
 
 

 

 

 

 

 

Andreas Nilsson 

 

Analys och förbättring av testprocessen 
för kassasystem hos ett svenskt företag 

 

 

Analysis and improvement of the test process for a  
cash register system at a Swedish company 

 

Informatik  

C-uppsats 

 

 

 

Termin: VT-19 

Handledare: Katarina Groth Jansson 



 
 

Abstract 
Att korrigera fel inom ett system är en kritisk punkt för företag. Om det levereras en produkt med 
brister och buggar som sänker produktens kvalitet får företaget missnöjda kunder och tuffare 
konkurrens. Att låta företag utgå ifrån en testmodell med en fungerande testprocess gör det möjligt 
för företag att hitta och korrigera svagheter inom testprocessen för att minska antalet fel inom 
systemet hos företagen. Denna studie fokuserar kring uppdragsgivaren MoreFlo AB’s testprocess. 
 
Syftet med denna kandidatuppsats inom informatik är att stödja företaget i att förbättra sin 
testprocess och strukturera sina tester på komponentnivå. Detta gjordes med hjälp av en 
enkätundersökning baserat på en utvärderingsmetod från en tidigare studie vilket ska prövas för 
denna studien.  
 
Resultatet av denna studie är en uppdaterad testprocess vilket ska korrigera de svagheter som 
upptäcktes inom uppdragsgivarens testprocess. Denna nya testprocess ger testarna en tydligare och 
strukturerad testmodell vilket kommer gynna företaget när det kommer till systemkorrigering.  
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras problembakgrunden för denna uppsats, syfte, 
målgrupp, de undersökningsfrågor som kommer att besvaras samt avgränsningar med 
uppsatsen. Kapitlet avslutas med en genomgång av GDPR-aspekter på uppsatsen.  
 
1.1 Problembakgrund  
Företag som lanserar eller tillverkar produkter åt konsumenter har ett ansvar att göra kunderna nöjda. 
Jag anser att det är självklart att produkten ska levereras enligt överenskommelse till kunden samt 
prestera som tänkt efter leveransdatumet. Jag tycker det är självklart att produkten ska ha en viss 
grad av kvalité. Under utvecklingsperioden för system, program eller applikationer, kan det 
förekomma fel i designen som inte alltid syns vid lansering till en kund. Det kan förekomma 
”buggar”, en felaktighet i programmet eller systemet som gör att systemet inte gör det är tänkt att den 
ska göra. Därför behöver det att utföras tester, för att utvärdera systemets prestanda. Att se till att det 
inte förekommer några fel och att allt fungerar som det ska.  
 
Ett fel i ett system kan ha stora konsekvenser. Ett exempel är när Disney lanserade deras datorspel 
”Disney’s Lion King” 1994. Det blev en stor hit och det såldes många kopior. Men det fick stora 
problem dagen efter lansering, spelet fungerade inte på deras datorer. Det visade sig att företaget 
hade missat att testa produkten på samtliga datorer som fans tillgängliga för privatpersoner. I detta 
fallet fungerade bara spelet på ett fåtal datorer (Patton, 2001).  
 
För att kunna lyckas måste företag idag prestera och förbättra sig själva konstant för att inte slås ut av 
sina konkurrenter. Samt krävs det all arbetskraft som finns enbart för att hålla sig kvar på sin 
nuvarande position företaget befinner sig på, ännu mer om företag vill komma före sina konkurrenter 
(Görling 2009, s.19-20).  
 
Min uppdragsgivare är företaget MoreFlo AB. Det är ett IT- företag som erbjuder uthyrning av 
kassautrustning och betallösningar för olika event. Företaget gick under namnet AffärsIT fram tills 
2017, då de bytte till deras nuvarande namn MoreFlo AB. Företaget har sedan 2006 utvecklat sina 
egna kassasystem, som fram till 2017 gick under namnet ISUPOS. Företaget döpte sedan om 
systemet till MoreFlo. MoreFlo består utav ett flertal ”moduler”, som består utav ”Använda kassa”, 
”Dagsavslut”, Kortterminal”, Artikelregister” och ”Snabbknappar”. Jag har fått i uppdrag från 
MoreFlo AB att utveckla ett förbättrad testprocess för deras kassasystem. Idag finns flera brister när 
det kommer till testprocessen vilket leder till mer jobb för support och utvecklare. Jag hoppas att 
kunna höja produktkvaliteten till kunderna och minska antal samtal som kommer in till kundsupport 
som handlar om fel på systemet.  
  
Utan en effektiv testprocess för ett system blir det många fel under en längre tid då det inte upptäcks 
i tid. ”kostnaden för att åtgärda fel blir lägre om felet påträffas tidigt i utvecklingsarbetet” (Eriksson 
2008a, s.20).  
 
När en fungerande testprocess finns för testarna hos uppdragsgivaren är tanken att det ska testas 
inom dessa moduler för att leta upp och korrigera buggar/fel i systemet. I nuläget finns inget sådan 
testprocess hos uppdragsgivaren. 
 
Huynh och Segelfeldt (2009) kom i sin magisteruppsats fram till en utvärderingsmetod för att 
undersöka och utvärdera testprocesser. I deras studie undersökte de en befintlig testprocess hos ett 
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företag för att hitta svagheter och orsak för detta. De kom fram till att orsaken till att testprocessen 
brast var att ”Testarbetet följer inte en lämplig testmodell” (Huynh & Segelfeldt 2009, s.40) vilket i 
sin tur ledde till andra brister inom processen. Denna metod kan användas för att hitta dessa 
svagheter.      
 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att stödja företaget i att förbättra sin testprocess och strukturera sina tester på 
komponentnivå. Förhoppningen är också att företag i allmänhet kan få en insikt i hur de kan 
strukturera testprocesser.    
   
1.3 Målgrupp 
Uppsatsen riktar sig till att hjälpa testare med att förbättra deras testprocess.  
 

1.4 Undersökningsfrågor 
Uppsatsens empiriska del inriktar sig på en undersökning och utvärdering av testprocessen i 
MoreFlo. De frågor som ska besvaras ha varit: 
 
1. Vilka styrkor och svagheter finns i den nuvarande testprocessen? 
2. Hur bör en ny testprocess se ut hos företaget? 
 
1.5 Avgränsning  
Denna undersökning gäller för Windows versionen av kassasystemet, då det finns som applikation 
för IOS. Varför enbart Windows versionen är för att uppdragsgivaren ville förbättra processen bara 
för just den delen. Jag kommer att endast fokusera mig på testarnas avdelning, utvecklarna kommer 
inte att räknas med då problemet ligger kring testarnas process när det handlar om själva testningen.  
 

1.6 Etiska överväganden inkl GDPR-hänsynstaganden 
När det kommer till känslig data från användare och deltagare, i en undersökning där enkäter eller 
intervjuer ingår i datainsamling är det väldigt viktigt att hantera data rätt samt låta de deltagande veta 
vad det är som gäller med den information som ges ut. Liknande gäller också för företag om 
examensarbete eller liknande utförs hos dem. Det är viktigt att inte ge ut känslig information och 
främst fel information. Det måste vara klart vad som är okej att dela ut samt granska de lagar som 
gäller med företag.  

Sedan 2008 gäller ”allmänna dataskyddsförordningen” (GDPR, The General Data Protection 
Regulation) och har i syfte att ”skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter 
så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras” (datainspektionen, 2019). 

I artikel 7.1 står det tydligt att ”den personuppgiftsansvarige har en uttrycklig skyldighet att styrka de 
registrerades samtycke” (Datainspektionen 2018, s. 21). Det betyder att jag som intervjuar 
testpersonerna och som har gjort enkäter har ansvaret att bevisa att deltagarna har godkänt att delta i 
denna undersökning. Detta sker med hjälp av en samtyckesblankett tillsammans med ett 
informationsbrev för att säkerställa att deltagaren känner till vad den ger sig in på.  

Patel och Davidson (2011, s.62) tar upp etikregler som gäller när det kommer till att samla in data 
från deltagare. Samtliga krav finns även att hämta från vetenskapsrådets hemsida. 
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”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” 
(Patel & Davidson 2011, s. 63). Som tidigare nämnt blir detta lösts med hjälp av ett informationsblad 
som lämnas över till deltagaren precis före intervjun eller enkät.  

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” (Patel & Davidson 
2011, s. 63).  Detta krav blir godkänt genom att i medgivandeavtal skriva att de under loppet av 
intervjun eller enkäten avbryta när det passar.  

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (Patel & 
Davidson 2011, s. 63). Detta behandlas genom att förvara all data på en laptop med lösenord samt 
med”2-stegverifikation” där extra säkerhet implementeras på systemet.  

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” (Patel & 
Davidson 2011, s. 63). Menas med att den insamlade data jag har fått från mina deltagare endast får 
användas för min undersökning.  

För denna studie har jag givit alla deltagare för intervjuer och enkäter ett informationsblad (bilaga 4) 
där deras rättigheter presenteras. Där står bland annat att all data som antingen spelas in eller 
antecknas enbart kommer vara för denna studien och ingenting annat. När studien är fullgjord 
kommer all tillhörande data att förstöras.  
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2 Litteraturöversikt 
Detta kapitel presenterar de teorier som ingår för att kunna förstå den utvärderingsmetod som 
presenteras i bilaga 2. Jag har främst använt mig utav kunskap och hänvisningar baserade från fakta 
och litteratur från författaren Ulf Eriksson, då det blev tidsbrist under uppsatsarbetets gång. Ulf 
Eriksson är en mycket känd författare när det kommer till IT och i detta sammanhanget test av 
mjukvara. Ulf Erikssons böcker har även använts under universitetsundervisningar för kurser inom 
IT på Karlstads Universitet.   

2.1 Krav  
 Eriksson (2008b, s.24) skriver krav enligt följande ”Ett krav är en önskvärd egenskap eller funktion 
hos ett IT-system”. Han beskriver ordet ”krav” som ett ord som kanske inte är det bästa. Han 
beskriver det mer som ”förhandlingsbara önskemål” då förhållandet för att uppnå kravet hela tiden 
förändras. Det beror på projektets budget, antalet tillgängliga personer för projektet och hur lång tid 
det kommer att ta att fullgöra kraven. Vilka olika typer av krav som finns och innebörden av en och 
varje kommer att förklaras vidare i nästa delkapitel.  

 

2.1.1 Funktionella krav 
Funktionella krav innebär vilka funktioner som systemet ska kunna utföra. Generellt med tydliga in 
och utdata. Med instruktioner där det tydligt står vad som ska göra och vad som senare kommer att 
förväntas av agerandet i systemet (Eriksson 2008b, s. 43). 

2.1.2 Icke-funktionella krav 
Då funktionella krav beskriver vad systemet ska göra, beskriver icke-funktionella krav på vilket sätt 
systemet ska fungera, eller snarare hur systemet ska fungera. Den fyller en viktig funktion 
tillsammans med de funktionella kraven då de icke-funktionella kraven beskriver prestandan, 
användbarheten, tillförlitlighet samt underhållbarheten inom systemet (Eriksson 2008b, s.44). 

2.2 Testprocess 
Eriksson (2008a, s. 89) skriver att en testprocess ska beskriva hur testarbetet ska bedrivas, på ett 
effektivt sätt. Vilka som är inblandade i processen, på vilket sätt och när det ska ägnas åt själva 
arbetet. I denna process delas arbetet upp i olika faser i form av testnivåer. Det beskrivs mer utförligt 
under kapitlet 2.2.3. 

Rubrik: Förväntat resultat 
Test av obligatoriska fält: 
Varugrupp måste vara ifyllt 
 

N: Felmeddelande om att fältet måste fyllas i 
S: inget fel 
 

Figur 1. Ett exempel av krav ifrån testfalldokumentet av uppdragsgivaren. ”Varugrupp måste 
vara ifyllt”, här är indata som ”en ny artikel”, fast utan en vald ”varugrupp”. Utdata för den 
norska kassan (N) ska vara ett felmeddelande och på den svenska kassan (S) ska inget 
felmeddelande komma fram. 
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2.2.1 Testning 
Eriksson (2008a, s.16) skriver detta om test ”the process of exercising software to verify that it 
satisfies specified requirements and to detect errors” vilket han tycker är en utmärkt förklaring som 
sammanfattar bra vad det innebär med att testa system. Pol et al. (2002) definierar testning som 
följande: 

Testing always means comparing. It requires an item that is to be tested and terms of reference 
with which the item must comply. Testing satisfies the need for information about the difference 
between the item and the requirements. (Pol et al. 2002, s.3). 

Jämförande med systemet från nuvarande skick med kravspecifikationen är ett måste för att uppnå ett 
fungerande system och som mäter med kraven som förväntas utav systemet.  

Hög kvalitet kan uppnås om systemet möter kraven på systemet. Testerna som utförs på systemet kan 
fungera som rekommendation för att uppnå bra kvalitet på systemet. Test utförs för att hitta brister i 
systemet (Pol et al, 2002, s.4).  

2.2.2 Målet med test 
”One of the fundamentals of quality is that prevention is better – and above all cheaper – than 
detection and correction” (Pol et al. 2002, s. 8). De menar att det är mycket bättre att förhindra felen 
innan de uppstår istället för att åtgärda fel som redan är inne i systemet när systemet redan används. 
Eriksson (2008a) säger att ju senare ett fel upptäcks, desto dyrare blir det att fixa felet. Därför är det 
viktigt att upptäcka felen tidigt, då det inte behövs att gå in i ett flertal funktioner för att rätta till 
felet. En anledning till att det blir dyrare är att det kan ta längre tid att ändra felet om det förekommer 
i flera områden som testfall och programkod. Det går betydligt fortare om det snabbt kan rättas till 
före det har gjorts tidigare arbeten redan (Eriksson 2008a, s.20).  

2.2.3 Testnivåer 
Det finns olika typer av testnivåer, eller testfaser. Exempel på dessa är Systemtest, Integrationstest 
och Komponentstest (Eriksson 2008a, s. 97).   

2.2.3.1 Systemtest 
Systemtest används för att avgöra om systemet uppfyller de funktionella och tekniska kraven för 
systemet (Pol et al. 2002, s.17). Det består utav flera testtekniker och tar oftast ett par veckor att 
fullgöra. Här testas hela systemet som en enda helhet. Här kan användningen av en kombination utan 
testfall, ad hoc – tester, checklistor och black box – testning (Eriksson 2008a, s.111).  

2.2.3.2 Integrationstest 
Här används integrationstest för att hitta fel i systemet när det kommer till 
kommunikationsgränssnittet. Komponenterna sammanfogas till allt större och större komponenter till 
dess att systemet är färdigt (Eriksson 2008a, s.106). 

2.2.3.2 Komponenttest  
Detta förklarar även termen komponentnivå. Vanliga namn för komponenttest är modultest, 
enhetstest och programtest. Här är det vanligast att utvecklaren utför komponenttesterna, men testare 
utför dessa också vid vissa fall. Här testas de minsta beståndsdelarna utav systemet, som även kan 
kallas för komponenterna eller modulerna av ett system (Eriksson 2008a, s.97). 
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2.2.4 Utföra testsessionen 
2.2.4.1 Testfall 
”Ett testfall är data eller en situation som exekverar systemet i syfte att testa en särskild egenskap” 
(Eriksson 2008a, s.52). Ett testfall beskriver steg för steg hur testet ska genomföras. Det kan handla 
om att testaren vill testa att en sammanfattad rapport från en kassa visar rätt information, att den 
exempelvis ska innehålla ”Antal kvitton”, ”Antal lådöppningar”, ”Totala försäljningssumma” o.sv. 
Ett exempel på testfall kan vara följande: 

ID 14 
Rubrik Spara kund 
Förberedelser Starta säljstödsystemet 
Teststeg 1. Välj kundmodul 

2. Ange kunduppgifter 
3. Klicka på knappen spara 

Förväntat resultat Ett felmeddelande visas i programmets 
statusrad. Meddelandet lyder: ”Kunden är 
sparad” 

Det som är bra med testfall är att det är väldigt strukturerat, som i sin tur ger en bra grund för 
testrapporter. Detta gör också att det är lättare för utomstående att sätta sig in i miljön och komma 
igång fort med vad som ska göras. Det som är mindre bra med testfall är att det lätt kan bli många, 
beroende från system till system. Eriksson (2008b, s.251) skriver att det är sällan det handlar om 
testfall under 100, snarare testfall som ligger mellan 300 och 3000. Beroende från företag till företag 
och system till system. För att lindra detta kan testaren komplettera detta med hjälp av Ad hoc – 
tester och checklistor. Testaren kan även ta hjälp av testverktyg för att göra det lite enklare om 
testaren vill utföra flera testfall (Eriksson 2008b, s. 251).    

2.2.4.2 Checklistor 
Checklistor lånar flexibilitet ifrån ad hoc-testning och struktur från testfall. Eriksson (2008b, s. 252) 
skriver att även om testfall förekommer under testning kan det hända att det missas saker som 
testaren vill testa i ett system. Innehållet för en checklista brukar vara många korta testinstruktioner. 
En fördel med att använda sig av checklistor är att det är lätt att ta fram, nackdelen är att det inte är 
lika strukturerat som med testfall. Just därför skriver Eriksson (2008b, s.252) att det ses som ett 
tillägg till testfall.   

ID Test Resultat Beskrivning 
av resultat 

Datum Signatur Felrapport 

A1 Kvitto ska 
inte gå att 
skriva ut 
när kassa är 
öppen 

Fel Kvitto gick 
att skriva ut 

ååmmdd AN  

A2 Hjälp finns 
för varje 

Ej testat     

Figur 2. Ett exempel på testfall från Eriksson 2008a. 
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fönster och 
för varje 
fält 

B1 Ta ut 
kvittokopior 

OK Kassan gav ut 
ett exemplar 
av kvittot 

ååmmdd AS  

 

2.2.5 Testmetoder 
2.2.5.1 Positiva tester 
”Positiva tester testar att systemet fungerar som det ska när man inte pressar systemet till dess 
gränser” (Eriksson 2008b, s. 254). Här vill testaren testa att systemet gör som det är designat att göra, 
att det blir det resultat utvecklaren hade förväntat sig som en användare i systemet. Den normala 
funktionaliteten ska fungera helt felfritt.  
 
Exempel på positiva tester: 

 Normala, giltiga, tillåtna värden i inmatningsfällt 
 Ange datum 2004-02-29 (giltigt datum, skottår) 

 
2.2.5.2 Negativa tester 
”Negativa testfall testar systemets beteende utanför den normala användningen och pressar därmed 
systemet” (Eriksson 2008b, s.254). Här vill testaren se att systemet kan hantera samtliga fel som 
användaren gör och om systemet gör det på rätt sätt, att rätt felmeddelande kommer upp och att det 
inte kraschar. Händelser som utvecklarna inte har tänkt på och de tester där testaren testar systemets 
hantering kring ouppfyllda krav eller situationer (Eriksson, 2008a).  

Exempel på negativa tester: 
 Söka på en kund som inte finns i registret  
 Ange datumet 2005-02-29 (Ogiltigt datum, inte skottår) 

 
2.2.5.3 Black-box testning 
Black-box testning innebär att testaren inte känner till miljön i systemet och bara tänker på vad för 
data du matar in i systemet och vad utdata från systemet blir. Ett exempel på detta är att testaren utför 
ett gränsvärdetest. Testaren ser vad som händer när fel värde matas in när ett textfält förväntar sig ett 
värde mellan 1 – 10. Gränsvärde här blir talen 0 1 2 9 10 11. Vad händer när talet 11 skrivs in 
istället? (Eriksson 2008b, s.255). 
 
2.2.5.4 White-box testning 
Innebär att testning utförs riktad mot kodsatser i systemet. Här testas det och ser till att koden 
fungerar som det ska, koden ska exekveras minst en gång för att säkerställa att allt är bra (Eriksson 
2008b, s.81) 
 
2.2.5.5 Ad hoc test 
Ad hoc-testning innebär att testaren testar ett system helt utan testfall, alltså utan dokumentering eller 
planering. Ad hoc-testning utförs först efter att de huvudsakliga testerna har gjorts då detta inte är 
lika strukturerat. Här testar testaren alla de funktioner som tros kommer att användas av användaren i 

Figur 3. Ett exempel på checklista med hjälp av testfallsdokument från uppdragsgivaren 
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framtiden. Fördelen är att det går att hitta många fel i systemet med hjälp av ad hoc-testning, 
nackdelen med denna metod är att det är svårt att göra om orsaken till hittad fel. Då det inte finns 
några anteckningar som beskriver hur detta skedde. 

Testrapporterna från ad hoc-testning skrivs precis som vid planerade tester. Dessa rapporter kan 
brista i kvalitet då testaren inte är säker på om felet som kom upp beror på något som hände tidigare 
under testets gång eller precis när du fick upp felet. Eriksson (2008b) skriver att testaren borde 
upprepa de felen hen har fått för att säkerställa att det faktiskt är ett fel i systemet.  I detta fall blir det 
svårt då det inte finns testfall.  ”Om man inte kan upprepa felet är det nästan ingen ide att skicka 
felrapporten till utvecklaren” (Eriksson 2008b, s. 252).   

2.2.5.6 Regressionstestning 
Regressionstestning innebär att testaren testar om det förekommer fel efter att hen har ändrat 
någonting inom själva systemet. Ursprunget kommer ifrån ordet regrediera, vilket betyder att själva 
systemet är i sämre skick än vad den var före uppdateringen av systemet. Dessa fel brukar också heta 
med andra ord ”förbättringsförsämringar” för att lättare förstå innebörden med att ”regrediera” 
(Eriksson, 2008b). 

2.2.6 Testplan 
Testaktiviteterna måste på ett sätt eller annat antecknas och planeras, annars riskerar det att tappa sitt 
värde (Holmberg, 2016, s.13). Holmberg definierar testplanen enligt följande ”A document 
describing the scope, approach, resource, and schedule of intended test activities” (Holmberg 2016, 
s.11). Med andra ord är det planering för hur det ska gå till väga när det kommer till att utföra alla 
testerna inom testprocessen. Det viktiga med testplanen är att se till att aktiviteterna som är 
nödvändiga för processen är utförda på ett tillfredsställande sätt (Holmberg 2016). 
  
I testplanen ska det stå vad det är som ska testas, vilka verktyg, programvara och i vilken miljö det 
ska testas i. Det ska sedan gå in på hur testet ska utföras (Eriksson 2008a, s.122). Testplanen är till 
för att beskriva tillvägagångsättet för det som ska testas. Det används även för att kommunicera med 
resten av sitt lag som arbetar med detta specifika fall. Då alla förstår vad som kommer hända och om 
det är något som saknas för att fullgöra sina tester.  
 
Eriksson (2008a, s.124) tar upp att det finns ett flertal standarder när det kommer till testplaner. En 
av dessa organisationer som ger ut standarder inom systemutveckling är IEEE, som har lanserat en 
standard som heter IEEE 829, vilket är Standard for Software Test Documentaion.   
Erikssons beskrivning på vad en bra testplan ska innehålla: 
 

 Unik identifierare av testplanen: En beteckning vilket gör att läsaren förstår att dokumentet 
är till för ett specifikt sammanhang. Här beskrivs den anledning som finns för att utföra 
testerna 

 Inledning: Ger läsaren en grundläggande översikt över dokumentet. 
 Testobjekt: Här beskrivs vad som ska testas. 
 Omfattning: Här beskrivs vilka typer av tester som kommer att utföras, ”positiva tester”, 

”negativa tester” o.sv.  
 Avgränsning: Vad som inte kommer att testas när det kommer till funktioner inom systemet. 
 Tillvägagångsätt: Beskriver det angreppsätt, testverktyg och testaktiviteter som kommer att 

användas. Även hur felrapporteringen kommer att gå till.  
 Start- och slutkriterier: Avgör när test kan börja samt avslutas. 
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 Avbrytande- och återupptagandekriterier: Avgör när testerna ska avbrytas och påbörjas 
igen. 

 Testresultat: Även testdokumentation, beskriver vilka dokument som tas fram under arbetet. 
 Testaktiviteter: Här beskrivs de aktiviteter som kommer att utföras för planering, 

genomförande samt uppföljning av test. 
 Testmiljö: I den miljö testerna kommer att genomföras beskrivs önskemål och krav för detta. 

Om avgränsningar förekommer till skillnad från den vanliga testmiljön beskrivs detta här. 
 Ansvar: Vilka personer som har ansvarar för olika delar utav testarbetet. 
 Resurs- och utbildningsbehov: Vilka personer som kommer att vara inblandad i processen, 

med roll, organisation och avdelning. 
 Tidplan: Beskriver tiden för planering, testgenomföring samt uppföljning av testarbetet.  
 Risker och beredskap: Identifierade risker med åtgärdsplan. 
 Godkännande av testplanen: Namn och roll på den person som har godkänt testplanen. 

 
2.2.7 Felrapport 
Felrapporten fungerar som en hjälpande hand när det kommer till att snabbt hitta och åtgärda fel som 
kommer upp under testningen (Eriksson, 2008a, s.150).  

Identitet 14 
Rubrik Gick ej att spara kund 
Felbeskrivning  Teststeg: 

1. 
2. 
3. 
4. 
 
Förväntat resultat 
 
Verkligt resultat: 
 
Ytterligare Info: 
 

Systemdel Kund 
Öppnad av Ulf Eriksson 
Prioritet Hög 
Allvarlighetsgrad Allvarlighetsgrad 1 
Prioritet Hög – åtgärdas omedelbart 

 

 
2.2.8 Testrapport 
Testrapport används för att sammanfatta resultatet som testarna fick efter att ha avslutat testerna. Här 
kan den ansvarige rekommendera vad som ska hända härnäst, till exempel att fortsätta testa eller att 
sätta systemet i drift. Viktiga dokument för testrapporten är testdagboken (om det har införts i 
testgruppen) och felrapporten där det sammanfattas all data som testare har samlat åt sig (Eriksson, 
2008a, s.175). Nedan kommer vanligt förekommande punkter som kan användas för framtida 
testrapporter: 

Figur 4. Exempel på en felrapport från Eriksson (2008a). 
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 Unik identifierare: En tydlig betäckning som gör det möjligt för läsaren att förstå 
sammanhanget med dokumentet. 

 Sammanfattning och rekommendation: En kort beskrivning av hur själva testningen gick 
till. Rekommendation gäller om vad som ska göras härnäst. Fortsätta testa, eller sätta 
systemet i drift exempelvis.  

 Genomförande/tillvägagångsätt: Beskriver vilket sätt testerna utförs. Med ad hoc – test, 
eller andra testtekniker. Om så, hur då? 

 Resultat: Här beskrivs alla fel som har hittats under testets gång.  

 Funktioner och egenskaper som ej har testats: Här beskrivs de delar av testet som var 
tänkt att utföra men av någon anledning inte gjordes.  

 Erfarenheter: Här dokumenteras alla lärdomar som testarna fick från testningen, bra och 
dåliga.  

 Referenser: Här refereras det till de dokument som har använts, som testfall, testplanen och 
testdagboken. Hänvisas med filnamn och sökväg i en tabell.  

 Teststatistik: Här antecknas olika mätetal från testningen. Exempel hur många fel med 
svårighetsgraden 1 som upptäcktes. Allvarlighetsgrad 1 är ett kritiskt fel, medan 
allvarlighetsgraden 5 är ändringsförslag.  

 Genomförande aktiviteter: Beskriver vilka testaktiviteter som genomfördes, med hur 
många dagar det tog respektive hur många dagar som var planerade.  

 Godkännande: Här skrivs namnet och rollen för den personen som godkände rapporten med 
datum för signatur. 

2.3 Kvalitet   
Eriksson (2008a, s.23) beskriver kvalitet inom termen ”kvalitetssäkring”, som ett organisationsarbete 
inom det utvecklade systemet för att uppnå hög kvalitet. Ett system med hög kvalitet nås inte med 
enbart testning av systemet. Det krävs en noggrann kravspecifikation över systemet som gör att det 
byggs in tidigt i systemet innan felen uppstår. Vad som kan göras för att uppnå högre kvalitet inom 
ett system är att införa: 

 En testprocess 

 En kravhanteringsprocess 

 En namnstandard som ska användas av utvecklarna 

Edgren (2011) skriver att kvalitetsegenskaper ”describe attributes that most software benefit from” 
(Edgren 2011, s. 15). Han skriver att det kan användas till allt ifrån detaljer till hela systemet.  

Pol et al. (2002, s.11) säger att det inte finns något enkelt sätt att prata om kvalitet i ett system. Det 
borde införas ett standardiserat sätt att beskriva och mäta kvalitet. Detta kan göras genom att 
presentera flera olika kvalitetsegenskaper. Detta ledde till att ISO (International Standard 
Organization) och IEC (International Electrotechnical Commission) kom fram till en standard för 
kvalitetsegenskaper (ISO9126-1). Dessa egenskaper är följande:  

 Functionality: Att systemet ska innehålla de funktioner som uppfyller krav och behov under 
användning. Inom functionality ingår följande egenskaper: 

o Suitability 
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o Accuracy 
o Interoperability 
o Security 
o Functionality compliance 

 Reliability: Att systemet ska hålla en viss grad av prestanda när det, under specifika behov, 
används. Inom reliability ingår följande egenskaper: 

o Maturity 
o Fault tolerance 
o Recoverability 
o Reliability compliance 

 Usability: Att systemet ska vara attraktivt, användbart, förståeligt samt instruerande av 
användare under angivna förhållanden. Inom usability ingår följande egenskaper:     

o Understandability 
o Learnability 
o Operability 
o Attractiveness 
o Usability compliance 

 Efficiency: Systemets förmåga att ge användaren tillräckligt med prestanda beroende på hur 
mycket av systemet som används. Inom efficiency ingår följande egenskaper: 

o Time behavior 
o Resource behavior 
o Efficiency compliance 

 Maintainability: Systemets förmåga att bli manipulerad av användaren vid anpassning eller 
förbättring av miljön samt rätta fel som användaren gör. Inom maintainability ingår följande 
egenskaper:  

o Analyzability 
o Changeability 
o Stability 
o Testability 
o Maintainability compliance 

 Portability: Systemets förmåga att flytta sig själv från en miljö till en annan. Inom Portability 
ingår följande egenskaper:  

o Adaptability 
o Installability 
o Co-existence 
o Replaceability 
o Portability compliance 

2.4 Utvärderingsmetod från Huynh och Segelfeldt (2009) 
Litteraturkapitlet ligger som stöd till den utvärderingsmetod som kommer att användas för att 
besvara uppsatsens undersökningsfrågor; detta samband fördjupas mer utförligt i kapitel 3.6.1. 
Denna utvärderingsmetod kommer från en magisteruppsats från Högskolan i Borås av författarna 
Carrie Huynh och Martin Segelfeldt. Resultatet av deras uppsats blev en utvärderingsmetod för 
testprocesser. Denna metod består av ett flertal kriterier, i vilket detta litteraturkapitel bidrar med att 
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ge en grundläggande förklaring för läsaren att kunna orientera sig i uppsatsens analysmetod samt 
resultat av den nu föreliggande tillämpningen av denna metod.  
 

2.5 Observationer av betydelse för denna undersökning 
Kapitel 2 ska ligga som en grund för att förstå och bearbeta de testprocesser som identifieras hos 
företaget i denna uppsats. Kapitel 3 som utvecklar metodanvändningen samt under uppsatsens gång 
samt kapitel 5 som analyserar resultatet utifrån Huynhs och Segelfeldts (2009) utvärderingsmetod 
ska med hjälp av kapitel 2 förklara och bearbeta olika termer och kriterier för att ge en bättre 
förståelse. Kapitlet bidrar till att förstå de kriterier som kommer utifrån Huynh och Segelfeldt (2009) 
utvärderingsmetod som kommer implementeras till den framtida testprocessen hos uppdragsgivaren.  
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3 Metod  
Kapitel 3 presenterar studiens tillvägagångsätt. Det beskrivs hurdan processen kring datainsamlingen 
gick till, en guide till en bra intervju samt hur reliabilitet och validitet kan tillämpas på ett positivt 
sätt i en studie. 

3.1 Insamling av data 
Bakgrundsteorin har insamlats genom en litteraturöversikt, för både kapitel 2 och 3. Kurslitteraturer 
samt böcker från universitetets bibliotek användes för detta kapitel. Intervjuer har gjorts på två 
testare hos uppdragsgivaren för att få ett bättre underlag kring företagets nuvarande testprocess som 
helhet. Samt har det skett en studie av uppdragsgivarens system och studie av deras nuvarande 
textdokument (excel).  

3.2 Bekanta sig med systemet   
För att förstå vad det är jag ska arbeta med under denna studie måste jag bekanta mig med det system 
som min uppdragsgivare använder sig av. Kassasystemet heter MoreFlo, som skapades av MoreFlo 
AB 2006. Detta görs med hjälp av att installera en enklare version av mjukvaran på min egen laptop 
Dell XPS13.    

3.3 Vetenskaplig metod 
Uppdragsgivaren hade, som jag uppfattar det hela en ostrukturerad ”testmiljö”. Det var också svårt 
att förstå hur de arbetade. Därför valde jag att göra en förstudie, se mer om denna i avsnitt 3.4. I 
förstudien valde jag en kvalitativ forskningsansats där jag har använt mig av intervjuer och 
analyseringstolkningar för att samla och bearbeta information (Patel & Davidson, 2011).  

Efter förstudiens genomförande behövde jag utvärdera nuvarande testprocess då den framstod som 
otydlig eller obefintlig. Detta gjordes med den metod som beskrivs i avsnitt 3.6. Här valde jag att 
använda en enkätundersökning då den verkade vara mest lämpad Huynh och Segelfeldt (2009) -
metoden. Detta är ett exempel på en kvantitativ studie enligt Patel och Davidsson (2011) där data 
samlas in och bearbetas från tabeller med hjälp av siffor i detta fall med enkäter. I en undersökning 
önskas alltid att uppnå en viss grad av mättnad, att forskaren inser att det inte krävs mer insamlade 
data för att bidra med mer kunskap SBU (2017). Då uppdragsgivaren enbart hade 2 testare 
uppfylldes inte denna nivå av mättnad som önskad, då den önskade mängden deltagare helst ska vara 
minst 5 deltagare. Då det inte handlar om mättnadnivå gäller det om en totalundersökning. Där 
resultatet av en totalundersökning är att samla in nödvändig information med den resurs man har 
tillgänglig. Man undersöker hela populationen.  

3.4 Förstudie 
För att få en bättre förståelse kring hurdan det går till hos uppdragsgivaren kring testning av systemet 
MoreFlo bestämde jag mig för att utföra intervjuer, se bilaga 5. Intervjutekniken används när 
information vill fås ut av önskade personer, genom att ställa frågor till en respondent (Patel & 
Davidson, 2011). Jag valde att spela in intervjuerna då det underlättar anteckningsprocessen samt att 
det minskar risken för att det blir fel i efterhand med analysen. Detta gjordes med hjälp av en 
mobiltelefon, OnePlus 3. Före varje intervju fick deltagaren ett informationsblad med behörig 
information kring studien, se bilaga 3. Samt en samtyckesblankett de fick skriva på, se bilaga 4. 
Intervjuerna höll till i en privat lokal inom företagets område i Karlstad.  
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Strukturen för intervjun blev att jag valde att hålla mig till en låg grad av standardisering, vilket blev 
tre frågor som jag skulle ställa till personerna, som går att läsa i bilaga5. Har jag hög grad av 
standardisering blir det enkäter, vilket jag kommer använda mig utav senare. Genom att hålla mig 
inom de tre huvudfrågorna kunde jag ställa fler frågor som inte blev besvarat eller ställa följdfrågor 
om det kom upp något jag ville veta mer om (Patel & Davidson, 2011, s.75). Frågorna ställdes på ett 
sådant sätt att det inte räckte med ett enkelt ja eller nej, utan att det innebär att frågorna är helt öppna. 
Vi lämnar svarsutrymmet helt fritt för personen i fråga. 

Deltagarna i intervjun arbetar inom supportavdelningen. De har idag en person som är testansvarig, 
som utför alla tester som ska köras på systemet. Är den personen upptagen går det över till den 
person som var testansvarig före den nuvarande testansvarige. Därför skiljer intervjufrågorna åt lite 
då jag ville få ut annan information gällande den nuvarande testansvarige och den dåvarande 
testansvarige.   

Viktigt att tänka på när det kommer till intervjuer är beteendet mot den personen som har gått med på 
att delta i intervjun. Det kan lätt bli att den intervjuade personen blir påverkad kring hur hen blir 
bemött under intervjun. Om intervjuaren ger ifrån sig mycket negativ energi kan detta leda till att den 
intervjuade personen blir obekväm och detta kan leda till att intervjuaren som stället frågorna inte får 
ut den önskade informationen hen hade önskat (Patel & Davidson, 2011, s.81). 

3.4.1Sammanställning av intervjuerna 
Intervjupersonerna hade mellan 1 – 2 års erfarenhet med testning på företaget de arbetar hos. De 
hade ingen utbildning när de kommer till testning. De har båda två lärt sig själv eller från sitt jobb via 
erfarenhet. För det mesta får testarna information kring testningen från utvecklarna via email eller 
telefon. Under själva testningen är det inga riktlinjer eller mallar som de följer, de följer främst efter 
magkänsla kring vad kunden kommer att potentiellt göra i systemet och testar utefter det. De 
antecknar sedan ner hur testet gick på datorn för att sedan skriva in det i deras 
ärendehanteringssystem Redmine. Från intervjuerna fick jag en bättre grund kring vad testarna gör 
när det kommer till testning av systemet. Det klargjorde mer nu att det var en huvudtestare som har 
huvudansvaret för testerna, när denna person blev upptagen är det en annan person på företaget som 
hoppar in och tar över.  

3.5 Testprocess i nuläget 
Figur 5 nedan kartlägger testprocessen som den ser ut idag. Intervjuerna gav ej svar på frågan hur 
testprocessen gick till. Därför fick jag i efterhand fråga en av testarna hur den nuvarande processen 
såg ut. Resultatet av detta redovisas här nedan.  
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3.6 Analysmetod 
Analys av data för denna studie sker med hjälp av att bearbeta resultatet ifrån enkäterna.  

3.6.1 Utvärderingsmetod 
Metoden som kommer från Huynh och Segelfeldt (2009) är utvecklad med spårbarhet till Cronholm 
och Goldkuhl ”Handlingsbara IT system” där de har utvecklat en utvärderingsmetod anpassad för 
informationssystem. Huynh och Segelfeldt har i tre steg prövat sin egen metod för just utvärdering av 
testprocesser genom empiriska testfall. Jag anser därför att Huynh och Segelfeldts metod är 
användbar.  

Utvärderingsmetoden består utav 69 kriterier som kommer utifrån Huynh och Segelfeldts resultat 
från deras resultat. Kriterierna är uppdelade i olika grupper vilket deltagarna i utvärderingsmetoden 
inte visste om. Dessa grupper är följande: 

Figur 5. Visar den nuvarande testprocessen hos uppdragsgivaren. Gjort med hjälp av 
programmet 2c8. 
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 Planering: Här gäller det planering före, under och efter testning av systemet. Sådant som 
dokumentering av test, strategi för testningen, beskrivning av testet o.sv.  

 Riskhantering: Handlar om riskmedvetenhet gällande testningen. 

 Granskning: Handlar om att läsa andra testares dokument. 

 Testfall: Gäller strukturen för testfallen, hur det ska framföras, riktlinjer, struktur o.sv. 

 Testtekniker: Vilka testtekniker som används under testerna. 

 Beställare: Gäller testrapport till den som efterfrågade testet, alltså utvecklarna.  

 Övrigt: Gäller övriga kriterier som inte har en egen kategori.  

Värdepoäng: Kriterierna värderas av testarna med hjälp av poäng från 0 till 3.  

0 = Ej uppfylld: Ett kriterium vars innehåll varken har beaktats eller behandlats anses vara ej            
       uppfylld 

1 = Beaktat: Ett kriterium vars innehåll har diskuterats under testprocessen men som              
      inte/knappats vidareutvecklats anses vara beaktat. 

2 = Delvis uppfylld: Ett kriterium där delar av kriteriets innehåll har helt uppfyllts anses vara      
       delvis uppfylld 

3 = Helt uppfylld: Ett kriterium vars innehåll har fullständigt behandlats anses vara helt uppfylld.  

Kriterierna är även prioriterade, beroende på vilken effekt de har på systemet under testprocessen. 
Nedan följer prioriteringarna med sina respektive poäng 1 till 3. Denna grad av prioritering visste 
inte deltagarna om.   

Låg = 1 

Medel = 2 

Hög = 3 

Syftet med denna utvärderingsmetod är att identifiera brister samt svagheter inom testprocessen hos 
uppdragsgivaren med hjälp av att förenkla statistikframtagningen (Huynh & Segelfeldt 2009, s.54). 
Med poängsystemet blir det lättare att se hur pass effektiv en specifik kategori inom testprocessen är.  

För att få fram ett resultat från utvärderingsmetoden multiplicerades kriteriets värderingspoäng med 
prioriteringspoängen. Summan av detta blir den totala poängen av det kriteriet. Detta görs för varje 
enskilt kriterium. Den totala summan slås ihop inom varje kategori, Planering, testfall, testtekniker 
o.sv.   

Exempel: För att beräkna ut poängen av kriterier ”Framtagna testfall täcker alla väsentliga områden 
av systemet” som har påverkningsgraden ”Hög” med värderingen ”2” blir resultatet 3x2 = 6.  
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3.7 Validitet & Reliabilitet  
Från Patel och Davidson (2011) tar de upp att bra validitet samt reliabilitet är viktigt i en forskning. 
Att nå en hög validitet syftar på att data som mäts, ska ha ett syfte/är relevant med själva arbetet, ”Vi 
undersöker det vi avser att undersöka” (Patel & Davidson 2011, s.102). Hög reliabilitet syftar på att 
det görs på ett tillförlitligt sätt, och att källan som hänvisas går att lita på. Undersökningen ska även 
kunna gå att upprepas flera gånger för att sedan leda till liknande resultat som presenteras tidigare. 

För denna studien har jag sett till att låna böcker från universitetets bibliotek för att vara säker på att 
källan är pålitlig, de hemsidor som jag har använt mig av som källa har jag kollat tupp att de är säkra 
att använda. 

Samband finns mellan reliabilitet och validitet. Förekommer det hög validitet medför det till hög 
reliabilitet, men hög reliabilitet medför inte alltid till hög validitet. Om det alltid siktas mot att nå hög 
validitet samt reliabilitet blir forskningens grund väldigt bra, men inte perfekt då det alltid kan 
förbättras. Studien i sin helhet får en högre grad av kvalité (Patel & Davidson 2011, s.102).  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet ifrån enkätundersökningarna, vilka är baserade på de 69 kriterier 
som Huynh och Segelfeldts (2009) kom fram till. Vidare i kapitlet presenteras mallar som 
uppdragsgivaren ska kunna använda sig av inom sin testprocess för att förstärka kvaliteten överlag 
inom testningen.  

4.1 Utvärderingsmetod av nuvarande testprocess 
 

 
 
 
 

 

Testare1     
     
Planering Ej uppfylld Beaktas Delvis uppfylld Helt uppfylld 
Hög 5 3 8 2 
Medel 4   1 3 
Låg         
     
Riskhantering Ej uppfylld Beaktas Delvis uppfylld Helt uppfylld 
Hög       2 
Medel       1 
Låg         
     
Granskning Ej uppfylld Beaktas Delvis uppfylld Helt uppfylld 
Hög         
Medel         
Låg 1   1 4 

     
Testfall Ej uppfylld Beaktas Delvis uppfylld Helt uppfylld 
Hög 3 2 3 3 
Medel       1 
Låg         
     
Testtekniker Ej uppfylld Beaktas Delvis uppfylld Helt uppfylld 
Hög 2 1 2 2 
Medel 2     1 
Låg     2   
     
Beställare Ej uppfylld Beaktas Delvis uppfylld Helt uppfylld 
Hög     2 1 
Medel       1 
Låg         
     
Övrigt Ej uppfylld Beaktas Delvis uppfylld Helt uppfylld 
Hög 2     2 
Medel 1     1 
Låg         

Figur 6. Presenterar resultat från 
utvärderingsmetoden från testare 1. 
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Testare2     

     
Planering Ej uppfylld Beaktas Delvis uppfylld Helt uppfylld 
Hög 6 4 1 7 
Medel 3 2 3   
Låg         

     
Riskhantering Ej uppfylld Beaktas Delvis uppfylld Helt uppfylld 
Hög 1   1   
Medel 1       
Låg              

Granskning Ej uppfylld Beaktas Delvis uppfylld Helt uppfylld 
Hög   1     
Medel         
Låg 4 1     

     
Testfall Ej uppfylld Beaktas Delvis uppfylld Helt uppfylld 
Hög 5 3 2 1 
Medel     1   
Låg         

     
Testtekniker Ej uppfylld Beaktas Delvis uppfylld Helt uppfylld 
Hög 1 1   5 
Medel 2     1 
Låg       2 

     
Övrigt Ej uppfylld Beaktas Delvis uppfylld Helt uppfylld 
Hög 4       
Medel 1 1     
Låg         

     
Beställare Ej uppfylld Beaktas Delvis uppfylld Helt uppfylld 
Hög 2     1 
Medel   1     
Låg         

 

 

 

Figur 8 visar en sammanställning från utvärderingsmetoden som presenteras från Huynh och 
Segelfeldt (2009). Resultatet från utvärderingsmetoden gjordes med hjälp av testare från 
uppdragsgivaren; se figur 8 (bilaga 1 innehåller exakta procentsiffror). Här visas vilka kriterier som 
ingick och vilka som inte ingick i företagets nuvarande testprocess.  

 

Figur 7.Presenterar resultat från 
utvärderingsmetoden från testare 2. 



20 
 

 

 

 

 

 

4.2 Styrkor och svagheter 
Här presenteras de svagheter och styrkor som hittades med hjälp av Huynh och Segelfeldts 
utvärderingsmetod. De presenteras i den ordning som de kom från bilaga 2.  

4.2.1 Styrkor 
 4 Framtagen handlingsplan för risker 
 13 Testplan med fastställda startkriterier för testarbetet 
 16 Beskrivet testobjekt i testplan 
 17 Beskriven omfattning i testplan 
 23 Godkännande av testplan 
 24 Framtagen tidsplan i testplan 
 27 Framtagen testfall 
 28 Framtagen testfall med tillhörande testdata 
 31 Prioritering av testfall 
 35 Kunniga och/eller erfaren testledare över arbetet finns 
 36 Kunniga och/eller erfaren testare för arbetet finns 
 37 Kunniga och/eller erfaren testdataadministratör  
 46 En felrapport per funnet fel 
 49 Test utanför testfallen genomförs (ad hoc – tester) 
 50 Strukturerat test med hjälp av erfarenhet utförs (utforskande testning) 

 52 Test av systemet med vanlig input genomförs (positiv test) 
 53 Test av systemet med ovanlig input genomförs (negativ test) 
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Planering Riskhantering Granskning Testfall Testtekniker Beställare Övrigt

Nuläge

Figur 8. Visar en sammanställning från utvärderingsmetoden av 
Huynh och Segelfeldt (2009). 
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 54 Test av systemet med hjälp av extrema sätt genomförs (extreme testning) 
 56 Test av systemet utöver den normala användningen genomförs (såpoperatestning) 
 57 Test med kännedom om systemets interna struktur genomförs (white box – testning) 
 64 Testverktyg används 
 67 Sammanfattning av funna fel under testarbetet dokumenteras (testrapport) 
 69 Överlämningsdokument är framtaget 

 
4.2.2 Svagheter 
 

 1 Planering av testarbetet inleds tidigt i systemutvecklingsprocessen 
 2 Bra riskmedvetenhet hos testgruppen innan testarbetet börjar (riskidentifiering innan 

testarbetet 
 3 Bra riskmedvetenhet hos testgruppen under testarbetet (Kontinuerlig riskidentifiering under 

testarbetet) 
 5 Bra planering av tid som även täcker oförutsedda händelser (strukturerad estimering av tid 

för testarbetet) 
 6 Ha SMARTa krav (granskning av kravdokument) 
 7 Kommentera andras dokument på frivillig basis (informell granskning) 
 8 Hålla granskningstillfällen (formell granskning) 
 9 Finns kunniga och /eller erfarna granskare (framtagning av formella roller i 

granskningsarbetet) 
 10 Veta när olika dokument skall granskas och eventuellt vilka roller som skall delta vid 

vilka granskningar (framtagen granskningsplan) 
 11 Dokumentation om när granskning kan påbörjas finns (fastställda startkriterier för 

granskningsarbetet) 
 12 Dokumentation om avgörandet om granskning kan avslutas finns (fastställda slutkriterier 

för granskningsarbetet) 
 14 Dokumentation om avgörandet om testerna kan avslutas finns (testplan med fastställda 

slutkriterier för testarbetet) 
 15 Riktlinjer för hur systemet vanligen skall testas finns dokumenterad (beskriven 

teststrategi)  
 18 Beskrivning av testarbetets avgränsning finns dokumenterad (beskriven avgränsning i 

testplan) 
 19 Riktlinjer för när testarbetet skall avbrytas samt upptas finns dokumenterade (beskrivet 

avbrytande och upptagande i testplan) 
 20 Beskrivning av testmiljö finns dokumenterad (beskriven testmiljö i testplan) 
 21 Vem som ansvarar för testaktiviteterna finns dokumenterad (beskrivet ansvarsdokument 

ed roller och ansvar) 
 22 När planering, genomförande och uppföljning av tester skall genomföras och vara 

avslutade finns dokumenterade (framtagen tidplan för testarbetet) 
 25 Vilka testfall som genomförs, med tillhörande testdata, förberedelser och återställning 

finns dokumenterade (framtagen testspecifikation) 
 26 Gemensam struktur används för alla testfall 
 29 Tydliga riktlinjer för testfallens genomförande (teststeg i testfallen) 
 30 Veta vad som förväntas av test (framtaget testfall med beskrivning av förväntat resultat) 
 32 Framtagna testfall täcker alla väsentliga områden av systemet 
 33 Veta vilken ordning testfallen körs (framtaget testschema) 
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 34 Regressionstester som täcker alla väsentliga områden av systemet är framtagna och 
dokumenterade 

 38 Kunniga och/eller erfaren testfallsdesigner för testarbetet finns 
 39 Kunniga och/eller erfaren automatiseringstestare för testarbetet finns 
 40 Kunniga och/eller erfaren prestandatestare för testarbetet finns 
 41 Kunniga och/eller erfaren testmiljöansvarig för testarbetet finns 
 42 Kunniga och/eller erfaren testkoordinator för testarbetet finns 
 43 Kunniga och/eller erfaren teststrateg för testarbetet finns 
 44 Testarna informeras om varandras arbeten (dagliga avstämningsmöten/veckomöten) 
 45 Resultat av varje typ av genomförd test dokumenteras (testlogg)   
 47 Riktlinjer för felrapporteringsprocessen finns dokumenterad  
 48 Mall för felrapport är förutbestämd och dokumenterad 
 51 Test utan att kännedom om hur systemet är konstruerat inuti genomförs (black box – 

testning) 
 55 Test av systemet med input som motsvarar gränsvärden genomförs (gränsvärdeanalys) 
 58 Test av systemets kodsatser genomförs (kodsatstestning) 
 59 Test av systemets möjliga beslutsvägar genomförs (kodgränstestning) 
 60 Test av systemets loopar genomförs (looptestning) 
 61 Ha bra kodstandard (manuell kodgranskning & med hjälp av verktyg) 
 62 Fullständig testgenomförande (test, omtest och regressionstest) 
 63 Felklassningsråd/ändringsråd används 
 65 Beslutsunderlag finns för beställaren av testarbetet (testrapport) 
 66 Avvikelser från testplanen dokumenteras (testrapport) 
 68 Erfarenhetsåtervinning utnyttjas 

 

4.3 Möjliga kriterier att implementera hos uppdragsgivaren 
 2 Bra riskmedvetenhet hos testgruppen innan testarbetet börjar (riskidentifiering innan 

testarbetet 
 3 Bra riskmedvetenhet hos testgruppen under testarbetet (Kontinuerlig riskidentifiering under 

testarbetet) 
 7 Kommentera andras dokument på frivillig basis (informell granskning) 
 9 Finns kunniga och /eller erfarna granskare (framtagning av formella roller i 

granskningsarbetet) 
 14 Dokumentation om avgörandet om testerna kan avslutas finns (testplan med fastställda 

slutkriterier för testarbetet) 
 19 Riktlinjer för när testarbetet skall avbrytas samt upptas finns dokumenterade (beskrivet 

avbrytande och upptagande i testplan) 
 20 Beskrivning av testmiljö finns dokumenterad (beskriven testmiljö i testplan) 
 22 När planering, genomförande och uppföljning av tester skall genomföras och vara 

avslutade finns dokumenterade (framtagen tidplan för testarbetet) 
 26 Gemensam struktur används för alla testfall 
 29 Tydliga riktlinjer för testfallens genomförande (teststeg i testfallen) 
 30 Veta vad som förväntas av test (framtaget testfall med beskrivning av förväntat resultat) 
 33 Veta vilken ordning testfallen körs (framtaget testschema) 
 34 Regressionstester som täcker alla väsentliga områden av systemet är framtagna och 

dokumenterade 
 41 Kunniga och/eller erfaren testmiljöansvarig för testarbetet finns 
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 44 Testarna informeras om varandras arbeten (dagliga avstämningsmöten/veckomöten) 
 47 Riktlinjer för felrapporteringsprocessen finns dokumenterad  
 48 Mall för felrapport är förutbestämd och dokumenterad 
 51 Test utan att kännedom om hur systemet är konstruerat inuti genomförs (black box – 

testning) 
 62 Fullständig testgenomförande (test, omtest och regressionstest) 
 63Felklassningsråd/ändringsråd används 
 66 Avvikelser från testplanen dokumenteras (testrapport) 
 

4.4 Förslag till uppdragsgivare 
Nedan presenteras de kriterier som är möjliga att implementera i den framtida testprocessen i form 
av bilagor och figurer. Detta ska fungera som ett stöd och en vägledning under testarbetets gång för 
att veta vad som ska göras och att det genomförs på rätt sätt.  

4.4.1 Testprocess 

 

 Figur 9. Representerar möjlig testprocess för framtida 
testprocessen. 
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4.4.2 Modulhantering 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Testplan 
 

ID  
Inledning  
Testobjekt  
Omfattning  
                       Dokument                    Beskrivning 
 
 
 

 

Avgränsning  
Tillvägagångsätt  
Startkriterier  

 
 

Slutkriterier  
 
 
 

Figur 10. Visar exempel på modulanvändning när det 
kommer till att använda testfall 
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Avbrytandekriterier 
 
 
 

 

Återupptagandekriterier 
 
 
 

 

Testresultat  
                      Dokument 
Testplan 
Testschema 
Testfall 

                             Beskrivning 
Detta dokument 
Beskriver i vilken ordning testfallen ska utföras 
Detaljerad, stegvis instruktioner för hur varje 
test ska genomföras 
 
 
 
 

 

Testaktiviteter (separat dokument, excel) 

Aktiviteter Ansvarig Status 
Ta fram scenarion Ulf Slutförd 
Detaljera scenario till testfall Ulf Slutförd 
Genomföra testerna Ulf Påbörjad 
   
   
   
   

 

Testmiljö 
 
 
 

 

Ansvar  
            Roll 
Testgrupp 
Testledare 
 
 
 

          Ansvar 
Genomför testerna 
Leder och planerar testarbetet 

Resurs och utbildningsbehov 
 
 

 

Tidplan  
Risker och beredskap  
             Risk          Åtgärd 
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Godkännande av testplan Ulf Ulfsson, 2019-04-23 
 

 

4.4.4 Testfall 
ID 14 
Rubrik Spara kund 
Förberedelser Starta säljstödsystemet 
Teststeg 1. Välj kundmodul 

2. Ange kunduppgifter 
3. Klicka på knappen spara 

Förväntat resultat Ett felmeddelande visas i programmets 
statusrad. Meddelandet lyder: ”Kunden är 
sparad” 

 

 

4.4.5 Felrapport 

 
Identitet 14 
Rubrik Gick ej att spara kund 
Felbeskrivning  Teststeg: 

1. 
2. 
3. 
4. 
 
Förväntat resultat 
 
Verkligt resultat: 
 
Ytterligare Info: 
 

Systemdel Kund 
Öppnad av Ulf Eriksson 
Prioritet Hög 
Allvarlighetsgrad Allvarlighetsgrad 1 
Prioritet Hög – åtgärdas omedelbart 

  

Figur 11. Testplan enligt Eriksson (2008a). 

Figur 12. Testfall enligt Eriksson (2008a). 

Figur 13. Felrapport enligt Eriksson (2008a). 
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5 Analys 
Huynh och Segelfeldt (2009) upptäckte i sin studie att roten till identifierade problem ligger i att 
”Testarbetet följer inte en lämplig testmodell” (Huynh & Segelfeldt 2009, s.40). Detta skapar sedan 
en dominoliknande effekt, där den första brickan välter den andra. I detta fall är den andra brickan 
som välter ”bristande testplan”. Detta i sin tur välter flera och flera brickor som till slut orsakar ännu 
fler brister och svagheter inom testprocessen. Det första som ska åtgärdas är att uppdragsgivaren 
följer en testmodell, sedan implementera samtliga kriterier som det går för att förstärka den 
nuvarande testprocessen.   

5.1 Utvärderingsmetod av nuvarande testprocess 
Utifrån enkätundersökningen över nuläget hos uppdragsgivaren var det tydligt att det inte fanns 
någon klar struktur inom testprocessen då testarna svarar olika på ett flertal frågor. Om det hade 
funnits skulle båda testarna vara mer överens om vad som ingick inom testprocessen. Det går att se 
att de har inga tydliga krav som testarna förhåller sig till, vilket är viktigt att ha nerskrivet när det 
kommer till testning. Se kapitel 2.1. Det märktes tydligt att testarna inte använde sig flitigt utav 
testfall, eller att det inte fanns någon väldokumenterade testfall att utgå ifrån. Se kapitel 2.2.4.1. 
Regressionstestning förekommer inte hos testerna heller, vilket tas upp i kapitel 2.2.5.6.   

För att sammanställa den slutgiltiga poängsumman från testarna summerade jag deras totala poäng 
och maxpoängen för att få ut en procentdel som presenteras i figur 6. Över samtliga grupper syns det 
att det inte är en fullt fungerande testprocess, det är flera kriterier som inte når upp till sin maximala 
poäng. Med hjälp av figur 6 ser vi var testprocessen brister och det är i alla avdelningar, då 
majoriteten av alla kategorier befinner sig under 50% är det klart att denna testprocess är i behov av 
förbättring. 

5.2 Styrkor och svagheter 
Från kriterierna från enkätundersökningen framstår det vad som brister inom testprocessen. Kapitel 
4.2 sammanfattar i den ordning som de står ifrån enkäterna. Från Huynh och Segelfeldts 
magisteruppsats använder de en taktik där de kriterier som fick 0 till 1 räknas som svagheter, medan 
kriterierna som fick 2 till 3 räknades som styrkor. I detta fallet gör jag något liknande Huynh och 
Segelfeldt utförde. De kriterier som ligger under 2 räknas som svagheter och de som fick 2 eller mer 
räknas som styrkor.  

Efter att ha arbetat och analyserat data med hjälp av Huynh och Segelfeldts utvärderingsmetod är det 
tydligt att denna metod är mer tillämpad åt företag som har resurser för testning. Uppdragsgivaren i 
detta fallet är ett relativt lite företag och kan inte implementera alla kriterier från 
utvärderingsmetoden för att förbättra testprocessen. Då det visade sig utifrån intervjuer samt 
utvärderingsmetoden att de testare som befinner sig hos uppdragsgivaren fungerar som testare vid 
behov och dessutom inte har tillhörande utbildning för att utföra testning blir det mer eller mindre en 
utmaning att implementera alla delar till testprocessen då uppdragsgivaren inte har en chans att 
utföra med de resurser som finns på plast idag.  

Därför är det mer lämpligt att implementera in de kriterier som kan ses fullgörbar istället för att rada 
upp alla kriterier som fick låga poäng för att sedan implementera dessa in i den nya testprocessen.  



28 
 

I detta fall hos uppdragsgivaren är det bäst lämpat att inkludera de viktigaste kriterierna som de har 
resurser för att utföra, vilket presenteras i kapitel 4.3 där resultatet representerar vad testarna kan 
kunna tänka sig utföra. Där fick testarna hos uppdragsgivaren titta över de rekommendationer jag 
hade till testprocessen och de fick sedan bedöma om de har de resurser för att klara av kriterierna. I 
4.3 presenteras vad testarna tyckte verkade möjligt att implementera.  

5.3 Möjliga kriterier att implementera hos uppdragsgivaren 
Nedan följer en mer detaljerad förklaring över varje kriterier och varför de är viktiga för 
testprocessen: 

 (2 & 3) Bra riskmedvetenhet hos testgruppen innan och under testarbetet: Att ha bra 
riskmedvetenhet eller riskidentifiering före och under test gör att testarna är mycket mer 
beredda för vad som kan komma när det gäller incidenter och att de kan bättre göra kritiska 
beslut. Detta gör att arbetet inte står still tills en lösning hittas. Detta förbereder testaren även 
för genomförandet av test då testaren är mer medveten om riskerna. 

 (7) Informell granskning, där testarna kommenterar andras dokument på frivillig basis: Att 
läsa varandras dokument är bra att göra för att hitta fel som vanligtvis inte blir påkommen av 
sig själv. Som tidigare nämnt blir det billigare att åtgärda fel om det upptäcks tidigt i 
utvecklingen. Om det förekommer otydliga krav kan det orsaka missförstånd och leda till 
ytterligare fel på längden.  

 (9) Ska finnas kunniga eller erfarna granskare (framtagning av formella roller i 
granskningsarbetet. 

 (14) Testplan med fastställda slutkriterier: Att fastställa startkriterier gör det möjligt för 
testarna att själva bedöma när det passar att börja testa. Annars riskerar testarna att missa fel 
innan testarna har gjort alla nödvändiga förberedelser. Samma gäller för slutkriterierna. Om 
testarna avslutar testet för tidigt är risken stor att det missas fel som hade kunnat upptäckas, 
vilket sänker kvaliteten på systemet till kunden. 

 (19) Beskrivet avbrytande och upptagande i testplan:  I testplanen ska det även framstå 
avbrytandekriterier samt när det ska upptas igen. Detta för att avbryta testet ifall det behöver 
göras om testfall eller liknande och att veta när testarna ska återuppta testerna igen.  

 (20) Beskriven testmiljö i testplan. 

 (22) När planering, genomförande och uppföljning av tester ska genomföras och vara 
avslutande. Framtagen tidplan i testarbetet: Att planera tiden och vara förberedd för möjliga 
förseningar gör att testningen inte går förbi deadlinen. Som tidigare nämnt tappar 
testaktiviteterna sitt värde om det inte planeras tillräckligt och detta åtgärdas genom att 
planera och planera. Inte bara för testprocessen men också testplan och övriga moment i 
processen.  

 (26) Gemensam struktur på testfall. 

 (29) Teststeg i testfallen. 

 (30) Veta vad som förväntas av test (framtaget testfall med beskrivning av förväntat resultat) 

 (33) Framtagen testschema. Veta vilken ordning testfallen körs. Ett sätt är att implementera 
detta i testfallet. I ”förberedelser” skriv det om det behövs göras ett testfall först för att 
komma vidare ”Kör testfall 14, ”Skapa kund”. 

 (34) Utföra regressionstester. 
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 (41) Ska finnas kunnig testmiljöansvarig. 

 (44) Ska införa dagliga avstämningsmöten/veckomöten: Att genomföra avstämningsmöten 
underlättar om det tillkommer problem som någon annan har möjlighet att lösa. 

 (47) Ska finnas riktlinjer för felrapportering. 

 (48) Ska finnas mall för felrapport. 

 (51)  Black box - testning ska utföras. 

 (62) Test, omtest och regressionstest utförs. 

 (63) Felklassningsråd används. 

 (66) Avvikelser från testplanen dokumenteras: Att dokumentera avvikelser ifrån testplanen 
hjälper de som inte var med i testprocessen att förstå helheten. 

5.4 Förslag till uppdragsgivare 
5.4.1 Testprocess 
 
I kapitel 4.4.1 presenteras ett förslag till testprocessen hos uppdragsgivaren. Det som är den största 
skillnaden mellan den förra och förslagna testprocessen är själva ”triggern”. I den nuvarande 
testprocessen är det kunden som är triggern. Kunden ringer in till supportavdelningen hos 
uppdragsgivaren för att rapportera in ett fel när de använder systemet. Detta är en trigger som har 
försökts och lyckats att ta bort då det är exakt det vi inte vill ska hända, att kunden ska leta efter 
buggarna åt testarna/utvecklarna. Det ska testarna upptäcka och sedan korrigera innan systemet 
levereras ut till kunden. I detta fall är systemet redan ute och används av kunderna vilket gör att 
systemet får uppdateras och korrigeras med tiden som det testas av och till.  
 
Testprocessen börjar med att testprocessen triggas igång av ett schemalagt datum, vilket kan vara 
veckovis eller månadsvis beroende på omfattningen av testprocessens helhet. Testarna väljer sedan 
den modul som ska testas, för att sedan använda sig av testprotokollet för att kolla av vad som ska 
göras näst i processen. Inom ”Test” sker testningen, här inkluderar det både nuvarande styrkor samt 
implementerade kriterier som ska korrigera svagheter inom testprocessen. Testprotokollet samt 
testplanen ska vara färdigställda innan testarna ska påbörja testprocessen. Testfallen som används 
under testerna ska jämföras med de krav som finns på systemet.  
 
Om det hittas buggar i systemet skrivs det en felrapport med hjälp av mall för felrapportering. Detta 
läggs sedan in i ärendehanteringssystemet som sedan granskas utav utvecklare. Utvecklaren kodar 
sedan bort felet i systemet och detta kommenteras sedan in av testaren i själva testprotokollet vad 
som har korrigerats med dagens datum.  
 
5.4.2 Modulhantering 
Figur 10 i kapitel 4.4.2 är en karta över möjliga mappar som ska representera testprotokollet. Detta 
protokoll kan finnas på ett USB där varje ruta representerar en mapp. Som senare får child-mappar, 
tills testarna kommer till Testfallen som är filer. Jag har valt att dela upp varje kategori av ex ”Ta ut 
kvittopapper”, ”Använd presentkort” till en egen enskild mapp, för att sedan dela ut child-mappar för 
varje alternativ det går att göra utifrån den kategorin. Inom kategorin ”Köp” går det att utföra 3 olika 
alternativ, antingen med ”Med rabatt”, Med rabatt-hela kvitto” eller ”Återköp rabatt”. Därefter följer 
testfallen för varje alternativ. Dessa testfallen har samma struktur som resten. Detta är tanken för 
resten av modulerna inom systemet. Att alla kategorier som testarna kan göra inom modulen delas in 
i separata mappar, för att sedan ha child-mappar beroende på vilka alternativ det går att göra utifrån 
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det alternativet. Med tillhörande testfall som fil. (26) Gemensam struktur för alla testfall är en 
svaghet som korrigeras här då testfall med samma struktur läggs till i varje mapp.  

5.4.3 Testplan 
I 4.4.3 presenteras en testplan med tillhörande rubriker och kategorier. De kriterier som visades vara 
svagheter inom testplanen har nu implementerats för att korrigera dessa svagheter. Dessa svagheter 
som har korrigerats är (14) Fastställda slutkriterier, (19) Beskrivet avbrytande och upptagande, (20) 
Beskriven testmiljö och (22) Framtagen tidplan.  
  
5.4.4 Testfall 
Precis med testplanen har nu en mall för testfall implementerats med de kriterier som visades sig 
vara svagheter. Dessa svagheter som har korrigerats är (29) Teststeg i testfall, (30) Förväntad 
resultat, (33) Framtaget testschema.  
 
5.4.5 Testrapport 
Figur 13 presenteras en mall på en testrapport som kan användas av testarna för rapportering av 
buggar/fel i systemet. Som tidigare implementeras de svagheter som upptäcktes för att korrigera 
dem. Följande korrigering är (47) Riktlinjer för felrapporteringsprocessen och (48) Mall för 
felrapport. 
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6 Slutsats 
”Syftet med uppsatsen är att stödja företaget i att förbättra sin testprocess och strukturera sina tester 
på komponentnivå”  
 
I detta kapitel presenteras den slutsats som kom fram med hjälp av att använda den 
utvärderingsmetod från Huynh och Segelfeldt (2009) för att utvärdera och finna svagheter och 
styrkor i den nuvarande testprocessen hos uppdragsgivaren. 
 

6.1 Svar på undersökningsfrågor 
1: Vilka styrkor och svagheter finns i den nuvarande testprocessen? 

Genom att använda sig utav utvärderingsmetoden från Huynh och Segelfeldt (2009) visade det sig att 
det finns 23 kriterier som visar styrkor respektive 46 kriterier som visar svagheter inom 
uppdragsgivarens testprocess. Detta visar att den nuvarande testprocessen inte är optimal och att den 
nuvarande testprocessen är i behov utav en förbättring. För att höja kvaliteten inom testprocessen 
föreslogs det för uppdragsgivaren att implementera så många av de 69 kriterierna från 
utvärderingsmetoden som de kunde. Detta resulterade i att 21 kriterier som visade sig vara svagheter 
kunde implementeras i den framtida testprocessen, vilket gör att det i nuläget finns 44 styrkor i den 
framtida testprocessen som kommer att implementeras, med en reducering till 25 svagheter kvar i 
testprocessen.   
 
2: Hur bör en ny testprocess se ut hos företaget? 

Genom att analysera och utvärdera resultatet från utvärderingsmetoden från Huynh och Segelfeldt 
(2009) kunde kriterier presenteras som kunde höja kvaliteten i den nuvarande testprocessen. 
Resultatet blev en ny testprocess som kommer att implementeras hos uppdragsgivaren i framtiden. 
Denna testprocess går att se i figur 9 i kapitel 4.4.1. Till denna processkarta medföljer det ett antal 
bilagor som ska fungera som ett stöd för testarna under testarbetet för kassasystemet. Detta för att 
förklara för både gamla och nya testare hur arbetet ska gå till och att det sker felfritt. Det finns nu 
idag en förbättrad testprocess som är anpassad för alla att använda och som är enkel att följa och 
förstå.   

6.2 Vidare undersökning 
Efter att ha lyckats lokalisera uppdragsgivarens svagheter samt styrkor inom sin testprocess och 
implementerat förbättringar för att presentera en förbättrad testprocess går det att undersöka detta 
vidare på. Då denna uppsats inte hade tillräckligt med deltagare för min undersökning för att uppfylla 
en nivå av mättnad rekommenderas det att fortsätta denna studie hos ett företag med flera testare, då 
resultatet kan se bättre ut.   

6.3 Diskussion  
Vad som hade kunnat förbättrats efter att ha utfört denna undersökning hos uppdragsgivaren är att 
planera bättre. Under uppsatsens arbete blev det tydligt att det skulle bli tidsbrist kring arbetet. 
Därför fanns det inte tid till att undersöka och jämföra flera olika utvärderingsmetoder. Utan för 
denna undersökning valdes det att välja utvärderingsmetoden från Huynh och Segelfeldt (2009) då 
den verkade lämpa sig för denna undersökning. Även en bättre orientering av uppdragsgivaren hade 
hjälp under arbetets gång. Genom att exempelvis observerat testarna inom företaget under ett par 
dagar eller läst igenom dokument hade hjälp mig att få en bättre förståelse kring deras nuvarande 
testprocess.   
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 Bilaga 1 – Stapeldiagram över nuläge 
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Bilaga 2 – Styrkor och svagheter 

Nr Kriterium Prioritet Område Tp1 Tp2 
1. Planering av testarbetet 

inleds tidigt i 
systemutvecklingsprocessen 

Hög Planering 2 0 

2. Bra riskmedvetenhet hos 
testgruppen innan 
testarbetet börjar 
(riskidentifiering innan 
testarbetet) 

Hög Riskhantering 3 0 

3. Bra riskmedvetenhet hos 
testgruppen under 
testarbetet (kontinuerlig 
riskidentifiering under 
testarbetet) 

Medel Riskhantering 3 0 

4. Planering av vad som skall 
göras då riskincidenter 
inträffar finns dokumenterad 
(framtagen handlingsplan för 
risker) 

Hög Riskhantering 3 2 

5. Bra planering av tid som 
även täcker oförutsedda 
händelser (strukturerad 
estimering av tid för 
testarbetet) 

Hög Planering 2 0 

6. Ha SMARTa krav (granskning 
av kravdokument) 

Hög Övrigt 0 0 

7. Kommentera andras 
dokument på frivillig basis 
(informell granskning) 

Låg Granskning 3 0 

8. Hålla granskningstillfällen 
(formell granskning) 

Låg Granskning 1 0 

9. Finns kunniga och/eller 
erfarna granskare 
(framtagning av formella 
roller i granskningsarbetet) 

Låg Granskning 0 1 

10. Veta när olika dokument 
skall granskas och eventuellt 
vilka roller som skall delta 
vid vilka granskningar 
(framtagen granskningsplan) 

Låg Granskning 1 0 
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11. Dokumentation om när 
granskning kan påbörjas 
finns (fastställda 
startkriterier för 
granskningsarbetet) 

Låg Granskning 0 0 

12. Dokumentation om 
avgörandet om granskning 
kan avslutas finns (fastställa 
slutkriterier för 
granskningsarbetet) 

Låg Granskning 0 0 

13 Dokumentation om när 
testerna kan inledas finns 
(testplan med fastställda 
startkriterier för testarbetet) 

Hög Planering 2 2 

14 Dokumentation om 
avgörandet om testerna kan 
avslutas finns (testplan med 
fastställda slutkriterier för 
testarbetet) 

Hög Planering 0 0 

15 Riktlinjer för hur systemet 
vanligen skall testas finns 
dokumenterad (beskriven 
teststrategi) 

Hög Planering 2 1 

16 Beskrivning av vad som skall 
testas finns dokumenterad 
(beskrivet testobjekt i 
testplan) 

Hög Planering 1 3 

17 Beskrivning av testarbetets 
omfattning finns 
dokumenterad (beskriven 
omfattning i testplan) 

Medel Planering 3 2 

18 Beskrivning av testarbetets 
avgränsning finns 
dokumenterad (beskriven 
avgränsning i testplan) 

Hög Planering 2 1 

19 Riktlinjer för när testarbetet 
skall avbrytas samt upptas 
finns dokumenterade 
(beskrivet avbrytande och 
upptagande i testplan) 

Medel  
Planering 

2 1 

20 Beskrivning av testmiljö finns 
dokumenterad (beskriven 
testmiljö i testplan) 

Hög Övrigt 3 0 

21 Vem som ansvarar för 
testaktiviteter finns 
dokumenterad (beskrivet 
ansvarsdokument med roller 
och ansvar) 

Hög Planering 0 3 
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22 När planering, 
genomförande och 
uppföljning av tester skall 
genomföras och vara 
avslutade finns 
dokumenterade (framtagen 
tidplan för testarbetet) 

Hög Planering 0 3 

23 Testplanen har blivit 
godkänd av behörig person 
(godkännande av 
testplanen) 

Hög Planering 3 1 

24 Vem som skall genomföra 
test finns dokumenterad 
(framtagen tidplan i 
testplan) 

Hög Planering 1 3 

25 Vilka testfall som genomförs 
med tillhörande testdata, 
förberedelser och 
återställning finns 
dokumenterade (framtagen 
testspecifikation) 

Hög  Testfall 2 0 

26 Gemensam struktur används 
för alla testfall 

Hög Testfall 1 0 

27 Veta hur test skall 
genomföras (framtagen 
testfall) 

Hög Testfall 3 1 

28 Veta vilken testdata som 
behövs för test (framtagen 
testfall med tillhörande 
testdata) 

Medel Testfall 3 2 

29 Tydliga riktlinjer för 
testfallens genomförande 
(teststeg i testfallen) 

Hög Testfall 2 1 

30 Veta vad som förväntas av 
test (framtagen testfall med 
beskrivning av förväntat 
resultat) 

Hög  
Testfall 

0 2 

31 Veta vilka tester som är 
viktigast (prioritering av 
testfallen) 

Hög Testfall 3 3 

32 Framtagna testfall täcker alla 
väsentliga områden av 
systemet 

Hög Testfall 1 2 

33 Veta vilken ordning 
testfallen körs (framtaget 
testschema) 

Medel Planering 0 2 

34 Regressionstester som 
täcker alla väsentliga 
områden av systemet är 
framtagna och 
dokumenterade 

Medel Planering 0 1 
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35 Kunnig och/eller erfaren 
testledare över testarbetet 
finns 

Hög Planering 2 3 

36 Kunnig och/eller erfaren 
testare för testarbetet finns 

Hög Planering 2 3 

37 Kunnig och/eller erfaren 
testdataadministratör inom 
testarbetet finns 

Medel Planering 3 2 

38 Kunnig och/eller erfaren 
testfallsdesigner för 
testarbetet finns 

Hög Planering 3 0 

39 Kunnig och/eller erfaren 
automatiseringstestare för 
testarbetet finns 

Medel Planering 
 

0 0 

40 Kunnig och/eller erfaren 
prestandatestare för 
testarbetet finns 

Hög Planering 0 3 

41 Kunnig och/eller erfaren 
testmiljöansvarig för 
testarbetet finns 

Medel Planering 3 0 

42 Kunnig och/eller erfaren 
testkoordinator för 
testarbetet finns 

Medel Planering 0 0 

43 Kunnig och/eller erfaren 
teststrateg för testarbetet 
finns 

Hög Planering 1 0 

44 Testarna informeras om 
varandras arbete (dagliga 
avstämningsmöten/ 
veckomöten) 

Hög Planering 2 1 

45 Resultat av varje typ av 
genomförd test 
dokumenteras (testlogg) 

Hög Testfall 2 1 

46 Alla funna fel dokumenteras 
(en felrapport per funnet fel) 

Hög Testfall 3 1 

47 Riktlinjer för 
felrapporteringsprocessen 
finns dokumenterad 

Hög Testfall 0 0 

48 Mall för felrapport är 
förutbestämt och 
dokumenterad 

Hög Testfall 0 0 

49 Test utanför testfallen 
genomförs (ad hoc–tester) 

Hög Testtekniker 1 3 

50 Strukturerat test med hjälp 
av erfarenhet genomförs 
(utforskande testning) 

Låg Testtekniker 2 3 

51 Test utan att kännedom om 
hur systemet är konstruerat 
inuti genomförs (black box– 
test) 

Hög Testtekniker 0 3 
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52 Test av systemet med vanlig 
input genomförs (positiv 
test) 

Hög Testtekniker 2 3 

53 Test av systemet med 
ovanlig input genomförs 
(negativ test) 

Hög Testtekniker 2 3 

54 Test av systemet med hjälp 
av extrema sätt genomförs 
(extremtest) 

Medel Testtekniker 3 3 

55 Test av systemet med input 
som motsvarar gränsvärden 
genomförs 
(gränsvärdesanalys) 

Hög Testtekniker 0 1 

56 Test av systemet utöver den 
normala användningen 
genomförs (såpoperatest) 

Låg Testtekniker 2 3 

57 Test med kännedom om 
systemets interna struktur 
genomförs (White box–test) 

Hög Testtekniker 3 3 

58 Test av systemets kodsatser 
genomförs (kodsatstestning) 

Medel Testtekniker 0 0 

59 Test av systemets möjliga 
beslutsvägar genomförs 
(kodgränstestning) 

Hög Testtekniker 3 0 

60 Test av systemets loopar 
genomförs (looptestning) 

Medel Testtekniker 0 0 

61 Ha bra kodstandard (manuell 
kodgranskning & med hjälp 
av verktyg) 

Hög Övrigt 0 0 

62 Fullständig 
testgenomförande (test, 
omtest & regressionstest) 

Hög Planering 2 0 

63 Felklassningsråd/ändringsråd 
används 

Medel Övrigt 0 0 

64 Testverktyg används Medel Övrigt 3 1 
65 Beslutsunderlag finns för 

beställaren av testarbetet 
(testrapport) 

Hög Beställare 2 0 

66 Avvikelser från testplanen 
dokumenteras (testrapport) 

Hög Beställare 2 0 

67 Sammanfattning av funna fel 
under testarbetet 
dokumenteras (testrapport) 

Hög Beställare 3 3 

68 Erfarenhetsåtervinning 
utnyttjas (sammanställning 
av positiva/negativa 
erfarenheter från 
testarbetet) 

Hög Övrigt 3 0 

69 Överlämningsdokument är 
framtaget 

Medel Beställare 3 1 
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Bilaga 3 – Samtyckesblankett för intervjuer 

 
Samtyckesblankett  
 

Samtycke till att delta i studien:  

Implementering av testprotokoll hos företag 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i 
studien utan att ange något skäl.  
Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads universitet 
behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad 
information. 

Denna intervju är anonym och ingen personlig information kommer att kopplas till just dig.  

Härmed godkänner jag att: 

 Ljudet spelas in 

 Informationen som samlas in får användas för Andreas Nilssons kandidatuppsats i kursen 
ISGC09 på Karlstads Universitet. 

  

…………………………………………  
Underskrift  

 

………………………………………….             …………………………………………………  
Namnförtydligande         Ort och datum  

 

 

 

Kontaktuppgifter  

Katarina Groth Jansson, universitetsadjunkt 
katarina.groth@kau.se 

Andreas Nilsson, student 
andrnils106@student.kau.se 
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Bilaga 4 – Informationsblad till deltagare 
 

Informationsblad 
Student: Andreas Nilsson, vårterminen 6, Karlstad Universitet.  

Jag kommer att skriva en uppsats om implementation av testfallsprotokoll på system inom företag 
där det förekommer användartester och testfall under utvecklingens gång av system som är 
bristfälligt utformade och dokumenterade. Uppsatsen är en C-uppsats som omfattar 15 
högskolepoäng på Karlstads Universitet inom Webb och Multimediaprogrammet.  

Då denna begäran kommer från er på MoreFlo önskar jag en underskrift där ni godkänner att jag får 
nämna er vid namn som uppdragsgivare. Deltagande i denna studie är frivilligt och kan avbrytas när 
ni vill och utan orsak. Alla uppgifter som kommer till mig kommer att behandlas på ett sådant sätt att 
inga obehöriga kan ta del av dem. All data kommer att bevaras fram tills att undersökningen är 
slutförd för att sedan förstöras. Allt deltagande i studien kommer att förbli anonymt med tillhörande 
data.  

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen 
från och med den 25 maj 2018) har ni rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om er som 
hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Ni har även rätt att begära radering, begränsning 
eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att lämna klagomål till 
Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se 

 

Kontakt: 

Andreas Nilsson 
andrnils106@student.kau.se 
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Bilaga 5 - Intervjuguide 
 

Testare 1, Huvudansvarig 

Hur många år av erfarenhet har du? 

”1 år kanske, jag har jobbar här i snart 3 år men jag har bara testat i 1 år kanske”. 

Har du någon utbildning kring testning? 

”Nej, jag har lärt mig utifrån alla tänkbara scenarier som finns”  

Före testning, hur förbereder du dig? Ingår det möten? 

”Ibland ingår det möten, det beror på vad stortestningen är. Asså om det är stora ändringar som 
görs eller inte annars så får jag oftast punkter ifrån utvecklaren om information kring vad de har 
ändrat eller har gjort. Så testar jag utifrån det. Det är möten på telefon”. 

”Vi har ett ärandehanteringssystem där de loggar alla testfall och vad som är nytt i varje version 
och även det man rapporterar buggar”.  

Under test, finns det riktlinjer ni följer? Hur går testningen till? 

”Jag testar det mest grundläggande, ta betalt, reviera dagsavslut, testa olika integrationer. Men det 
beror också på vilka ändringar det som har gjorts i versionen. Senast gjorde de en stor uppdatering 
vilket gjorde att jag var tvungen att testa allt i kassan. Ibland är det bara såna smågrejer. Man testar 
grundfunktionerna så att det fungerar. Inga riktlinjer jag följer så nej”.  

Efter test, vad händer med testdatan? 

”Det antecknas och skickas ut till utvecklaren. En rapport på hur testningen har gått och om det är 
några buggar som har tillkommit i den versionen eller buggar som kvarstår och vad som funkar/inte 
funkar. Så gör de en ny version. Men vi har alltid en tät dialog mellan utvecklarna. Jag antecknar 
antingen i datorn eller via anteckningsblock först, sen datorn. Sen lägger jag in det i 
ärendehanteringssystemet. Så skapas det ett ärende för varje bugg. Ärendehanteringssystemet är 
vårt interna system, Redmine”.   

Testare 2, Ersättare 
 
När var det du testade sist? 
”Förra veckan, släpps det en ny version och om den nuvarande testansvarige är upptagen så kan jag 
hoppa in och testa det”.  
 
Hur många års erfarenhet har du av testning? 
”Svårt att säga, men jag har kanske testat av och in sedan början av 2017 kanske”. 
 
Har du någon utbildning kring testning? 
”Jag har lärt mig själv”. 
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Före test, hur förbereder du dig inför test? Ingår det möten? 
”Det beror lite på grejer jag ska testa, är det så att man ska testa en ny funktion i systemet kan det 
vara så att man har ett möte med utvecklaren som har utvecklat själva funktionen, om just vad den 
gör och sen så testar jag efter det”.  
 
Under test, finns det någon riktlinje som du följer? En mall?  
”Nja inte mall riktigt, inte på de testerna som jag har gjort. Det är svårt att ha en mall för att det är 
så många olika saker som jag testar kring. Man får gå lite utefter magkänsla, man ser vad kunden 
kan göra, vad kan kunden göra fel. Även om kunden gör fel så ska det inte bli katastrof utav det. Så 
får man testa alla sett som kunden kan göra. Testar främst nya funktionaliteter”.  
 
Efter test, vad händer med testdatan. Dokumenterar ni ner det? 
”Det kan vara de gångerna som jag skriver upp information som måste upp till kunder för att de ska 
kunna hantera modulen eller tjänsten, funktionaliteten eller vi som sitter på support som behöver ny 
information för att vi ska kunna rapportera för vad kunderna kan göra fel. Så rapporteras det i 
Redmind.  Där rapporterar vi felen som finns eller funktionalitet som vi vill ha och sen efter att 
utvecklaren har gjort det så ligger det där så tas det vidare där ifrån.  
Av själva kassaprogrammet så utgår vi ifrån testfall, men i den testning jag gör så är det inte mycket 
kassaprogram så. Utan mer bakåtliggande, då är det mer vad kunden kan göra”.  
 
 
Efter intervju fick jag information kring hur själva testningen gick till 
 
1. Testarna blir kontaktade av utvecklarna angående testning av en ny version av systemet. 
 
2. Den testansvarige loggar in på företagets ärendehanteringssystem och läser vad som har 
korrigerats från tidigare version eller vad som är nytt i den specifika versionen 
  
3. Tester utförs sedan utifrån de ändringar som har gjorts, om de t.ex. har gjort stora ändringar så 
behöver man utföra mer omfattande tester för att säkerställa att alla funktioner mm fungerar som de 
ska. Om utvecklaren däremot bara har gjort en liten buggrättning, t.ex. rättat översättningsfel på 
kvitton så kollas oftast bara att det verkligen är rättat.  
 
4. Oavsett om det hittas en bugg eller inte så måste testarna alltid återkoppla till utvecklarna för att 
rapportera resultatet. Om det har hittats en bugg så måste testarna så utförligt som möjligt förklara 
hur de gör för att återskapa felet, så att de sedan kan rätta felet. Om vi däremot inte hittat något fel så 
ger vi klartecken till utvecklarna att de kan släppa versionen Live.  


