där vi som har jobbat med krav och 

analys försöker förmedla bilden av vad det är som ska göras och vad verksamheten vill få ut 

för att sedan gå vidare till hur vi ska realisera det. När det gäller enhetstest har vi använt oss 

av automatiserade tester så man har gått ända ner i databasen och sen sett till att man lagrat 

något för att sedan presentera det. 

Vilka fördelar finns det med testarbetet idag? 

Jag skulle säga att man har väldigt bra stöd av automatiserade tester i förvaltning. Man kan se 

att den löper genom alla lager i arkitekturen. Genom att ha en massa tester kan vi få ganska 

bra stöd när man ska gå in och förvalta för då vet man att man har allt ”grönt” innan man 

börjar och sen när är innan och rör om vet man att man inte har förstört något som funkat 

tidigare. I några projekt har vi valt att arbeta mer, antingen jobbar man stuprör att man får en 

funktion och så får man realisera den från gränssnitt till databasen. Eller så jobbar man med 

tvärspänna vilket innebär att den som är duktig på gränssnitt får jobba med det och den som är 

duktig på affärslokig skriver testerna och utvecklar sin logik och sedan sätter man ihop det lite 

senare.   

Vilka nackdelar finns det med testarbetet idag? 

Finns inte så mycket nackdelar med automatiserade tester skulle jag säga men vi har dock haft 

det lite svårt att få ihop det med testmetodiken. I praktiken jobbar med SCRUM och får 

feedback för varje iteration. Nu sist hade vi en testledare som höll sig väldigt strikt med en 

modell som testkoncept och det gick inte riktigt ihop, det var mer som vattenfallsmetoden att 

man testar något och sedan är det klart och så testar man det inte en gång till. Vi väldigt 

dokumentcentrerad, att man ska få fram testrapport i ett Word dokument i varje testfall som 
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man gjort. Det bli ganska mycket dokument, kanske mer än nödvändigt, vi har väldigt bra 

verktyg i testversionen av Visual studio som vi kanske skulle använda istället. 

Vad tycker ni kan förbättras med ert testarbete inom enhetstest? 

Att ha som krav att gör enhetstest i alla projekt och att man bestämt att det alltid ska finnas. 

Hur skulle ni vilja planera, utforma och utveckla ert arbetssätt? 

Som utvecklare har man ganska bra koll på vad det är som känns mer riskabelt eller svårt och 

fokuserar på det. Man kanske inte borde köra lika mycket test över allting utan att man väljer 

ut de tester som kan vara lite svåra. 

Vad krävs det för att få ett bättre arbetssätt inom enhetstest? 

Man skulle kunna involvera arkitekt och utvecklare tillsammans med testledaren som kanske 

inte har lika bra koll. 

Känner ni till Trafikverket IT, Förenklat Grundpaket Test (F GPT) metod för high-

level test? Vad är fördelarna och nackdelarna med F GPT enligt dig? 

Fördelarna är att man satt ner foten och sagt att man åtminstone ska ha det vilket gör att det 

blir lite mer enhetligt.  Vi har inte många saker som är så idag, det är väldigt löst så det känns 

bra att ha något att följa sedan är den inte så omfattande och svår. Nackdelen är att det är 

väldigt dokumentcentrerat, mycket som ska skapas. 

Hur ser ni på att någon annan testar er kod samt att ni testar någon annans kod? Finns 

det några för- och nackdelar med detta? 

Det tycker jag är bra, klart att föredra. Jag tror inte att det är någon nackdel att testa någon 

annans kod, nackdelen kan väl vara ibland att den som jobbar med test, en testare kan vara 

mer nitiska än en utvecklare. Kan man få sådana personer som tycker att det verkligen är 

roligt att hitta fel tror jag att de gör ett bättre jobb än en utvecklare. 

Hur informeras och tilldelas olika arbetsuppgifter till utvecklarna och testarna? 

Mycket sker via kommunikation i designmötena och morgonmötena som vi har varje morgon 

i projekt. Då försöker man stämma av läget, om det är någon som stött på något hinder och 

det kan leda till ytterligare möte som kan gå ner i detalj, då behöver inte alla vara med. Jag har 
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förmånen att följa med i realiseringen också, det är inte så att jag lämnar över en 

dokumentation utan jag har fått vara med i utvecklingen också. Jag tror man får mycket 

feedback genom att arbeta på detta sätt, då vet man vad det är som funkar och vad det är som 

inte fungerar. 
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1.3 Utvecklare - Mats Tysk, Kristoffer Rönnberg 

Hur många års erfaren har ni inom den arbetsroll som du arbetar med idag? 

Kristoffer Rönnberg: Jag har 5 och ½ års erfarenhet. 

Mats Tysk: Jag har ungefär 22-23 års erfarenhet. 

Hur, var och när har ni lärt er att testa? 

Kristoffer Rönnberg: I ett projekt lärde jag mig det, vi hade ett väldigt stort behov av att veta 

att det vi gjorde var korrekt. Men vi har inte jobbat så mycket med test. Jag lärde mig det för 2 

år sedan ungefär.   

Mats Tysk: Det är detsamma för mig. Jag lärde mig det ungefär vid 1990.  

Hur arbetar ni med enhetstest och hur ser era utvecklings- och testprocesser ut? 

I det projekt vi har jobbat med senast har vi testat server delar men ingenting i 

webbapplikationens klient. Det är egentligen enhetstester som vi har försökt hållit 

uppdaterade vilket alltid är ett problem. Man ska egentligen ha någon som pushar på en, en 

del av testerna har gått som en del av automatiserade byggen vi har. Vi har ingen specifik 

testprocess inom enhetstest utan vi skriver testerna före vi skriver koden men det blir inte 

alltid så. Affärslogiken har vi uppdelat i ett lager i koden sen ovan på det har vi kontroll lager 

och det är främst de metoderna som finns där, de är mer specifika för användningsfallen.  

Har ni några personliga arbetsrutiner som ni följer? Om ja beskriv dessa, om nej vad 

beror detta på? 

Det kanske kan vara att vi försöker att logga det vi har gjort till exempel. Utöver det kommer 

vi inte på något specifikt svar.  

Känner ni till projektplanen och kravspecifikationen innan ni börjar utveckla/testa? 

Ja det gör vi, från projekt till projekt läggs det ner olika mycket tid på att lära känna kraven. 

Vissa projekt läggs det ner väldigt mycket tid på att lära känna kraven, projektet vi har idag 

har vart en av dem.  
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Hur ofta kommunicerar du med arkitekten under projektets gång? 

I detta projekt är det kontinuerligt kontakt med arkitekten genom dagliga möten. Vi sitter även 

sida vid sida under intensiva perioder och flera gånger dagligen kommunicerar vi med 

arkitekten.  

Använder ni er utav en dokumenterad testprocess? Hur gör ni? Återanvänder ni test 

materialet? 

Nej det gör vi inte. Inte mer än att skriva ner en logg fil när man kör i databasen. Vi har inte 

dokumenterat någonting när vi skriver koden, det är mer under en övergriplig nivå. När vi 

skriver enhetskoder så kommenterar/dokumenterar vi i koden men inte i ett separat dokument. 

I och med att vi inte dokumenterar flitigt återanvänder vi inte test materialet. Det är oftast i 

systemtest vi gör det, inte under enhetstesterna. 

Hur avgör ni när ett test är färdigt? 

När vi har kört koden mot kraven kan vi se ifall testet är färdigt eller inte, koden måste 

uppfylla kravet med andra ord. 

Vad gör ni om ni är halvvägs in på arbetsuppgiften och inser att ni inte kommer att bli 

färdiga i tid? 

Vi flaggar upp det till utvecklingsledaren som är Mats Tysk i det här fallet. Vi har haft dagliga 

morgonmöten i 15 minuter för att man fort ska hitta problem och diskutera dessa.    

Vilka fördelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Att man kommit en bit i processen och ska in i befintlig kod och göra saker ser man gärna att 

testerna visar om man har gjort något fel. Det är svårt att se alla beroenden efter ett tag, ibland 

ser vi i vissa projekt att förvaltaren inte vågar göra någonting/ändra någonting 2 år efter att 

systemet har tagits i drift. Andra fördelarna är att vi får resultat relativt fort. Resultatet är att 

enhetstesterna inte går igenom och vi får resultatet snabbt eftersom det går snabbt att köra 

igenom dem. 
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Vilka nackdelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Problemet är att man måste veta att testerna är uppdaterade, för vi kan inte säga att det finns 

tester på allt idag. Då kan vi känna att tanken faller ganska snabbt. Det som menas är att om 

testarna inte är fullständiga eller heltäckande så kan man aldrig säga att man inte har förstört 

befintlig funktionalitet trots att enhetstesterna går igenom. Det blir även extra jobb, man har ju 

igen det senare men när man väl ska skriva tester på allting blir det mer jobb under projektets 

gång. Man får igen det i förvaltning och i framtiden.  

Vad tycker ni kan förbättras med ert testarbete inom enhetstest? 

Det skulle vara att man använder sig ut av verktyg, vi har exempelvis använt ett verktyg som 

heter ”NCrunch”, den kör kontinuerliga tester hela tiden och det medför att så fort du skriver 

en ny metod eller någonting markerar den upp dessa i Visual Studio. Då ser du direkt att det 

inte täcks upp av ett testfall, du ser även att testet fallerar om du gör förändringar i någon 

metod som hanteras av Visual studio. Det svåra är att hålla det uppdaterat. Att använda ett bra 

verktyg som talar direkt om det blir fel, vi behöver inte köra testet direkt, verktyget gör ju det 

i bakgrunden. Det skulle kunna användas och förbättras.  

Hur skulle ni vilja planera, utforma och utveckla ert arbetssätt? 

Det skulle vara att man jobbar mer med test, men det är olika från projekt till projekt, en del 

projekt kör inga tester alls och vissa gör det. Som det ser ut idag har vi inte test för allt.  

Vad krävs det för att få ett bättre arbetssätt inom enhetstest? 

Det är väl kontrollen att test finns för allt, ett verktyg skulle vara intressant här. 

Utvecklingsledaren kanske har mer kontroll på utvecklingsprocessen, ”om du inte gör något 

test får du gå hem” ungefär. Budget, tid och pengar är andra viktiga aspekter som man 

behöver ta hänsyn till. Men med argumenten att man borde göra dessa tester nu istället för att 

göra det senare och förlora mer pengar än vad man kunde offrat för att göra dessa tester skulle 

nog sälja in hos utvecklings- och projektledaren. Man bör även se över den tajta tidsplanen 

man har för att bli klar med projektet. När det är tajt med tiden kanske man helt och hållet 

skippar testerna.  
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Känner ni till Trafikverket IT, Förenklat Grundpaket Test (FGPT) metod för high-level 

test? Vad är fördelarna och nackdelarna med F GPT enligt dig? 

Vi känner till det vid namnet och vi vet att det används som hjälpmedel vid systemtester med 

mera. I och med att vi inte vet mer än så är det svårt för oss att nämna fördelar och nackdelar 

med denna metod. 

Skulle ni föredra att skriva testfall före ni utvecklar? Om ja, varför? Om nej, varför 

inte? 

Ja, det skulle vi nog föredra men det är ett nytt sätt att arbeta och tänka på när man inte gjort 

det tidigare. Det är ett bra sätt att känna sig säker på de förändringar man gör. Man vill ju inte 

stå där dagen efter och inse att man har härjat i någon metod som har förstört saker. Vi har 

gjort det i prognos projektet i en del av back end koden, där vi skrev tester innan vi började 

koda. Det kändes bra men fast då ska man ju kunna köra de testerna och se att de ger samma 

utfall, men det kändes bra. Mindre bra är väl när man inte lyckas hålla testerna uppdaterade, i 

det fallet är de inte värda så mycket.  

Hur ser ni på att någon annan testar er kod samt att ni testar någon annans kod? Finns 

det några för- och nackdelar med detta? 

Det är bara bra, i projektet vi har i dagsläget testar en utvecklare en annan utvecklares kod. 

Låt oss säga att jag utvecklar en del av användargränssnittet då ser vi till att en annan 

utvecklare testar den delen, så att man inte testar sina egna koder. Fördelarna är att man får 

input för att förbättra sig själv, utveckla sig själv och se till att koden förbättras. Man blir 

ganska insnöad i sin del av kodningen och om man inte har någon att bolla med blir det 

jobbigt. Att vara ensam utvecklare är absolut inget att föredra. Vi ser inga direkta nackdelar 

med att någon annan testar våra egna koder.   
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1.4 Testledare - Lars Pihkakoski 

Hur många års erfaren har du inom den arbetsroll som du arbetar med idag? 

Strax över 2 år. 

Hur arbetar ni med enhetstest och hur ser er utvecklings- och testprocesser ut? 

Jag har tidigare inte arbetat med enhetstest utan det området har varit ett ansvar enbart för 

utvecklarna i de projekten jag har varit med i. Det är viktigt att stämma av att en funktion 

fungerar innan man bygger nästa funktion som hör ihop med den första funktionen, det är lite 

sunt förnuft men det känns som att i vissa fall kanske man skulle behöva en checklista att utgå 

ifrån.  

Använder ni er utav en dokumenterad testprocess? Hur gör ni? Återanvänder ni test 

materialet? 

Det gör vi, enhetstesterna dokumenteras från projekt till projekt. Projektet jag arbetar med 

idag använder sig inte av en dokumenterad testprocess inom enhetstest till exempel ligger 

fokus på systemtest och acceptanstest, där det dokumenteras flitigt. Jag har inte återanvänt test 

materialet, det tror jag teknisk förvaltningsledare gör däremot. I tidigare projekt/arbetsplats 

har vi däremot återanvänt test material från databasnivån, där var Data Warehouse bitar 

intressant. Det fungerade som en checklista där vi bockade av utförda komponenter.  

Hur avgör ni när ett test är färdigt? 

När jag genomför systemtester, och lagt in det som ska testas i en testmiljö då anser jag att det 

ska vara funktionellt. Hittar vi fel skickas det fort tillbaka, gärna så fort som möjligt genom att 

jag eller någon annan springer till utvecklaren alternativt tar det med teknisk 

förvaltningsledaren. 

Vad gör ni om ni är halvvägs in på arbetsuppgiften och inser att ni inte kommer att bli 

färdiga i tid? 

Jag tar upp detta problem med projektledaren och är det så att utvecklingsprocessen inte är 

klar och test perioden kommer tar vi en gemensam diskussion inom projektet om hur vi ska 

gör. Antingen är man tvungen att skjuta perioden eller så tas ett annat beslut, detta beslut tas 

upp med projektledaren och resten av projektgruppen. Detta sker via dagliga SCRUM möten 
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varje morgon i 15 minuter, där det hela tiden pågår diskussioner. Det är inte formellt på något 

sätt utan det är mest diskussion utan dokumentering med nära dialog . 

Vilka fördelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Nu har vi inte haft mycket enhetstester i detta projekt men till nästa projekt skulle jag ta en 

dialog med utvecklaren och arkitekten för att kanske lokalisera kritiska punkter, vilka saker 

ska testas varje gång ni bygger ut till testmiljön så att säga till exempel. Man kanske kan hitta 

vissa saker som är viktigare än vissa andra, att täcka in allt blir svårt och att ruinera till minsta 

detaljnivå blir allt för svårt. Fördelarna är alltså att man hittar kritiska punkter som medför att 

man kan hitta vissa saker som är högre prioriterade än andra. 

Vilka nackdelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Jag tror att det är tiden, det är komplicerat att strukturera upp en tidplan för systemtest. Men 

när i tiden det ska ske bestäms i den övergripande tidsplanen. Tiden är alltid en risk 

exempelvis. Den som planerar tiden är projektledaren som planerar den övergripande 

tidsplanen i alla projektet och i tidplanen för projektet finns ju systemtest och acceptanstest. 

Under utvecklingsfasen finns även iterationer av små tester hela tiden beroende på om 

utvecklarna gör någonting eller inte. 

Vad tycker ni kan förbättras med ert testarbete inom enhetstest? 

Det bör finnas en tajt dialog med utvecklarna och arkitekten om vad det är som ska 

enhetstestas, man ska kunna lokalisera vissa kritiska punkter som man skulle kunna testa i 

samband med en tajtare dialog. Det bör även finnas en balansgång med allt som ska 

dokumenteras. 

Hur skulle ni vilja planera, utforma och utveckla ert arbetssätt? 

Det viktigaste enligt mig är att man kommer in i projektet så tidigt som möjligt och börjar 

planera tillsammans. Man ska kunna veta vem man ska fråga angående arbetsuppgifter om det 

nu är arkitekt, kravställare, utvecklare med mera och veta vad som ska testas och hur det ska 

testas.  
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Känner ni till Trafikverket IT, Förenklat Grundpaket Test (FGPT) metod för high-level 

test? Vad är fördelarna och nackdelarna med F GPT enligt dig? 

Jag känner till den, metoden är bra och lagom för det som bör dokumenteras. Det får inte bli 

för mycket dokumentation utan det bör fokuseras på det som är viktigt istället. Det är ingen 

som läser om du kommer med en stor bunt som testplan, det finns ingen människa som skulle 

orka läsa mer än innehållsförteckningen då. Metoden är välarbetad och jag finner inga 

nackdelar, förra arbetsplatsen jag arbetade på hade ingen dokumenterad testplan, vi försökte 

föra in ett men det gick inte bra.  

Hur planeras testarbetet och hur görs tidsplaneringen för testarbetet? 

Tidsplanen finns från början och i denna tidsplan finns även testarbetet med, testledaren 

bestämmer sedan själv hur han ska testa och hur lång tid det på ett ungefär kommer att ta. I 

och med de dagliga SCRUM mötena så kan vi diskutera med projektledaren om det behövs 

till exempel testfall för acceptanstester eller inte och om det behövs då får man klänga in 

någon som kan ordna till detta. Projektledaren sätter upp tidsplanen och testledaren planerar 

sin egen tid tillsammans med projektmedlemmarna för varje sprint som till exempel 

systemtest sprinten.  

Vilka aktiviteter anser ni är viktiga att ta hänsyn till vid planering av testarbetet? 

Planeringsfasen är definitivt ett ut av det viktigaste, det är viktigt att vara med från början och 

förstå helhetsbilden av problemet och sedan utveckla gentemot det. Tidsplaneringen är också 

väldigt viktig för att kunna veta hur man bör jobba för att hinna med vissa saker. 

Skulle ni föredra att utvecklarna skriver testfall innan de utvecklar? Om ja, varför? Om 

nej, varför inte? 

Det kanske skulle bli en bättre förståelse om de skrev testfall före kodningen. Jag skulle inte 

förstå om någon kom med .Net koder men jag tror att det skulle kunna gynna mitt arbete. 

Hur ser ni på att utvecklarna testar varandras koder istället för att testa sin egen kod? 

Finns det några för- och nackdelar med detta? 

Om de ska testa så bör de inte testa sin egen kod för de kan ta sig förbi sina egna fel. De vet ju 

hur de ska testa för att det ska bli rätt utfall. Fördelarna är att om någon annan kodare testar en 
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annans kod så kanske man kan hitta andra fel, fel som inte programmeraren själv har tänkt på, 

det är positivt.  Jag ser inga nackdelar direkt utan något som kan tänkas vara en nackdel är att 

större koder kan medföra att kodarna kanske försummar att testa någon annans kod genom att 

tänka att det är jobbigt, att man kanske även skjuter upp det till ett annat tillfälle.  
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2. Pikwebb 

Detta projekt har genomgått ett strukturerat testarbete inom low- och high level test på 

Trafikverket IT. 

2.1 Arkitekt/utvecklare - Daniel Hermansson 

Hur många års erfaren har ni inom den arbetsroll som du arbetar med idag? 

Jag har arbetat som utvecklare och testare i 5 år. Arkitektrollen har inte varit min primära roll 

men jag har sammanlagt 1 år erfarenhet inom de projekt där jag arbetat som arkitekt.  

Hur många års erfarenhet har ni av att utveckla och testa parallellt? 

Jag har 5 år erfarenhet av att utveckla och testa parallellt. 

Hur, när och var har ni lärt dig att testa? 

Jag har lärt mig med tiden genom erfarenhet, jag skulle säga att jag är självlärt på jobbet. När 

jag hamnade som ensam utvecklare i ett projekt och skulle testa fick jag dra i alla trådar själv 

och därifrån har jag lärt mig, detta var för ungefär 5 år sen. 

Hur arbetar ni med enhetstest och hur ser era utvecklings- och testprocesser ut? 

Vi har en byggserver som vi kör enhetstest på varje natt och får en rapport via e-post varje 

morgon där vi ser ifall testerna gått bra eller dåligt, så kallade automatiserade tester. Vi 

använder oss alltså av ett verktyg som testar enhetstesterna. Om testerna går igenom 

publicerar vi en version i servern som testaren kan testa en gång till. I detta projekt har vi en 

testare som testar dessa. 

Har ni några personliga arbetsrutiner som du följer? Om ja beskriv dessa, om nej vad 

beror detta på? 

Nej det har jag inte, det blir så att man testar det man själv har gjort. Nackdelen blir att man 

inte testar så väl som man borde. Man går igenom det flöde man har gjort och det blir svårt att 

få till fullständiga tester.  
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Känner ni till projektplanen och kravspecifikationen innan du börjar utveckla/testa? 

I normalfallet blir det mer att jag får en order om ”såhär ska det vara” genom dialoger när 

ändringar sker under utvecklingens gång. Jag tror inte jag varit med om att tittat i ursprungliga 

projektplanen när en ändring har kommit fram under projektets gång. Det blir svårt att skriva 

ett färdigt testfall för en funktion innan den är skriven. 

Hur ofta kommunicerar ni utvecklare med arkitekten under projektets gång eller innan 

påbörjad utveckling? 

Ja, vi är två utvecklare och jag agerar lite arkitekt. Sedan har vi en annan person som har varit 

inblandad i projektet sen en längre tid tillbaka som ursprungligen är arkitekt. Vi har gått ifrån 

honom för ungefär sex månader sedan och nu är det jag som har ansvaret som arkitekt. I detta 

projekt fungerar arkitekt och utvecklarrollen bra då det är få ändringar som sker. Minst en 

gång om dagen vid morgonmöte varje dag kommunicerar arkitekten med utvecklare. Tycker 

det är viktigt att finnas till hands för andra i projektet och svara på frågor som kan uppstå. 

Använder ni er utav en dokumenterad testprocess? Hur gör ni? Återanvänder ni 

testmaterialet? 

Ja det gör vi. I och med att vi har en extern testare som arbetar utifrån en mall som jag tror att 

han var med och tog fram när den skapades hos Trafikverket, denna mall används som 

dokumentation tror jag. Jag är inte säker över hur testmaterialet för testfallen som finns i vårt 

projekt hanteras. 

Hur avgör ni när ett test är färdigt?  

Vi använder oss av Microsofts test sviten som finns i Visio Studio. I det bästa fallet har jag 

skrivit ett enhetstest för funktionen och när det väl passerat och jag har gjort en ordentlig test 

av min funktion känner jag att testet är färdigt. Om det är en större förändring som sker kör 

jag gärna över den till en test server när jag utvecklat klart för att göra en ytterligare 

verifikation. Då vet jag att funktionen ska fungera någorlunda i alla fall och så kan någon 

annan som inte vet vad det är köra den, testaren i detta fall. 
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Vad gör ni om ni är halvvägs in på arbetsuppgiften och inser att ni inte kommer bli 

klara i tid? 

Vi är nog ganska duktiga på att tala om det produktägaren och lägger den funktionen på nästa 

driftsättning/version, beställaren/produktägaren brukar vara väldigt förstående för detta. Detta 

har inte varit något problem de få gångerna som det hänt. 

Vilka fördelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Vi har väldigt bra enhetstester som testar grundfunktionaliteten under nätterna vilket är tryggt. 

Om man ändrar något kan man dagen efter se ifall det påverkat någon annan del eller inte. Vi 

har en utvecklingsdatabas och vid förändringar i den gör vi de i databasen och sen kör vi 

enhetstesterna mot en annan databas. Om vi inte kommer ihåg att skriva förändringsscript och 

köra de på de ställen där vi ska säger enhetstesterna till på natten att det är någon kolumn som 

saknar. Dessutom kan databasförändringar identifieras vilket är en väldigt bra påminnelse. 

Detta har visat sig vara väldigt bra. 

Vilka nackdelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Som vi har det idag kan jag inte säga att vi har något, det skulle kunna vara att underhållet av 

enhetstesterna ibland kan kännas besvärligt och tidskrävande, nu händer det färre gånger i 

jämförelse med förut. När det hände större förändringar var det mer att underhålla och rätta 

upp och även om något enhetstest inte var relevant eller hade spelat ut sin roll var det 

besvärligt att underhålla det. Det var väldigt längesedan jag stötte på något sådant. 

Vad tycker du kan förbättras med ert testarbete inom enhetstest och hur skulle du vilja 

jobba med det i framtiden? 

Det ska vara en mer simpel process, det är lite omständigt att sätta upp miljöer, just den här 

byggservern som vi testar med är bra när den fungerar men det händer att den krånglar och det 

tar mycket tid. Jag skulle gärna se att det var lättare och gick smidigare att göra tester för att 

preparera data så att allt är lite mer på plats. Jag tycker att man ofta stöter på fall där det krävs 

mycket data för att göra ett bra test. Att testa en funktion för att ”godkänn en aktivitet” krävs 

det att all data för en aktivitet finns. I vissa fall kan det vara väldigt mycket som måste finnas 

för det, jag har inte provat använda något mockningsverktyg. 
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Hur skulle du vilja planera, utforma och utveckla ditt arbetssätt? 

Jag skulle gärna bli bättre på att skriva enhetstester, jag tycker att jag har mer att lära mig och 

det gör jag gärna.  

Vad krävs det för att få ett bättre arbetssätt inom enhetstest? 

Att det ska finnas en regel för när krav sätts på enhetstester och att vi skriver mer och bättre 

enhetstest än vad vi gör idag. Om det är något som krävs från en person tror jag att man 

engagerar sig mer. Om det är något som är valfritt tror men all sannolikhet att man lägger det 

åt sidan eller lägger mindre energi på det eftersom att det egentligen bara tar tid från det man 

egentligen ska göra. Om det är någon som är duktig på något i projektet är det också väldigt 

lätt att det smittar av sig till andra och kan troligen inspirera och lära andra utan att det är 

någon kurs. Detta gör att det också blir mer roligt att lära sig. 

Känner du till Trafikverket IT, Förenklat Grundpaket Test (F GPT) metod för high-

level test? Vad är fördelarna och nackdelarna med F GPT enligt dig? 

Nej. 

Skulle ni föredra att skriva testfall före ni utvecklar? Om ja, varför? Om nej, varför 

inte? 

Till viss del, jag har provat på det tidigare och det känns som en vettig arbetsmetodik då det 

blir väldigt strukturerat då man måste definiera vad man ska göra. Då jag inte är jättebra på att 

skriva enhetstester tycker jag att det var svårt att göra detta. Det är svårt att skriva vad all kod 

ska göra och skriva gränsen för vad man ska skriva och inte. Ju högre upp man kommer i 

gränssnittet desto bökigare blir det, det blir också besvärligt att göra tester mot databasen och 

kan det upplevas som onödigt. 

Hur ser du på att någon annan testar din kod samt att du testar någon annans kod? 

Finns det några för- och nackdelar med detta? 

Det är jag ganska positiv till, jag tycker i regel att det är ganska kul att läsa och köra någon 

annans kod. Det är ett bra sätt att lära sig hur man ska eller inte ska göra. Om någon annan 

tittar på min kod kan jag dessutom få råd om hur jag borde göra. Nackdelen skulle vara att det 
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kan vara svårt att sätta upp ett team som fungerar tillsammans där alla vill dela med sig av sin 

kod. 
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2.2 Testledare - Leif Spets 

Hur många års erfaren har ni inom den arbetsroll som du arbetar med idag? 

10 år ungefär. 

Hur arbetar ni med enhetstest och hur ser era utvecklings- och testprocesser ut? 

Jag jobbar med systemtest, inte enhetstest så jag vet inte riktigt hur det fungerar. 

Använder ni er utav en dokumenterad testprocess? Hur gör ni? Återanvänder ni 

testmaterialet? 

Vi jobbar med Microsoft testverktyg och där skriver vi alla testfall och utfallen och kör 

testerna under sprintarna och inför driftsättning. Dokumentation finns allmän om hur man ska 

jobba med test, sedan har vi en testplan för varje projekt över hur man ska arbeta. Jag skriver 

ett testfall under sprintarna för de kraven som vi arbetar med, vissa testfall återanvänder jag 

de som är markerade som regressionstestfall och använder de i sprinterana längre fram och ser 

till att de fortfarande fungerar, inte alla men en del. 

Hur avgör ni när ett test är färdigt? 

Under sprintarna testar jag (ensam testare i detta projekt), när jag kört igenom alla testfall och 

när alla buggarna är rättade då anser jag att testen är klar för sprinten. Under driftsättning kör 

vi regressionstest då kör vi om alla testfall som vi kört under sprinten plus regressionstest, så 

det blir ganska många testfall som vi kör. Skulle vi hitta något (buggar) och inte hinner rätta 

det får produktägaren avgör om vi kan driftsätta ändå med buggar eller om vi skjuter upp 

driftsättningen.  

Vad gör ni om ni är halvvägs in på arbetsuppgiften och inser att ni inte kommer bli 

klara i tid? 

Då får man ta en dialog med produktägaren och säga som det är, förlänga sprintperioden för 

att hinna testa, jag har inte varit med om det men det är produktägaren som bestämmer vad 

som ska göras, skjuta upp eller låta det vara. 
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Vilka fördelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Testningen blir mer heltäckande om man har test inom olika nivåer, först enhetstest som 

täcker upp de enskilda komponenterna kod och sedan test på högre nivå som testar hela flöden 

(där jag testar). Det är bra att testa på så många olika nivåer som möjligt. Kunden brukar 

också testa systemen ibland vilket också är bra, ju mer man testar desto bättre blir kvaliteten 

på systemet. Att vi kör enhetstester tror jag gör också att man undviker massa små onödiga 

buggar. 

Vilka nackdelar finns det med testarbetet idag? 

Det skulle vara bra om man hade några tester automatiserade för regressionstest får man i alla 

fall välja, man kan inte köra alla testfall för en driftsättning utan man får prioritera, då hinner 

man testa inför driftsättning, automatiserade då syftar jag på systemtester med hjälp av 

testverktyg.  

Vad tycker ni kan förbättras med ert testarbete inom enhetstest? 

Jag vet inte riktigt, jag har ingen insyn i hur de jobbar med enhetstesterna, det är utvecklarna 

som jobbar med det.  

Hur skulle ni vilja planera, utforma och utveckla ert arbetssätt? 

Jag skulle vilja satsa mer på automatiserade systemtester med hjälp av ett verktyg, då skulle 

man vinna ganska mycket tid speciellt inför driftsättning, och när man kör regressionstesterna, 

man får större variation i testning, man kan testa olika kombinationer, det skulle förbättra 

ganska mycket för mitt arbete, effektivisera mitt jobb. Som det är nu tycker jag att 

enhetesterna fungerar bra, det finns inga onödiga fel som dyker upp.  

Känner ni till Trafikverket IT, Förenklat Grundpaket Test (F GPT) metod för high-

level test? Vad är fördelarna och nackdelarna med F GPT enligt dig? 

Det är bra att det finns färdiga framtagna mallar för testplaner för felrapporteringsmetodik. 

Mallarna kan dock vara onödigt komplicerade ibland men man får fortfarande anpassa de så 

man själv vill i projektet. Jag tror ändå att den fyller väl sin funktion. 
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Hur ser ni på att någon annan testar er kod samt att ni testar någon annans kod? Finns 

det några för- och nackdelar med detta? 

Det tror jag är bra, det är lätt att bli hemmablind, om det funkar i praktiken vet jag inte men 

rent teoretiskt verkar det bra. Nackdelar är att det kanske tar längre tid att sätta sig in i 

varandras kod, ibland är det inte säkert att den tiden finns pågrund av olika faktorer som till 

exempel pressat tidsschema. Finns tiden ser jag det bara som positivt. 

Hur planeras testarbetet och hur görs tidsplanering för testarbetet? 

Vi har sprintplanering, varje sprint brukar pågå under tre veckor, inför varje sprint går vi 

igenom kravlistan som produktägaren har skapat och har prioriterat de olika kraven. Då 

brukar vi göra en grov tidsuppskattning, då är min (systemtesten också tidsuppskattad) svårt 

med tidsuppskattning. Utvecklarna brukar uppskatta sitt arbete och man gör 

tidsuppskattningar gemensamt inför varje sprint via möten. 

Vilka aktiviteter anser ni är viktiga att ta hänsyn till vid planering av testarbetet? 

Att man låter alla deltagande se på vad de ska göra och tillsammans göra en tidsestimering av 

arbetet. Gemensam tidsuppskattning. 

Skulle ni föredra att utvecklarna skriva testfall före de utvecklar? Om ja, varför? Om 

nej, varför inte? 

Rent teoretiskt är det säkert bra, jag vet inte hur utvecklarna gör idag. 
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3. FIFA 

Detta projekt har genomgått ett strukturerat testarbete inom high level test på Trafikverket IT. 

3.1 Projektledare - Peter Goodfellow 

Hur många års erfaren har ni inom den arbetsroll som du arbetar med idag? 

23 år 

Använder ni er utav en dokumenterad testprocess? Hur gör ni? Återanvänder ni 

testmaterialet? 

Vi följer den dokumenterade testplanen, det finns en grund som är anpassad för de olika 

projekten. I vårt fall har vi en testplan som är grundad i huvudsak på att utvecklaren inte är 

klar förrän han har checkat in och kört enhetstesterna. Det är inte alltid man behöver köra ett 

enhetstest, har man ändrat en felstavad rubrik kör man inget enhetstest på det. I de fall där vi 

har automattester så gör vi det när man går hem för dagen och kör testerna på natten. Vi 

jobbar agilt och vi kör med tre veckors iterationer, så efter max två veckor ska det finnas 

tillräckligt med material för att kunna testa. Då bör våra egna testare testa funktionaliteten 

fram till sprint presentationen sedan släpper vi den för test av mottagare. Har man haft 

tillräckliga sprintar för en release så går man till acceptanstest fas och då gör vi vår egna test, 

leveransacceptanstest så vi törs ge den till mottagaren. I alla de projekt som jag jobbar med 

just nu har inte verksamheten på Trafikverket kunskapen/kompetensen eller förmågan för att 

kunna testleda sig själva. Då stödjer vi de i det också, vi skriver testfall åt de, vi gör en 

testplan och vi skickar med en testledare som leder de. 

Testledarens roll i samband med att bygga upp testfallen är att titta vad som ska tas med i 

framtida tester, då tittar man på testmaterialet, beroende på projekt och storlek, en del fall kör 

vi Microsoft test manager. 

Vad gör ni om ni är halvvägs in på arbetsuppgiften och inser att ni inte kommer bli 

klara i tid? 

Man följer projektplanen och bestämmer vad som är viktigast, tid pengar eller funktionalitet. I 

och med att vi arbetar i agila projekt har vi egentligen avsatt en viss tid för en viss kostnad 

och så får vi så mycket funktionalitet som vi kan. Egentligen finns det ingenting som heter att 

vi inte blir klara i tid därför att vi vet vad som gäller för ett par veckor framåt. Skulle man 
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dock hamna i en sådan situation där man har en större störning utifrån, till exempel att 

verksamhetens processer förändras väldigt mycket, av olika anledningar kommer inte det här 

projektet att  möta de effektmål som man satte från början. Om man är halvvägs in och ser det 

ska man självklart lägga ner projektet, man ska omedelbart sluta arbeta i fel riktning. 

Vilka fördelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Alla som varit med ett tag vet att om man rättar ett fel i början av processen kostar det mindre 

än om man hittar felet när det ligger ute i produktion. Idag arbetar vi med duktiga människor 

som är välutbildade och vi använder oss av bra verktyg. Då vi jobbar agilt hinner man 

leverera fler funktioner.  

Vilka nackdelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Det finns inga nackdelar egentligen, den praktiska tillämpningen av det är att det alltid är 

svårt när det kommer nya människor in i ett projekt och de inte arbetar som vi gör. Ett 

exempel kan vara att man dokumenterar allt men det behöver inte vara så, det är tillräckligt 

med att dokumentera det som behövs. De arbetar på ett annat sätt, överarbetar den teoretiska 

sidan av det, vid exempelvis dokumentation. Det som kan vara svåra som ny testare är också 

att inte försöka hitta på nya krav, utan det handlar om att faktiskt förstå, vad som är beställt 

och testa att det som beställts fungerar. 

Vad tycker ni kan förbättras med ert testarbete inom enhetstest? 

För vår del handlar det väldigt mycket om tekniken. Att man har gammal teknik som inte går 

att köra automatisk, utan att man måste göra det manuellt. Det handlar väl också väldigt 

mycket om vilket system man ska bygga, just nu har jag inga projekt som kör testdriven 

utveckling men skulle man göra det så skulle man behöva göra ännu mer enhetstester. 

Vad krävs det för att få ett bättre arbetssätt inom enhetstest? 

Jag ser inga behov av förbättringar i de projekten som vi arbetar med idag. Den största 

utmaninen är att teamet ska förstå vilket problem de ska lösa, så kallad kravfångst, att 

överföra kravet till utvecklarna. Det ingår inte inom enhetstest men det är något som skulle 

kunna bli bättre. 
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Känner ni till Trafikverket IT, Förenklat Grundpaket Test (F GPT) metod för high-

level test? Vad är fördelarna och nackdelarna med F GPT enligt dig? 

Det är jättebra att ha någonting men kanske lite väl ambitiöst i de dokumentativa sidorna. Jag 

har varit på Trafikverket i snart sex år, först som konsult och nu som anställd, för sex år sen 

fanns knappt test i sinnesvärde, att man kommit så långt att man har grundpaket test med 

färdiga testmallar och i TFS:en är jättebra. 

Hur informeras och tilldelas olika arbetsuppgifterna till utvecklarna och testarna? 

Vi arbetar efter SCRUM metoden, teamet samlas varje morgon och plockar uppgifter. 

Hur ser ni till att testarbete blir klar i tid? 

I det bästa agila teamet som jag har jobbat i med SCRUM, där kunde testarna koda så de 

valde arbetsuppgifter som de kände sig säkra på, så de koda i början och i slutet när det bara 

fanns få saker kvar att göra då började de andra utvecklarna att hjälpa testarna att testa, på det 

sättet klarar man mer funktionalitet, om man inte hade det så har man en testare och tre 

utvecklare sen tror man att testar ska hinna med allting och hittar en massa fel och omtestar 

allt det, då har man ett problem, det leder till övertid och det blir jobbigt, på nästa sprint 

Review får man försöka komma fram till varför det gick fel och så vidare. Innan ett test är 

klart så testar utvecklarna varandras koder. 
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3.2 Teknisk förvaltningsledare - Berit Runqvist 

Hur många års erfaren har du inom den arbetsroll som du arbetar med idag? 

22 år, rollen har ju förändrats i tid, jag har arbetat som Teknisk förvaltningsledare och som 

projektledare. 

Hur arbetar ni med enhetstest och hur ser era utveckling och testprocesser ut? 

Vi skriver testfall innan vi kodar, det är så det ska vara, ibland blir det däremot tvärtom. 

Använder ni er utav en dokumenterad testprocess? Hur gör ni? Återanvänder ni 

testmaterialet? 

Ja det gör vi, Förenklat grund paket test, vi återanvänder testmaterialet i den mån vi kan, vi 

drar erfarenheter av projekt vi har haft och ser om vi kan återanvända det till nästa projekt.  

Hur avgör ni när ett test är färdigt? 

Vi har flera som kör igenom testfallen och dokumenterar. Jag kollar igenom resultatet, om det 

är lyckat eller om det finns buggar, visar testerna att det är stoppande fel så blåser vi av 

driftsättningen, det är jag som avgör om testerna är godkända men vi tar ett gemensamt beslut 

med beställaren om vi ska ha med buggarna eller om vi måste åtgärda de.  

Vad gör ni om ni är halvvägs in på arbetsuppgiften och inser att ni inte kommer bli 

klara i tid? 

Vi kontaktar beställare/produktägare i så god tid det går, så fort som möjligt och meddelar att 

tidplanen inte håller. Sedan tar vi en diskussion och bestämmer tillsammans om tiden är 

viktigast eller om man ska prioritera om och ta bort nånting. 

Vilka fördelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Det är att vi har den här metoden (Förenklat grundpaket test), så att vi har systematiska tester 

som vi kan dokumentera. Metoden får oss att känna trygghet i och med att vi skriver testfall 

med mera.  

Vad är negativa med testarbetet idag? 

Jag finner inga nackdelar med testarbetet vi har idag. 

Vad tycker ni kan förbättras med ert testarbete inom enhetstest?  

Det är inte så länge vi har använt metoden att skriva testfall före kodning, jag har inget riktigt 

svar på den frågan. Något som skulle kunna förbättras är att man har resurser som tar tiden att 

gör det här, som testar metodiskt så att säga.  
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Känner ni till Trafikverket IT, Förenklat Grundpaket Test (F GPT) metod för high-

level test? Vad är fördelarna och nackdelarna med F GPT enligt dig? 

Ja det känner jag till, det positiva är att man har nåt att hålla sig till, att man kan dokumentera 

allt och att man följer processen samtidigt (Testfall med mera). Jag tycker inte att det finns 

några nackdelar. 

Hur informeras och tilldelas olika arbetsuppgifter till utvecklarna och testarna? 

Vi driver arbetet i sprintform, vi arbetar utefter Scrum metoden, vi delar upp projektjobbet i 

aktiviteter och tar ett gemensamt beslut om att fördela arbetsuppgifter och aktiviteter i 

sprintarna. När vi gjort det så sätter vi timmar på aktiviteter som ska göras med mera. 

Hur ser ni till att testarbetet blir klart i tid? 

Vi planerar under sprintarna och sätter en tidsplan för testarbetet, och testfall skrivs i ett tidigt 

skede.  
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3.3 Arkitekt - Mikael Ögren 

Hur många års erfaren har ni inom den arbetsroll som du arbetar med idag? 

Som arkitekt har jag 4 års erfarenhet. Jag har jobbat som utvecklare och är faktiskt utvecklare 

och arkitekt samtidigt i alla uppdrag jag haft. 

Hur många års erfarenhet har ni av att utveckla och testa parallellt? 

Sen år 1999, 14 år. 

Hur, var och när har ni lärt er att testa? 

Inom enhetstest har jag gått en liten kurs om det, för 3 år sedan och sedan dess har jag gjort 

det väldigt lite.  

Hur arbetar ni med enhetstest och hur ser era utvecklings- och testprocesser ut? 

Jag har bara erfarenhet av enhetstest i ett projekt i en liten del i databas gränssnitt, små ”Mock 

Ups” bara för att testa den biten, som också var den mest kritiska i den här applikationen. Vi 

har ingen direkt metod för enhetstest utan vi kodar och ser att det täcker alla parametrar.  

Har ni några personliga arbetsrutiner som ni följer? Om ja beskriv dessa, om nej vad 

beror detta på? 

I och med att jag har jättelite erfarenhet om enhetstester så har jag absolut inga personliga 

arbetsrutiner som jag följer. Som arkitekt har jag mitt stöd i arkitekturbeskrivningen som jag 

initialt tar fram inför ett projekt och som sedan kompletteras under projektets gång.  

Känner ni till projektplanen och kravspecifikationen innan ni börjar utveckla/testa? 

Absolut, eftersom vi jobbar agilt och min roll motsvarar SCRUM master och arkitekt har jag  

bra koll på själva kravbiten.  
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Hur ofta kommunicerar utvecklare med arkitekten under projektets gång eller innan 

påbörjad utveckling? 

Just nu är vi ett jättelitet team, jag jobbar ju både som arkitekt och utvecklare och vi är 

sammanlagt 3 utvecklare. Vi kommunicerar med varandra flera gånger dagligen, vi sitter 

dessutom med varandra så det är svårt att låta bli att kommunicera med varandra. 

Använder ni er utav en dokumenterad testprocess? Hur gör ni? Återanvänder ni test 

materialet? 

I vårt utvecklingsarbete gör vi inte det kan jag säga eftersom vi gör enhetstester minimalt, 

men under testarbetet i systemtest och acceptanstest följer vi någon standard mall. De 

testprocesser vi väl dokumenterar återanvänder vi men då är det återigen väldigt minimalt. Vi 

återvänder testmaterial för att använda nästa testomgång. 

Hur avgör ni när ett test är färdigt? 

När jag passerar all funktionalitet och när allt verkar vara okej.  

Vad gör ni om ni är halvvägs in på arbetsuppgiften och inser att ni inte kommer att bli 

färdiga i tid? 

Då tar vi upp det i diskussion i projektgruppen och försöker gemensamt komma till en 

lösning. Man får även ta upp en diskussion med produktägaren, projektledaren och lyfta upp 

frågan. Jag har inte varit med om att vi inte har löst ett problem, det går alltid och lösa men 

om det inte skulle gå att lösa blir det att man får lyfta upp frågan helt enkelt. Vi har även 

jättebra kontakt med projektledaren där vi har daglig kontakt och uppföljningar. 

Vilka fördelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Det kan ju särskilt hjälpa till om en ny utvecklare kommer in i ett system, då är det ganska 

skönt att ha enhetstester för att få utvecklaren att förstå.  

Vilka nackdelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Nackdelen är att det kan bli mycket ”Over head” tid och om man bygger vidare på ett 

befintligt system så är det ett väldigt mycket jobb att införa om det nu inte är ett väldigt kritisk 

system.  
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Vad tycker ni kan förbättras med ert testarbete inom enhetstest? 

Det är så bra som det kan bli, jag tycker att det just nu ligger på en acceptabel nivå, att införa 

enhetstester på ett system som i princip är färdigt är inte försvarbart, ekonomiskt. Men om 

man ska börja utveckla ett system från grunden då kan det vara ett väldigt bra sätt att använda 

enhetstest och titta på vilken metod man ska använda i samband med det.  

Hur skulle ni vilja planera, utforma och utveckla ert arbetssätt? 

Jag skulle kunna tänka mig att ha bredare kunskap och lite mer erfarenhet om enhetstest. Jag 

tycker även att det är jättebra att jobba agilt, där har man det ganska väldefinierat och bryter 

ner vad man ska göra i varje uppgift. Det medför att man kan genomföra det på ett snyggt och 

fint sätt och kan verifiera att det stämmer överens med verkligheten, sedan sätta det i 

produktion.  

Vad krävs det för att få ett bättre arbetssätt inom enhetstest? 

Att projektet bestämmer sig för att använda enhetstester. 

Känner ni till Trafikverket IT, Förenklat Grundpaket Test (FGPT) metod för high-level 

test? Vad är fördelarna och nackdelarna med F GPT enligt dig? 

Nej det gör jag inte, det är inte riktigt mitt område. 

Skulle ni föredra att skriva testfall före ni utvecklar? Om ja, varför? Om nej, varför 

inte? 

Absolut, det är väl så man bör göra, det skapar ju en förståelse av vad man ska göra. Så 

testfallen bör man ändå kunna skriva innan man börjar utveckla. Testdriven utveckling är en 

av grundstenarna och även om man inte använder metoden kan man ändå skriva testfallen, 

även om det är manuellt. Det betyder att det finns något krav att checka av när man ska 

utveckla, det är inte alltid man har det heller. Jag har däremot ingen praktisk erfarenhet i 

någon större omfattning. 

 

 



  Madeleine Vega 

Murat-Emre Arslan 

 

31 
 

Hur ser ni på att någon annan testar er kod samt att ni testar någon annans kod? Finns 

det några för- och nackdelar med detta? 

Det är jättebra, det kör vi. Det tycker jag är en ganska bra verifiering på det man har kodat och 

att man testar varandras koder, då får man ett par friska ögon. Man upptäcker felen snabbt och 

då slipper testledaren upptäcka onödiga fel. Jag ser inga direkta nackdelar med detta. 
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3.4 Utvecklare - Liya Sang, Anders Martinsson 

Hur många års erfaren har du inom den arbetsroll som du arbetar med idag? 

Liya Sang: 13 år. 

Anders Martinsson: 8 år. 

Hur många års erfarenhet har ni av att utveckla och testa parallellt? 

Liya Sang: Olika från olika projekt. 

Anders Martinsson: 3 år. 

Hur, var och när har ni lärt er att testa? 

Liya Sang: jag har gått en kurs på testdriven utveckling. 

Anders Martinsson: utbildade testare har visat hur de gör och förra hösten hade vi en kurs 

med testdriven utveckling. Jag har mest kodat och sedan testat min kod, sedan har andra varit 

inne och testat det jag gjort. 

Hur arbetar ni med enhetstest och hur ser era utvecklings- och testprocesser ut? 

I projektet som vi arbetar med idag har vi inga enhetstester. När vi har gjort klart våra 

funktioner har vi väldigt bra tester och samarbete med testera. Då testar vi varandras 

funktioner. Sedan har vi en testledare som testar väldigt mycket men då är det systemtest som 

görs. 

Har ni några personliga arbetsrutiner som ni följer? Om ja beskriv dessa, om nej vad 

beror detta på? 

Vi kör ju SCRUM så alla i teamet anpassar sig efter det. På teknisk detaljnivå kanske vi gör 

lite olika men ramarna är ju SCRUM för projektet. Vi får en såkallad "product backlog item" 

som vi lägger upp när vi kör SCRUM sprint planeringen, sedan lägger vi in det i TFS:en och 

tar en uppgift som vi sätter vårt namn på, kodar den och sen får någon annan testa den. När 

backlog item är färdig testar vår testledare den.  
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Känner ni till projektplanen och kravspecifikationen innan ni börjar utveckla/testa? 

Det är olika, vi känner till hur systemet ska fungera, ibland kommer nya ändringar och då 

känner vi inte till kravspecifikationen utan kommer direkt in till TFS:en som vi löser, på så 

sätt kommer den inte in i något dokument utan kommer direkt in i vårt system. Vid början av 

ett projekt eller när en stor förändring sker har vi krav som vi bryter ned i items och som vi 

lägger in i vår TFS. Vid små förändringar kör vi ad-hoc. 

Hur ofta kommunicerar ni utvecklare med arkitekten under projektets gång eller innan 

påbörjad utveckling? 

Vardaglig då vi har möten varje morgon och dessutom så sitter vi i samma lokal. Vi fattar 

beslut tillsammans om vi ska göra någon större förändring i strukturen. 

Använder ni er utav en dokumenterad testprocess? Hur gör ni? Återanvänder ni 

testmaterialet? 

Ja i TFS:en, Anna Kristina som är testmanager brukar dokumentera sina tester, så det är hon 

som dokumenterar inte vi. Hon brukar läggan in i TFS om det är buggar sen fixar vi det och 

så testas det en gång till. 

Hur avgör ni när ett test är färdigt? 

Vi kodar, testar och avgör att det är okej, sedan tittar någon annan utvecklare på vår kod och 

kanske testar det på ett annat sätt och då kanske han/hon ser något som inte är bra. Vi testar 

varandras koder och när det är godkänt från oss programmerare då är det klart för oss, då 

sätter vi ett ok. Sedan kommer testledaren in och testar godkänner det. 

Vad gör ni om ni är halvvägs in på arbetsuppgiften och inser att ni inte kommer bli 

klara i tid? 

I och med att vi arbetar med SCRUM metoden har vi prioritetet på våra uppgifter, om vi inte 

hinner med en viss uppgift går verksamheten till produktägaren och säger till honom att vi 

inte kommer hinna. Varje item är tidsuppskattad och vi har dessa timmar till förfogande, 

sedan får han prioritera upp och ner saker och bestämma vad som ska göras och inte göras. 

SCRUM teamet får flagga upp det och så får projektledaren ta det med produktägaren.  
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Vilka fördelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Det som är bra är att vi kommunicerar mycket, vi testar varandras koder och sedan har vi 

testledningen som skriver testfallen. Det blir genomtestat, slutprojekten blir mycket bättre nu i 

jämförelse med förut. Jag tror att det främst beror på att vi har en väldigt bra testledare just 

nu. Tidigare när man har jobbat har man själv testat det man gjort och skrivit testfallen som 

beställaren gått in och testat enligt mitt testfall och gjort till punkt och pricka, sedan har det 

varit klart. Då har det säkert funnit en massa buggar som man har fått gott in och ändra i 

efterhand. 

Vilka nackdelar finns det med testarbetet idag? 

Vid snabba förändringar eller sena krav hinner man inte skriva testfall vilket kan leda till att 

det blir lite sämre tester. Är du ovan med enhetstester så tar det dessutom upp mycket av 

utvecklingstiden.  

Vad tycker ni kan förbättras med ert testarbete inom enhetstest? 

Drömscenariot hade varit att man har ett enhetstestverktyg som man testar på små moduler 

hela tiden. Du bygger test, sedan funktionen och kör testerna tills de blir godkända (TDD). Då 

vet man att man inte ställt till det för någon annan. 

Hur skulle ni vilja jobba i framtiden för att förbättra ert testarbete inom enhetstest? 

Skriva tydligare krav för varje item som vi har, för att underlätta för den som testar i 

slutändan. 

Vad krävs det för att få ett bättre arbetssätt inom enhetstest? 

Att skriva tydliga kravspecifikationer och vilka acceptanskriterier man har för en viss sak, då 

kräver det att man har tydliga krav från början. 

Känner ni till Trafikverket IT, Förenklat Grundpaket Test (F GPT) metod för high-

level test? Vad är fördelarna och nackdelarna med F GPT enligt dig? 

Vi vet att det finns och har läst den, vi vet inte riktigt vad fördelarna och nackdelarna är. 
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Skulle ni föredra att skriva testfall före ni utvecklar? Om ja, varför? Om nej, varför 

inte? 

Det beror på storleken på projektet, är det ett mindre projekt då vet vi inte riktigt om det 

fungerar, men ju mer komplexa system är desto större är nyttan.  

Hur ser ni på att någon annan testar er kod samt att ni testar någon annans kod? Finns 

det några för- och nackdelar med detta? 

Man förbättrar sin kod, man får fler infallsvinklar och lär sig. Vi ser inga nackdelar. 
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3.5 Testledare - Anna Christina Östling 

Hur många års erfarenhet har ni inom den arbetsroll som du arbetar med idag? 

Som testledare har jag sammanlagt 2-3 års erfarenhet. Jag har jobbat inom IT branschen i 

evigheter känns det som, just nu jobbar jag för en konsultfirma och tar de uppdrag som blir 

tilldelade för mig. Jag har jobbat som projektledare, utvecklare och testledare.  

Hur arbetar ni med enhetstest och hur ser era utvecklings- och testprocesser ut? 

Utvecklarna testar varandras incheckade koder, kod granskning förekommer också. De som 

utför dessa arbetsuppgifter är utvecklarna men även IT-arkitekten. 

Använder ni er utav en dokumenterad testprocess? Hur gör ni? Återanvänder ni test 

materialet? 

Jag har personligen skrivit en testplan vid början av mitt uppdrag, i testplanen beskrivs hur 

man ska jobba.  Vi dokumenterar genom TFS – Team Foundation server som är en Microsoft 

produkt och är ett ärendehanteringssystem. Vi använder oss ut av User Stories när nya 

användarkrav dyker upp. Jag skriver även testfall med hjälp av MTM – Microsoft test 

management (Del av TFS), dessa testfall återanvänds.  I samband med systemtester innan 

driftsättning (Regressionstester) återanvänds testmaterialet. Testfallen uppdateras om man 

förändrar en del av systemet och återanvänds för att testa den delen.    

Hur avgör ni när ett test är färdigt? 

Vi avgör själva när ett test är färdigt genom att verifiera att testen överensstämmer med 

kraven som har ställts på systemet och att ingenting kraschar.  

Vad gör ni om ni är halvvägs in på arbetsuppgiften och inser att ni inte kommer att bli 

färdiga i tid? 

Vi flyttar arbetsuppgiften till nästa ”sprint” då arbetssättet är Agilt/SCRUM, därefter görs en 

sprintplanering. Det går även vidare till projektledaren och till produktägaren.  
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Vilka fördelar finns det med testarbetet ni har idag? 

De värsta buggarna hittas vid ett tidigt skede genom enhetstester vilket är positivt. Kod 

granskningen är också väldigt positivt för att få en strukturerad kod som gör det enklare för 

nya utvecklare som deltar i projektet att förstå sig på koden, detta sparar tid.  

Vilka nackdelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Många gånger finns det inte tydligt beskrivet på vad man vill ha. Jag kan tycka att det är en 

nackdel att skriva testfallet när produkten är färdig, det skulle vara mer lämpligt att skriva 

testfallen under eller innan utvecklingen genomförs. Jag tror även att det skulle upptäckas 

mindre buggar om ett välarbetat enhetstest/-er utförs.   

Vad tycker ni kan förbättras med ert testarbete inom enhetstest? 

Testdriven utveckling tycker jag är viktigt, det sparar mycket tid genom att skriva testfall 

innan man börjar koda/utveckla. Det tycker jag kan och borde förbättras. Dessutom är det 

viktigt att beställare kommer fram till detaljerade krav i ett tidigt skede, detta sparar tid i det 

långa loppet och medför en tydligare struktur i projektet.  

Hur skulle ni vilja planera, utforma och utveckla ert arbetssätt? 

Jag tycker att det fungerar bra, men jag tycker som testledare att det är viktigt att vara med i 

ett tidigt skede. Det borde jag vara redan när man diskuterar krav med användarna och 

verksamheten, eftersom att det sparar tid. Om jag som testledare får ta del av detta i ett tidigt 

skede så kan jag se vart problemen ligger och skriva testfall som kan uppfylla kraven.   

Vad krävs det för att få ett bättre arbetssätt inom enhetstest? 

Kortare sprintar med införande av lite funktionalitet åt gången. Ett krav som säger att 

systemet skall klara det här, också mycket mer men det kommer sedan. Skriver testfall som 

testar det specifika kravet. Kodar och kör sedan testfallet . För att sedan bygga på med 

ytterligare krav.  
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Känner ni till Trafikverket IT, Förenklat Grundpaket Test (FGPT) metod för high-level 

test? Vad är fördelarna och nackdelarna med F GPT enligt dig? 

Jag känner till det, fördelarna är de dokumentmallar som finns, för till exempel 

acceptanstester finns testspecifikationer som man bör följa. Det finns mallar som är bra att 

använda när man till exempel ska skriva statusrapporter, instruktioner för hur man använder 

MTM, instruktioner för hur man ska göra automatiserade tester, hur man skriver testfall på ett 

bra sätt samt bra tips man bör se över. Nackdelarna är att det kan kännas som att man blir 

styrd genom att följa alla mallar som finns med, det är däremot fel att tänka så då man väljer 

att använda mallar som passar för ”en” själv och som på bästa sätt kan hjälpa till med det 

projektet man jobbar med.  

Hur planeras testarbetet och hur görs tidsplaneringen för testarbetet? 

Det görs ingen direkt planering utan jag planerar min egen tid för att i de projekt som jag är 

inblandad i är det bara jag som testar. Jag försöker även vara med på dagliga möten i de här 

olika projekten för statusuppdateringar. I samband med driftsättning så brukar vi allokera 

resurser för systemtester och sedan planerar vi acceptanstester med slutanvändarna.  

Vilka aktiviteter anser ni är viktiga att ta hänsyn till vid planering av testarbetet? 

Viktigt är att vid driftsättningen allokera resurser och att ha gott om tid. Det är även viktigt att 

ha tid att testa på nytt om man hittar fel/buggar.  

Skulle ni föredra att utvecklarna skriver testfall innan dem utvecklar? Om ja, varför? 

Om nej, varför inte?  

Ja, det tycker jag. Jag tror att kvaliteten höjs. Jag har lite erfarenhet av det och som utvecklare 

har jag kodat en del av funktionaliteten åt gången, testat den delen, för att sedan bygga på med 

ytterligare funktionalitet. Jag har också erfarenhet av att kodgranskning är bra när den utförs 

av någon annan än den som kodat. Men att man gör det tillsammans med den som kodat. 

Hur ser ni på att utvecklarna testar varandras koder istället för att testa sin egen kod? 

Finns det några för- och nackdelar med detta? 

Det är viktigt tycker jag. Jag har själv jobbat som utvecklare och jag tror att man omedvetet 

styr undan testet från det som är lite oklart och luddigt i koden, det är man kanske inte 
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medveten om då man ofta kan bli kodblind. Jag kan inte se att det finns några nackdelar med 

detta.  
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4. Skyltstyrning 

Detta projekt har genomgått ett strukturerat testarbete inom high level test på Trafikverket IT. 

4.1 Projektledare - Ramona Lindow 

Hur många års erfaren har du inom den arbetsroll som du arbetar med idag? 

Jag har jobbat som SCRUM master och jag har 2 års erfarenhet av den rollen. SCRUM master 

är den roll som tar hand om utvecklingsteamet och ser till att de kan jobba utan hinder. En 

projektledare ser jag mer som en person som leder, styr och har med pengar och budget att 

göra, jag har väldigt lite med det att göra. Jag har dessutom jobbat som systemutvecklare i 5 

år ungefär, test har jag inte jobbat med utan bara gått kurser om test.   

Använder ni er utav en dokumenterad testprocess? Hur gör ni? Återanvänder ni test 

materialet? 

Ja, det gör vi. Monireh som ni har träffat är den som testar vårt system som vi utvecklar och 

vad jag vet använder hon Trafikverkets standard testmallar. 

Hur avgör ni när ett test är färdigt? 

Det är testledarens uppgift att se till att testerna utfört och det är även den personen som avgör 

när ett test är färdigt. Jag ser till att vi följer processen SCRUM och det är jag som leder alla 

möten, styr, sprintdemos, sprintplanering och ser till att de kommer till och gör allt före och 

efter. Vi träffas dagligen 15 minuter varje morgon och sen har vi ju sprintdemos, 

sprintplanering med mera. Det är olika beroende på hur långa sprintarna är, om det nu är 3 

veckor eller 4 veckor. Vi följer SCRUM utförligt och jobbar utifrån det agila arbetssättet. 

Vad gör ni om ni är halvvägs in på arbetsuppgiften och inser att ni inte kommer att bli 

färdiga i tid? 

Det ingår inte riktigt i min arbetsuppgift att se till att vi håller tidplanen, naturligtvis ska vi 

hålla tidplanen men där har vi projektledaren som håller tidplanen, den justeras naturligtvis. 

Antingen får man ta in fler personer som utvecklar och jobbar eller så får man minska 

omfattningen av arbetet helt enkelt, det är olika i olika situationer.  
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Vilka fördelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Framförallt att vi får fram bra kvalitet på koden, vi får ett bra system som fungerar bra och 

levererar informationen som den ska. Att ha en testledare under projektet är den största 

fördelen, att det finns en person som bär ansvaret i det området och kan sin roll bra är 

jätteviktigt.   

Vilka nackdelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Jag kan inte komma på något som är en negativt med testarbetet idag. Jag tycker det fungerar 

bra som det är faktiskt.  

Vad tycker ni kan förbättras med ert testarbete inom enhetstest? 

Vi har inga enhetstester som vi gör just nu, det är klart det är en nackdel att vi inte har det 

men efter att jag diskuterat med mina kollegor har vi valt att inte lägga ner mycket tid på det 

då alla tycker att det kostar mer än det smakar, att underhålla enhetstesterna alltså. I 

skyltstyrnings projektet har vi haft det svårt att få till test i sprintarna, test i SCRUM är inte 

samma sak som test i vattenfallsprojekt. Testledaren har haft det svårt att testa det som har 

levererats i varje sprint.   

Vad krävs det för att få ett bättre arbetssätt inom enhetstest? 

Enhetstest känns som att programmera tester och eftersom att jag inte kan programmera bra 

kan jag tyvärr inte uttala mig om det.  

Känner ni till Trafikverket IT, Förenklat Grundpaket Test (FGPT) metod för high-level 

test? Vad är fördelarna och nackdelarna med F GPT enligt dig? 

Ja, litegrann. Det är jättebra att det finns en testprocess och en modell som man kan arbeta 

utifrån, det blir ett mer strukturerat arbete inom test i olika system. Nackdelarna kan vara att 

det är för svårt att få in förändringar. Det finns en bugg process mall som jag i 1 ½ år försökt 

få in en förändring i och det funkade inte. Nu håller vi på med ett projekt där jag kan tycka att 

en statusmall inte behövs, och då får man istället frågan ”Hur vill du ha det istället då?”. ”Jag 

vill ha det så här” svarar jag då och det blir lite små konflikter när man försöker ändra 

någonting, det är alltså svårt att ändra saker i metoden.  
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Hur informeras och tilldelas olika arbetsuppgifter till utvecklarna och testarna? 

Det är inte jag som gör det, det väljer de själva. I SCRUM har vi en product backlog som vi 

delar upp denna i sprint backlog och där väljer de själva sina arbetsuppgifter. Det är ingen 

som pekar ut vad man ska ta utan man väljer själv. För testledaren och testaren är det enklast 

för det finns inte mycket att välja på för den personen.  

Hur ser ni till att testarbetet blir klar i tid? 

Det är testarens eget ansvar, om testaren har en stolthet i sitt yrke så gör de vad de ska och 

fullföljer sina arbetsuppgifter. Testledaren har till exempel inte i detta projekt blivit överlastad 

med arbete, blir det så att det blir för mycket får de ju berätta det så får vi prioritera om.  

Hur planeras testarbetet och hur görs tidsplanering för testarbetet? 

Det är testledaren som gör detta. 
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4.2 Arkitekt - Fredrik Hällsten 

Hur många års erfarenhet har ni inom den arbetsroll som du arbetar med idag? 

Det är svårt att säga när man jobbar både som utvecklare och arkitekt men som arkitekt har 

jag 5 års erfarenhet. 

Hur många års erfarenhet har ni av att utveckla och testa parallellt? 

1997 började jag arbeta med utveckling och test, det blir ungefär 16 år. Men det beror på vad 

man menar med test, test gör man alltid, bara att man kompilerar gör man ju ett test. 

Enhetstest har jag arbetat med eller försökt arbetat med i 4 år ungefär. Jag har liksom inte fått 

till det bra.  

Hur, var och när har ni lärt er att testa? 

Den första gången var under en utbildning, dataföreningen i Sigtuna. Sen har man väl läst om 

det, jag har även kollat igenom det under det projektet jag satt med då och tillsammans med 

min projektgrupp försökt komma tillrätta med detta på ett bra sätt.  

Hur arbetar ni med enhetstest och hur ser era utvecklings- och testprocesser ut? 

Vi har inte arbetat mycket med testdriven utveckling på något sätt som ni har hört, vi gjorde 

ett försök i början av bägge projekten helt oberoende av varandra. Första gången var vi tidigt 

ute, det fanns inga mallar eller arbetsrutiner kring det, alla höll väl inte på med det då heller 

och den gången tyckte vi att det tog för mycket tid att underhålla testerna och vi fick inte till 

det på ett bra sätt. Det var jobbigt att anpassa testerna till verkligheten och det tog återigen 

mycket tid, vi valde då istället att lägga ner enhetstesterna. Det gav inte så mycket heller, när 

tester gick fel fick vi ändra testerna och när nya krav dök upp tog det för lång tid att utföra det 

på ett bra sätt. Det beror nog på att vi inte hade tydlig information om kraven som ställdes på 

systemet och när det väl ändrades eller nya krav dök upp blev det genast ännu mer 

komplikationer, sedan kan man inte kringgå att det fanns en bit av kompetensbrist inom detta 

område.  

Har ni några personliga arbetsrutiner som ni följer? Om ja beskriv dessa, om nej vad 

beror detta på? 

Nej det har jag inte. Jag känner att de system som jag har varit delaktig i inte har behövt vara 

så teststyrt och därför har utvecklingen bara skett genom att ha daglig kontakt med 

projektgruppen.  
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Känner ni till projektplanen och kravspecifikationen innan ni börjar utveckla/testa? 

Ja, absolut, däremot är inte kravspecifikationen som vi hade i början av projektet densamma 

som den är idag, det har skett massa förändringar och det kan bero på otydliga 

kravbeskrivningar från kund/beställare. Det första vi gjorde när vi läste igenom 

kravspecifikationen var att skriva användarfall.  

Använder ni er utav en dokumenterad testprocess? Hur gör ni? Återanvänder ni test 

materialet? 

Jag tror att vi gör det, Monireh som ni har intervjuat bär ansvaret i detta område. Jag har inte 

kontrollerat att hon har gjort sina arbetsuppgifter men jag är ganska säker att hon gör det. Jag 

vet att hon har skrivit test dokument om acceptanstester, systemtester, parametertester bland 

annat. 

Hur avgör ni när ett test är färdigt? 

När jag har rollen som utvecklare är testet klart när testledaren säger att det är klart och före 

det är det jag vid utvecklingen som avgör om det är klart genom att se över att det uppfyller 

kravet från beställare. Just vid enhetstester har vi inga ”Gröna bockar” som vi följer, om 

koden fungerar blir det istället ”Grönt i huvudet” och det skickas vidare till TFS:en som testar 

återigen, om det uppmärksammas buggar där skickas det tillbaka till oss.   

Vad gör ni om ni är halvvägs in på arbetsuppgiften och inser att ni inte kommer att bli 

färdiga i tid? 

Då tar vi upp det med projektgruppen och ser över våra prioriteringar. Ska vi ta något åt 

sidan? Ska vi prioritera någonting annat? Ska vi koncentrera oss på det här istället? Eller ska 

vi ta detta vid nästa iteration? I och med att vi har dagliga möten tar vi upp det med 

projektledaren. Dagliga kontakter med beställare är också något som sker kontinuerligt. 

Vilka fördelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Fördelarna är att vi hittar felen/buggarna hos oss innan någon användare ser det och lider av 

det. Tyvärr kan fel skickas över ändå men det är sådant som händer. Det är därför det är 

positivt att det finns testare och regressionstestare som testar vid systemtest, acceptanstest 

med mera. 
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Vilka nackdelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Det testarbetet vi har idag ser jag inga nackdelar med, däremot skulle vi kunna förbättra 

enhetstesterna. Systemutvecklarna kanske borde testa mer innan testledare testar.  

Vad tycker ni kan förbättras med ert testarbete inom enhetstest? 

Vi skulle kunna börja med det, jag önskar att vi kunde fått in det på något sätt för jag tror på 

att det ger mycket. Om man skulle kunna över den första tröskeln så skulle man kunna få 

nytta av det på något sätt.  

Hur skulle ni vilja planera, utforma och utveckla ert arbetssätt? 

Jag skulle gärna vilja ha struktur, de största problemen som finns i projektet är kravarbetet. 

Det skulle vara bra att skriva ner kraven tydligt så man vet vad man ska göra, detta gör det 

möjligt att det blir en mer noggrann struktur på det hela. Ibland kan det bli luddigt och ta 

alldeles för lång tid att få ner kraven rätt. Jag tycker att vi har börjat förbättra oss i detta 

område. Jag är dessutom inte en jätteentusiast av massa onödig dokumentation och det skulle 

jag vilja begränsa. Att endast nödvändig dokumentation görs och behålls, inte massa onödiga 

”check Points” att göra bara för att göra.  

Vad krävs det för att få ett bättre arbetssätt inom enhetstest? 

Att titta på bra exempel för att komma igång med enhetstester. Man ska inte känna sig 

tvungen till att göra de utan det är viktigare att känna till nyttan man kan få av enhetstesterna. 

Det skulle vara bra att kolla igenom ”Best Practice” exempel och börja bli familjär med 

enhetstester. Man skulle även kunna ha en resurs som är extra duktig inom detta område.  

Känner ni till Trafikverket IT, Förenklat Grundpaket Test (FGPT) metod för high-level 

test? Vad är fördelarna och nackdelarna med F GPT enligt dig? 

Jag känner till att det finns men jag kan inte säga att jag kan det eftersom det inte riktigt är 

mitt område. I och med att jag inte är insatt i denna metod kan jag inte uttala mig om fördelar 

och nackdelar. En möjlig fördel är att den finns som hjälpmedel. 
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Skulle ni föredra att skriva testfall före ni utvecklar? Om ja, varför? Om nej, varför 

inte? 

Eftersom att jag inte har gjort det riktigt förut skulle jag jätte gärna vilja göra det för att kunna 

förstå varför det är bra och hur det kan gynna mig och min skrivna kod. Som sagt vi har 

försökt men det har inte funkat riktigt men jag skulle gärna vilja göra det igen och få det att 

försöka funka.  

Hur ser ni på att någon annan testar er kod samt att ni testar någon annans kod? Finns 

det några för- och nackdelar med detta? 

Det är jättebra att någon annan gör det för att jag testar bara på det sättet jag kan testa på, om 

någon annan testar kan de testa med sina egna metoder och det är bara positivt. Nackdelarna 

är kanske att det läggs tid på fel saker, att det tar för mycket tid att göra detta. 
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4.3 Utvecklare - Leo Thorsell 

 

Hur många års erfaren har ni inom den arbetsroll som du arbetar med idag? 

Professionellt 6 år ungefär, på fritiden har jag programmerat mycket och har haft det som 

hobby mer än 6 år. 

Hur många års erfarenhet har ni av att utveckla och testa parallellt? 

6 månader till 1 år skulle jag gissa på om vi inkluderar en dedikerad testledare eller testperson 

som har varit med. 

Hur, var och när har ni lärt er att testa? 

Jag vet inte om jag har lärt mig och testa någon gång utan jag utvecklar och kollar att det 

funkar. Sen har jag haft någon som testar det jag utvecklat. 

Hur arbetar ni med enhetstest och hur ser era utvecklings- och testprocesser ut? 

Jag vet inte riktigt vad jag har lärt mig om enhetstester förutom att de är bra att ha när man väl 

har de men väldigt jobbiga att skriva de. Just när man skriver projekt från början tycker jag att 

det är jobbigt att ändra enhetstesterna när kraven ändras. Man måste ändra på två ställen och 

det tycker jag är frustrerande, då brukar oftast enhetstesterna försvinna när kraven ändras. 

Har ni några personliga arbetsrutiner som ni följer? Om ja beskriv dessa, om nej vad 

beror detta på? 

Inte när det gäller enhetstester och testning, jag kör mer att jag kodar och testar själv utan 

några automatiserade tester. Det jag gör är att jag utvecklar en ny funktionalitet och testar den 

funktionaliteten specifikt och hoppas på att den funkar. Jag använder inget verktyg för 

enhetstester, vi har försökt tidigare i projektet att ha med enhetstester men det har varit svårt 

för oss att få till det. Vi hade lite svårt att testa systemet, vi fick in en viss indata och sen ska 

hela systemet köras igenom och få ut utdata. Det har vart jobbigt att bygga isär det i mindre 

delar som enhetstesten, det blev mer systemintegrationstester.  

Känner ni till projektplanen och kravspecifikationen innan ni börjar utveckla/testa? 

Ja, det känner jag till däremot ändras den när kraven ändras. Det är ett vanligt fenomen i det 

agila sättet att arbeta på. 
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Hur ofta kommunicerar ni med arkitekten under projektets gång? 

Det är ganska ofta, vi sitter precis rum vid rum. Det blir dagliga ”Standups” där vi går igenom 

vad vi har gjort och vad som ska göras. Jag kan tycka att det går onödig mycket tid till 

SCRUM rutiner som inte tillför projektet så mycket. Det är liksom informationsutbyte och 

inte något specifikt för mig som utvecklare till exempel. 

Använder ni er utav en dokumenterad testprocess? Hur gör ni? Återanvänder ni test 

materialet? 

Det tror jag, utan att riktigt veta. Vår testledare följer antagligen någon testprocess som ser ut 

som standard test dokument och testfall som beskriver hur man går tillväga för att återskapa 

när man får buggar. När jag testar använder jag absolut ingen testprocess, jag startar bara 

programmet.  

Hur avgör ni när ett test är färdigt? 

Jag tycker att testet är färdigt när jag har testat det ute i produktion och när någon förutom 

mig testar det. Nu blir det den som har ställt kraven för systemet. Det är viktigt att någon som 

har en helhetsbild av verksamheten testar systemet och verifierar att det är ok.  

Vad gör ni om ni är halvvägs in på arbetsuppgiften och inser att ni inte kommer att bli 

färdiga i tid? 

Vi har haft lite tidsbrist i detta projekt men vi har inte hamnat efter på något sätt, sprintarna 

har vi väl hamnat efter på men när man kör SCRUM är det enkelt att skylla på någon annan. 

Vi har två användare av systemet och de kontaktar vi också för att meddela om att det 

kommer ta lite längre tid än förväntat.  

Vilka fördelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Nu tycker jag att vi borde ha haft kvar de enhetstesterna vi har skrotat för ett tag sedan, för nu 

har vi lämnat över det här projektet och nu kommer någon som inte har så mycket koll och 

han/hon skulle direkt se att en ändring skulle få konsekvenser som följd. Så fördelarna är 

egentligen att vi inte har behövt göra enhetstester med andra ord, det har funkat hittills och det 

går bra. Jag tror däremot att enhetstester som är bra utförda skulle förhindra att buggar 

uppmärksammas på systemtest och integrationstester. 
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Vilka nackdelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Det finns inga nackdelar men jag tycker att det tar mycket tid, vi har inte hittat många buggar 

hittills men det kan bero på att vi har haft tur denna gång. Om jag bara talar för det senaste 

projektet så kanske det skulle gå bra utan testarbetet och lägga ner tid på annat håll. Men på 

andra projekt har det ju sparat in tid, man slipper slänga ut saker som folk skriker väldigt högt 

över som är felaktiga.  

Vad tycker ni kan förbättras med ert testarbete inom enhetstest? 

Jag vet inte riktigt, det är det som är svårt. I och med att detta projekt inte har något riktigt 

användargränssnitt blir det svårt, vi visar bara saker på en skylt, vi skyltar bara. Det är svårt 

att testa systemet och vi får skriva testverktygen separat för att kunna testa systemet och då 

måste man hålla de uppdaterade. Det blir mer jobb för testaren för om det blir fel kanske man 

säger att det är fel på testverktyget, jag bryr mig bara om systemet. Det kan bli jobbigt för 

testaren för att de är beroende av testverktyget som det också kan vara fel på och inte bara 

systemet i sig. Det är någonting som vi borde förbättra tycker jag. 

Hur skulle ni vilja planera, utforma och utveckla ert arbetssätt? 

Jag skulle nog vilja jobba mer efter enskilda arbetsuppgifter som task i SCRUM och sedan 

även koppla det till ett testfall. När jag har en task skulle jag vilja testa det och veta när det är 

färdigt och se om jag har påverkat annat. Jag skulle verkligen vilja skriva testfall för varje 

arbetsuppgift, det skulle underlätta ganska mycket. Jag vill få en kontext på det jag jobbar 

med och testar av när jag är färdigt med det. Man vill ju inte driftsätta något som är fel. 

Vad krävs det för att få ett bättre arbetssätt inom enhetstest? 

Det är framförallt kunskapen som är viktigt för mig när det gäller att få ett bättre arbetssätt 

inom enhetstest, tekniken finns redan där och är väldigt smidig, jag behöver förstå hur man 

använder den. I dagsläget ser jag inte fördelarna med enhetstest, jag ser det när någon annan 

har skrivit det men inte när jag själv har skrivit det.  

Känner ni till Trafikverket IT, Förenklat Grundpaket Test (FGPT) metod för high-level 

test? Vad är fördelarna och nackdelarna med F GPT enligt dig? 

Nej det gör jag inte. 
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Skulle ni föredra att skriva testfall före ni utvecklar? Om ja, varför? Om nej, varför 

inte? 

”Ja” om jag skulle klara av det, ”nej” för att jag inte tycker att det ger någonting. Jag skulle 

gärna vilja göra det för att när jag har gjort något vill jag glömma hur jag har gjort det och 

bara veta att det funkar.  

Hur ser ni på att någon annan testar er kod samt att ni testar någon annans kod? Finns 

det några för- och nackdelar med detta? 

Jag tycker att det är jättebra att någon annan testar min kod men jag tycker att det är 

jättetråkigt att testa någon annans kod. Jag hittar sällan fel i min egen kod, jag blir kodblind, 

det är därför det är positivt. Nackdelarna är att det kan bli konflikter om någon klagar mycket 

på samma persons kod, man kan se det som ett hot och det kan skapa onödiga konflikter.  
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4.4 Testledare - Monireh Sajadpour 

Hur många års erfaren har du inom den arbetsroll som du arbetar med idag? 

Jag har 3 års erfarenhet av att arbeta som testledare. 

Hur arbetar ni med enhetstest och hur ser era utvecklings- och testprocesser ut? 

Stor fråga, det skiljer sig från projekt till projekt. Men i de flesta projekten som jag har varit 

med och förvaltat så sker enhetstestningen av utvecklarna. Jag som testledare kommer in 

egentligen när det är system, integration och acceptans tester, så enhet och komponent är 

något som utvecklarna arbetar med i projekten. Det varierar för har man tillräckligt kunskap 

och programmeringserfarenhet kan man gå in och stötta enhetstesterna, det är en klar fördel. 

Trafikverket har ju även sin egen modell (Förenklat grundpaket Test) som utgår strikt från V-

modellen, den är däremot under bearbetning och kommer förmodligen försvinna eftersom vi 

kommer att arbeta mer agilt.  

Systemintegrationstester för min del brukar ha utvecklingsperioder/sprintar, det kan vara 2, 3 

och 4 veckors sprintar och i slutet av varje sprint kör vi en veckas testning och då ingår inte 

den veckans testning i utvecklingen utan det är en extra vecka som räknas utöver i slutet av 

varje sprint. Där avsätter man resurser för testning, antingen går man in som testledare och 

testar också eller så testar man som projektledare. I ett projekt har vi varit 12 personer och där 

var det för komplicerat att jag skulle vara med och testa själv, jag delade istället ut 

arbetsuppgifter och kontrollerade som en testledare bör göra genom planering, genomföring 

och uppföljning av arbetet. 

Använder ni er utav en dokumenterad testprocess? Hur gör ni? Återanvänder ni test 

materialet? 

Ja, det gör vi. På Trafikverket använder vi oss ut av TFS, MTM, Excel och Word för att 

dokumentera men sen finns det ju andra verktyg som jag har använt i tidigare uppdrag. Där 

har jag använt ”ReqTest” som är mer inriktat mot testledare för kraven, hur en testledare ska 

kunna organisera testningarna exempelvis. Verktyget medför att man kan spåra kraven m.m. 

Vi återanvänder test materialet inom projektet och till kommande projekt, absolut. Man kan 

använda det som underlag men det kommer alltid att få dig att börja om, återanvändningen är 

mer till som en hjälpande hand till nästkommande uppdrag. 
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Hur avgör ni när ett test är färdigt? 

Vi är lite ”binärsjuka” ut av oss, när vi ser de testfallen som ska köras och 90-100% är 

godkända så är testningen godkänt. Sen beror det ju på tidsplanen hur mycket vi kan testa, vi 

brukar alltid börja med att testa det mest kritiska först och resterande efter så vi vet att det 

mest kritiska är testat och godkänt. I värsta fall om inte vi hinner testa de andra så får vi skjuta 

fram det till nästa sprint eller till förvaltningen helt enkelt.  

Vad gör ni om ni är halvvägs in på arbetsuppgiften och inser att ni inte kommer att bli 

färdiga i tid? 

Det är ingen ovanlighet faktiskt, oftast brukar ju de förlänga projektet och gör de inte det får 

man avsluta projektet som det är och skjuta över resten till förvaltningen så får de sköta resten 

där. Egentligen är det formen på projektet som styr och det fortlöper ju i alla fall och heter 

förvaltning istället för projekt. Projektledaren är den som ska ha koll på läget och är den 

person som styr över projektet, vet projektledaren om att vi inte kommer att bli färdiga i tid då 

ligger vi riktigt risigt till kan jag säga.  

Vilka fördelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Jag har inte så många års erfarenhet ut av testning så jag har egentligen inte något att jämföra 

med. Det blir därför väldigt svårt för mig att svara på denna fråga. Fördelen är väl att vi 

jobbar agilt för kundens perspektiv, så att de får komma in med synpunkter och tycka till efter 

varje sprint. De får ju testa produkten efter varje sprint och säga vad de tycker om systemet 

och då kommer nya krav. Men från mitt perspektiv är det jobbigt för det blir mycket att göra, 

men i och med att det är för kunden vi gör det här och att de blir nöjda så är det positivt. 

Vad är de negativa sidorna inom testarbetet idag? 

Det som är nackdelarna med testarbetet idag är att jag personligen tycker att jobba agilt är 

väldigt frustrerande och jobbigt för att man hela tiden plockar in nya krav. Man kommer in 

halvvägs in i projektet och låser inte fast kraven som medför att man helt plötsligt plockar 

bort krav som man skrivit testfall för, när man gör det så plockar man ju även bort de 

timmarna som det tog att utföra detta. Sen ska man ju ta in nya krav och jobba med de, de 

säger ju att det ska vara effektivt men själv är jag skeptiskt till det. 
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Vad tycker ni kan förbättras med ert testarbete inom enhetstest? 

Det borde vara mer strukturerat för vad som förväntas ut av utvecklarna för att just nu vet de 

att de ska testa men de vet inte hur och hur pass hårt de ska testa. När de kör systemtester så 

testar de ju inte sin egen kod utan de gör de vid enhetstesterna och det borde bli bättre. 

Hur skulle ni vilja planera, utforma och utveckla ert arbetssätt? 

Jag tycker att jag anpassar mig efter situationen och hur pass stort projektet är. Jag skulle 

önska att man kom in tidigare in i ett projekt, för just nu kommer man in när kraven är 

fastställda. Många gånger kan man komma in när acceptanstesterna ska utföras och det kan 

jag tycka är konstigt, man vill ju vara med från början för att se över om kraven är testbara. 

Det blir jättedyrt när man kommer upp till acceptanstesterna och uppmärksammar fel, ser man 

det redan vid kraven kan man stoppa det redan där. Jag märker skillnad när jag är med från 

början i kravarbetet och när jag slängs in i slutet mot en acceptanstestning, det blir mycket 

mer fel då. Därför tycker jag att det är viktigt att man redan vid kravfångsten är med.  

Vad krävs det för att få ett bättre arbetssätt inom enhetstest? 

Jag tror att ett mer strukturerat arbetssätt skulle gynna en förbättring. Det måste finnas en 

tydlighet av vad det är som förväntas, det gäller alla egentligen, vet man vad man ska göra gör 

man ju det bättre, gör man inte det så gör man det inte lika bra helt enkelt.  

Känner ni till Trafikverket IT, Förenklat Grundpaket Test (FGPT) metod för high-level 

test? Vad är fördelarna och nackdelarna med F GPT enligt dig? 

Ja, det gör jag. De har sina brister och sina fördelar. Testplanen t.ex. är för mastodont när det 

kommer till små projekt när vi är en utvecklare och en testledare, då känns det lite ”Overkill” 

när det är över 20 sidor testplan att skriva. Fördelarna är många, att arbeta med MTM, TFS till 

exempel och det underlättar ju arbetet såklart. 

Skulle ni föredra att skriva testfall före ni utvecklar? Om ja, varför? Om nej, varför 

inte? 

Det beror på vilket projekt det är, i projektet jag är med i nu (Skyltstyrning) så är det ganska 

invecklat. Det beror på projekt till projekt.   
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Hur planeras testarbetet och hur görs tidsplaneringen för testarbetet? 

Jag brukar ha ett arbetssätt som jag brukar utgå efter. Förenklat Grundpaket Testet modifierar 

jag så som många andra gör. Men jag anpassar det till och från projekt och förvaltning. Det är 

riktlinjer som man försöker hålla sig till och då är detta till en bra hjälp. Tidsplanen planeras 

efter hur projektplanen ser ut och oftast efter sprintplaneringarna, beroende på hur tidsplanen 

för projektet ser ut.   

Vilka aktiviteter anser ni är viktiga att ta hänsyn till vid planering av testarbetet? 

Att kraven är tydliga, finns inte kraven så finns det ju inget att testa. Det går att AD hoc testa, 

då man bara klickar runt, man måste ju veta exakt vad de vill ha och då är det viktigt att 

kraven är tydliga.  

Hur ser ni på att utvecklarna testar varandras koder istället för att testa sin egen kod? 

Finns det några för- och nackdelar med detta? 

Jag tycker att det är jättebra om man testar varandras koder. Det är det ultimata för att se till 

att koden är bra skrivet, när man kollar igenom sin egen kod då kan man inte se igenom sina 

fingrar och man är inte lika snäll när man kontrollerar någon annans kod, då vill man ju se till 

att det är rätt. Den enda nackdelen är att det går åt tid, det beror ju på vad man prioriterar i 

projektet, kvalitet eller pengar? I slutändan så handlar det om kvalitet.   
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5. Övriga projekt  

Nedan följer respondenter som inte har varit delaktiga i något av projekten för denna rapport, 

syftet med att intervjua dessa personer var att få ytterligare perspektiv på respondenter som 

har erfarenheter av enhetstester och vad de anser om arbetsätt och metoder för low-level test. 

5.1 Utvecklare - Micael Petersson 

Hur många års erfaren har ni inom den arbetsroll som du arbetar med idag? 

Sedan 97, så ungefär 16 år. 

Hur många års erfarenhet har ni av att utveckla och testa parallellt? 

Jag har jobbat med enhetstest sedan år 2006. Det började med automatiserade 

integrationstester som utvecklades till rena enhetstester. 

Hur, var och när har ni lärt er att testa? 

Jag har lärt mig att enhetstesta genom löpande projektarbete genom automatiserade 

integrationstester som utvecklades till rena enhetstester med start år 2006. 

Hur arbetar ni med enhetstest och hur ser era utvecklings- och testprocesser ut? 

Jag har oftast en väldigt tydlig ram för vad en viss rutin innebär och vilka olika alternativa 

grenar den har. Först skriver jag min kod och sedan testar jag den, jag stämmer av att koden 

bockas grönt och så vidare (till exempel incheckning i källkodsdatabasen (Microsoft Team 

Foundation Server, men det skulle lika gärna kunna vara GIT, Subversion) och "Deploy" till 

testmiljö för systemtester)). Väldigt sällan har jag kört testkoden först. Vid buggrättningar har 

vi haft väldigt mycket nytta av enhetstester. 

Har ni några personliga arbetsrutiner som ni följer? Om ja beskriv dessa, om nej vad 

beror detta på? 

Det finns dokumenterat om hur vi ska skriva enhetstester, det var ungefär på det sättet jag 

började skriva enhetstester. Vi har inga nedskrivna arbetsrutiner för enhetstest. Det som finns 

är att betrakta som en handledning, och det är den jag har baserat mitt enhetstestande på, 

kompletterat med Google-sökningar för mer specifika problem, t ex enhetstest av "Routing" 

mekanismen i ASP.NET-webbapplikationer. 
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Känner ni till projektplanen och kravspecifikationen innan ni börjar utveckla/testa? 

Ja, oftast. Men enhetstester är ganska svårt att koppla till det. I stora delar kanske det går men 

det är väldigt svårt. Att känna till projektplanen och kravspecifikationen skulle gynna mer de 

som utför systemtester och acceptanstester.  

Hur ofta kommunicerar ni utvecklare med arkitekten under projektets gång eller innan 

påbörjad utveckling? 

Det varierar från projekt till projekt, i vissa projekt är jag både utvecklare och arkitekt på 

samma gång. I andra projekt blir det minst en gång i veckan om man har en utpekad arkitekt. 

Vi kör SCRUM och ibland är arkitekten med under hela projektet och då sker det daglig 

kontakt men ibland tar man in en arkitekt då och då i projektet, då är det lätt att kontakten blir 

mer sporadiskt.  

Använder ni er utav en dokumenterad testprocess? Hur gör ni? Återanvänder ni test 

materialet? 

Ja det började så, sen har den utvecklats sen dess. Den dokumentation som fanns handlade 

mer om hur man skriver automatiserade integrationstester eftersom man jobbar hela vägen ner 

mot databas nivå, det var så det började och sen har jag ju lärt mig att skikta upp koden och 

använda mocknings ramverk så det har blivit helt ”ren lärda” av det hela.  

Jag återanvänder test material genom att använda gemensamma delar som går att använda, 

och klippa och klistra som också är en slags återanvändning. Man lär sig till slut att få ett 

arbetssätt på det hela så att enhetstesterna till stort sett ser likadana ut från projekt till projekt, 

då blir det enklare att ta saker från varandra. Framförallt förberedelsefasen för enhetstesternas 

testdata, där kan man ta massa saker från varandra. Ett exempel på återanvändning kan t ex 

vara preparering av testfall, särskilt när det gäller automatiserade integrationstester, som i 

vissa fall kan kräva ganska rejäl preparering. 

Hur avgör du när ett test är färdigt? 

När alla grenar i den enheten ska testas är testade om man säger så. Det handlar inte om att få 

100 % täckning på hela IT-systemet men när täckningen är 100 % på det som ska testas då 
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anser jag att det är färdigt. Så det finns ju många enhetstester som inte är fullt klara för det blir 

så att mycket kod inte testas, så är det ju. Eftersom att det är så enkelt att köra enhetstesterna 

när det väl finns på plats så gör jag det så länge utvecklings- och förvaltningsprojekten pågår, 

vilket kan vara under flera år. När det gäller täckningsgrad tycker jag att det är viktigt att 

fastställa – antingen enbart för mig själv eller mer formellt, beroende på projektets storlek mm 

– vilka delar som är viktigare att testa än andra. När det finns testfall som täcker alla 

alternativa programflöden i de prioriterade delarna av IT-systemen anser jag att de delarna är 

färdigtestade. Sedan finns det andra delar av IT-systemet som kanske helt saknar enhetstester, 

antingen för att programkoden inte är skriven på ett sätt som möjliggör enhetstest (då anser 

jag att den bör refaktoriseras, om den anses som prioriterad för enhetstest), eller för att den är 

så pass trivial så den inte behöver enhetstestas. 

Vad gör ni om ni är halvvägs in på arbetsuppgiften och inser att ni inte kommer bli 

klara i tid? 

Då meddelar man det, eftersom att vi arbetar enligt SCRUM så meddelar man det på sina 

SCRUM möten, att arbetsuppgiften tar längre tid än förväntat. Då meddelar man det till 

projektledaren också men det sker tillsammans inom gruppen. Beställarna är också med under 

SCRUM mötena och om de inte är med så meddelas de också om det. 

Vilka fördelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Absolut största fördelarna med enhetstester är att jag upplever att det blir högre kvalitet på det 

man levererar, det blir lättare att upptäcka regressioner, det ger bättre design på systemet, 

systemdesignen blir bättre tycker jag. Det underlättar även testarbetet för de som utför tester 

under systemtester och acceptanstester, här är kostnadsfaktorn en viktig del att ta hänsyn till. 

Vilka nackdelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Nackdelen kan vara att man kan överdriva enhetstesterna, det ska man inte göra då det kan det 

bli för mycket fokus på enhetstesterna istället för att leverera något som fungerar. En gyllene 

regel säger 80/20, inte mer än det. Jag anser att det räcker att enhetstesterna för ett IT-system 

täcker 80% av IT-systemets totala kodmassa (men de prioriterade delarna bör täckas till 

100%). Det lönar sig inte att skriva tester för de sista 20 procenten. Det kan bli att 

enhetstesterna blir ett självändamål och då har man inte lyckats så bra.  
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Vad tycker ni kan förbättras med ert testarbete inom enhetstest? 

Det tog lång tid för mig från att jag började med enhetstester tills att jag kom in på riktiga 

enhetstester från integrationstester. Där skulle man kunna fått mer stöd för att få in det 

snabbare, för att det gav ett ytterligare lyft i det hela. När jag jämför hur jag jobbade innan jag 

gjorde enhetstester tills att jag gjorde enhetstester kan jag se ett enormt lyft. Ett annat lyft var 

att jag började använda mockningsverktyg efter enhetstester som gav ett ytterligare lyft på det 

hela. Där kanske det hade kunnat gå lite fortare om man hade lite mer erfarenhet inom det och 

hade mer folk som hade jobbat på det sättet innan, de kunde jag ha lärt mig mycket av och 

fortare. Därav anledningen till att jag starkt funderar på att lära ut folk att skriva riktiga 

enhetstester och inte bara integrationstester.  

Hur skulle ni vilja jobba i framtiden för att förbättra ert testarbete inom enhetstest? 

Jag har än så länge inte kommit till sams med de automatiserade testerna via TFS, där finns 

det mer att göra helt klart. Men även att sprida användningen av enhetstester här på 

Trafikverket, jag upplever att det är lite si sådär med användningen av enhetstester. Det skulle 

vara någonting att tänka på när jag kommer in i andra projekt och introducera det hela för 

dem.   

Hur skulle ni vilja planera, utforma och utveckla ert arbetssätt? 

Det är en svår fråga, jag har inte funderat mycket på det faktiskt, jag kan tyvärr inte svara på 

denna fråga. 

Vad krävs det för att få ett bättre arbetssätt inom enhetstest? 

Det som krävs är att man ser till att skaffa sig en ganska bra koll på olika patterns. Ska man 

jobba med enhetstester så förutsätter det att man kan skikta ut koden på ett bra sätt. Det är 

tack vare enhetstesterna jag kom in på det som heter ”Inversion of Control” eller 

”Dependencie injection”.  

Har man inte förståelse för det kan det bli lite svårt att skriva enhetstester, de blir de väldigt 

snåriga och det blir oerhört många grenar per enhet, det vill man minska med enhetstester. 

Skaffar man sig en bra kunskap om olika patterns är det en bra start för att skriva bra tester 

också. Det kan däremot ha konsekvensen av att kod som skrivet enligt dessa patterns kan vara 

svåra att ta till sig som utomstående oftast, därför kan det krävas mer hjälp som introduktion.  
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Känner ni till Trafikverket IT, Förenklat Grundpaket Test (F GPT) metod för high-

level test? Vad är fördelarna och nackdelarna med F GPT enligt dig? 

Ja, någorlunda. Fördelarna är ju såklart att det är ett enhetligt arbetssätt mellan olika projekt 

och verksamheter. Jag kan inte tillräckligt mycket för att komma på några direkta nackdelar. 

Såvitt jag förstår riktar det sig mer till testledare o d än oss systemutvecklare. 

Skulle ni föredra att skriva testfall före ni utvecklar? Om ja, varför? Om nej, varför 

inte? 

När det gäller enhetstester blir det svårt att arbeta på det sättet. Jag har försökt prova på det 

sättet men i dagsläget blir det mer av en slags hybrid. Jag skriver oftast koden som testas 

innan jag skriver test koden, jag tycker att det funkar bra för mig. Det passar inte riktigt mitt 

personliga arbetssätt. Jag känner mig mer bekväm med att skriva implementationen först, och 

sedan testa den. 

Hur ser ni på att någon annan testar er kod samt att ni testar någon annans kod? Finns 

det några för- och nackdelar med detta? 

Ja, ju mer man kan göra det desto bättre. Man blir hemmablind om man bara testar sin egen 

kod och det är inte särskilt bra. Nackdelarna är kanske att det tar längre tid och att det blir 

dyrare. Just när det gäller enhetstester har jag aldrig sett något problem att utvecklaren skriver 

sina egna tester, däremot är det inte fel med ”Code Review” både på test kod och vanliga 

systemkoden. Det kan även medföra att koden får högre kvalitet, men det är som sagt om det 

är värt den extra kostnaden.  
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5.2 Utvecklare - Johnny Påls, Magnus Lindeberg 

Hur många års erfaren har ni inom den arbetsroll som du arbetar med idag? 

Jonny Påls: 7 år som utvecklare och 1 ½ år som arkitekt. 

Magnus Lindeberg: 12 år som utvecklare. 

Hur många års erfarenhet har ni av att utveckla och testa parallellt? 

Jonny Påls: 4 år. 

Magnus Lindeberg: 8 år med enhetstest. 

Hur, var och när har ni lärt er att enhetstesta? 

Genom Trafikverket då det kom som ett krav från vår dåvarande arkitektursansvarige. Vi 

använde oss av ett ramverk som vi följde både för systemutvecklingen och enhetstesterna. 

Ramverket fanns tidigare för Delphi men anpassades till .NET omkring 2002, ramverk och 

guidelines för enhetstester tillkom några år senare (Magnus) 

Hos min förra arbetsgivare var det inget krav att man skulle enhetstesta , när jag kom till 

Trafikverket var det mycket mer uppstyrt, i alla fall i några projekt och från den erfarenheten 

har jag lärt mig att testa, (Jonny). 

Hur arbetar ni med enhetstest och hur ser era utvecklings- och testprocesser ut? 

Vi jobbar bara med testdriven utveckling där vi börjar med att skriva testen och sen koden 

som ska uppfylla testet. Vi skulle inte säga att vi jobbar med testdriven utveckling i dess bästa 

form för att ibland skriver man logiken och sen skriver man test. Vi följer därmed inte alltid 

testerna först. Att anväda sig av testdriven utvecklig har inte slagit helt igenom. Vi är i ett läge 

där vi haft ett ramverk i flera år och står inför ett val av att inför ny teknik, vi är inför vägvalet 

av nytt och gammalt. 

Har ni några personliga arbetsrutiner som ni följer? Om ja beskriv dessa, om nej vad 

beror detta på?  

Det som är fördelen när man jobbar med testdriven utveckling är att man inte behöver veta 

allting från början utan då börjar man skriva att ett test som kanske definiera klassen och ser 
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att det går, sedan börjar man fundera att man ska kunna hämta något och då måste jag ha en 

metod som tar in en viss parameter, då ska parametern inte kunna vara ett visst värde, på det 

viset tar man små steg. 

Man börjar egentligen ifrån noll och det man har med sig är kraven eller användningsfallen. 

Då vet man vilken del av systemet eller dess minsta beståndstel ska göra. Sedan skriver man 

testet först och vad det förväntade utfallet är och så bygger man på mer och mer. Man skriver 

inte heller någon onödig kod utan bara sådan kod som används. 

Känner ni till projektplanen och kravspecifikationen innan ni börjar utveckla/testa? 

Det är en nödvändighet för att veta vad det är som ska göras sedan är det högt och lågt på 

vilken detaljnivå. Kraven kan vara mer ställda åt det visionära hållet, det är väldigt sällan man 

har en väldigt detaljerad kravspecifikation och kodar efter det utan du har något längre mål 

utav, hittåt ska vi i projektet, det är sälla detaljerat. 

Beställarna brukar inte ha någon koll på kraven, de skriver aldrig några krav, utan de har 

någon slags vision, sedan är det internt de som jobbar i förvaltningsprojektet som skapar 

kraven. Det är de som omvandlar visionen till krav och blir mer som en tolkning och det blir 

inte alltid så bra för beställaren blir det alltid som en guldtillvaro för de kan alltid skylla ifrån 

sig och säga "det här har inte vi beställt". Då krävs det att man har bra verksamhetskunskap 

och så vidare, grundproblemet ligger i att beställarna inte har någon koll över vad det är de 

beställer. De vill ha något men vet inte vad de vill ha utan de vill att vi ska räkna ut det.  Ändå 

görs det oftast förstudier och där kanske man skulle ha mer lite mer systemutvecklingsfolk, i 

ett tidigt skede.  Det är uttalat att vi ska arbeta enligt SCRUM metoden och jobbar agilt under 

utvecklingsbiten i projektet. Trots det kan har man jobbat enligt vattenfallsmetoden när man 

gör en förstudie och helt plötsligt ska man börja jobba iterativt när man ska skapa 

kravspecifikationen, det funkar inte. Då ska hela biten vara iterativ och agil. Man ska med 

andra ord inte använda sig för två olika metoder. 

Hur ofta kommunicerar ni utvecklare med arkitekten under projektets gång eller innan 

påbörjad utveckling? 

VI jobbar lika både som utvecklare som arkitekter. I SCRUM arbetar vi i ett tvärfunktionellt 

team där en person kan ha flera olika roller och jobbar ihop. Det är olika hur långt tid man 
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arbetar inom en viss roll från projekt till projekt. Men vi brukar ha möten varje morgon så vi 

kommunicerar en hel del.  

Använder ni er utav en dokumenterad testprocess? Hur gör ni? Återanvänder ni 

testmaterialet? 

Enhetstester dokumenterar vi inte, de är som en dokumentation i sig själv, i det projekt där jag 

jobbar i nu där kör vi med testfall  i Microsoft test manager. Man återanvänder till exempel 

Mocknings ramverk och vi brukar köra med något som heter "fluent assertions" då verifierar 

man att utfallet blev som förväntade, det är någon slags återanvändning. Vi har en del fler 

trådande applikationer, en del enhetstester är rätt svåra att skriva testar för flera trådar, då kan 

man gå tillbaka och kolla på något gamalt test för att se hur det gjorts tidigare. 

Hur avgör ni när ett test är färdigt? 

Enhetstester skriver man själv, man ställer sina villkor och uppfyller man de går testet 

igenom. Tanken är framförallt att ha de till framtida förändringar, när en applikation utvecklas 

och ska vidare utvecklas ett halvår senare visas styrkan av att man har enhetstesterna. Då 

börjar man inte göra förändringar som ställer till det för grundförutsättningar. Det är 

egentligen svårt att veta när de är färdiga, det gäller nog inte bara enhetstest utan alla former 

av test, hur täckande är det egentligen, hur bra är ett test. Om man kör testdriven utveckling i 

dess finaste form får man automatiskt 100 kod täckning, om man verkligen är extrem ska 

varje kodrad drivas fram av ett test. 

Vad gör ni om ni är halvvägs in på arbetsuppgiften och inser att ni inte kommer bli 

klara i tid?  

Då får man lov och vara ärlig om det. När man arbetar enligt SCRUM metoden handlar det 

mycket om att man ska vara öppen och ärlig. Jag tror inte att det helt plötsligt är en person 

som inser det, om det är så vet hela teamet om det. Man har en beställare/produktägare med 

hela tiden det gör ju att situationen egentligen inte kan uppstå.  Det märks då vi har täta 

avstämningar hela tiden. Om det skulle ske har man ett grundproblem i sin metodik, då 

kanske man har extrem långa sprintar. 

Vilka fördelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Att man får tester på koden vilket höjer kvalitet av det man levererar, det är körbart och testat. 
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Vilka nackdelar finns det med testarbetet ni har idag? 

Att det initialt kan ta längre tid om man har nya medarbetare som inte är vana att skriva tester, 

då tar det längre tid. Om kraven är så pass otydliga vid underhåll får man väldiga svängningar 

väldigt tidigt, man kanske har lagt ner väldigt mycket tid på test kod och sedan helt plötsligt 

tänker man om. Då är det frågan om det är rätt angreppsätt. Då måste man veta från början 

veta att kraven är instabila. Att göra ett bättre förarbete gör att man slipper göra om logiken 

och då behöver inte alla tester göras om. Jag kanske har 10 koder där jag bygger upp testdata i 

varje test och sen gör jag en ändring på det, då måste jag gå in på 10 ställen och ändra. Det 

blir väldigt drygt men det krävs att man behandlar sin testkod på samma sätt som sin vanliga 

kod, att man inte har en massa redundant kod och att underhålla sina koder. 

Vad tycker ni kan förbättras med ert testarbete inom enhetstest? 

Att fakturera  testerna och ha testdata på ett ställe så att man slipper gå in på alla tester och 

ändra.   

Hur skulle ni vilja planera, utforma och utveckla ert arbetssätt? 

Förstudierna som görs idag lägger man ner jättemycket tid och pengar på, sen tror man att en 

dokmentation kan överföra den kunskap från förstudien till utvecklingsprojektet. Jag skulle 

hellre se att man tog in utvecklingsteamet och direkt gör lite prototyper och att man börjar 

jobba i kod tidigare. Tiden och pengarna läggs idag ner på fel sätt, förstudien görs bara som 

en pappersprodukt och man tror att man kan lämna över all kunskap via dokumentation. Ofta 

är det så att den som gjort dokumentationen inte ens går vidare in i utvecklingsprojektet. Allt 

för ofta har förstudien aldrig tagit upp de egentliga frågorna utan det är väldigt ytligt, man 

skrapar bara på ytan och som egentligen kan visa sig vara väldigt betydelsefulla. Om 

utvecklingsteamet kom in tidigt skulle man tvinga dra i de dryga frågorna tidigt. Och då 

undrar jag om prototyping är något som man skulle köra hårt med egentligen. Människan har 

en tendens att tänka ett eller två steg, sen blir det väldigt abstrakt och är det då komplexa 

lösningar är det väldigt svårt att bottna i det i ett förarbetet, mat tror att det är så pass bra att 

man tror att man har en fullständig kravspecifikation. I det projekt som vi arbetar med nu var 

det ett års förstudie och sedan hade vi en tur att hon som gjorde den gick över till 

utvecklingsprojektet också. Ändå är det så att vi sitter varenda dag och försöker förstå hur 

saker ska lösas i detalj även fast hon är en av de personer som dokumenterar mest av alla som 

jobbar här. Det spelar ingen roll, man har ändå inte upptäckt de riktiga problemen, de 



  Madeleine Vega 

Murat-Emre Arslan 

 

64 
 

upptäcker man inte förän man börjar bygga i projektet. Det viktigaste i förarbetet är att få med 

den verksamheten som berörs oxh skapa ett gemensamt förändringsarbete och skapar ett 

gemensamt mål. Då kan man sen styra alla krav som kommer in under det senare skede och se 

hur de passar in med det egentliga målet. Det allra värsta som finns är när man har en väldigt 

spretig målbild, där många olika intressenter sitter med sina egna målbild och det finns inget 

gemensamt mål. 

Vad krävs det för att få ett bättre arbetssätt inom enhetstest? 

Att utvecklarna är med i ett tidigt skeda, redan då förstudien skapas. 

Känner ni till Trafikverket IT, Förenklat Grundpaket Test (F GPT) metod för high-

level test? Vad är fördelarna och nackdelarna med F GPT enligt dig? 

Vi vet att det finns men vet inte rikigt hur det fungerar.  

Skulle ni föredra att skriva testfall före ni utvecklar? Om ja, varför? Om nej, varför 

inte? 

Det finns bara fördelar testdriven utveckling om man lär sig det och utför det som man ska  

får en mycket bättre bas på koden, för du tvingas skriva koden på ett sätt så att den blir 

testbar. Koden blir lättare att förvalta och man får lov att använda diverse mönster för att göra 

koden testbar, vilket i sin tur gör att man får en lösarekoppling mellan delarna i systemet. 

Nackdelen är att de som jag jobbar med som kanske tycker att det är drygt att skriva tester för 

de vet ju ändå vilket kod de ska skriva, det är ändå en tröskel innan man förstår fullt ut 

fördelarna. Fördelarna blir uppenbara vid vidareutvecklig, särskild när ett system varit i 

produktion ett tag och någon annan utvecklare ska göra förändringar. Enhetstesterna är i det 

läget nästan nödvändiga för att minimera risken för ”breaking changes”. 

Hur ser ni på att någon annan testar er kod samt att ni testar någon annans kod? Finns 

det några för- och nackdelar med detta? 

Med glädje, det är så som det brukar var. Om jag testar min egen kod kommer jag att få en 

viss vana att testa på ett visst sätt och om jag testar någon annans kod kommer jag också 

försöka att hitta fel. Nackdelarna kan vara att man gör ett riktigt dåligt testjobb och inte testar 

alla möjliga fall. Om man har byggt koden själv har man i all fall koll på alla vägar som man 
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har byggt och om man ska testa något nytt kan man missa någon väg som man inte testar. Om 

man testar sin egen kod kan man också missa det men då har man i alla fall lite mer koll. 
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1. Frågor till utvecklare för strukturerat arbetssätt inom low- och high-

level test 

Intervjuerna har genomförts med personer som arbetat med utveckling och arbetat strukturerat 

inom low- och high-level test. 

1.1 Arkitekt/utvecklare - Daniel Hermansson 

Kan du relatera detta till ditt arbete? 

I viss mån, vi använder Scrum som metod. Planeringsfasen är den man känner igen lite grann. 

Vi sitter i grupp och tittar på en viss funktion och försöker tidsestimera och samlar in fakta om 

hur det ska bli. Efter det börjar vi förhoppnings koda. Utvärderingen är den delen som vi inte 

är lika bra på att göra, jag utvärderar exempelvis inte själv det jag gör. Vi slarvar ofta med att 

Sprint retrospektive. Det mest viktiga när man använder metoden Scrum är nog att 

tidsestimera. Om vi sitter 2 veckor med en funktion som var planerad att ta 2 dagar har det 

gått en viss övertid och då börjar vi fundera på att något är fel men vi tar inte reda på varför. 

Vi brukar konstatera att det tog längre tid än förväntat men vi går inte in och fokuserar på 

varför. 

 

Har du några förslag på för förbättringar eller ändringar? 

En snudd lite för strukturerat men det beror på hur väl man kan planera. Det skulle gärna 

kunna vara mer enhetligt än vad det är idag om man tittar inom Trafikverket. Man skulle 

kunna strukturera upp det lite mer och få det mer gemensamt mellan projekten. Det finns 

många val/riktlinjer om hur man ska göra men inom den mallen finns det 700 vägar att välja 

mellan, man kanske skulle kunna göra avgränsning. Man kanske ska vara lite mer bestämd 

över vad som ska göras och inte göras. 
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Aktivitet Status Kommentar 

Learn/relearn the 

technology  - PR-2 

Ja Om det dyker upp något som 

man känner att man inte kan 

erkänner jag det gärna och 

frågar runt. Det är i regel kul 

att lära sig något nytt inom 

teknikområdet och vara först 

ut och prova på det men 

risken är att man inte har 

tillräckligt med underlag och 

väljer fel. Det är inte förrän i 

slutet man inser att man 

borde ha tagit ett annat val. 

Deal with unclear questions 

and uncertainties – P-3 

Till viss del Jag tycker att jag inte känner 

mig jättetrygg med att säga 

till andra om jag inte är helt 

nöjd med deras arbete, jag 

känner mig lite obekväm när 

det kommer till det.  Själv 

upplever jag att andra gärna 

får kommentera det jag gör, 

om de känner att de vet 

bättre får de gärna säga till 

mig så att jag blir bättre. Det 

är viktigt att det hanteras det 

med vettigt språk när man 

säger till någon. 

Check whether the 

regression test base meets 

the given 

requirements/design – T-2 

 

Nej Aktiviteten utförs inte av 

mig. Vi låter testaren testa 

som han vill, men jag tror 

hans tester börjar bli ganska 

bra nu. 

I vårat projekt har testaren i 
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projektet skapat 

regressionstester själv. Jag 

vet inte om de täcker hela 

kravbilden men jag tror de 

täcker det viktigaste. 

Analyze your testing results 

– D-2 

Till viss del Det är svårt att utvärdera det 

man själv gjort på ett bra sätt. 

Men att någon form av 

analys av det man gjort görs 

räknar jag med. 

Attend to your deficiencies 

–  E-1 

Till viss del Om testerna som körs på 

natten (eller om man kör dem 

manuellt) och det är tester 

som inte går igenom ser vi 

till att uppdatera dem så det 

passar de nya kraven eller 

rättar de nyskrivna 

funktionerna. Vi använder 

inga checklistor. Det är upp 

till utvecklarna själva att se 

till att skriva tester om de 

tycker det är nödvändigt.  

Assess your own 

development work – DE-1 

Till viss del Jag utvärderar inte själv det 

jag gör. Jag hoppas att alla 

bedömer det de gör i någon 

form. Om man lämnar något 

man inte är helt nöjd med 

brukar det dyka upp som ett 

hinder längre fram. Är 

ganska flitig användare av 

analysverktyg och försöker 

köra dem om jag är osäker på 

om jag skrivit ”effektiv” kod.   
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1.2 Utvecklare - Mats Tysk, Kristoffer Rönnberg 

Kan du relatera detta till ditt arbete? 

Det känns som att man gör det här och diskuterar det här under projektets gång, vi kan 

definitivt relatera detta till vårt arbetssätt men inte så strukturerat som modellen visar. Det är 

alltid bra om man har någon process att stödja sig på om det fungerar. Det är sällan man 

hinner arbeta på detta sätt, det är tajt om tid och vi vet faktiskt inte hur strukturerat det skulle 

bli då.  

Har du några förslag på för förbättringar eller ändringar?  

Nej. 

Aktivitet Status Kommentar 

Learn/relearn the 

technology  - PR-2 

Ja Ja, det tycker vi att vi gör. Det 

beror på vilken uppgift man 

får, men känner man sig osäker 

så kollar man tillbaks och 

kollar om man har gjort det 

tidigare och försöker lära upp 

sig igen. Om det är någonting 

som man inte har gjort tidigare 

så kanske man kikar upp det 

och gör några tester för att lära 

sig det.  

Deal with unclear questions 

and uncertainties – P-3 

Ja Absolut, vi har ju läst igenom 

kravspecifikationen och är det 

några oklarheter där så tar vi 

upp det med kravbeställaren 

som tar det vidare till 

verksamheten.  

Check whether the 

regression test base meets the 

Nej Testledaren utför detta steg. 
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given requirements/design – 

T-2 

Analyze your testing results –

D-2 

Nej Nej det gör vi inte. Nu kommer 

vi inte exakt ihåg vad denna 

innefattade men vi gissar att vi 

svarade så för att vårt 

nuvarande projekt inte 

innehåller heltäckande 

testning. Det är ju inte så at vi 

inte bryr i resultatet. Fallerar 

tester så åtgärdar vi dess. 

Attend to your deficiencies –

 E-1 

Till viss del Delvis, men det är inte så att vi 

följer alla punkter som 

återfinns nedan. 

Assess your own 

development work – DE-1 

Till viss del Inte så strukturerat som på 

modellen. Vi utvärderar i 

grupp. 
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1.3 Arkitekt - Jonas Roos 

Kan du relatera detta till ditt arbete? 

Det känns väldigt teknikcentrerat. Det som oftast brukar vara svårt när man kommer in som 

utvecklare är inte verktygen eller språken utan det är att förstå problemdomänen.  

Jag tror att ramverket skulle kunna vara ett bra stöd och fungera som en bra checklista. 

 

Har du några förslag på för förbättringar eller ändringar? 

Jag tror att det är bra att utvecklaren kan ha inflytande och påverka sitt arbete, det tror jag är 

bra tänkt. Jag tror att om man ska följa detta ramverk så måste man använda sunt förnuft så att 

man inte följer den helt ut med alla de aktiviteter som finns i boxarna. Guidelines är 

exempelvis bra att ha för då fungerar de som en påminnelselista på varför man utför 

aktiviteten och vilka för- och nackdelar som finns med aktiviteten.  

 

Aktivitet Status Kommentar 

Learn/relearn the 

technology  - PR-2 

Till viss del Det tror jag att vi kan bli bättre 

på, speciellt att lära om 

teknologin. Man satsar ganska 

mycket av det i början på 

projektet när det kommer in 

nya konsulter som inte varit 

med från början. 

Deal with unclear questions 

and uncertainties – P-3 

Ja Man försöker hitta det man 

känner sig osäker på. Ibland 

kollar vi på andra projekt för 

att se hur de löst liknande 

problem. Det försöker man 

jobba väldigt mycket med 

innan själva realiseringen. 

Check whether the 

regression test base meets the 

given requirements/design – 

T-2 

Ja Vi stämmer av testfallen mot 

användningsfall. Vi testar av 

kravspecifikationen och att vi 

realiserat det.  

Det borde vi ha gjort nu i 
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dagarna, vi gjorde en ny 

release med ny funktionalitet 

men jag tror inte att vi har 

uppdaterat den. 

Analyze your testing results –

D-2 

Nej Testledaren utför detta steg. 

Attend to your deficiencies –

 E-1 

Ja I så fall är det 

iterationsutvärderingar, då är 

det fritt och säga vad det är 

som har varit dåligt eller inte 

funkat och se vad som kan ha 

varit orsaken till det. Vi 

försöker även komma med 

förändringsförslag för att det 

inte ska ske i framtiden igen. 

Ibland blir det bättre och ibland 

är det inte rätt analyserat. Sen 

tror jag att det är vanligare att 

utvärdera i projekt än i 

förvaltning. När det går över 

till förvaltning är det mer att 

det bara rullar på. 

Assess your own 

development work – DE-1 

Till viss del Jag tror att det är bra med eget 

inflytande i sitt arbete, idag gör 

vi detta men i grupp, då 

utvärderas allas arbete 

tillsammans. Det utförs ingen 

personlig utvärdering. Då sitter 

man mer i grupp och 

utvärderar va som varit bra och 

mindre bra. Det blir mer hur 

teamet funkar och inte 

personligt. 
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2. Frågor till utvecklare för strukturerat arbetssätt inom high-level test 

Intervjuerna har genomförts med personer som arbetat med utveckling och arbetat strukturerat 

inom high-level test. 

2.1 Utvecklare - Liya Sang, Anders Martinsson 

Kan ni relatera detta till ert arbete? 

Det är väldigt likt som vi arbetar idag, med sprint reviews men mer inriktat på team och inte 

personligt. Vi känner att vi kan påverkar vår situation idag och att det inte är nödvändigt med 

ett ramverk nu, det känns inte som att det är nödvändigt, frågan är om det kanske bara 

krånglar till det, skulle man introduceras i det här i ett nytt projekt så tror vi att det kan ha 

nytta.  

Har ni några förslag på förbättringar eller förändringar? 

Rent praktiskt brukar det vara så att man brukar utvärdera olika teknik alternativ där man 

väger fördelar mot nackdelar. Sedan väljer man något som man tror är bäst och kan man inte 

få det får man helt enkelt gå på en kurs eller skaffa kompetensen. Men oftast är det alltid 

någon inom Scrum teamet som kan och lär ut. 

 

Aktivitet Status Kommentar 

Learn/relearn the 

technology  - PR-2 

Ja Kan vi inget får vi se till att 

lära oss det annars tar någon 

som kan det över. Rent 

praktiskt brukar det vara så 

att man brukar utvärdera 

olika teknik alternativ där 

man väger fördelar mot 

nackdelar. Sedan väljer man 

något som man tror är bäst 

och kan man det inte får man 

helt enkelt gå på en kurs eller 

skaffa kompetensen. Men 

oftast är det alltid någon 
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inom Scrum teamet som kan 

och lär ut. 

Deal with unclear questions 

and uncertainties – P-3 

Ja Om vi är osäkra på något 

lägger vi in en PBI i sprinten 

så att vi kan utreda, eller en 

task i en bef. PBI. 

Check whether the 

regression test base meets 

the given 

requirements/design – T-2 

 

Nej Detta sköter testledaren, 

troligen kollar hon upp detta 

innan nya tester påbörjas. 

Analyze your testing results 

– D-2 

Ja Om något går fel i mina 

tester flyttar jag tillbaka 

TASK eller PBI till ”in 

progress” eller så skapar man 

en BUG så att en utvecklare 

kan åtgärda. Vid tester på 

min egen kod debuggar jag 

direkt och åtgärdar. 

Attend to your deficiencies 

–  E-1 

Ja I våra PBI-er ”SKA” det ju 

finnas tillräckligt med 

underlag för att kunna testa 

ordentligt, om inte gör vi så 

gott det går eller skickar en 

snabbfråga till verksamheten. 

Ifall vi helt missförstått 

kommer detta fram då 

verksamheten testar inför 

release. 

Assess your own 

development work – DE-1 

Nej Endast i grupp. 
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2.2 Arkitekt - Mikael Ögren 

Kan du relatera detta till ditt arbete? 

Allt kan bli bättre naturligtvis, man ska ju alltid titta på nya saker och nya möjligheter samt 

hur man kan förbättra saker. Där man känner att det finns ett behov skulle man titta närmare 

på och komma på hur man ska lösa det problemet. Jag känner däremot inte att det är 

nödvändigt just nu, men i uppstart i ett nytt projekt så skulle ett ramverk vara en bra idé. 

Jag tycker att det fungerar alldeles utmärkt som det ser ut just nu. Det här projektet vi har idag 

fungerar alldeles toppen.  

Har du några förslag på för förbättringar eller ändringar (med ramverket)? 

Nej. 

Aktivitet Status Kommentar 

Learn/relearn the 

technology  - PR-2 

Ja Ja, det har man ju med sig själv 

om man är bra eller dålig på 

det. Om man börjar med något 

nytt och kanske väljer en ny 

teknik baserat på det man 

kommer fram till och inser 

man att man inte kan det då är 

det naturligtvis en liten tröskel 

att komma in i det och det får 

man ju ta lite hänsyn till, att 

det kan ta lite längre tid 

kanske. 

Deal with unclear questions 

and uncertainties – P-3 

Ja Jag tycker att man kan vara 

öppen och ärlig och inse att 

man inte kan allting, vi har det 

väldigt öppet och frågar 

varandra om man inte förstår 

någonting, så visst följer vi det. 
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Check whether the 

regression test base meets the 

given requirements/design – 

T-2 

Till viss del Ja, det gör vi till viss del kan 

man säga. Problemet vi har är 

att den här delen som att 

uppfylla det här kravet bör ju 

komma från verksamheten, det 

bör inte vara vi som hittar på 

det men det är oftast vi som 

skriver det i alla fall. Sen 

brukar vi få det när det börjar 

bli dags för test. De största 

problemen är att få kravarbetet 

och verksamhets sida med sig 

på banan. 

Analyze your testing results –

D-2 

Ja Det gör ju testledaren, och den 

vi har idag är jätteduktig, 

kanske den bästa jag har haft 

hittills så jag tror utan tvekan 

att hon gör det. Givetvis så 

analyserar jag testresultaten. 

Attend to your deficiencies –

 E-1 

Ja Genom att delta i utbildningar 

och en hel del egenstudier. 

Assess your own 

development work – DE-1 

Till viss del Personligt är det väl 

individuellt så det är olika men 

det är väl klart att man har koll 

på det även fast man inte 

skriver ner det på papper. Vi 

utvärderar hela teamets arbete. 
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2.3 Utvecklare - Leo Thorsell 

Kan ni relatera detta till ert arbete? 

Jag vet inte exakt allt om ramverket men det verkar som att det är smidigt att följa. Jag har 

oftast problem att fånga in verksamheten i ”Förberedelse fasen” innan jag börjat göra 

någonting och förstå vart problemet ligger i. Det skulle vara en fördel att förstå problemet 

innan jag börjar koda och förstå alla infallsvinklar som oftast kommer fram när man väl sätter 

sig. Man brukar ju följa de här stegen, samla in fakta, veta vad man ska göra, sen gör man och 

sedan kontrollerar att man har gjort rätt. Fast jag är nog ganska dålig på det där i slutet 

(Utvärdering) att försöka dra någon lärdom av något jag gjort tidigare.  

Aktivitet Status Kommentar 

Learn/relearn the 

technology  - PR-2 

Ja Jag försöker oftast få in ny 

teknik så mycket som det 

går. Istället för att förbättra 

mitt arbetssätt så försöker jag 

oftast försöka lära mig en ny 

teknik. 

Deal with unclear questions 

and uncertainties – P-3 

Ja Det är väl bra och det borde 

ta upp vid planeringsfasen 

direkt, absolut. Det är 

någonting jag brukar göra 

idag för att kunna förstå vissa 

saker. 

Check whether the 

regression test base meets 

the given 

requirements/design – T-2 

 

Till viss del Vi har försökt testa utifrån 

användningsfall så att det är 

väl lite åt det hållet 

åtminstone. Men inte helt 

100, det kan jag inte påstå. 

Analyze your testing results 

– D-2 

Nej Nej det gör jag inte för 

tillfället, men det kan vara 

bra att lära sig någonting ut 

av det.  

Attend to your deficiencies Inget svar ----------------------------------- 
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–  E-1 

Assess your own 

development work – DE-1 

Till viss del Det är inte så detaljerat att 

jag fört in mina tankar och 

utvärderingar i något 

protokoll eller dokument, jag 

har hållit utvärderingarna i 

huvudet.  
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2.4 Arkitekt - Fredrik Hällsten 

Kan ni relatera detta till ert arbete? 

Ja, men det som man kanske inte gör är det sista ”Utvärdering”. Det andra gör man oftast i 

den givna ordningen. I och med att vi jobbar agilt så jobbar vi nästan exakt som modellen 

säger. Det kan säkert vara bra att få ner det på papper men jag tror att man faller in i detta 

naturligt när man har hållit på med det här ett tag och det är så vi utvecklare vanligtvis brukar 

jobba bortsett från ”Utvärderingsaktiviteten”.  

Aktivitet Status Kommentar 

Learn/relearn the 

technology  - PR-2 

Inget svar ----------------------------------- 

Deal with unclear questions 

and uncertainties – P-3 

Inget svar ----------------------------------- 

Check whether the 

regression test base meets 

the given 

requirements/design – T-2 

 

Inget svar ----------------------------------- 

Analyze your testing results 

– D-2 

Inget svar ----------------------------------- 

Attend to your deficiencies 

–  E-1 

Inget svar ----------------------------------- 

Assess your own 

development work – DE-1 

Inget svar ----------------------------------- 
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3. Frågor till utvecklare i övriga projekt 

Intervjuerna har genomförts med personer som arbetat i övriga projekt. 

3.1 Utvecklare - Jonny Påls, Magnus Lindeberg 

Kan ni relatera detta till ert arbete? 

Det ser ut som en sprint, jobbar man strukturerat jobbar man mer med en testledare som har 

hand om de två första boxarna. Det är testaren som skriver testfallen och har hand om de två 

första aktiviteterna. Det är lite svårt att se detta på en utvecklarnivå. Som utvecklare måste 

man också testa sina egen kod. Den ser svår ut att applicera på en person, däremot om man tar 

den i SCRUM är den fullt applicerbar.  

Har ni några förslag på förbättringar eller förändringar?  

Testdriven utveckling är en väldigt bra metod då testet påvisar felet, med det kan man vända 

på testning och kodning och ta bort debuggingen. 

Aktivitet Status Kommentar 

Learn/relearn the 

technology  - PR-2 

Ja När man jobbar efter 

SCRUM bestämmer man 

vilken uppgift man vill 

arbeta med. Om inte man kan 

det så är det någon annan i 

teamet som tar sig an den 

uppgiften för det är 

meningen att vem som helst 

egentligen ska kunna jobba 

med vad som helst. 

Deal with unclear questions 

and uncertainties – P-3 

Ja Preparering av data / ev 

använda mockramverk för att 

skapa förutsättningar för 

testet. 

Check whether the 

regression test base meets 

the given 

Inget svar ----------------------------------- 
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requirements/design – T-2 

 

Analyze your testing results 

– D-2 

Inget svar ----------------------------------- 

Attend to your deficiencies 

–  E-1 

Inget svar ----------------------------------- 

Assess your own 

development work – DE-1 

Nej Inte så mycket individuellt, 

endast utvärdering i team, det 

är någonting som vi skulle 

kunna bli bättre på. 
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3.2 Utvecklare - Micael Petersson 

Kan du relatera detta till ditt arbete? 

Det kan jag göra på sätt och vis, jag kan ju direkt säga att min tid som jag lägger på 

”Debugging” nästan uteslutits sen jag har börjat med enhetstester. Från att jag har lagt ner 

hälften av tiden av utvecklingen på ”Debugging” så har det gått ner till 5 % ungefär och då är 

det bara när jag får fel som jag inte förstår varför jag fick. Totalt sätt så sparar jag mycket tid 

genom att göra enhetstester, och mängden test kod är nästan lika mycket som den kod som 

ska testas av. Man lägger ner mycket tid på att skriva test koden men finessen är att skriver 

man test koden så återanvänder man ju den för regressionstester.  Jag använder enhetstester 

väldigt ofta skulle jag vilja påstå. Det fungerar lika bra varje gång. Det är svårare att 

enhetstesta på något som har funnits sen tidigare, om det går använder jag enhetstester för att 

upptäcka buggar eller på nya delar. Men det är jättesvårt att skriva enhetstester i efterhand på 

ett stort projekt som helt saknar enhetstester. Så enhetstesterna använder jag mest vid 

nyutveckling.  

 

Har du några förslag på för förbättringar eller ändringar (gällande ramverket)? 

Inget svar. 

 

Aktivitet Status Kommentar 

Learn/relearn the 

technology  - PR-2 

Ja Det gör jag, i och med att jag 

söker kompletterande uppgifter 

på Google så anser jag att det 

är en sorts återlärning av 

teknologin.  

Deal with unclear questions 

and uncertainties – P-3 

Ja Ja det gör jag, men det är även 

bra för projektledaren även fast 

detta är specifikt för 

utvecklare.  

Check whether the 

regression test base meets the 

given requirements/design – 

T-2 

Ja Ja, det gör jag. Med enhetstest 

är det svårt att definiera vad 

som är enhetstest och 

regressionstest, dem är per 
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definition samma sak ungefär. 

Analyze your testing results –

D-2 

Nej Nej det kan jag inte påstå att 

jag gör, jag kan inte riktigt se 

nyttan av det när jag gör 

enhetstesterna. När man jobbar 

enligt Scrum och sprinten är 

klar med röda prickar då är det 

ju jobb som måste föras över 

till nästa sprint, så på det sättet 

måste man reda ut att det finns 

saker att göra. 

Attend to your deficiencies –

 E-1 

Ja Det görs givetvis, om jag ser 

brister i mitt arbete brukar jag 

försöka komplettera det genom 

att lära mig mer om det 

specifika området. 

Assess your own 

development work – DE-1 

Till viss del Jag brukar inte utvärdera mitt 

eget arbete, men vi brukar ju 

utvärdera efter varje sprint och 

då kommer ju sådant med på 

ett eller annat sätt.    
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4. Frågor till övriga roller som arbetat strukturerat inom low- och high-

level test 

Intervjuerna har genomförts med personer som haft arbetsrollerna projektledare, teknisk 

förvaltningsledare och testledare och arbetat strukturerat inom low- och high-level test. 

 

4.1 Teknisk förvaltningsledare - Monika Pellas 

Från ditt perspektiv som på vilket sätt är dessa aktiviteter kritiska för ditt arbete? 

Jag tycker att det påminner väldigt mycket om så som de jobbar idag , jag tror man gör det 

mer i grupp än på individnivå. Följer man mallen kanske man förbättrar förståelsen för 

systemet. Det som kan vara kritiskt är att utvecklaren jobbar ensam och inte tänker på allt, 

idag jobbar vi väldigt mycket i grupp. Jag tycker att det är viktigt att den som ställer ett krav 

också förklarar när kravet är uppfylld, när ska jag veta att jag är klar med mitt arbete. 

 

4.2 Testledare - Lars Pihkakoski 

Från ditt perspektiv som på vilket sätt är dessa aktiviteter kritiska för ditt arbete? 

Det känns inte som att det skulle påverka mitt arbetssätt på något sätt i hur de arbetar eller hur 

de lägger fram det. Om jag väntar på att göra systemtest så handlar det för mig om tiden som 

utvecklarna kan leverera det som är bestämt att leverera. Annars åker jag på att skjuta fram 

systemtest 1-2 veckor och då får jag ju en konsekvens av att acceptanstesten som är bokad 

med 10 användare från Sverige skjuts upp hela tiden. Jag tror att om de hittar sitt sätt så är det 

bättre att de hittar ett arbetssätt inom projektet om hur de ska gå tillväga. Kan man dessutom 

få mer testat i enhetsnivå kanske man slipper ”skitfelen” som följer med till systemtest. 

Exempelvis vissa fält där formulär ska fyllas i så missar man att ett personnummer kan 

skrivas med 15 nummer som egentligen är 10 siffror. Onödiga fel helt enkelt.  

Jag tycker att det är bra och positivt att utvecklarna tar egna initiativ och bygger sitt arbetssätt 

för att utmana sin kreativitet men det är viktigt att alla i projektet är överens om att 

utvecklarna ska jobba på detta sätt. Kan man få detta på ett strukturerat sätt även på denna 

nivå så underlättar det ju såklart men då får det inte bli för komplicerat att använda det här. 

Nu finns det ju strukturerat på systemtest och acceptanstest, det har ju underlättat mitt 

arbetssätt, jag kommer ihåg att det inte fanns det förr i tiden och då gjorde man lite som man 
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ville. När jag tänker på det här så tror jag att ett strukturerat arbetssätt skulle gynna 

utvecklarna också. 

 

4.3 Testledare – Leif Spets 

Från ditt perspektiv som på vilket sätt är dessa aktiviteter kritiska för ditt arbete? 

Om man har en planering och uppföljning tror jag att man kan göra en bättre tidsuppskattning 

inför nästa sprint genom att man samlar på sig erfarenhet över hur lång tid det brukar ta, 

noggrannare tidsuppskattning inför nästa sprint. Sedan tror jag också att man kan få en bättre 

kvalitet då man skapar sig en bild av att vissa saker kan vara svåra, bra att ha uppföljning på 

kodarbetet. Risken med att låta utvecklaren själv välja vilka aktiviteter som han/hon vill göra 

är att det finns en risk av att välja bort de svåra/jobbiga aktiviteterna som borde göras. Missar 

någonting, risken. Men det är bra att ha ett ramverk så att de inte missar något och har något 

som de kan gå tillbaka till, hitta fel under tidigare stadier, spara pengar. 
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5. Frågor till övriga roller som arbetat strukturerat inom high-level test 

Intervjuerna har genomförts med personer som haft arbetsrollerna projektledare, teknisk 

förvaltningsledare och testledare och arbetat strukturerat inom high-level test. 

 

5.1 Projektledare - Berit Runqvist 

Tror du att detta ramverk skulle påverka ditt arbete på något sätt? 

 

Svårt att säga, vi är ju redan självgående och utvecklarna också för den delen.  

Vad tycker du om att utvecklaren själv styr sitt arbetssätt? 

Det är bra att utvecklarna har sitt eget arbete, är väldigt positiv till den idén. De borde få 

dokumentera mer tycker jag. Men det är inte alltid kul för en utvecklare att göra.  

Från ditt perspektiv som projektledare vilka av dessa aktiviteter är kritiska för ditt 

arbete? 

 

Det är utvärderingen i så fall där vi utvärderar vårt arbete tillsammans, om hur det har gått, 

om det har gått dåligt eller bra. Jag har däremot ingen aning om de utvärderar individuellt, det 

är mest teamet som utvärderar tillsammans. När jag ser på "Förberedelse" fasen är det ju 

verksamheten som ska vara med och ta fram kraven. De ska i sin tur förmedla det till 

utvecklarna/utvecklare. De är med ganska så fort efter det och kommer med alternativa 

förslag till förbättringar så att säga. Utvecklaren har i behov att dela upp allt i småbitar innan 

utveckling, kravarbetet är på olika nivåer och borde inte vara dennes arbetsuppgift. 

 

5.2 Projektledare - Peter Goodfellow 

Från ditt perspektiv som på vilket sätt är dessa aktiviteter kritiska för ditt arbete? 

Det är precis som vi jobbar, det är så hela den  agila metoden går ut på, att du väljer själv vad 

du ska göra, du är också ansvarig för vad du ska göra, då lovar och binder dig till att utföra en 

sak och mycket av det är som definition of done, i ett projekt måste man komma överens. 

Viktigt att utvärdera sig själv för att förstå vad man lärt sig, inte vad som var dåligt och bra 

utan vad har jag lärt mig, stanna upp och tänka vad vi skulle kunna bli bättre på, har jag lärt 

mig något nytt? Och vad som kan förbättras med mera. 
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5.3 Projektledare - Ramona Lindow 

Från ditt perspektiv som på vilket sätt är dessa aktiviteter kritiska för ditt arbete? 

Jag anser att modellen inte är ett dugg agilt. Det finns inga programmerare i ett agilt projekt 

som vet om allt som ska göras. Vi har en lång lista med saker som ska göras, de som är högst 

prioriterade har vi ju koll på och bryter ner de inför varje sprint. Det är ingen som vet vad som 

händer med de lägre prioriterade kraven. Jag anser att man kan använda ramverket för varje 

användningsfall eller krav, men man kan inte beräkna hela sitt arbete i Scrum. Under hela din 

tid i ett projekt kommer du få massor av olika användningsfall och massor av olika krav och 

de vet man inte alltid från början. Jag tror att alla arbetar utifrån detta ramverk men då gör de 

det inför varje sprint (Sprintplanering).  

 

5.4 Testledare - Anna Christina Östling 

Från ditt perspektiv som på vilket sätt är dessa aktiviteter kritiska för ditt arbete? 

Det tror jag inte, men däremot kan man arbeta så här i SCRUM också då man har dagliga 

möten där utvecklaren talar om vad de gjorde igår och vad de bör göra idag samt vad det är 

som hindrar de i sitt arbete och då kan man ta fram vissa viktiga frågor. I IT-branschen har 

man även krav på sig att man redan är kunnig i det man håller på med. I stora projekt skulle 

detta vara ett bra ramverk, jag tycker att det är ett bra ramverk i helhet. Startar man upp ett 

nytt projekt så är det viktigt att den noggranna planeringsfasen finns med så man ser till att 

man har resurser som kan möta alla krav som förväntas av projektgruppen.  

Det är lite svårt att gå kurser i någon ny teknik om man snart ska driftsätta med tanke på den 

tidsramen man måste hålla sig till som kan vara ganska tajt. Därför är det viktigt att planera 

dessa saker i god tid och gärna innan man börjar med projektet. Jag har en jättebra historia om 

en jätteduktig utvecklare som jag har jobbat med i ett projekt, vi skulle jobba med ett projekt 

för ett rullpack system på ett pappersbruk, och han sa efteråt när han hade gjort färdigt 

uppgiften, ”Tänk om jag inledningsvis hade fått åka dit och se hur den rullpacken fungerar 

först och sen sätta igång med programmeringsuppgiften? Då hade det varit betydligt enklare”.      
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5.5 Testledare - Monireh Sajadpour 

Från ditt perspektiv som på vilket sätt är dessa aktiviteter kritiska för ditt arbete? 

I slutändan handlar det om pengar och tid, det här kräver mycket tid av en utvecklare. Jag tror 

att det inte kommer att bli så lyckat i små projekt. Utvecklare ratar all dokumentation och allt 

som inte har med kodning att göra, det går bort kan jag säga. I små projekt är det inte ens 

motiveringsbart att tillämpa detta ramverk. Men i stora projekt skulle det kunna funka, men 

nu pratar vi om 10, 15, 20 miljoners projekt då det är riktigt stort, annars tar de för mycket tid 

i förhållande till vad det ger. Annars är det ett bra ramverk och bra strukturerat för utvecklare 

att välja sina egna arbetssätt, det tycker jag absolut.   
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4. Utvärderingsmodell SLL&SHL test  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Madeleine Vega 
Murat-Emre Arslan  

 

5 
 

5. Utvärderingsmodell OLL&SHL testarbete 
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