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Sammanfattning 
Idag grundas ofta misslyckade projekt på att fel inte uppmärksammas och för 

att undvika dessa fel bör tester utföras någon gång under arbetet. I den agila 

metoden Scrum utförs tester på produkten av leverantören, däremot utförs i teo-

rin inga tester från produktägarens sida, som är kunden i Scrum. Detta kräver 

stor tillit och ett nära samarbete mellan kund och leverantör. Eftersom agila me-

toder innebär att tiden och kostnaden är fast finns det även en risk att halvfär-

diga produkter levereras vid deadline. Då tidigare forskning inte undersökt äm-

net är syftet med arbetet att utvärdera hur och när kvalitetssäkring av leveranser 

på ett lämpligt sätt ska utföras från produktägarens sida i Scrum. Målet är dels 

att besvara frågan om vilken manuell testtyp som är relevant att utföra från pro-

duktägarens sida vid kvalitetssäkring av IT-tjänster. Dessutom ska även frå-

gorna om hur och när det manuella testet bör utföras i Scrum besvaras. Denna 

studie baseras på en fallstudie som utförs hos Standard Solutions Group (SSG) 

som är en teknisk konsultverksamhet. Studien genomförs med hjälp av en över-

gripande metod som följs genom hela arbetet för att komma fram till en lösning. 

I studien används även andra modeller för att utföra observationer, enkätunder-

sökning, intervjuer och en litteraturstudie. Detta för att få information från flera 

olika perspektiv vilket ökar studiens tillförlitlighet. Studien resulterar i att test-

typen acceptanstester är ett lämpligt test att utföra från produktägarens sida. En 

checklista utvecklas för att svara på frågan om hur testet ska utföras. För att 

skapa mer effektivitet så att fel enklare ska kunna åtgärdas utförs acceptanstest-

ester kontinuerligt under arbetets gång.  

Nyckelord: Scrum, Acceptanstest, Process, Kvalitetssäkring, IT-tjänster 
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Abstract 
Failed projects are often caused by not detected failures and therefore tests 

should be performed at some time during the project to avoid those failures. In 

the agile method Scrum the tests of IT services are executed by the supplier to 

secure the quality of the services. In theory, no tests are performed by the prod-

uct owner. This requires big amount of trust to the supplier and a close partner-

ship. In agile methods the time and costs are fixed, and because of this there is 

also a risk that unfinished products are delivered on deadline. Little research 

about tests and Scrum can be found, and therefore the aim with this study is to 

evaluate how and when quality assurance and tests should be treated in the best 

way by the product owner in Scrum. The study aims to answer the question of 

which manual test type is relevant to perform by the product owner to ensure 

the quality of the IT services. The question about how and when the test should 

be executed should also be answered. The study is based on a case study at the 

company Standard Solutions Group (SSG) which is a technical consultancy. 

The methodology in the study involves interviews, observations, a survey, and a 

literature study. The different methods are used to gather information from dif-

ferent perspectives and should increase reliability. Acceptance tests are selected 

to be best suitable to be performed by the product owner. To answer the ques-

tion about how the test should be executed the authors select to develop a 

checklist. The acceptance tests should be done continuously to create more effi-

ciency, and it also should be easier to correct the errors.  

Keywords: Scrum, Acceptance test, Process, Quality assurance, IT services 
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1 Inledning 
I kapitel 1.1 till 1.6 presenteras bakgrund och problemmotivering som därefter 

följs av övergripande syfte, avgränsningar, mål och problemformulering, dispo-

sition och till sist kommer författarnas bidrag.  

1.1 Bakgrund och problemmotivering 
En projektmodell som idag blivit alltmer populär hos företag är det agila arbets-

sättet. Till skillnad från det traditionella arbetssättet, där allt sker strukturerat 

och planerat innan projektets start, är agila företag mer anpassningsbara och 

öppna för förändringar (Hass, 2007, 1; Nyman, 2010). Det innebär att det är 

möjligt att utföra eventuella ändringar eller förbättringar under hela processens 

gång. Det agila arbetssättet innebär ett nära samspel mellan kund och leverantör 

och det fokuserar på kundens förväntningar på produkten (Nyman, 2010). I en 

värld som idag ständigt förändras bör ett arbete som klarar av dessa föränd-

ringar och förutsättningar utföras. Den agila metoden är flexibel och syftar till 

att kunna hantera förändringar och anpassa arbetet till den specifika organisat-

ionen (Conboy & Fitzgerald, 2010). Idag grundas ofta misslyckade projekt på 

att fel inte uppmärksammas och för att undvika dessa fel bör tester utföras nå-

gon gång under arbetet (Görling, 2009, 153). Tester kan utföras av olika perso-

ner beroende på vad som ska testas, alltså beroende på vilka kunskaper som 

krävs (Eriksson, 2004, 106-116). I agila metoder är testning en inräknad del av 

programmeringen som utvecklarna utför under projektets gång (Örjan, 2012). 

Dessa tester som utvecklarna utför är kontinuerliga vilket gör att test- och ut-

vecklingsfasen överlappar varandra och det krävs därför ett nära samarbete mel-

lan leverantör och kund. Kunden är den person eller det företag som köper pro-

dukter som utvecklare hanterar (Desai et al., 2014, 68-70).  

I Scrum, som är en av de vanligaste agila arbetsmetoderna, pågår arbetet i peri-

oder och dessa kan variera i längd men får dock pågå i maximalt fyra veckor 

(Schwaber & Sutherland, 2014, 7). Under dessa veckor utförs kontinuerliga tes-

ter av utvecklare som arbetar från leverantörens sida. Dessa tester består ofta av 

kodbaserade tester, vilket innebär att kodens funktion testas och de kan utföras 

både manuellt och automatiskt (Reijnen, 2016;Backlund & Eriksson, 2013, 

6;Apica, 2014). Manuella tester utförs av en person utan stöd från verktyg eller 

script medan automatiska tester utförs genom att använda verktyg, script och 

mjukvara (Apica, 2014).  

I metoden Scrum utförs enbart tester från leverantörens sida och då perioden är 

slut levereras resultatet till produktägaren, oavsett om produkten är färdigställd 

eller inte. Detta kräver ett bra samarbete mellan produktsägare och leverantör 

då det annars kan resultera i att halvfärdiga produkter levereras (Reijnen, 2016; 

Backlund & Eriksson, 2013, 6). I Scrum är produktägaren den som beställer 

produkten, det vill säga kunden. Ibland kan en utomstående testare anlitas som 

då arbetar från leverantörens sida och endast utför tester (Scrumalliance, 2014). 

I Scrum anses testprocessen vara det mest problematiska området då det saknas 

rutiner för hur det ska utföras (Kanth, u.å; Eriksson 2010, 60).  
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Då det saknas tidigare forskning kring hur tester bör utföras från produktäga-

rens perspektiv i företag som följer metoden Scrum anser författarna att detta 

kan utvärderas för att kunna säkerställa att kunden får det som efterfrågas. För 

att utföra arbetet kommer en fallstudie göras på företaget Standard Solutions 

Group (SSG).   

1.2 Övergripande syfte 
Syftet med arbetet är att utvärdera hur och när kvalitetssäkring av leveranser på 

ett lämpligt sätt ska utföras från produktägarens sida, då företag följer metoden 

Scrum. 

1.3 Avgränsningar 
Studien fokuserar enbart på tester ur produktägarens perspektiv och därmed inte 

tester som involverar leverantören. Testerna som studeras kommer enbart vara 

manuella och inte inriktas på kodnivå eller involvera automatiska tester. En an-

nan avgränsning som görs är att testerna ska fungera för företag som köper och 

säljer IT-tjänster och arbetar efter metoden Scrum. Testerna som utvecklas i stu-

dien är avsedd att fungera för företag som saknar en testprocess eller för företag 

som har en testprocess men som inte fungerar.  

1.4 Mål och problemformulering 
Målet med arbetet är att samla in och analysera data för att påvisa brister i nu-

varande testarbete i metoden Scrum. Därefter ska förbättringar föreslås för att 

kunna kvalitetssäkra inköp av IT-tjänster från leverantör. Enligt en studie skri-

ven av Johan Eriksson tar inte metoden Scrum ansvar för test och dess rutiner, 

med detta som underlag har följande frågor formulerats och dessa ska under 

studien förhoppningsvis kunna besvaras (Eriksson, 2010, 60).  

 Vilken manuell testtyp är relevant att utföra från produktägarens sida 
vid kvalitetssäkring av IT-tjänster? 

 Hur ska det manuella testet genomföras? 

 När i arbetet bör testet äga rum i metoden Scrum? 

Tanken är att resultatet som utvecklas ska fungera som grund hos företag som 

antingen saknar en testprocess eller har en icke-fungerande testprocess.  

1.5 Disposition 
Kapitel 2 presenterar teorier som ger underlag för läsaren genom hela studien. 

Metodkapitlet, som finns i kapitel 3, beskriver vilka metoder som används för 

att samla in och analysera information och som därefter används som stöd för 

att sammanställa ett resultat. Kapitel 4 presenterar studiens resultat som sedan 

analyseras i kapitel 5. De viktigaste slutsatserna sammanställs till sist i kapitel 

6.  

1.6 Författarens bidrag 
Författarna har tillsammans utfört studien där de samarbetat med samtliga delar 

i rapporten, ingen uppdelning har gjorts utan arbetet gemensamt har diskuterats 
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och sammanställts.  
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2 Teori  
I kapitel 2.1 till 2.10 presenteras teorier som är relevanta i denna studie för att 

skapa förståelse för läsaren. Den behandlar bland annat begrepp, tidigare forsk-

ning och företagsfakta om fallstudieföretaget. 

2.1 Begreppsdel IT-tjänst 
Relevanta begrepp som kan vara bra att känna till i studien: 

 Incident - Ett begrepp som används då oväntade händelser uppstår som 

är oönskade och kan skapa avbrott i processer. Incidenter uppstår i sam-

band med IT-tjänster och kan reducera kvaliteten hos dessa. Det kallas 

incident oavsett om avbrottet påverkar tjänstens resultat eller inte (Ax-

elos, 2012, 58). 

 Problem - En eller flera incidenter kan leda till ett problem. När ett pro-

blem uppstår saknas ofta information om orsaken och därför hanteras 

detta av en problemhanteringsprocess (Axelos, 2012, 86). 

2.2 Projektmodell 
I en organisation används ofta någon form av projektmodell som stöd för att ge 

struktur i företaget. Modellen tillför även ett gemensamt språk och bestämda 

roller och processer (Bengtsson, u.å.). Beroende på vilken typ av organisation 

och vad den har för arbetsområde föredras olika projektmodeller. Två vanliga 

typer av projektmodeller är den traditionella och agila projektmodellen (Fihl-

man, 2010). 

2.2.1 Den traditionella projektmodellen 

Denna metod innebär ett arbetssätt som följer en struktur där alla moment plan-

eras innan projektets start och de ska följas noggrant. Förutsättningen för denna 

typ av modell är att utförandet av arbetet är väl känt och projektledaren vet 

vilka verktyg som kommer behövas (Hass, 2007, 1). 

Den mest kända traditionella projektmodellen är vattenfallsmodellen där alla 

delar i projektet sker stegvis efter varandra i kronologisk ordning. Det är i 

denna modell viktigt att kraven framförs innan projektets start, det vill säga då 

projektet är i planeringsstadiet. Planeringsfasen är en stor del i modellen och 

styr hela projektet, när projektet har inletts utförs inga ändringar utan det som är 

planerat ska genomföras (Hass, 2007, 1). Vattenfallsmodellen består av sex fa-

ser: krav, design, implementation, test, driftsättning och underhåll. Dessa utförs 

uppifrån och ner och en ny fas påbörjas inte förrän den föregående fasen är av-

klarad, se figur 1 (Lyckblom, 2010). 
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Figur 1- Vattenfallsmodellens olika faser (Tutorialspoint, 2016). 

Den agila projektmodellen 

Den engelska översättningen agile betyder ”smidig” och stämmer överens med 

projektmodellens syfte som är att anpassa arbetet efter den specifika situat-

ionen. Agilt arbetssätt medför att ett företag är öppna för förändringar under 

hela projektets gång eftersom det kan uppstå oförutsägbara händelser. Det inne-

bär att det hela tiden är möjligt att gå tillbaka i processen och göra eventuella 

ändringar eller förbättringar. Ett nära samspel med kunden prioriteras högt i me-

toden då avstämningar görs med jämna mellanrum. När en deadline är passerad 

levereras det resultat som har utförts, oavsett om det är färdigt eller inte, ef-

tersom tid och kostnad är låsta faktorer. Istället för att ha en testfas för att av-

göra om produkten uppfyller kraven har den agila projektmodellen tester under 

hela projektets gång. Se figur 2 (Nyman, 2010).  

 

 

Figur 2- Agila projektmodellen (Tutorialspoint, 2016). 
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2.2.1.1 Scrum 

År 1995 utvecklades en metodik av Ken Schwaber och Jeff Sutherland som 

blev uppkallad Scrum. Den agila projektmodellen används för att hålla produk-

ter uppdaterade (Schwaber & Sutherland, 2014, 16). Namnet Scrum uppfanns 

efter en benämning som ingår i sporten rugby och innebär att ”bollen ska föras 

framåt” genom att uppmuntra teamet att arbeta axel-mot-axel. Med andra ord 

ska teamet i Scrum ha god samarbetsförmåga och på så sätt få arbetet att hela 

tiden vara effektivt och utvecklas (Axelsson, u.å.). Scrum är en metod som in-

nehåller grundprinciper om hur arbetet kan utföras för att sedan kunna leverera 

produkter med hög kvalitet i rätt tid. Scrum är flexibelt då de ger utrymme att 

använda olika tekniker och processer inom den givna ramen (Schwaber & Sut-

herland, 2014, 3;Scrum Alliance, 2012). 

I metoden scrum ingår tre roller, tre aktiviteter och tre artefakter (Scrum Alli-

ance, 2012). Rollerna bildar tillsammans ett Scrumteam, detta team organiserar 

arbetet och har olika uppgifter i projektet. Det innebär att ingen utomstående 

person kan bestämma vad eller hur arbetet ska utföras. Det maximala antalet 

personer som får ingå i ett Scrumteam är nio medlemmar. De roller som ingår i 

Scrumteamet är: 

 Produktägare 

 Scrummaster 

 Utvecklingsgrupp  

Produktägaren är en person från kundens sida och dennes uppgift är att ta an-

svar för utvecklingsgruppens arbete i syfte att utveckla produkter med hög kva-

litet. Produktägaren är själv ansvarig för produktbacklogen som är en strukture-

rad lista som innehåller krav och andra specifikationer som berör produkten 

(Bannink u.å., 2;Schwaber & Sutherland, 2014, 12). Produktägaren ansvarar 

även över att alla i teamet är införstådda i vad som ska göras och i vilken priori-

tetsordning som varje ärende ska utföras (Bannink u.å., 2). Ett ärende är ett sätt 

att presentera kraven på produkten, de ska beskrivas kort och konkret och ur 

kundens perspektiv (Pries & Quigley, 2010, 18). De framförs ofta på en post-it-

lapp på en kanban-tavla, vilket är en presentationsteknik inom Scrum. Tavlan 

delas vanligtvis in i tre olika delar: 

 Redo för arbete 

 Pågående arbete 

 Avklarat arbete 

Antalet kolumner kan variera beroende på vilken process och organisation det 

gäller. Kanban-tavlan används för att motivera teamet och göra arbetet enkelt 

och effektivt, se figur 3 (Pries & Quigley, 2010, 40-41). 
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Figur 3 - Exempel på en kanban-tavla (LeanKit u.å., 2015). 

Scrummastern är en person som är anställd av företaget för att säkerställa att 

Scrum används och uppfylls. Den ska med andra ord se till att rätt teorier, till-

lämpningar och regler följs enligt metoden Scrum. Det är även Scrummastern 

som ser till att de som inte ingår i teamet får kunskap om vilka samspel som 

kommer krävas med Scrumteamet. Den hjälper produktägaren att fatta rätt be-

slut angående backlogen och se till att alla ärenden är tydligt utformade. 

Scrummastern leder utvecklingsgruppen i rätt riktning och försöker se till att 

eventuella hinder undviks (Schwaber & Sutherland, 2014, 6). 

Utvecklingsgruppen är tvärfunktionell, den består alltså av en sammansättning 

människor med olika yrken där alla bidrar på olika sätt för att kunna leverera en 

eventuellt färdig produkt i slutet av sprinten. En sprint anses vara kärnan i 

Scrum och är det tidsintervall som en produkt är i utveckling och denna får 

pågå i maximalt en månad. Utvecklingsgruppen är självorganiserade, det inne-

bär alltså att de styr sitt eget arbete och alla i denna grupp har titeln utvecklare 

(Schwaber & Sutherland, 2014, 5-7). 

Aktiviteterna består av en sprintplanering, ett dagligt Scrummöte och en 

sprintgranskning. Sprintplaneringen är inledningen av varje sprint och äger rum 

i syfte att klargöra hur mycket arbete som ska utföras under sprinten och hur det 

ska utföras. Produktägaren redogör hur produktbacklogen ser ut och i vilken 

ordningsföljd alla ärenden ska utföras så att alla i teamet har insyn i arbetet i 

kommande sprint. Det är helt och hållet upp till utvecklingsgruppen själva att 

avgöra hur många av alla ärenden som kan hinna utvecklas under sprinten, be-

roende på den tillgängliga tiden och hur lång tid varje ärende uppskattas att ta. I 

vissa sprinter kan ett sprintmål bestämmas vilket innebär att de tar fram det hu-

vudsakliga målet med sprinten, sett till samtliga ärenden, vilket leder till att alla 

inblandade får en tydlig uppfattning om det viktigaste i arbetet (Scrum Alliance, 

2012, 7). 
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Ett dagligt Scrummöte hålls, precis som det låter, dagligen. Detta möte hålls för 

att se till att arbetet går mot rätt riktning och att eventuella problem kan upp-

täckas. Det är huvudsakligen tre frågor som behandlas under det dagliga Scrum-

mötet, dessa är: 

 Vad har utförts sedan förra dagliga Scrummötet? 

 Vad kommer utföras fram till nästa dagliga Scrummöte? 

 Vad skulle kunna bli ett hinder och därmed kan påverka resultatet? 

Det dagliga Scrummötet ska inte innehålla några längre diskussioner och därför 

är rekommendationen att mötets längd är maximalt femton minuter (Scrum Al-

liance, 2012, 10). 

I slutet av varje sprint hålls en sprintgranskning där produktägaren, Scrummas-

tern och utvecklarna medverkar. Under detta möte presenteras arbetet av den 

avklarade sprinten och produktägaren får möjlighet att acceptera det slutliga re-

sultatet. Det rekommenderas i detta möte att även intressenter kan medverka för 

att få insyn i arbetet och alla har möjlighet att ge synpunkter. Efter sprintgransk-

ningen hålls ett återblicksmöte inom Scrumteamet för att utvärdera hur arbetet 

har varit och diskuterar eventuella förbättringar inför kommande arbete (Scrum 

Alliance, 2012, 10-11). 

De artefakter som behandlas i Scrum är produktbacklog, sprintbacklog och 

produktinkrement. Som nämndes kort tidigare är produktbacklogen en lista som 

innehåller ärenden och tillhörande krav. Utvecklingsteamet kan hela tiden 

hämta information från backlogen, alltifrån beskrivning till prioritetsordning 

och krav. Produktbacklogen kan hela tiden utvecklas och prioritetsordningen 

kan ändras under arbetets gång (Scrum Alliance, 2012, 6). 

Sprintbacklogen är en lista som skapas under sprintplaneringen och hämtas från 

produktbacklogen. Varje produkt som ska hanteras blir ett ärende i sprintbacklo-

gen och listans storlek kan variera beroende på hur stora alla ärenden är och 

därmed hur lång tid de kommer ta för utvecklingsgruppen att utföra (Scrum Al-

liance, 2012, 8). 

Produktinkrement anses vara den viktigaste artefakten inom Scrum och är 

själva leveransen av produkten. Det är viktigt att produkten har hög kvalitet då 

den ska överlämnas till en slutkund. Produkterna i denna artefakt ska uppfylla 

alla krav som sattes i produktbacklogen för att kunna fastställas som klar 

(Scrum Alliance, 2012, 9). 
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2.3 Krav 
Målet med produkten är en viktig del vid formulering av krav där syftet är att 

leverera produkter med hög kvalitet. För att utföra ett framgångsrikt projekt 

krävs det att krav hanteras och formuleras på rätt sätt (Wiktorin, 2003). Kraven 

kan både vara funktionella och icke-funktionella där de funktionella kraven re-

dogör för hur produkten är tänkt att fungera medan de icke-funktionella kraven 

till exempel talar om hur lång tid eller i vilket omfång det ska utföras (Kinell & 

Ljubisavljevic, 2012, 9). Samtliga intressenter involveras tidigt i projektet för 

effektiv kravhantering och om prioriteringar av kraven existerar är det viktigt 

att de tidigt tas med i planeringen. Under hela utvecklingsprocessen är det kra-

ven som styr riktningen (Alexander et al., 2002, 1-9). Ett flertal studier visar att 

den största utmaningen vid produktutveckling är kraven och dess formuleringar 

(Yang et.al., 2014). 

2.3.1 Användbarhet 

Användbarhet är ett mått på hur enkel en produkt är att bruka och enligt ISO 

9241-210 är definitionen på användbarhet: 

Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt 

för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för använ-

daren tillfredsställande sätt. 

Krav som bör uppfyllas gällande användbarhet är till exempel tidsaspekt, ända-

målsenlighet och tillfredställelse. Det vill säga om utförandet genomförs under 

en rimlig tidsram, om produkten uppfyller ändamålet och om produkten tillgo-

doser användarens behov. (Usabilitypartners, u.å; Eriksson, 2007, 45) 

2.4 Tester 
Misslyckade projekt grundas ofta på att fel inte uppmärksammas i tid och 

ibland inte alls. För att undvika dessa fel bör tester utföras någon gång under 

processen (Görling, 2009, 153). Tester utförs i både agila och traditionella me-

toder. I traditionella metoder utför ofta testaren fyra aktiviteter: 

 Granskar kravspecifikationen 

 Skriva testfall utifrån de låsta kraven 

 Utför testfall 

 Formulerar felrapporter 

Tester utförs vid traditionellt arbete i en separat fas, alltså utförs inga tester kon-

tinuerligt under arbetets gång (Möllenborg, 2013; Kronfält, 2011). I agila meto-

der är testningen en inräknad del av programmeringen som utvecklarna utför, 

det innebär att tester hela tiden utförs under arbetets gång (Örjan, 2012). 

Tester kan utföras av olika personer beroende på vad som ska testas, alltså bero-

ende på vilka kunskaper som krävs. Komponenttest, det vill säga systemets 

mindre delar testas var för sig, kan samtliga utvecklare testa. Integrationstest, 

där syftet är att hitta defekter mellan komponenters kommunikation, bör en ut-

sedd utvecklare testa (Eriksson, 2004, 106-116).  
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Systemtest, där syftet är att se om hela systemet är byggt efter konstruktions-

kraven, bör utföras av testare. Slutligen finns acceptanstest som en användare 

bör testa, vilket ska avgöra om systemet uppfyller de satta kraven (Eriksson, 

2004, 106-116).  

V-modellen är en modell som används inom systemutveckling och är en genera-

lisering av verkligheten, se figur 4. Modellen är enkel att använda och pro-

jektets storlek har ingen betydelse. Däremot saknar modellen ett inbyggt stöd 

för iterationer. Modellen innehåller planering- och testfaser samt kodning. I bör-

jan av modellen formuleras övergripande krav som sedan blir mer detaljerade så 

att utvecklingsgruppen ska kunna omvandla dessa krav till programkod. Det 

finns tre viktiga aspekter i modellen:  

 arbetsflödet, går från kravspecifikation till acceptanstest 

 tiden, planeringsfaserna sker parallellt med testfaserna 

 detaljeringsgraden, i den övre delen av V-modellen är denna låg men ju 

längre ner i modellen desto mer ingående blir arbetet (Eriksson 2004, 

92-97). 

 

Figur 4 - V-modellen och dess komponenter 

Tester kan ske både manuellt och automatiskt och valet av test beror på flera 

aspekter, bland annat projektets mål, kunnande, tid, budget och kapacitet. I 

varje projekt är däremot de viktigaste aspekterna kvalitet, tid och kostnad 

(Apica, 2014). 

En variant som kan ske både manuellt och automatiskt eller enbart automatiskt 

är smoketest. De utförs genom att enbart fokusera på de viktigaste delarna av 

systemet för att avgöra om dessa fungerar som de ska. Smoketestet utförs innan 

de andra mer krävande testerna för att säkerställa att de inte innehåller stora 

problem eller fel (Technopedia, 2016). 
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2.4.1 Manuella tester 

Manuella tester utförs utan stöd från verktyg eller script och är tids- och re-

surskrävande. Denna typ av test kräver att testet utförs av en person vilket kan 

vara lämpligt då till exempel användbarheten hos en produkt ska undersökas 

(Apica, 2014). En metod som tillhör manuella tester är acceptanstester och de 

används för att mäta hur pass kvalificerad slutresultatet blir för användaren, 

alltså säkerställa att produkten uppfyller kundens förväntningar (Apica, 

2014;Görling, 2009, 160).  

Innan testprocessen sätts igång är det viktigt att processen planeras, det vill säga 

att en testplan utformas. Testplanen bör innehålla information som svarar på föl-

jande frågor:  

 Syftet med projektet, vad är det som ska levereras? 

 Hur ska testerna utföras? 

 När ska testerna utföras? 

 Vem ska utföra testerna? 

 Hur vet vi att produkten är färdigtestad?  

Prioritetsordning bör även bearbetas, vilket område kan vara lämpligast att testa 

först och vilket kan vara relevant att testa i slutet av processen (Görling, 2009, 

162-164). 

Ad hoc-testning är också en testaktivitet som består av manuella tester. I denna 

testmetod används ingen testteknik eller dokumentation som grund, utan testa-

ren avgör vad som anses vara passande att testa. Det huvudsakliga syftet i 

denna metod är att hitta eventuella buggar i systemet (Eriksson, 2004, 324; 

Apica, 2014). 

2.4.1.1 Acceptanstest 

Acceptanstester genomförs efter att utvecklarna gjort kontinuerliga tester och 

behandlat felen. Dessa utförs av en användare som en slutlig del i testningen för 

att acceptera systemet för leverans och tillhör främst de manuella testerna (Er-

iksson, 2004, 324). Detta görs för att undersöka produktens beteende och skapa 

ett förtroende för systemet. Vissa delar av acceptanstester har möjlighet att 

automatiseras av utvecklare men det är kunden som måste göra det slutliga god-

kännandet, det vill säga testa manuellt (Görling, 2009, 160).  

Det finns olika typer av acceptanstester, acceptanstest för användare, produkt-

ions-acceptanstest, acceptanstest vid avtal och acceptanstest enligt överrens-

stämmelse. Acceptanstest för användare fokuserar på funktionaliteten och utförs 

av användare och ansvarig, medan produktions-acceptanstest är att kraven för 

drift ska uppfyllas. Acceptanstest vid avtal definieras när kontraktet är skrivet 

och utförs för att tillverka utvecklad och anpassad mjukvara. Acceptanstest en-

ligt regelverk genomförs då förordningar måste följas (ISTQB, 2016). 

 



Kvalitetssäkring och test av leveranser vid arbete enligt Scrum 

- En fallstudie på företaget SSG        

Sandra Fahlén & Josefin Lönngren  2016-08-25 

12 

 

Innan utvecklingen av produkten börjar ska acceptanstestplan och krav vara for-

mulerade. För att kunna utföra framgångsrika acceptanstester i slutet av ett pro-

jekt kan en lista formuleras och följas under utvecklingsprocessen. Beroende på 

organisation och typ av krav kan punkterna variera men ett exempel kan se ut 

som följande (Åberg & Ahlgren, 2009): 

 Dynamiska krav - Noggrann formulering av krav samt ta med utrymme 

för oväntade händelser. 

 Bemanna för test - Det kan underlätta att anställa en specifik testperson 

som ansvarar för testprocessen.  

 Genomför användbarhetstester - Används för att kunna hitta eventuella 

brister i produktens användbarhet eller gränssnitt.  

 Motivera medarbetarna - Det är viktigt att lägga ner tid på testarbetet 

och säkerställa att utvecklarna inte distraheras av andra arbetsuppgifter.  

 Ordning och reda - Kontinuerlig dokumentation och uppföljning. 

 Konstruera nya testfall - Ta fram nya passande testfall för varje testnivå 

som även beskriver det förväntade resultatet.   

 Införskaffa separat testmiljö - Produktion- och testmiljön bör vara iden-

tiska för att få ett trovärdigt testresultat. 

 Relevant testdata - Skapa en strategi för testdata, sortera ut specifika och 

relevanta delar och testa dessa så mycket som möjligt under acceptans-

testet.  

Acceptance Test Driven Developement (ATDD) är en konstruktionsmetod som 

används för att undvika missförstånd, förtydliga förväntningar, synliggöra fram-

steg och eliminera defekter. Det handlar om att kommunicera och samarbeta un-

der utveckling av en produkt. Kraven anses vara metodens centrum då det lätt 

skapas missförstånd mellan till exempel utvecklare och kund om dessa felfor-

muleras. Genom att tillsammans diskutera kraven och skapa tillfälle för utveck-

larna att ställa frågor syftar metoden till att helt kunna undvika eventuella miss-

förstånd (Ekstrand, 2011; Netobjectives, 2013). Processen för ATDD presente-

ras i figur 5.  

 

Figur 5 - ATDD i den agila cykeln (Hendrison, 2011, 5). 
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2.4.2 Automatiska tester 

Automatiska tester utförs genom att använda verktyg, script och mjukvara och 

de anses vara noggranna och tillförlitliga. Dessa tester är lämpliga att använda 

då flera repetitioner bör göras under testningen och under en längre tid (Apica, 

2014). En variant av automatiskt test är regressionstest som används för att kon-

trollera hela systemet då fel rättats till. Det vill säga säkerställa att de tidigare 

fungerande funktionerna fortfarande fungerar, vid rättning av fel är det lätt att 

andra funktioner blir drabbade (Eriksson, 2004, 330; Apica, 2014). 

2.4.3 Agila tester 

I agila tester samarbetar kunden och leverantören för att tillsammans utveckla 

kraven för att tillfredsställa kundens behov. Vid agil testning utförs testerna 

kontinuerligt vilket anses vara det enda sättet att säkerställa produktens kvalitet 

eftersom det hela tiden sker förändringar. För att undvika att fastna i detaljer, 

som lätt uppstår vid lång dokumentation, använder agila testare återanvändbara 

checklistor. Dessa skapar förutsättning att kunna fokusera på det väsentliga i ar-

betet. I agila tester underlättar dagliga möten för att upptäcka eventuella fel och 

dessutom ges regelbunden respons från kunden. Genom detta arbetssätt sparas 

både tid och pengar (Tutorialspoint, 2016). 

Under arbetets gång sker kontinuerliga tester av det tvärfunktionella teamet. I 

förvaltningsprojekt rekommenderas dock också att använda ett oberoende test-

team, detta för att den färdiga produktens kvalitet ska kunna säkerställas genom 

till exempel säkerhetstest och prestandatest. Det tvärfunktionella teamet fokuse-

rar endast på den aktuella iterationen som pågår under utvecklingen av produk-

ten (Bavani, 2012). 

2.4.3.1 Test enligt Scrum 

Inom Scrum ingår vanligtvis inga tester på produkten förutom under utveckl-

ingsarbetet då utvecklingsgruppen testar koden, se figur 6 (Bergander, 2010). 

 

Figur 6 - Testaktiviteter hos utvecklingsgruppen i Scrum (Slideshare, 2016, 25). 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz8LW-6uDMAhVFKywKHXnzDf4QjRwIBw&url=http://www.slideshare.net/hanrem/process-innovation-key-success-factor-scrum-gathering-bcn-presented&bvm=bv.122129774,d.bGg&psig=AFQjCNEKEtNJ0Hvw0YytPf-hSO2zi441eA&ust=1463564947218062
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2.5 Testfall 
Ett testfall används för att testa en specifik egenskap och ofta består det av en 

rubrik, förberedelser, teststeg och förväntat resultat. Rubriken ska vara kort och 

konkret och ge information om vad ärendet handlar om. I fältet förberedelser 

står vilka förutsättningar som krävs för att ärendet ska kunna hanteras, det kan 

till exempel vara att inloggning av en hemsida krävs eller att flera operativsy-

stem ska finnas tillgängliga. Teststegen beskriver hur testet ska genomföras och 

de ska vara tydliga för att underlätta för testaren. Det är vanligt att den som ut-

för testet inte är insatt i teststegen och därför bör de vara beskrivande för att de 

ska vara lätta att förstå. Fältet förväntat resultat ska användas för att jämföra det 

slutliga resultatet med det förväntade och blir därmed avgörande om testfallet 

har lyckats eller inte (Eriksson, 2004, 52-55). 

2.6 Checklista 
Under tester är checklistor ett vanligt verktyg för att säkerställa kvaliteten hos 

en produkt (Eriksson, 2004, 22). En checklista kan användas för att på ett struk-

turerat sätt säkerställa att ett antal kriterier är uppfyllda. Checklistan har egen-

skaper från både ad hoc-tester och testfall då den följer både flexibilitet och 

struktur. Med enbart testfall är det lätt att missa att testa vissa kriterier och där-

för anses checklistan komplettera dessa på ett bra sätt (Eriksson, 2007, 239). 

2.7 Verksamhetsanalys 
En verksamhetsanalys utförs för att skapa en strukturerad bedömning och ana-

lys om hur verksamheten kommer se ut i framtiden där både för- och nackdelar 

klarläggs. En verksamhetsanalys syftar till att hitta förbättringsområden för att 

kunna effektivisera organisationen och leda till rekommenderade lösningar 

(Syntell, u.å.). 

2.7.1 Förändringsanalys 

Ibland kan en organisation behöva förändras i syfte att förbättra och dessa för-

ändringar är oftast planerade. I samband med förbättringar kan företaget utföra 

ett förändringsarbete. Åtgärder utvecklas under förändringsarbetet som sedan 

kan implementeras på företaget. I början av förändringsarbetet utförs en föränd-

ringsanalys som är ett verktyg som används för att snabbt kunna bedöma om 

och hur förändringen bör utföras. Detta görs genom att analysera hur verksam-

heten ser ut i nuläget och därför krävs underlag som ger kunskap om processen. 

Då en förändringsanalys utförs är det viktigt att verksamheten utvärderas objek-

tivt och att ansvariga är kritiska för att inte bli påverkade att välja ett visst lös-

ningsförslag (Goldkuhl & Röstlinger, 2012, 6-9). 

2.7.1.1 Y-modellen 

För att en förändringsanalys ska kunna utvecklas kan Y-modellen användas där 

syftet är att lösa problem. Den består av flera olika steg som kan variera bero-

ende på organisation och problem. Uppdelningen gör det möjligt att analysera 

och diskutera olika förändringsalternativ och lösningsförslag istället för att en-

bart hitta en specifik lösning. Figur 7 visar ett exempel på hur Y-modellen kan 

se ut (Åkesson, 1999, 8; Lundeberg, 2013, 10-11). 
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Figur 7 - exempel på Y-modellens uppbyggnad (Lundeberg, 2003, 11). 

2.7.1.2 Triangulering 

Triangulering är en metod som kan användas för att få förståelse ur olika per-

spektiv genom att använda flera olika insamlingsmetoder. Det används också 

för att öka trovärdigheten genom att undersöka resultatet från flera insamlings-

metoder och för att säkerställa att det överensstämmer. Det finns flera typer av 

triangulering, bland annat (BetterEvaluation, 2014): 

 Teoritriangulering som innebär att flera teoretiska system används för 

att kunna analysera ur olika perspektiv. 

 Utvärderartriangulering innebär att informationen undersöks av flera 

personer.  

 Metodtriangulering används genom att samla in data med hjälp av 

flera metoder som undersöker samma sak, exempelvis genom observat-

ioner, intervjuer och litteraturstudier. Detta för att se det från flera olika 

perspektiv, se figur 8.  

2.7.2 Processkartläggning 

För att se vilka aktiviteter som utförs och när de utförs på ett företag kan en pro-

cesskarta användas. Genom att steg för steg strukturera aktiviteterna bildas en 

process, alltså ett sätt att se hur aktiviteterna på företaget hänger ihop från bör-

jan till slut (Asplind & Wadman, u.å.). Det är viktigt att processen speglar verk-

ligheten i organisationen, om problem inte tas med finns det risk att de aldrig 

hanteras och därmed blir olösta. Kartan ska innefatta de viktigaste delarna och 

aktiviteter och objekt bör anses vara lika viktiga. Dessutom är det viktigt att det 

finns utrymme för ändringar i processkartan när processen ändras (Ljungberg & 

Larsson, 2001, 212-213). 
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För att kunna utforma en processkarta finns olika modeller och metoder som vi-

sar tillvägagångssätt och det används olika kombinationer av symboler. För 

kartläggningen finns olika standarder och valet av standard kan bero på hur in-

gående processkartan ska vara, tidigare val av standard och vilka programvaror 

som finns tillgängliga. Kartan ska utformas på ett tydligt sätt, med så få symbo-

ler som möjligt, för att alla inblandade ska kunna tyda den. Pilarna i kartan an-

ses ha stor betydelse då de markerar var händelsen utförs. Den symbol som är 

formad som en pil representerar en aktivitet och objekt-in tillförs aktiviteterna 

från vänster och objekt-ut lämnar aktiviteterna från höger. Informationen kan 

flöda både till och från aktiviteterna uppifrån och resurser tillkommer till aktivi-

teten underifrån. Se figur 8 (Ljungberg & Larsson, 2001, 200-202). 

 

Figur 8 - Symboler i en processkarta (Bergström 2001, 202). 

Namnen på aktiviteterna ska förklara vad som händer och ska helst bestå av 

både ett verb och ett substantiv. Namnen på objekten ska involvera ett 

substantiv och för att underlätta för läsaren bör de bestå av flera ord 

(Bergström, 2001, 202-204). För att undvika misstag och arbeta effektivt vid 

utformning av processkarta bör en utformad strategi följas. Följande punkter är 

ett förslag som kan följas (Bergström, 2001, 206-209): 

 Definiera processens syfte samt dess start- och slutpunkt 

 Ta fram alla aktiviteter som processen kan innehålla och dokumentera 

 Planera aktiviteterna i rätt följd 

 Slå ihop likvärdiga aktiviteter och lägg till aktiviteter som fattas 

 För varje aktivitet, definiera in- och utobjekt  

 Säkerställ att objekten gör att aktiviteter hänger ihop 

 Granska aktiviteterna och säkerställ att de ligger på en gemensam detal-

jeringsnivå samt att namnen beskriver ändamålet 

 Förbättra tills processbeskrivningen känns tillfredsställande. 
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2.8 Tidigare forskning 
Kayes (2011) föreslår ett mått för att utvärdera testprocessen i ett Scrumteam. 

För att utföra detta användes något som kallas för PRAT-mått som är ett sätt att 

testa kvaliteten på mjukvaran. PRAT står för Production Reability Acceptance 

Testing. I artikeln behandlades PRAT-måttet på ett företag som arbetar strikt en-

ligt Scrum. PRAT används i syfte att säkerställa tillförlitligheten hos standardi-

serade artiklar och att de uppfyller kraven som kunden ställer. PRAT utförs ofta 

genom testning med hjälp av stickprov på artiklar från en produktionsmängd. I 

studien kommer författaren fram till att inget exakt värde kan ges på kvaliteten 

på testet eftersom många faktorer är inblandade, men detta mått kan uppskatta 

testkvaliteten på en nivå.  

Kayes (2014) föreslår även ett annat mått som kallas för PBR och står för Pro-

duct Backlog Rating. Med hjälp av PBR ges en helhetssyn över testprocessen 

under en utvecklingscykel av en produkt. I denna studie har författarna föresla-

git ett PBR-mått för att granska testprocessen i Scrum och tillämpat det på ett 

befintligt företag. De illustrerar hur PBR beräknas under en sprint vilket ger en 

inblick i testprocessen i Scrum. Författarna anser att måttet inte är fullständigt 

utan behöver mer utvärdering. De har dock inte inkluderat betydelsen av att ut-

vecklarna testar under arbetets gång utan enbart fokuserat på betydelsen av tes-

ten utanför utvecklingen.  

Farid et al. (2015) utför en studie där syftet var att förbättra testprocessen i en 

nivå genom att införa en blandad modell som dels skulle bestå av TMMI men 

också av en helt annan modell. Studien utfördes på två TMMI-företag, men att 

endast använda TMMI-modellen i stora och medelstora företag är både tids- 

och resurskrävande. TMMI används för att förbättra programvarukvaliteten i en 

organisation genom att förhindra defekter. Författarnas slutsats blev att Scrum-

metoden kan implementeras inom vissa områden för att förbättra TMMI-mo-

dellen och testprocessen.   

Desai et al. (2014)  undersökte de utmaningar som finns och hur dessa över-

vinns i agil testning för att få det bästa resultatet. Undersökningen visar att 42 

procent av testerna i agila metoder lyckades medan endast 14 procent lyckades i 

vattenfallsmodellen. Författarna kommer bland annat fram till att agila testme-

toder innebär många utmaningar och risker men dessa kan lösas genom automa-

tiska tester och att iterationerna medför att riskerna minskar väsentligt. 

Mahmood (2011) undersökte acceptanstest inom komponentbaserade förvalt-

ningssystem, CBS. Med komponentbaserat system innebär att matchade kom-

ponenter tillsammans med koden anpassas för att hantera fel mellan det förvän-

tade systemet och de tillgängliga komponenterna. Syftet med studien var att an-

vända acceptanstester under förvaltningsfasen av ett komponentbaserat system 

och uppskatta fördelarna. Undersökningen visar att acceptanstester förbättrar 

noggrannheten av förändringen men det kräver mer ansträngning i förvaltnings-

processen.  
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De tidigare forskning som har studerats behandlar arbetssättet Scrum eller andra 

agila metoder, de har bland annat fokuserat på att ta fram specifika mått och 

modeller för testning samt generellt studerat hur agila metoder fungerar från ut-

vecklarens sida. Det saknas dock studier om hur testning ska hanteras utan att 

verktyg för kodning involveras och främst saknas forskning om hur tester ska 

utföras från produktägarens sida då Scrum följs, varken manuella eller automa-

tiska tester.  

En del av riskerna som Desai et al., tar upp i artikeln ”International journal of 

engineering trends and technology” har författarna valt att ta hänsyn till vid den 

fortsatta studien. Till exempel att förändringar som uppkommer måste hanteras 

då det kan påverka andra delar i processen. 

2.9 Företagsfakta 
Företaget SSG är en teknisk konsultverksamhet som levererar stöd för tekniska 

lösningar och tjänster. De erbjuder standardisering, utbildning, rådgivning och 

information till externa kunder. SSG vill ge kunderna mer kunskap och insikt 

för att öka effektiviteten och säkerheten hos deras kunder. De förvaltar tjänster 

som IT är en del av. SSG har sitt huvudkontor i centrala Sundsvall och deras 

verksamhet är uppdelad i tre huvudområden, Tjänster och samverkan, SSG pro-

duktdatabas och Tjänsteleverans (SSG, 2016). Inom SSG:s förvaltning har de 

just nu en leverantör som förvaltar och utvecklar deras tjänster. Sedan årsskiftet 

2016 har de tillsammans med denna leverantör börjat arbeta enligt arbetsmo-

dellen Scrum (Ekebro, ostrukturerad intervju). 

 



Kvalitetssäkring och test av leveranser vid arbete enligt Scrum 

- En fallstudie på företaget SSG        

Sandra Fahlén & Josefin Lönngren  2016-08-25 

19 

 

3 Metod 
I kapitel 3.1 till 3.5 presenteras övergripande metodansats, fallstudie, föränd-

ringsanalys, tester samt metoddiskussion. 

3.1 Övergripande metodansats 
Inom vetenskapsteorin finns flera nyckelord som beskriver de abstraktionsni-

våer som kan förekomma med hjälp av teorier och empiri, dessa kallas indukt-

ion, deduktion och abduktion. Induktion innebär att empirin inom området stu-

deras för att sedan till exempel kunna sammanställa ett resultat i form av teorier 

och modeller. Utifrån empirin som samlas in skapas egna hypoteser, alltså är in-

samlad fakta utgångspunkten och utefter det skapas ett resultat. Deduktion är 

motsatsen till induktion, det vill säga att först tas hypoteser fram och därefter 

jämförs dem med befintliga teorier och forskning för att bevisa att hypotesen 

håller. Om induktion och deduktion kombineras kallas det för abduktion och in-

nebär att abstraktionsnivån både går från fakta till teori och från teori till fakta 

(Paulsson, Björklund, 2012, 64-65; Le Duc, 2007).  

Metoder kan både vara kvantitativa och kvalitativa. En kvantitativ metod inne-

bär att information kan värderas numeriskt, det vill säga att data kan samman-

fattas statistiskt. Med en kvalitativ studie ges en djupare förståelse om exempel-

vis ett specifikt problem. Vid kvantitativa studier kan generaliseringar göras vil-

ket är svårare vid kvalitativa studier. Det är syftet med studien som avgör vilken 

av dessa metoder som är lämpligast att använda. Vanliga metodval vid kvalita-

tiva studier är intervjuer och observationer medan enkäter och matematiska mo-

deller är typiska vid kvantitativa studier (Paulsson & Björklund, 2012, 65; NE, 

2016).  

I studien användes induktion som abstraktionsnivå eftersom insamlade teorier 

först behandlades och utifrån det framställdes empirin i resultatet. En kvalitativ 

studie har utförts i form av litteraturstudie, observationer, enkätundersökning 

och intervjuer som är väsentliga för arbetet. Den kvalitativa studien har bidragit 

till djupare förståelse och skapat möjlighet att genomföra studien.   

3.1.1 Val av metoder 

I studien användes fyra olika datainsamlingsmetoder och av olika anledningar. 

En av metoderna som användes var enkätundersökning, detta för att undersöka 

hur vanligt problemet med en icke-fungerande testprocess är idag bland företag 

som arbetar enligt Scrum. Enkätundersökningen valdes att utföra då författarna 

på ett snabbt och enkelt sätt kunde få fram data samt att frågan kunde anpassas 

till enbart ja och nej svar. En metod som användes för att ta reda på hur fallstu-

dieföretaget arbetar idag var observationer. Anledningen till detta var för att 

skapa förståelse och få en större och djupare insyn i arbetet. De delar som 

denna metod användes inom hade även kunna utförts med hjälp av intervjuer el-

ler liknande men observationer valdes då de kan tillföra mer relevant och objek-

tiv information än andra metoder.  
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För att samla in data kring bakgrunden till problemet och få mer kunskap om 

hur uppgiften skulle kunna lösas har en litteraturstudie använts. Denna metod 

valdes då flera källor kan styrka samma information och därmed öka trovärdig-

heten.  

Dessutom är det ett effektivt sätt att snabbt kunna samla information om det ak-

tuella ämnet. En annan metod som har nyttjats är intervjuer då de är en bra data-

insamlingsmetod för att få mer detaljerad data om ett specifikt ämne. Det 

skapar även möjlighet att anpassa frågor som enbart ger relevant information 

utifrån det som behöver undersökas inom ämnet. 

3.1.2 Arbetsgång 

Under hela arbetets gång har DMAIC-metoden följts, den står för define, 

measure, analyze, improve och control. Det är en metod som används för att 

förbättra processer och kan både genomföras vid en självständig kvalitetsför-

bättringsprocess och som en del av processen (De Last & Lokkerbol, 2012). I 

denna studie användes en anpassad variant av DMAIC-modellen som arbetets 

övergripande metod, se figur 9. 

 

Figur 9 - Processkarta över författarnas arbetsgång 

Definiera: I början av studien definierades fallstudieföretagets problem och 

därefter sammanställde författarna en vetenskaplig fråga med bakgrund till 

problemet.  

Mäta: Datainsamling utfördes i form av enkätundersökning, intervjuer och 

observationer för att kunna ta fram ett nuläge och upptäckta problem. Även en 

processkartläggning över nuläget illustrerades för att få en enklare bild över 

situationen.  

Analysera: Datainsamlingen analyserades för att ta fram förändringsbehovet 

med hjälp av Y-modellen, det vill säga vad som behövde förändras utifrån 

nuläget. 
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Utveckla: Utifrån förändringsbehovet utfördes intervjuer och litteraturstudie 

för att kunna ta fram alternativa lösningar till problemet med hjälp av steget 

förändringsalternativ i Y-modellen. Alternativen analyserades sedan genom att 

utvärdera vilka lösningar som ansågs vara relevanta utifrån de förutsättningar 

som fanns. Därefter skapades en prototyp som skulle fungera som en grund för 

att lösa problemet. 

Kontrollera: Prototypen kontrollerades för att avgöra om resultatet var 

användbart. Detta utfördes genom att feedback mottogs från involverade 

personer i fallstudieföretaget samt från andra personer som är kunniga och 

arbetar inom Scrum. Detta gav möjlighet till att analysera om resultatet för att 

sedan utveckla vidare.  

3.2 Fallstudie 
En fallstudie är en metod för datainsamling där ett litet antal objekt studeras uti-

från olika perspektiv (Le Duc, 2011). En fallstudie underlättar då den skapar 

möjlighet att se hur ett beslut påverkas, detta görs genom att se hur verkliga 

problem påverkar beslutet. Det finns två olika typer av fallstudier, historisk fall-

studie och problemorienterad fallstudie. Används en historisk fallstudie analys-

eras orsaker och följder av en händelse och därefter diskuteras resultatet för att 

ta lärdom inför framtida händelser. Däremot om en problemorienterad fallstudie 

används är författaren insatt i företagets situation och kan rekommendera för-

bättringar för att exempelvis lösa ett problem (UNSW, 2013). I denna studie ut-

fördes en problemorienterad fallstudie eftersom syftet är att lösa ett befintligt 

problem. 

3.3 Förändringsanalys 
För att kunna utföra en förändring av en befintlig process och därmed försöka 

lösa ett befintligt problem användes delar av Y-modellen som komplement till 

den övergripande metoden. Dessa delar var stegen förändringsbehov och för-

ändringsalternativ. Behovet av förändring studerades utifrån insamlad data i 

form av enkätundersökning, intervjuer och observationer, det vill säga vad som 

skulle behöva utföras annorlunda. Detta utfördes i steget analysera i den över-

gripande metoden. För att vidare kunna ta fram alternativa lösningar på proble-

met utifrån förändringsbehovet utfördes intervjuer och litteraturstudie. För att 

avgöra vilka förändringsalternativ som skulle användas analyserades dessa ge-

nom att utvärdera vilka alternativ som ansågs vara relevanta att genomföra uti-

från de förutsättningar som fanns. Detta utfördes i steget utveckla i den övergri-

pande metoden.  

I studien har även metodtriangulering använts vid insamling av data för att stu-

dera området ur flera olika perspektiv och därmed få resultatet mer tillförlitligt. 

Metodtrianguleringen har utförts i form av litteraturstudie, observationer, enkät-

undersökning och intervjuer, se figur 10. Metoden har hjälpt författarna att både 

fånga nuläget på ett tillförlitligt sätt och för att ta fram förändringsalternativ ur 

olika perspektiv som därefter kunde analyseras. 
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3.3.1 Datainsamling över nuläget 

Enkätundersökning 

För att ta reda på hur vanligt problemet med en icke-fungerande testprocess an-

ses vara på företag som arbetar enligt Scrum, utfördes en enkätundersökning via 

sociala medier. Enkäten bestod enbart av en fråga som kunde besvaras genom 

att välja mellan alternativen ja och nej. Att ha med ett tredje svarsalternativ som 

exempelvis ”vet ej” valdes bort eftersom det inte skulle ge något värde för Stu-

dien. Personerna som besvarade enkäten var alla involverade i metoden Scrum.  

Intervjuer 

För att få en inblick i hur fallstudieföretaget arbetar idag har författarna haft 

möten samt e-postkontakt med inblandade intressenter. Detta för att undersöka 

var problemet fanns och vad som var orsaken. För att även få information om 

nuläget ur leverantörens perspektiv gjordes en intervju med leverantörens 

Scrummaster. Författarna har informerat samtliga personer som har intervjuats 

om syftet med studien och annan grundläggande information. Detta för att de 

själva skulle kunna avgöra om de ville delta. All personlig information har för-

fattarna valt att hålla privat. 

Observationer 

Observationer har utförts vid tre olika tillfällen, ett i form av planeringsmöte 

och två i form av demomöte. Under dessa möten har författarna enbart iakttagit 

och antecknat intryck och information som delats mellan inblandade parter för 

att analysera ett nuläge på företaget.  

 

Detta ansågs vara betydande för studien då författarna fick större inblick och 

förståelse om hur metoden Scrum fungerar. Informationen som gavs på mötena 

hade även författarna kunnat få genom information från företaget men då 

möjlighet till observationer fanns ansågs det vara mer lärorikt och ett lättare sätt 

att ta in informationen på. Förutom att under mötena observera hur företaget 

arbetade fanns möjlighet att ställa frågor på det som kunde vara av intresse för 

studien. 

 

Figur 10 - Metodtriangulering 
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Ostrukturerade intervjuer 

Under möten och samtal med företaget har data samlats in utan att en intervju 

med planerade frågor har hållits. Detta har bidragit till ökad kunskap om hur fö-

retaget arbetar idag och var bristerna fanns och därmed vad det fanns för bak-

grund till problem.  

3.3.2 Tips och önskemål om utvecklat läge 

Intervjuer 

För att få kunskap om hur andra organisationer arbetar framgångsrikt kring äm-

net har e-postintervjuer med personer som är kunniga och arbetar inom Scrum 

hållits. Dessutom har en muntlig intervju hållits med Scrummastern som arbetar 

hos fallstudieföretagets leverantör, under denna intervju gavs förslag kring krav 

och tester som skulle fungera ur leverantörens synvinkel. Detta underlättade då 

författarna fick nya perspektiv för hur problemet skulle kunna lösas. För att 

endast få svar på den information som studien krävde var intervjuer passande 

eftersom specifika frågor kunde formuleras. Se exempel på e-postintervjuer och 

muntliga intervjuer i bilaga A respektive bilaga B.  

Litteraturstudie  

För att kunna sammanställa befintliga teorier om ämnet har en litteraturstudie 

använts. För att kunna utföra denna valde författarna att först samla in allmän 

information om ämnet för att skapa en förståelse och helhetssyn för att därefter 

kunna gå in djupare på de berörda delarna inom ämnet. Författarna diskuterade 

tillsammans vad som var det väsentliga i studien för att undvika att onödig em-

piri skulle tas med. Böcker, hemsidor och vetenskapliga artiklar blev största un-

derlaget i litteraturstudien.  

Ostrukturerade intervjuer 

Under möten och samtal med företaget har data samlats in utan att en intervju 

med planerade frågor har hållits. Detta har bidragit till ökad kunskap om vad 

som behöver förbättras inför framtiden och vilka alternativ som skulle kunna 

fungera som en lösning.  

3.4 Tester 
För att kunna utveckla ett sätt att hantera tester från produktägarens sida valde 

författarna att använda det översta steget i V-modellen, det vill säga acceptans-

test och tillhörande kravspecifikation. Det översta steget valdes då de övriga de-

larna i V-modellen inte är en del av problemet, utan dessa mer kodbaserade tes-

ter utförs i teorin redan av utvecklarna i metoden Scrum. Denna testtyp valdes 

också eftersom den till största del består av manuella tester och kan testas ur 

kundens perspektiv och därmed säkerställa att systemet är godkänt för leverans 

till slutkund (Eriksson, 2004, 324;Magnusson, 1999, 14).  
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Acceptanstesterna som utvecklades i denna studie är enbart manuella och utförs 

från produktägarens sida för att säkerställa att kunden får vad som efterfrågas. 

För att presentera resultatet som visar hur testerna ska utföras och när de ska 

äga rum användes teorier som grund. Därefter användes information från leve-

rantören samt andra företag som följer metoden Scrum som stöd för att säker-

ställa resultatets användbarhet och hållbarhet.  

3.5 Metoddiskussion 
I kapitel 3.5.1 och 3.5.2 presenteras validitet och reliabilitet som ökar studiens 

trovärdighet. 

3.5.1 Validitet 

Studien har utförts genom att studera ämnet från flera olika perspektiv och med 

hjälp av flera olika datainsamlingsmetoder. De perspektiv som har studerats har 

utgått från företaget, leverantören, tidigare forskning och andra organisationer 

som arbetar enligt samma metod. De teorier som använts är relevanta i studien 

då den ger läsaren bakgrund och förståelse om ämnet. Muntliga intervjuer och 

e-postintervjuer har ökat validiteten då författarna endast ställt frågor som är re-

levanta för studien och som var till hjälp för att sammanställa ett resultat och 

komma fram till en lösning. Författarna hade i åtanke under intervjun med leve-

rantören att formuleringen på frågorna samt följdfrågorna kunde påverka re-

spondentens svar genom att svara det som frågeställaren vill höra. Vid samman-

ställande av intervjun togs det hänsyn till detta genom att undersöka att teorier 

och e-postintervjuer med andra kunniga inom Scrum kunde stödja informat-

ionen som samlades in. 

3.5.2 Reliabilitet  

Studien har ökat tillförlitligheten då datainsamling från böcker, vetenskapliga 

artiklar och webbsidor har styrkt samma information. Reliabiliteten har även 

ökat då källor från e-postintervjuer har bidragit med liknande information om 

hur de arbetar idag och om hur ett optimalt arbetssätt skulle se ut, trots att käl-

lorna arbetar på olika typer av organisationer. Detta tyder på att studien kan an-

vändas som en grund för flera företag som arbetar på liknande sätt. Dessutom 

har reliabiliteten ökat då författarna skapat en processkarta samt en checklista 

som vidareutvecklats efter att ha diskuterat med både företaget och dess leve-

rantör samt fått feedback från kunniga personer som arbetar enligt Scrum.  
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4 Resultat 
4.1 Datainsamling över nuläget 
Kapitel 4.1.1 och 4.1.2 visar studiens resultat av datainsamlingen över nuläget, 

som enligt DMAIC-modellen är det andra steget som utförs efter att problemet 

har definierats. Datainsamlingen visar hur vanligt problemet anses vara, hur fall-

studieföretaget arbetar idag samt vilka problem som påträffas.  

4.1.1 Hur vanligt problemet är bland Scrumföretag 

Genom en enkätundersökning som utfördes via sociala medier ställdes frå-

gan ”Har ni en fungerande testprocess?” till personer som arbetar enligt Scrum. 

Ungefär 20 personer deltog i undersökningen och den resulterade i att 68 procent 

ansåg att de inte hade en fungerande testprocess. Resultatet har sammanställts i 

ett cirkeldiagram, se figur 11. 

 

Figur 11 – Sammanställning av enkätundersökning 

4.1.2 Arbetssätt och upptäckta problem i nuläget 

Genom observationer har det framgått att SSG tillsammans med deras leveran-

tör idag följer modellen Scrum relativt noggrant där de utformar en produkt-

backlog innan planeringsmötet, detta möte startar därefter sprinten. Ett ärende 

har SSG valt att kalla för userstory och oavsett hur stora dessa är pågår sprinten 

alltid i tre veckor. Som hjälp under mötena används en kanban-tavla som de 

kallar för Scrumtavla, se figur 12. Den används huvudsakligen lika som i teorin 

men överst av alla userstories har de en löpande userstory med incidenter som 

hanteras kontinuerligt under arbetets gång, denna rad kallar de för övrigt. Inci-

denterna har uppkommit under tidigare sprintar och anses fortfarande viktiga att 

hantera. De har även infört en release-kolumn där de kan fylla i om userstorien 

är releasebar eller inte, och med det menas att den kan sättas i produktion efter 

demon.  
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Figur 12 - SSG:s Scrum-tavla 

Innan planeringsmötet har Scrummastern hos leverantören räknat ut tiden som 

kommer finnas tillgänglig för deras utvecklare under kommande sprint, detta 

efter att ha räknat bort dagar för möten och tjugo procent av tiden till oplane-

rade händelser. Under planeringsmötet gör produktägarna på SSG prioriterings-

ordningen på alla userstories tillsammans med Scrummastern och därmed bil-

das en sprintbacklog som sedan blir aktiviteter för utvecklarna under den kom-

mande sprinten.  

Under sprintens gång hålls så kallade estimatforum ungefär en till två gånger i 

veckan. Det är ett forum där produktägaren eller en projektledare beskriver upp-

dragen inför nästa sprint för leverantören och får dem grovt estimerade av arki-

tekt och utvecklare, det vill säga de beskriver hur mycket tid de tror att uppdra-

gen kommer ta att genomföra. Tiden som beräknas är i form av måtten XS som 

motsvarar en dag, S som motsvarar fem dagar, M som motsvarar femton dagar 

och L som innebär okänt antal dagar (Ekebro, E-post). 

SSG priomöte är ett möte som hålls en gång under sprinten där SSG planerar 

vilka ärenden som ska prioriteras under nästa sprint. Det innebär att de usersto-

ries som anses vara viktigast hamnar längst upp på produktbacklogen. Denna 

typ av möte hålls även en gång varje kvartal där de försöker kartlägga hur fram-

tida uppdrag ungefär kommer se ut enligt en grov uppskattning (Ekebro, E-

post). 
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Inför kommande sprint hålls även ett möte som kallas backlog refinement och 

innebär att utvecklare och arkitekt går igenom det som är prioriterat till nästa 

sprint och undersöker om de olika ärendena kan utvecklas, det vill säga om in-

formation finns tillgänglig och om den estimerade tiden känns rimlig. De under-

söker även hur många storys som kommer att rymmas i den kommande sprinten 

(Ekebro, E-post). 

Genom ostrukturerade intervjuer framgick att då tre veckor har gått avslutas på-

gående sprint i en sprintgranskning som SSG valt att kalla för demomöte och 

som därefter följs av ett återblicksmöte som de kallar för retromöte. Under 

demomötet visar utvecklarna vad de har arbetet med under sprintens gång och 

produktägaren får godkänna för release eller om de måste vidareutvecklas och 

därmed överföras till nästa sprint, detta uppmärksammades under en observat-

ion. 

Under retromötet deltar produktägare, utvecklare och Scrummaster för att ut-

värdera arbetet som utförts under sprinten och avgör om arbetet hade kunna ge-

nomförts annorlunda för att förbättras inför framtida sprintar. För att alla funde-

ringar ska kunna tas upp underlättar det om dokumentation har utförts kontinu-

erligt under sprinten (Piispanen, muntlig intervju). 

Innan demon har produktägaren på SSG utfört tester där de testar acceptanskri-

terierna för varje userstory, som beskrivs i sprintbacklogen. Dessa tester är i 

dagsläget inte heltäckande och de utförs utan struktur i leverantörens och SSG:s 

gemensamma testmiljö (Ekebro, E-post). 

Efter intervju med Scrummastern framgår det att det är acceptanskriterierna 

som beskriver vad kunden vill ha och därmed vad leverantören ska utföra. Hon 

anser att de arbetar bra och flexibelt då de inte fastnar vid ett specifikt arbetssätt 

då de gäller krav, vid mindre och enklare uppdrag kan det räcka med skriftliga 

krav då de blir mer lättförståeligt. En opartisk utvecklare utför funktionella test 

av flödet eftersom det finns risk att utvecklaren som skrivit koden vet hur den 

fungerar och därmed inte utför testen ordentligt (Piispanen, muntlig intervju). 

I nuläget utförs acceptanstester innan demomötet, då alla userstories är färdigut-

vecklade och testade av utvecklarna. De acceptanstester som SSG utför har 

ingen grund eller struktur utan ”de bara gör”. De saknar en generell process 

som stödjer hur de ska gå till väga och när testerna ska utföras (Ekebro, ostruk-

turerad intervju). 

Scrummastern hos leverantören anser att det idag finns ett tänk kring använd-

barheten hos tjänsterna men hittills har tjänsterna utvecklats med funktioner och 

inte skapats från grunden (Piispanen, muntlig intervju). En del av de aktiviteter 

som SSG följer och som är väsentliga i studien redovisas i en processkarta, se 

bilaga C. 
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4.2 Tips och önskemål om utvecklat läge  
I kapitel 4.2.1 och 4.2.2 presenteras lösningsalternativ som tagits fram med 

hjälp av y-modellen utifrån intervjuer med fallstudieföretagets leverantör samt 

andra personer som är kunniga och arbetar inom Scrum. Dessutom presenteras 

en prototyp. Dessa delar tillhör det fjärde steget i DMAIC-modellen och utförs 

efter att datainsamlingen analyserats och förändringsbehovet fastställts i steget 

analysera som också utförs med hjälp av y-modellen.  

4.2.1 Intervju med Scrummaster 

Efter en intervju med Scrummastern hos leverantören framgår det att de betrak-

tar alla former av krav som viktiga, både visuella, muntliga och skriftliga. De 

anser att visuella krav underlättar då produktägaren visar mer konkret vad det är 

som behöver förändras på till exempel hemsidan. Muntliga krav underlättar då 

oklarheter uppstår och skriftliga krav formuleras som acceptanskriterier som 

används i sprintbacklogen, för att utvecklarna ska kunna gå tillbaka och titta på 

kraven. 

Scrummastern framför att det finns ett glapp vid stora projekt och att ett flödes-

schema skulle underlätta vid mer innefattande och komplicerade uppdrag då det 

kan vara svårt att endast formulera dessa krav med text. I effektivitetsperspektiv 

skulle det underlätta om någon från SSG skulle sitta med en utvecklare från tea-

met och utföra acceptanstester. I ett Scrumteam anser Scrummastern att det 

skulle fungera med löpande tester, efter varje userstory, under sprintens gång 

och innan driftsättning skulle det vara optimalt att göra regressionstester.  

Scrummastern anser att en slutanvändare kan vara till hjälp i dessa fall för att 

säkerställa användbarheten men hon anser att det är SSG:s ansvar att kraven om 

användbarhet ska framgå i acceptanskraven. Det optimala vore att vid större 

uppdrag ha någon med expertis kring tjänsternas kvalitet och som hela tiden är 

observant och kan se användbarhet som ett kontinuerligt arbete. Hon föredrar 

att SSG skulle kunna arbeta med slutkunden för att ta reda på vad dem har för 

åsikter om tjänsterna vilket skulle undvika att tjänsterna utformas felaktigt. Hon 

anser att hela teamet arbetar nära SSG då de ses så pass ofta, hade det varit an-

norlunda hade hon haft den största kontakten med SSG medan utvecklarna fått 

arbetat med sitt.  

Scrummastern anser att acceptanstesterna ska vara detaljerat utförda och för-

slagsvis skulle 20 procent av arbetstiden behöva läggas på dessa tester. Allt 

grundas i hur väl utförliga kraven beskrivs, om kraven är tydliga ökar chanserna 

för bra tjänster och därmed förenklas acceptanstestprocessen. Om mycket fel 

upptäcks tar processen för tester längre tid. 
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4.2.2 E-postintervju med andra Scrumföretag 

Efter en e-postintervju med Respondent A som har rollen testledare på ett före-

tag som arbetar enligt Scrum framgick det att de har kontinuerliga tester under 

arbetets gång och att de använder Minimal Viable Product på vissa userstories. 

Det innebär att de endast utvecklar de viktigaste delarna av produkten under på-

gående sprint och därefter utvecklas den vidare under kommande sprintar.  

Det viktigaste att tänka på vid acceptanstester anser respondenten är att foku-

sera på värdet som ska skapas till kunden. Uppskattningsvis lägger de mellan 

tio till tjugo procent av den totala tiden på acceptanstester och att dessa utförs 

av produktägaren. Krav och dess formulering är viktigt och de ska beskriva vad 

som ska göras och till vem. Allmänna tips från Respondent A är att tidigt få med 

produktägaren i processen och inte att de endast utför kravformulering och läm-

nar över projektet. Respondenten påstår även att det är vid färdigställande av 

produkten det är viktigt att produktägaren är delaktig och uppmärksam då det 

kan dyka upp saker som inte kunde formuleras i kraven.  

Under en e-postintervju med Respondent B som arbetar som Scrummaster 

framgick det att utvecklarna utför acceptanstester under sprintens gång. Re-

spondenten anser att acceptanstester ser olika ut beroende på sammanhanget 

och det är därför svår att bestämma i förväg hur processen för acceptanstester 

kommer se ut. Av denna anledning skulle det föredras att till exempel teamet 

börjar med att analysera sammanhanget och därefter bestämmer hur upplägget 

för acceptanstester ska se ut. Respondent B bedömer kraven som viktiga men 

inte det viktigaste, istället anses den muntliga kommunikationen genom en öp-

pen dialog mellan leverantör och kund är viktigast. Under acceptanstestproces-

sen anser respondenten att det är viktigt att leverera det kunden efterfrågar. 

Respondent C som är kravanalytiker på ett företag som arbetar enligt Scrum an-

ser att kravformuleringen är väldigt viktig, om kraven är otydliga får acceptans-

testaren gissa kraven vilket innebär stora risker eller ställa muntliga frågor som 

i sin tur tar upp onödig tid. Den information som acceptanstestarna behöver an-

ser respondenten är viktig att dokumentera och hennes medarbetare har nyligen 

utvecklat en mall som stödjer kravformuleringen. Denna mall ska säkerställa att 

den viktigaste informationen kommer med och är tydlig för att acceptanstester 

ska kunna utföras en vecka innan sprintens slut. Respondenten påstår att kvali-

teten skulle sjunka kraftigt utan acceptanstester och de bör utföras av någon ut-

anför utvecklingsteamet. Respondent C föredrar att kraven formuleras skriftligt 

och visuellt men att muntliga krav kan vara nödvändiga då de skriftliga inte är 

helt uppenbara. Detta företag arbetar med testerna liknande vattenfallsmodellen, 

det innebär att utvecklarna utvecklar och testar koden övergripligt, därefter tar 

ett testteam över och utför mer utförliga systemtester och till sist utförs accep-

tanstester, denna arbetsmetod används trots att de arbetar enligt Scrum. Accep-

tanstesterna utförs av en person som har rollen acceptanstestare i ett eget team, 

de utförs alltså inte av produktägaren. Respondent C anser att de lägger cirka 25 

procent av tiden på acceptanstester.  
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4.2.3 Prototyp 

Kapitel 4.2.3.1- 4.2.3.4 presenterar en prototyp om när acceptanstesterna ska äga 

rum i sprinten samt hur de ska utföras. 

4.2.3.1 Illustration av utvecklat läge 

En processkarta som visar ett utvecklat läge på fallstudieföretaget har fram-

ställts, där tanken är att fel som upptäcks ska behandlas kontinuerligt under på-

gående sprint, se bilaga D, till skillnad från nuläget där fel överförs till nästa 

sprint (Ekebro, ostrukturerad intervju). 

4.2.3.2 Checklista 

Genom litteraturstudie och ostrukturerade intervjuer beslutades att utveckla en 

checklista som skulle fungera som stöd för företagets process för acceptanstes-

ter. Innehållet i checklistorna har anpassats till IT-tjänster, se bilaga E och bi-

laga F. Bilaga E representerar en checklista med krav som måste uppfyllas för 

att acceptanstestet ska godkännas medan bilaga F innehåller en checklista med 

kriterier som kan förbättra kvaliteten av ärendena men som inte behöver uppfyl-

las för att godkänna leverantörens arbete. För att underlätta inför framtida ären-

den eller studera tidigare hanteringar finns ett kommentarsfält som kan använ-

das som stöd. 

4.2.3.3 Testfall 

Utifrån litteraturstudien har testfall introducerats som ska vara en grund för ac-

ceptanstesterna som ska utföras från produktägarens sida. Efter att ha studerat 

fallstudieföretaget och dess tjänster har följande kolumner på testfall utformats: 

rubrik, krav, teststeg, förväntat resultat, prioritet och intressent. Se ett exempel 

på hur testfall kan formuleras i figur 13. Rubriken ska vara kort och konkret och 

vara beskrivande och kravet ska vara en förkortad variant av acceptanskriteriet. 

Teststegen ska vara i punktform och beskriva vilka steg som ska utföras i detalj 

för att uppnå det förväntade resultatet som kommer i nästa kolumn. Priori-

tetskolumnen ska vara ett stöd för företag då de ser vilka ärenden som ska prio-

riteras och till sist ser acceptanstestaren vem kravet ska uppfyllas för genom ko-

lumnen intressenter.  
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Figur 13 - Exempel på krav och dess testfall. 

4.2.3.4 Krav 

En av de inledande faserna i ett projekt är kravformuleringen och denna är vik-

tig för att de efterföljande faserna ska kunna utföras framgångsrikt. Testfasen är 

en av de efterföljande faserna där kravens kvalitet kommer att påverka utföran-

det av testerna. Kravformuleringen är alltså en avgörande del för att kunna ge-

nomföra ett framgångsrikt projekt.  Många studier tyder på att en av de stora ut-

maningarna då nya produkter utvecklas är projektets kravformulering och för-

valtning. Genom att förbättra kravformuleringsprocessen bidrar det till effekti-

vare system som levereras i tid inom den givna budgeten. Detta leder i sin tur 

till nöjda kunder eftersom deras förväntningar uppfylls. (Yang et.al., 2014) 

Då dokumenterade krav utgör grunden för acceptanstester enligt både teorier 

och intervjuer med kunniga inom Scrum har en mall för kravformulering utfor-

mats, se bilaga G (Vieira et al., 2012). Mallen innehåller punkter med viktiga 

saker att ha i åtanke och den visar även exempel på icke-funktionella krav som 

kan vara användbara vid kravformulering, det är viktigt att skilja på dessa och 

de funktionella kraven (Johansson et al., 2013). Enligt Vieira et al. (2012) är det 

till exempel viktigt att bakgrundsinformationen är tydlig vid kravformuleringen 

då det ger ett tydligt sammanhang och beskriver behovet, detta utgör därför den 

första punkten i mallen. Mallen har även inspirerats av en nyutvecklad mall 

som erhölls via en e-postintervju med en person som arbetar enligt Scrum, 

denna mall har utformats av kravanalytiker och acceptanstestare och används 

vid acceptanstester, se bilaga H. 
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4.3 Kontroll av prototyp  
För att avgöra om den utvecklade prototypen var användbar mottogs feedback 

från fallstudieföretaget samt från personer som är kunniga och arbetar inom 

Scrum. Detta gav möjlighet till att omanalysera den insamlade datan för att där-

efter utveckla en ny prototyp. Proceduren upprepades tills att resultatet ansågs 

vara klart.  
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5 Analys 
I metoden Scrum utförs enligt teorin enbart tester under utvecklarnas arbete, 

vilka tester som involveras och även hur noggrant testerna utförs kan variera 

från företag till företag. Däremot utförs inga tester från produktägarens sida vil-

ket kan skapa problem i praktiken då det riskerar att kunden får produkter som 

inte uppfyller dennes förväntningar. En testprocess från produktägarens sida 

kan därför vara nödvändig för att kvalitetssäkra inköpen. Enkätundersökningen 

visar att problemet med en icke-fungerande testprocess är vanligt bland företag 

som arbetar enligt Scrum, detta styrker att området som behandlas i studien är 

aktuellt och har förbättringspotential. I kapitel 5.1 till 5.3 analyseras resultatet 

av studiens problemställning där kapitlen delats upp efter de frågor som skulle 

besvaras.  

5.1 Vilken manuell testtyp är relevant att utföra 
från produktägarens sida vid kvalitetssäkring av 
IT-tjänster? 
Med hjälp av V-modellen samt teorier valdes att införa acceptanstester, dels för 

att de övriga stegen i V-modellen inte är en del av problemet men också för att 

det steget ansågs vara mest relevant att utföra från produktägarens sida. De öv-

riga stegen består av mer kodbaserade tester som enligt observationer och teo-

rier redan utförs av utvecklare. Fler modeller hade kunna studerats men då V-

modellen ansågs heltäckande för att besvara frågan om vilken testtyp som anses 

vara relevant valdes att enbart utgå från denna modell. Acceptanstester är i teo-

rin främst manuella, de bör testas ur kundens perspektiv och de involverar an-

vändbarhetskrav. Majoriteten av e-postintervjuerna med kunniga inom Scrum 

ansåg att det viktigaste vid kvalitetssäkring var att leverera värde till kunden, 

alltså det som efterfrågas. Detta var även en anledning till att testtypen accep-

tanstest valdes. Enligt teorier är acceptanstester ett sista steg i en testprocess, 

som testar systemet som helhet, då det oftast utförs andra typer av kodbaserade 

tester innan.  

Eftersom studien riktas till företag som antingen inte har en fungerande testpro-

cess eller saknar en testprocess helt och hållet valdes att utveckla mer detalje-

rade acceptanstester som testar IT-tjänsten på en noggrannare nivå jämfört med 

acceptanstester i teorin.  

5.2 Hur ska det manuella testet genomföras? 
För att undersöka hur det manuella testet ska genomföras utvärderades föränd-

ringsalternativ. Genom en muntlig intervju med Scrummastern samt intervjuer 

via e-post med företaget SSG kunde gemensamma önskemål och förslag identi-

fieras och vidareutvecklas av författarna. Detta ansågs vara användbart då möj-

ligheten att resultatet kommer bli hållbart ökar då det även fungerar för leveran-

tören.  
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Genom teorier och ostrukturerade intervjuer beslutades att utveckla och införa 

en checklista som skulle vara till hjälp vid utförandet av acceptanstester. Manu-

ella tester utförs utan verktyg och måste alltså ske i någon steg-för-steg-process 

där checklistan ansågs vara en relevant lösning som ger en tydlig struktur. 

Checklistan kan även utformas generellt vilket innebär att den går att återan-

vända. Författarna började med brainstorming för att ta fram kriterier som 

kunde vara relevanta att ha med i checklistan och därefter mottogs feedback 

från personer vars företag arbetar inom Scrum och från produktägare på SSG. 

Vid utvecklandet av denna checklista fick författarna idén att använda testfall, 

som de läst om i teorier. Detta för att på ett enkelt sätt kunna kontrollera att kra-

ven som företaget ställer till leverantören blir uppfyllda för varje IT-tjänst. Då 

en mall för testfall utformades valdes kriterierna rubrik, krav, teststeg, förväntat 

resultat, prioritet och intressenter. Dessa kriterier valdes då de ansågs vara rele-

vanta och heltäckande för företag som köper eller säljer IT-tjänster. Intressenter 

lades till i ett senare skede efter feedback från produktägare på företaget SSG. 

Denna kolumn ska användas för att visa vem kravet ska uppfyllas för då IT-

tjänsten ibland ska fungera olika för till exempel en kund och en administratör.  

Tanken är att testfallen ska formuleras så tidigt som möjligt efter att krav utfor-

mats. Detta för att underlätta i processen för acceptanstester för att arbetet en-

kelt ska rulla på. Testfall kommer inte alltid kunna utformas för varje IT-tjänst 

då företag i vissa fall inte känner till teststegen som krävs för att få ett förväntat 

resultat, exempelvis då en ny IT-tjänst utvecklas. Dessutom går det inte alltid att 

skriva teststeg på användbarhet och därför kommer det vara upp till företagen i 

varje enskilt fall att avgöra om testfall kan utformas. Även om testfall är en vik-

tig del under dessa acceptanstester anses de innefatta långt ifrån alla kriterier för 

att IT-tjänsten ska uppfylla alla förväntningar och därmed vara kvalitetssäkrad 

från produktägarens sida. Av denna anledning har fler kriterier utformats i 

checklistan som involverar en stor del användbarhet som, enligt teorier och 

andra företag som följer Scrum, har stor betydelse för att kunna uppfylla kun-

dens förväntningar.  

Under tiden som checklistan utformades upptäcktes även kriterier som ansågs 

vara betydelsefulla men inte ett krav för att kunna godkänna IT-tjänsten enligt 

acceptanstestet. Kriterierna hanterades därför i en egen checklista som kan an-

vändas för att förbättra kvaliteten på IT-tjänsten och underlätta inför framtida 

ärenden. Ett kriterium som lades till i denna checklista efter intervjun med 

Scrummastern var slutkund. Tanken med det var att det vid viktigare ärenden 

kan vara relevant att ta in en slutkund som testare, då detta kan bidra till ännu 

högre kvalitetssäkring av IT-tjänsten. Valet om en slutkund ska involveras vid 

acceptanstest av en IT-tjänst ska avgöras av produktägaren.  

Två checklistor har alltså utformats, en som måste uppfyllas för att en IT-tjänst 

ska godkännas vid acceptanstest och en som kan göra IT-tjänsten ännu bättre in-

för framtiden. I båda checklistorna finns plats för dokumentation i form av ett 

kommentarsfält, detta infördes då det både enligt teorier och enligt e-postinter-

vju med Respondent C anses vara viktigt med dokumentation för framtida ären-

den då det blir enkelt att kunna gå tillbaka. Testfallen involveras i den först-

nämnda ”obligatoriska” checklistan och är där det första steget.  
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Denna checklista anses vara relevant för företag som köper eller säljer IT-tjäns-

ter då denna enbart involverar kriterier som anpassats till denna typ av tjänst. 

Om en annan typ av företag ska använda checklistan kommer samtliga kriterier 

behöva förändras. Den andra checklistan med utvecklingskriterier bör kunna 

användas av de flesta företag, då innehållet anses vara generellt, oavsett vilka 

produkter som företaget köper eller säljer.  

Under arbetets gång upptäcktes att kraven och dess formulering är en stor och 

viktig del vid acceptanstester, detta har framgått både via litteraturstudien och 

genom e-postintervjuer med kunniga inom Scrum. Efter att ha studerat exempel 

på ärenden och dess krav hos SSG framgick det att formuleringen i dagsläget 

kunde förbättras genom att bli tydligare och mer strukturerade, författarna antog 

att liknande brister kan finnas på fler företag. På grund av detta utvecklades en 

mall som kan användas vid formulering av krav, denna ska fungera som en rikt-

linje samt som ett stöd då företag kan säkerställa att allt i mallen är uppfyllt. Det 

vill säga att företag först formulerar kraven och därefter säkerställer med hjälp 

av mallen. Mallen som använts som inspiration ansågs vara till stor hjälp vid ut-

vecklingen av författarnas kravmall då den har visats fungera i praktiken. I den 

utvecklade kravmallen finns även exempel på icke-funktionella krav som kan 

användas vid kravformulering, dessa har sammanställts från teorier och tanken 

är att de ska finnas med i kraven om de är aktuella för IT-tjänsten. Mallen för 

krav anses vara så pass generell att den bör fungera för de flesta företag som 

ska formulera krav. Det bör inte spela någon roll vilken typ av produkt företaget 

köper eller säljer samt vilket arbetssätt de följer, utan mallen anses ändå kunna 

användas. 

Utöver de lösningar som författarna har utvecklat med hjälp av insamlad data 

har även andra förslag och tips från kunniga behandlats. Denna information har 

främst valts att inte användas för att det skulle innebära mer resurser och där-

med större kostnader. Till exempel nämnde Scrummastern att det skulle vara 

optimalt att produktägaren hela tiden sitter bredvid en utvecklare och testar un-

der arbetets gång. I en e-postintervju framgick att Respondent C och hennes fö-

retag använder ett testteam som enbart fokuserar på olika tester från företagets 

sida.  

I författarnas fall skulle båda alternativen kräva mer resurser med rätt kompe-

tens. Ännu ett tips från dessa respondenter var att använda effektiva verktyg vid 

utförandet av acceptanstest.  

Detta tips anses kunna vara förslag för framtida utveckling av testprocessen, 

men tanken är att resultatet ska skapa en stabil grund som senare kan vidareut-

vecklas. Författarna anser att det ger större förståelse att kunna förstå grunderna 

om produktägaren testar manuellt innan någon typ av verktyg och därmed mer 

automatiska tester införs.  
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Kvalitetssäkringen som författarna utvecklat i form av en checklista och en mall 

för kravformulering är tänkt att kunna fungera som grund på företag som idag 

antingen saknar en fungerande testprocess eller saknar en testprocess helt och 

hållet. Resultatet av studien är tänkt att användas och få in i rutin av företag och 

därefter bör de analysera och utvärdera för att kunna anpassa och göra testpro-

cessen ännu effektivare. Efter att företag fått in testprocessen i rutin och om de 

har tillgång till resurser kanske företagen i framtiden kan införa exempelvis 

testteam eller effektiva verktyg för att förbättra testprocessen ytterligare.  

5.3 När i arbetet bör testet äga rum i metoden 
Scrum? 
I dagsläget utför företaget SSG alla acceptanstester i pågående sprint alldeles 

innan demomötet, det vill säga då sprinten går mot sitt slut. Nackdelen med 

detta anses vara att då ett ärende inte blir godkänt från produktägarens sida 

överförs det till nästa sprint, även om felet snabbt går att åtgärda av utvecklare. 

Det kan även göra det svårare för utvecklarna att rätta till felet då de inte längre 

har koden aktuell i minnet.  

Framtida önskemål diskuterades med Scrummastern och därefter kunde idéer 

som inte skulle kunna fungera från deras perspektiv uteslutas. Eftersom agila 

metoder och därmed också Scrum kräver nära arbete mellan kund och leveran-

tör är det viktigt att det fungerar för båda parter. Efter intervjun beslutades att 

kontinuerliga acceptanstester skulle fungera för både företaget och leverantören 

och lösningen ansågs vara effektivare än den nuvarande. Majoriteten av e-post-

intervjuerna med kunniga inom Scrum styrker också att kontinuerliga accep-

tanstester, under sprintens gång, är en lämplig lösning.  

Då processkartan över nuläget utformades illustrerades endast de relevanta de-

larna ur studiens perspektiv. Den visar visuellt det som tagits del av genom 

olika typer av datainsamling på ett strukturerat sätt. Efter att ha studerat och 

kartlagt nuläget utvecklades en ny processkarta som visar det utvecklade läget 

där testerna utförs mer effektivt. Processkartan utformades även för att illustre-

rar när testfallen ska formuleras och att acceptanstesterna ska kunna ske lö-

pande, det vill säga då ett ärende är godkänt från utvecklarnas sida. Checklistan 

lades även till som resurs utöver företaget, leverantören och den gemensamma 

testmiljön. Processkartan anses kunna användas som inspiration för agila före-

tag då den visar flödet i testprocessen.  

Processkartan kommer inte ge något värde till företag som arbetar enligt en 

traditionell metod, då dessa har en separat testfas, eftersom kartan illustrerar hur 

tester utförs kontinuerligt under arbetets gång. 

Samtliga delar av resultatet bör hålla för företag som antingen har en testpro-

cess som inte fungerar eller för företag som saknar en testprocess och vill införa 

en från grunden. För företag som har en icke-fungerande testprocess kan resul-

tatet användas som inspiration till förändringar samt eventuellt kunna finna var 

i deras nuvarande process bristerna finns. För företag som helt saknar en test-

process kan samtliga delar av resultatet användas för att sedan vidareutvecklas 

och anpassas till organisationen.  
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Vid överlämnande av resultatet till företaget där fallstudien utförts erhölls posi-

tiv respons där de ansåg att innehållet i checklistan samt mallen för krav var re-

levanta och användbara. Innehållet var inte nytt för dem men de har inte haft 

detta i åtanke vid tester och kravformulering då de saknat detta stöd. Det svåra 

med arbetet anses vara att få in allt i en rutin och därför ansågs resultatet vara 

en bra utgångspunkt för att lösa detta. Risken är annars att saker utförs utan att 

dem reflekterar över det och därmed kan viktiga delar utelämnas. 
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6 Slutsatser 
Syftet med studien var att utvärdera hur och när kvalitetssäkring av leveranser 

på ett lämpligt sätt ska utföras från produktägarens sida i metoden Scrum, där 

problemställningen var att undersöka vilket typ av test som är relevant, hur 

testet ska genomföras och när det bör äga rum.  

Syftet och problemställningarna anses vara uppfyllt och besvarat då författarna 

studerat och dragit slutsatsen att acceptanstest anses vara lämpligt att utföra från 

produktägarens sida i metoden Scrum. Den största anledningen till att detta test 

valdes var eftersom de främst är manuella och fokuserar på användbarhet. I och 

med detta besvarades frågan om vilken testtyp som är relevant vid kvalitetssäk-

ringen.  

Genom en utvecklad checklista besvarades frågan om hur testerna på ett lämp-

ligt sätt ska genomföras från produktägarens sida. I början av projektet bör först 

krav formuleras efter en mall som författarna har utvecklat. De formulerade 

kraven ska resultera i att IT-tjänsterna levereras med hög kvalitet då det ska un-

derlätta vid utförandet av acceptanstester. Därefter ska testfall formuleras uti-

från kraven som sedan är en del av checklistan. Denna bör vara enkel att följa 

då den är strukturerat uppbyggd och beskrivande.  

En processkarta utformades för att visa när acceptanstesterna är lämpliga att ut-

föra, vilka delar som ingår i processen samt vilka resurser som krävs vid utfö-

randet. För att få testprocessen effektivare valdes att införa kontinuerliga accep-

tanstester från produktägarens sida då det ska underlätta vid åtgärd av fel, då ut-

vecklarna nyligen arbetat med IT-tjänsten. Felen ska alltså hanteras direkt istäl-

let för att de hela tiden sjukts framåt i tiden.  

Förslag på fortsatta studier skulle kunna vara att exempelvis undersöka om det 

är lämpligt att delar av acceptanstesterna, från produktägarens sida, genomförs 

automatiskt med någon typ av verktyg. Dessutom skulle vidare studier kunna 

studera om det vore lönsamt och effektivt att införa antingen ett testteam eller 

en produktägare som sitter med utvecklingsteamet och utför kontinuerliga tes-

ter.  

6.1 Slutsatsernas validitet och reliabilitet 
Resultatet av studien anses tillförlitligt för företag i samma situation och med 

samma förutsättningar som företaget SSG. Eftersom alla företag är unika oav-

sett vilken arbetsmetod de följer kommer resultatet dock behöva anpassas, detta 

gäller för både företag som saknar testprocess och som har en icke-fungerande 

testprocess. Fallstudien har utförts på ett företag som nyligen infört Scrum i de-

ras arbete och det observerades att de arbetar enligt metoden likt teorin. Då fö-

retag arbetat enligt Scrum en längre tid tror författarna att de anpassat arbetet 

och lämnar delar av modellen vilket kan göra det svårare att använda resultatet 

då företagen kanske inte är lika öppna för förändringar. Denna lösning bör ändå 

kunna hålla oavsett om företag följer Scrum eller någon annan metod. Detta ef-

tersom acceptanstester främst testar användbarhet ur kundens perspektiv och 

bör vara en prioritering för de flesta företag. 
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 Mallen för krav anses vara generell och bör passa de flesta företag medan 

checklistan med obligatoriska krav för acceptanstest riktas mot företag som säl-

jer eller köper IT-tjänster och kan behöva anpassas till den specifika organisat-

ionen. Även om fallstudieföretaget inte har de resurser som krävs för att införa 

ett testteam kan det vara en relevant lösning för andra företag då de vill kvali-

tetssäkra från produktägarens sida. Processkartan som utvecklats bör kunna an-

vändas som inspiration av de flesta företag som följer Scrum, men eftersom alla 

företag har unika arbetsupplägg kommer kartan inte kunna följas rakt av utan 

den måste utformas efter organisationen.  

6.2 Etiska och samhälleliga aspekter 
Studiens syfte har framförts till samtliga informationskällor i arbetet. Detta för 

att säkerställa att respondenterna frivilligt vill delta i intervjuer och dela den in-

formation de innehar med författarna. Personlig information om respondenterna 

har inte nämnts i rapporten, till exempel har författarna valt att utelämna e-post-

adresser och lämnar över dessa vid förfrågan om personerna samtycker.  
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Bilaga A: E-postintervju med 
produktägare på SSG 
 

Estimatforum, SSG priomöte och Backlog refinement. Skulle du 

kunna förklara lite kort vad dessa innebär och under vilken del av 

sprinten de äger rum? 

 

Estimatforum  

Sker en till två gånger i veckan Det är ett öppet forum där produktägare, ex 

jag eller Kristina eller någon projektledare kommer och beskriver våra 

uppdrag och får dom estimerade av arkitekt och utvecklare i hur mycket tid 

dom tror går åt för att genomföra uppdraget enligt en grov skala. Motivet 

är att ge för att kunna ge ett underlag till beslut om vilka aktiviteter som 

ska genomföras och inte. Tidsestimaten som ges är i form av något som 

kallas T-shirt sizeing och vi har valt storlekarna XS S M och L som 

motsvaras av 1, 5, 15, okänt.  

 

SSG priomöte  

De olika tjänsteägarna och produktägarna på SSG (se vår hemsida för lite 

presentation över de olika tjänsterna) samlas och prioriterar vad som ska 

genomföras i nästa sprint. Frekvensen på möte är alltså 1 ggr/var tredje 

vecka. Så att de userstories som är mest viktiga för verksamheten hamnar 

längst upp på listan. Vi har även denna typ av möte en gång i kvartalet då 

vi försöker "rita kartan" över vad som ska genomföras under närmsta 

kvartalet, men på en grov nivå.  

 

Backlog refinement  
Utvecklare och arkitekt går igenom det som är prioriterat till nästa sprint 

och tittar på de olika userstories ur perspektivet "är det här Ready for 

developement", det vill säga går det att utveckla från den information som 

finns eller saknas något samt gör en bedömning om estimatet för storyn 

som man har fått på estimatforum verkar hålla. Man gör även en grov 

bedömning av hur många storys som kommer att rymmas i kommande 

sprint. Denna utförs en gång inför kommande sprint.  

 

Hur funkar det med releaserna, då utvecklarna är färdiga med 

en userstory i sprinten, har ni tillgång till att se "förändringen" som 

utvecklarna har gjort och därmed kan acceptanstesta från ert kontor 

(alltså innan demon)? Eller måste ni gå till er leverantör för att se 

förbättringen eftersom den ännu inte är releasad?  

- Vi har tillgång till en gemensam testmiljö så vi kan utföra testerna på 

plats från vårt kontor eller var vi nu jobbar för dagen. Och vi har alltid 

hittills haft möjlighet att acceptanstesta innan demo.  
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Vad händer om er leverantör inte skulle kunna releasa det dom 

lovat, vi antar att arbetet går vidare till nästa sprint men får dom inga 

"konsekvenser", till exempel att ni inte behöver betala fullpris som 

överenskommet? Finns det någon gräns på hur mycket leverantören 

kan "ta ut sina svängar" från er sida?  

- Ja och nej. Utvecklarna kan ju bara hålla på så länge som vi säger att det 

är ok. Vi hade ett exempel för ett par sprintar sedan då en funktion var mer 

komplicerad än man trott och det ramverk som hade valts i ett tidigare 

skede inte stödde den nya funktionalitet vi hade velat få in. När det visade 

sig att det drog ut på tiden avsatte jag två dagar för dom att komma till en 

lösning. Annars hade jag tagit bort userstoryn ur sprinten. Men om ni 

menar typ viten/reducerat pris eller liknande så har vi ingen sådan 

uppgörelse för förvaltning. Vissa projekt har haft leveransklausuler men 

som sagt var, inte i förvaltning.  

 

Vi hörde på demo-mötet att du frågade den andra produktägaren 

Kristina om hon testat en tjänst/userstory, hur går dom testerna till 

idag? Görs dom mest på måfå eller finns det någon slags struktur?  
- Dom testas utifrån acceptanstestkriterierna i userstoryn men dom behöver 

ju inte på något sätt vara heltäckande.  

Har du några bra exempel på krav du kan skicka över? vore bra om 

det var rätt typiska krav som ni brukar använda.  

Jag klipper in lite bilder: 

Från backlogen, en av Kristinas krav 
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Ett par av mina (ska med till nästa sprint)  
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Bilaga B: E-postintervju med företag 
som följer scrum 
  

 Vad har du för roll på företaget? 

 

 Hur ser er kvalitetssäkring av utvecklarnas leveranser ut i scrum? 

- Har den förbättrats med tiden? 

 Vad anser ni är de viktigaste delarna att tänka på vid kvalitetssäk-

ring vid leveranser? 

 Hur viktigt anser du att krav och kravformulering är vid kvalitets-

säkring av leveranser? 

- Hur arbetar ni med kraven?  

- I vilken form föredrar du kraven? Muntligt, visuellt eller skrift-

ligt? Varför? 

 Hur mycket tid lägger ni på acceptanstestning? 

 När utförs acceptanstesten på ert företag? 

 Vem utför acceptanstesterna hos er (vilken roll)? 

 Har ni tips (best practice) vid implementering av acceptanstester i 

scrum?  

- Hur skulle du önska att det såg ut? 
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Bilaga C: Processkarta över nuläget 
 

 

 

Figur 14 - Processkarta över testprocessen hos SSG 
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Bilaga D: Processkarta över utvecklat läge 
 

 

Figur 15 - Processkarta över utvecklad testprocess hos SSG 
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Bilaga E: Checklista med krav som 
måste uppfyllas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 - Obligatorisk checklista vid acceptanstest 
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Bilaga F: Checklista med krav som 
kan förbättra kvaliteten 
 

 
 
Figur 17 - Checklista med förbättringskrav 
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Bilaga G: Mall för kravformulering 
 

 

Figur 18 - Formuleringsmall för krav 
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Bilaga H: Mall vid acceptanstest 
 

 

Figur 19- Mall vid acceptanstester som använts som inspiration (Respondent C, e-postintervju) 


