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 Abstract 
There are several ways of conducting software testing where some may include users and others 
may include personnel whose work task is to execute test on systems. Although most developers 
and project managers understand the point of testing the system, it is not always being done and 
the most common reason is that there is no time for it. However, this is a false assumption as it 
may instead cause some bugs in the system that would not have been there in the first place if 
tests had been there to prevent bugs in the code. 

My purpose for this thesis was to find suggestions for changes in the development process in an 
ongoing project used by Acino and Svenska Försäkringsfabriken in order to increase the quality 
of the system used. In this thesis, I have approached the purpose by pursuing a case study of the 
two companies through observation and interviews. By doing this I acquired the relevant 
information to make suggestions for change. In my case study, I have analysed the work 
process, which includes the types of testing and development conducted on the system. Through 
this I have found suggestions for changes that can generate better quality of both the system and 
work process. 

The changes that I've suggested are directed against both the code that the system consists of 
and the work processes used by the two companies. While the suggestions I have found is not 
entirely new for the companies it is something that’s not included in either the code or process, 
but my hope is that I have created an awareness which could ultimately generate a positive 
change. 
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Förord 
Ett stort tack till all personal på Acino och Svenska Försäkringfabriken som tagit sig tid att 

hjälpa mig i min studie hade det inte varit för er hjälpsamhet hade inte arbetet med denna 

uppsats förflutit lika bra.  

 

Jag skulle även vilja tacka min handledare Göran Landgren för alla handledningstimmar 

där han hjälpt mig sätta mina tankar på pappret.  
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   1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Ett system kan ha flera intressenter vilka kan ha olika syn på vilka kvalitetskriterier som 

bidrar till programvarukvalitet. Vissa av dessa kvalitetskriterier kan även stå i konflikt 

gentemot varandra då det kan vara svårt att avgöra vilken som är mest essentiell för 

systemet i fråga. Dock bedöms kriterier så som funktionalitet, användbarhet och 

pålitlighet som grundläggande för att stärka programvarukvalitén för ett system under 

utveckling.  

För att komma närmare dessa kriterier som är grundläggande för programvarukvalitén 

går det se till de agila metoderna. I de gemensamma värdegrunderna för de agila 

metoderna värderas fungerande mjukvara högre än omfattande dokumentation. Vilket 

innebär att mjukvaran inte bara ska kunna demonstreras utan dess programkod skall även 

vara väl strukturerad, testad och lättförståelig, det är först då som mjukvaran är 

fungerande (Björkholm & Brattberg, 2000, s. 29). För att uppnå fungerande mjukvara 

förespråkar agila metoder att system får växa fram funktion för funktion samt att denna 

process ska vara iterativ för att på bästa sätt lära sig av sina misstag under arbetets gång 

(Björkholm & Brattberg, 2000, s. 31). 

Genom denna iterativa process bör test ha en central roll i utvecklingsarbetet för att på 

så sätt säkerställa att slutprodukten inte innehåller överraskningar för användarna. 

 
”Software testing is a process, or a series of processes, designed to make sure computer 
code does what it was designed to do and that it does not do anything unintended. 
Software should be predictable and consistent, offering no surprises to users.” (Meyers, 
2004, ss. 1- 2) 

 

Syftet med att genomföra mjukvarutester på ett IT- system under utveckling är att 

säkerställa att systemet har en hög kvalitet. Tester är inte hela lösningen på problemet 

men det är ett viktigt verktyg för att uppnå högre kvalitet (Pol, Teunissen, & Veenendaal, 

s. 10). Samtidigt som testning ska fungera som ett sätt att säkerställa god programkod kan 

tester inge en falsk trygghet om dessa inte genomförs på rätt sätt. Genom att testa system 

under utvecklingsfasen höjs värdet av testningen. Därmed höjs kvalitén på systemet samt 

säkerheten att det fungerar som det ska (Meyers, 2004, s. 6). Att testa ett system handlar 

inte om att bevisa att systemet fungerar det handlar om att gå in med antagandet att 

programkoden innehåller fel och genom att testa systemet ska dessa finnas och hanteras 

(Meyers, 2004, s. 6). Ingen skriver felfri programkod och programkod som antas fungera 

men istället visar sig ha buggar kan kosta företag massor med pengar då buggar är dyra att 

leta reda på och hantera i ett senare skede av utvecklingsprocessen (Hunt & Thomas, 

2003, s. 6). 

Det finns olika nivåer av tester vilka utförs av olika yrkesroller inom en organisation. 

Lågnivåtester så som enhetstester och integrationstester som testar korrektheten i en 

modul samt när dessa moduler är sammankopplade.  Lågnivåtester genomförs av 
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utvecklarna. Högnivåtester innefattar testtyper så som systemtester, funktionstester samt 

acceptanstester. Där systemtesterna avser att testa hur systemet möter de krav som finns 

från kunden och funktionstesterna avser att testa funktionaliteten på systemet. Både 

systemtest och funktionstester genomförs av testare. Acceptanstesterna genomförs av 

användarna för systemet, här testas systemet affärsfunktionalitet och hur väl kraven från 

kunderna möter systemets funktionalitet. 

 

1.2 Problemformulering 
Acino är ett IT- företag som är verksamt i Umeå, som arbetar både med så kallad inhouse- 

utveckling och som konsulter. Genom att utveckling är en del inom företaget finns det ett 

stort behov av att testa de system som utvecklas. Den testning som genomförs i dagsläget 

på företaget ligger enbart på acceptanstestnivå. Detta innebär att de funktioner som skrivs 

inte testas fullständigt på grund utav att de enhetstester som bör skrivas i samband med 

att programkodenen utvecklas inte görs. I dagsläget är den frekvens med vilken dessa 

system acceptanstestas lägre än den som företaget skulle vilja ha. Däri ligger dock inte 

hela problemet då acceptanstesten är den enda testning som genomförs på systemet. 

Huvudproblemet som är att kvaliteten på testningen är för dålig då systemet endast testas 

utifrån ett användarperspektiv. Även om detta kan generera värdefull information till 

utvecklarna så skapas inte en trygghet i hur programkoden bakom användargränssnittet 

egentligen fungerar.  

Den testningen som nu sker av systemet fungerar på så sätt att företagen varannan 

vecka har ett möte där läget på utvecklingen avstäms. Den programkod som utvecklats 

under de två veckorna, som är den utvecklingscykel som används på företaget, checkas in 

till det versionshanteringssystem som används. Därefter skapar utvecklarna en testversion 

av systemet där användarna genomför acceptanstesterna. Under tiden som användarna 

genomför acceptanstesterna fortsätter utvecklarna med ordinarie underhåll av systemet. 

Om det skulle kvarstå problem som upptäcks av acceptanstestarna skickas detta tillbaka 

till utvecklarna. Så fortsätter arbetet till dess att allt är testat och därefter produktionssätts 

den nya versionen. Efter produktionssättning börjar utvecklingscykeln om med ett nytt 

möte.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka den befintliga test och 

utvecklingsprocessen, med fokus på testning, av det system som utvecklas för Svenska 

Försäkringsfabriken1  av Acino. Samt att komma med förslag på förbättring, dessa skulle 

kunna bidra till att förbättra utvecklingsprocessen. Detta genom att förankra dessa 

förslag, som jag kommer att föreslå, i litteratur som behandlar de agila metoderna och 

testning.  

                                                        
1 Svenska Försäkringsfabriken kommer i resterande text att benämnas som SFF 
2 Frågeguiden återfinnes i bilaga 1. 
3 Regressionstest görs med avsikten att säkerställa att en förändring eller buggfix inte infört nya 
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1.3 Frågeställning  
Hur ska en mer omfattande testning kunna uppnås i projekt där testning inte varit 

tillfredsställande sedan tidigare?  

Hur kan agila metoder implementeras i ett redan befintligt utvecklingsprojekt? 

1.4 Avgränsningar 
Jag valde att avgränsa bort implementation och en utvärdering av förbättringsförslagen. 

Implementation av viss teknik som behövdes för förändringen kunde ha inneburit 

förseningar på grund utav problem i implementationsfasen. Även om en utvärdering 

skulle ha tillfört mervärde till studien uteslöts detta på grund utav att den tid som fanns 

till förfogande inte räckte till. 
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2. Metod 

2.1 Ämnesval 
Jag valde att se på detta ämne genom att mitt intresse för hur testning sker inom olika 

organisationer varierar och att det i vissa fall inte sker överhuvudtaget. Samt att det 

kändes intressant att få genomföra en skarp analys av ett verkligt företag som hade 

upplevt vissa problem kring testningen av ett system i bruk. 

2.2 Metodansats 
De empiriska studier som jag samlat in har genomförts i syfte att öka min kunskap och 

förståelse inom ämnet. Genom att använda mig av den kvalitativa ansatsen har jag 

studerat detta ämne. 

2.3 Val av metod 
Att genomföra en fallstudie innebär att utredaren fokuserar på ett studieobjekt för att få 

djupgående resultat detta genom att fokusera på sociala relationer och processer som 

ingår i studieobjektets miljö (Yin, 2009, s. 4). Därför valde jag tidigt att göra en fallstudie 

just för att det innebar att utredaren kommer närmare studieobjektet.  

Inom denna fallstudie valde jag att göra observationer på de båda företagen, detta för 

att bättre kunna sätta mig in i den problematik som identifierats. När observationer 

genomförs innebär det ibland att observatören inte är på plats precis när det händer vilket 

i sin tur medför att för att kunna samla relevant data för uppsatsen bör någon av de andra 

datagenererande metoderna användas vid sidan av (Mason, 2002, s. 90). Jag valde därför 

att vid sidan av observationerna att genomföra semistrukturerade intervjuer. Det vill säga 

att jag valde att se på detta ämne utifrån en kvalitativ ansats Jennifer Mason skriver att 

det är genom den kvalitativa ansatsen vi kan undersöka den sociala världen så som 

struktur, relationer och vad de betyder (Mason, 2002, s. 1).  

2.3.1 Observationer 
Robert K. Yin skriver att en fallstudie bör ta plats i det naturliga klimatet för 

studieobjektet. Genom att vistas där det händer så passar observationer ypperligt som 

datainsamlingsmetod (Yin, 2009, s. 109) Observationerna genomfördes under en tid på 

både SFF och utvecklings företaget Acino. På SFF har jag som observatör suttit med vid 

sidan av användare till systemet samt att jag suttit med när de användare som testar 

systemet i dess testversion arbetar. På Acino har jag observerat när utvecklare till systemet 

har behandlat de ärenden som funnits i ärendehanteringssystemet. Samt att jag har 

närvarat vid två av de prioriteringsmöten som prioriteringsgruppen har haft under tiden 

som studien har pågått.  

2.3.3 Intervjuer 
För att genomföra mina intervjuer har jag valt att göra så kallade semistrukturerade 

intervjuer, det vill säga att jag på förhand hade vissa frågor som tillät informanten att med 
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sina egna ord berätta sin syn på situationen 2 . Frågorna inspirerades därefter av 

situationen för att jag ville få spontana svar på mina frågor. Jennifer Mason (Mason, 2002, 
s. 73) skriver att det är viktig att kunna formulera frågor som passar situationen istället för 

att hålla sig till förbestämda frågor som kanske inte passar situationen. Genom att följa en 

lös plan för intervjuerna bidrog det till att de kändes mer som ett samtal och jag då kunde 

hålla mig objektiv och inte låta mina egna förespelningar färga samtalet. Detta är något 

som Mason (2002, s.77) poängterar som viktig del men även det som är svårast när det 

gäller observationer eller intervjuer. 

Alla intervjuer har genomförts vid informanternas arbetsplats då jag har observerat 

dessa under den tid som informanterna genomfört sitt dagliga arbete. Därför har jag valt 

att inte spela in dessa intervjuer dels för att informanterna suttit vid sin arbetsplats och 

dels för att det skulle varit svårt att spela in dessa intervjuer eftersom de har genomförts 

under pågående observation. Eftersom att observationerna genomfördes under en längre 

tid så skulle detta ha inneburit vissa tekniska förutsättningar så som videoinspelning. 

Även om en videoinspelning skulle ha varit möjlig så skulle det material som genererats 

vid inspelning varit väldigt stor och detta material skulle även transkriberas.  

 

2.3.2 Informanter 
De informanter som bidragit till mina studier har alla en roll i arbetet på de båda 

företagen. Jag har använt mig av sex informanter med olika roller inom företagen. Vissa 

av informanterna har jag endast observerat medan två av informanterna har jag både 

använt för mina intervjuer samt för att observera. De informanter jag valde att observera 

och intervjua var den som hade bäst insyn i utvecklingsarbetet på Acino och den 

användare på SFF som har hand om testningen av systemet. De informanter som jag valde 

att enbart observera valdes utifrån deras egen vilja att bli observerade.  

2.4 Litteratur 
Den litteratur jag har valt att använda mig av har valts på grund utav deras relevans för 

mitt ämne. Jag har varierat mellan att använda mig av kursböcker, metodböcker och 

vetenskapliga artiklar. När det gäller testlitteraturen som jag har använt mig av är 

merparten av denna förankrad i praktik hellre än teorin detta på grund utav att dessa är 

skrivna av erkända praktiker som utövar yrket.  

Många av de vetenskapliga artiklar jag hittat har jag hittat genom tidskrifter så som 

Communications of the ACM och IEEE Software. Samt att några artiklar har jag hittat på 

en verksam praktikers hemsida.  

  

 

  

                                                        
2 Frågeguiden återfinnes i bilaga 1. 
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3. Teori 

3.1 Mjukvarutest 
Det finns olika typer av mjukvarutester, de kompletterar ofta varandra men balansen 

mellan dessa varierar från projekt till projekt.  

• Enhetstester används för att testa en klass/modul eller objekt, isolerad från 

allting annat. Enhetstester genomförs av utvecklarna samtidigt som 

programkoden skrivs (Hunt & Thomas, 2003, s. 3). 
• Funktionella tester testar systemets funktionalitet utifrån syftet att hitta 

avvikelser från de yttre krav som finns för systemet. Dessa tester genomförs av 

testare (Meyers, 2004, s. 129). 

• Systemtester syftar till att visa att systemet möter de ursprungliga målen. Det 

vill säga om systemet möter de önskemål som kunden ställt upp för systemet 
(Meyers, 2004, s. 130). Skillnaden mellan systemtest och funktionella tester är att 

systemtester görs utifrån kundens krav på systemet medan funktionella tester 

görs för att testa systemets funktioner (Meyers, 2004, s. 130). Exempel på test 

som är systemtester är prestandatest, användbarhetstest och stresstester 
(Meyers, 2004, ss. 224- 225). Systemtester genomförs av testare. 

• Acceptanstester, det är de tester då systemets affärsfunktionalitet testas. 

Användarna ansvarar för att testa hela applikationen från gränssnitt ner till de 

tjänster som används genom att jämföra de initiala kraven från kunden mot den 

funktionalitet som systemet har (Meyers, 2004, s. 165). 
 

För att skilja mellan vilka delar i systemet som testas är det själva modulerna eller om 

systemet betraktas som en helhet vilka brukar benämnas som Whitebox test och Blackbox 

test. I ett Whitebox test testas de interna strukturerna det vill säga programkod, 

algoritmer och deras förhållande till varandra och i blackbox test betraktas systemet 

beteende och de inre strukturerna ignoreras. De testdata som genereras ska direkt härröra 

till specifikationen för systemet (Meyers, 2004). Blackbox testen är så kallade högnivåtest, 

där testerna utförs av testare genom till exempel acceptanstest, funktionella test, 

systemtest eller regressionstest3. Whitebox testen är så kallade lågnivåtester och dessa 

genomförs med hjälp av enhetstest. Enhetstesterna genomförs av utvecklaren dock så är 

det att föredra om en annan utvecklare som inte har skrivit programkoden testar denna. 

Detta för att det går att visa på att lågnivåtester som utförs av någon annan än den som 

skrivit programkoden är mer framgångsrika (Meyers, 2004, s. 16). Något som även ingår i 

lågnivåtesterna är integrationstester. Vid integrationstester testas det en mängd 

sammankopplade programmoduler det vill säga alla moduler som ingår i systemet.  

                                                        
3 Regressionstest görs med avsikten att säkerställa att en förändring eller buggfix inte infört nya 
buggar. 
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3.2 Agila utvecklingsmetoder 
Tidigare systemutvecklingsprojekt har använt sig av traditionella utvecklingsmetoder så 

som till exempel vattenfallsmetoden4 som är en mer statisk metod. Processer i projekt som 

använder sig av vattenfallsmetoden blir ofta mer utdragna eftersom varje steg i metoden 

måste vara färdiga innan nästa steg påbörjas. Dock är viss iteration numera införlivade i 

vattenfallsmetoden (Sharp, Rogers, & Preece, 2007, s. 449). Vattenfallsmetoden saknar även 

tvärorganisatoriska aktiviteter och involverar sällan användare tidigt i processen utan det 

är först efter implementationsfasen som användarna introduceras till det färdiga systemet 
(Avison & Fitzgerald, 2003, s. 36). Problem som att processerna inte är flexibla, missnöjda 

användare och system som inte blir färdiga är vanliga för projekt som arbetar utifrån 

vattenfallsmetoden (Björkholm & Brattberg, 2000, s. 20). Som en reaktion på detta kom de 

agila metoderna. 

 De agila metoderna skiljer sig från de traditionella eftersom de betonar vikten av 

samarbete, kreativitet och flexibilitet i utvecklingsprojekt. Processer i agila 

utvecklingsprojekt är ofta mer effektiva på grund utav att utvecklarna kan koncentrera sig 

på att utveckla korrekt programkod. Detta genom de korta iterationer som de agila 

metoderna står för (Björkholm & Brattberg, 2000, s. 20). 
Agila metoder är inte en systemutvecklingsmetod utan det är en uppsättning 

värderingar, attityder och principer, vilka alla kommer ur det agila manifestet som 

utarbetades 2001(Cunningham, 2001a). Detta manifest skapades av de 17 utvecklare5 som 

samlats för att diskutera mer lättrörliga utvecklingsmetoder. Trots att de flesta av de 

lättrörliga metoderna funnit under en längre var det ändå mötet i februari 2001 som 

myntade uttrycket agila metoder. På detta möte där dessa praktiker möttes skapades det 

dokument som senare kom att bli känt som det agila manifestet. Manifestet innehåller 

fyra värdegrunder på vilket de agila metoderna bygger på. 

Dessa värdegrunder är: 

• Individer och interaktion värderas högre än processer och verktyg 

• Fungerande mjukvara värderas högre än omfattande dokumentation 

• Samarbete med kunden värderas högre än att förhandla kring kontrakt 

• Att reagera på förändringar värderas högre än att följa en fast plan 

Värdegrunderna understöds av tolv principer vilka behandlar områden så som 

kommunikation med användare, kodning som genererar fungerande system och enkelhet 

som maximerar ”work not done” (Cunningham, 2001b). 

Nedan följer en sammanfattning av de två vanligaste agila utvecklingsmetoderna 

Scrum och XP. Enligt en undersökning sponsrad av VersionOne (2010) som visar att 

Scrum är den metod som följs i projekt med 58 % och XP den som har näst flest som följer 

den med 17 %.  

                                                        
4 Vattenfallsmetoden eller även kallad SDLC(Information Systems Development Life Cycle). 
5 De 17 personer som medverkade till det Agila manifestet är Kent Beck, Mike Beedle, Arie van 
Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, Jim Highsmith, 
Andrew Hunt, Ron Jeffries, John Kern, Brian Marick, Robert C. Martin, Stephen J. Mellor, Ken 
Schwaber, Jeff Sutherland och Dave Thomas. Alla dessa är framstående representanter för agila 
metoder och erkända utvecklare. 
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3.2.1 Scrum  
Under 80- och 90- talet försökte Jeff Sutherland hitta ett mönster för hur 

hyperproduktiva team arbetar. Genom att studera dessa team hittade han det mönster 

som senare skulle bli grunden för Scrum (Björkholm & Brattberg, 2000, s. 13).  

Scrum delar upp utvecklingsprocessen i iterationer vilka kallas för sprintar. En sprint 

är en på förhand bestämd tidsperiod. Denna tidsperiod varierar beroende på projekt och 

kan vara allt mellan två, tre eller fyra veckor lång. Under denna sprint är två olika 

processer igång samtidigt. En process fokuserar på att utveckla de viktigaste funktionerna 

och den andra processen fokuserar på hur man förbättrar sitt sätt att arbeta (Björkholm & 
Brattberg, 2000, s. 13). I Scrum team finns det tre olika roller: produktägare, utvecklarteam 

och scrummaster. Produktägarens uppgift är att ansvara för att utvecklingen av produkten 

genererar tillräckligt högt kundvärde som möjligt. Detta genom att prioritera önskningar 

från kunden i backlogen och att göra denna så tydligt som möjligt (Björkholm & Brattberg, 
2000, s. 66). I utvecklarteamet handlar inte om individer utan det handlar om teamet som 

helhet. Detta innebär att ingen i utvecklarteamet har någon egen roll förutom 

scrummastern. Denne scrummaster utses från utvecklar gruppen och har till uppgift att 

hålla koll på att processen följs och förbättras (Björkholm & Brattberg, 2000, s. 69). Detta 

genom att se till att utvecklargruppen arbetar strukturerat och ostört. De personer som 

finns utanför denna grupp men ändå har intressen i arbetet kallas för 

intressenter(stakeholders). Det är även de personer som påverkar produktägaren och hur 

denne prioriterar i backlog. Product backlog är produktens produktutvecklingsplan och 

punkterna i denna backlog är strikt prioriterade (Björkholm & Brattberg, 2000, s. 69). 
Punkterna i listan kallas för ”backlog items” och kan vara ändring av befintliga funktioner, 

buggfix eller en ny funktion. Produktägaren kan när som helst lägga till nya punkter eller 

omprioritera listan. 

3.2.2 XP  
eXtrem Programming(XP) är den mest kända Agila metoden. Den innehåller konkreta 

tips på hur programmering kan förbättras och hur en grupp effektivt kan arbeta 

tillsammans i programmeringsarbete (Björkholm & Brattberg, 2000). Många 

programutvecklings verktyg i öppen källkod är speciellt utvecklade för XP vilket visar på 

dess popularitet bland utvecklare och projektledare (Meyers, 2004, s. 177). Teamet består i 

XP av kunden, ledning och utvecklare, där processen börjar med att kunden måste 

definiera sina krav i det som kallas för User Stories. Dessa stories innefattar vad kunden 

vill att systemet ska kunna göra för sina användare och det är även dessa stories som 

ligger till grund för de testscenarion som skrivs innan dess att någon rad programkod 

blivit ned skriven (Avison & Fitzgerald, 2003). Något som XP förespråkar är 

parprogramming, det vill säga två utvecklare som tillsammans sitter vid samma dator och 

utvecklar tillsammans programkoden (Avison & Fitzgerald, 2003). Trots att det kan ses som 

ett långsamt och dyrt arbetssätt så reducerar det risken för buggar och andra fel i 

programkoden (Björkholm & Brattberg, 2000).  
”Det är enklare att skriva kod med hög kvalitet från början än att i efterhand höja 
kvaliteten genom testande.” (Björkholm & Brattberg, 2000, s. 88)  
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XP arbetar efter 12 principer och dessa 12 går att dela in i fyra olika kategorier (Meyers, 
2004, s. 179):  

• Lyssna på kunden och utvecklarna.  

• Samarbeta med kunden för att få rätt testfall och specifikation. 

• Parprogrammera. 

• Testa programkoden. 

Planeringen i ett projekt som arbetar utifrån XP- metoden fokuserar på att möta kunden 

krav på systemet och designa user stories som möter dessa krav. Genom att skapa dessa 

stories säkerställs det att systemet hamnar närmare det system som kunden har beställt 

(Meyers, 2004, s. 179).  
Kontinuerligt testande är väsentligt i ett XP- projekt och genom att testa programkoden 

kontinuerligt så skapas säkerhet att systemet från grunden fungerar som det ska. Detta 

kontinuerliga testande sker genom att utvecklaren skriver små automatiserade 

enhetstester innan denne börjar på att skriva den programkod som ska testas. XP kallar 

detta för Test Driven Development vilket bidrar till att utvecklarna känner sig trygga i vad 

de gör och därmed blir mer effektiva och kreativa (Björkholm & Brattberg, 2000, ss. 88- 89). 

3.2.2.1 Refaktorering 
Refaktorering innebär kort och gott att utvecklaren förändrar och förbättrar systemets 

interna programkod utan att förändra dess funktionalitet. Med dåligt struktureras 

programkod kan utvecklingsarbetet i början gå relativt snabbt men så snart systemet 

behöver förändras kan dåligt strukturerad programkod sakta ner arbetet (Fowler, 1999, s. 

53).  

Det finns tre tillfällen då programkod refaktoreras: 

1. Refaktorera vid tillägg av en funktion genom att strukturera om 

programkod när nya funktioner läggs till (Fowler, 1999, s. 58). 

2. Refaktorera när buggar fixas(Fowler, 1999, s. 58). 

3. Refaktorera vid genomgång av programkod(Fowler, 1999, s. 59). 

Genom att refaktorera skapas en bättre struktur i programkoden, det underlättar för 

utvecklarna att hitta buggar i programkoden samt att refaktorerad programkod är lättare 

att gå igenom(Fowler, 1999, s. 58). Vilket inte bara skapar förståelse för oerfarna 

utvecklare men även förståelse för systemet som helhet. 

Det finns även tillfällen då det är inte lämpar sig att refaktorera till exempel när 

programkoden är alldeles för ostrukturerad och det är mer lämpligt att börja om från 

början. Det andra tillfället då det inte lämpar sig att refaktorera programkod är när det 

närmar sig releasedatumet, eftersom att den refaktoreringen inte kommer att tillföra 

något mervärde till systemet under eller efter releasen (Fowler, 1999, s. 60). 

3.2.3 Skillnaden mellan Scrum och XP 
Trots att det finns stora likheter mellan de två Agila metoderna Scrum och XP finns det 

vissa punkter där det går att se skillnaderna mellan dessa.  
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1. I de team som arbetar efter Scrum har sprinter som kan vara mellan två till fyra 

veckor långa. Medan de team som arbetar efter XP arbetar i iterationer som är 

mellan en till två veckor långa6.  

2. Scrumteamen tillåter inga förändringar i deras sprinter. När en sprint är planerad 

och de ärenden och buggar som hamnat i backlog kommer denna att vara 

oförändrad genom hela sprinten. XP team är mer benägna att förändra sig inom 

iterationerna. Så länge som teamet inte börjat arbeta på en funktion kan den bytas 

ut mot en annan.  

3. XP arbetar efter en strikt prioriteringsordning som kunden gör och 

utvecklargruppen arbetar efter denna ordning. I Scrum prioriterar produktägaren 

och utvecklargruppen arbetar efter denna prioritering.  

4. Scrum har inga utvecklingsverktyg medan XP har tekniker och verktyg för 

TDD(Test Driven Design), automatiska tester, refaktorering och 

parprogrammering.  

5. XP fokuserar på testning genom att enhetstester skrivs innan själva programkoden 

utformas. 

Allt fler kombinerar XP med Scrum just för att jobba renodlat efter Scrum kan vara svårt 

då det saknas de bra verktyg som finns i XP (Björkholm & Brattberg, 2000, s. 87). 
 

3.2.4 Implementationsproblem  
I organisationer där det redan finns ett inarbetat arbetssätt finns motstånd till förändring 

oavsett om det invanda arbetssättet anses vara ett fungerande sätt att arbeta på eller inte, 

vilket i sin tur kan innebära att acceptansen för att förändra arbetssättet blir så låg att det 

blir i det närmaste omöjligt att genomföra en förändring (Björkholm & Brattberg, 2000, s. 
25).  

Till skillnad från traditionella utvecklingsmetoderna är de agila metoderna mer 

oförutsägbara eftersom att de litar mer på projektmedlemmarnas kreativitet än på själva 

processen, vilket innebär att människor i projekten inte kan gömma sig bakom sin uppgift 

utan de måste visa på sin kreativitet för att kunna bidra till processen (Nerur, Mahapatra, 

& Mangalaraj, 2005, s. 75). Det krävs att viljan finns att dela med sig av sin kreativitet i de 

projekt som arbetar agilt för att de projekten ska vara framgångsrik. Samarbete är viktigt 

för utvecklingsprocessen och kan inte samarbete uppnås är ofta projekten dömda att 

misslyckas (Björkholm & Brattberg, 2000, s. 25). 

Användning av agila metoder passar bäst till projekt som har stor variation i sina 

uppgifter, förmågan hos människorna i projektet samt den teknologi som används. 

Genom att anpassa organisationen via investeringar i verktyg som stödjer den snabba 

iterativa arbetsprocessen som är agila utvecklingsprojekt (Nerur, Mahapatra, & 

Mangalaraj, 2005, s. 78). 
                                                        
6 En sprint (iteration) inom Scrum innefattar planering, utveckling och utvärdering medan iterationen 
i XP koncentreras kring att utveckla och testa programkod planering och utvärdering involveras inte i 
iterationen.  
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Även om det finns vissa problem som kan hindra att en implementation av en agil 

metod finns det fler fördelar. Till exempel tas personer i processens kreativitet till vara och 

med kortare iterationer kommer inte projektet att hamna långt från den ursprungliga krav 

specifikationen. Trots de problem som kan identifieras är det inte omöjligt att övervinna 

dessa med tålamod och hårt arbete (Boehm & Turner, 2005, s. 38).  
En migration till en agila metod innebär mindre och mer iterativa processer i 

jämförelse med traditionella utvecklingsmetoder så som vattenfallsmetoden. De agila 

metoderna skapar således en snabbare Time-to-market än de flesta traditionella 

utvecklingsmetoder (Björkholm & Brattberg, 2000, s. 20). 

3.3 Continous Integration 
Continous Integration(CI) är en process som bygger 7  en programvara där alla 

förändringar på denna programkod är incheckad till versionshanteringssystemet8. När ett 

utvecklingsprojekt startar och att utvecklingen har kommit så pass långt att det finns 

tillräckligt mycket att det går att bygga utan problem skapas en så kallad mainline. Denna 

mainline kommer att ligga i ett versionshanteringssystem som har till uppgift att hantera 

in- och ut- checkningar av programkoden i projektet. En bra funktion som 

versionshantering har är att det lätt går att skapa multipla grenar av ett utvecklingsprojekt 

(Fowler, 2006, s. 3). Det vill säga att det går att skapa grenar för till exempel release vilket 

senare kan innebära att denna gren är där systemet fungerade utan problem. Detta gör det 

enklare för utvecklarna att gå tillbaka till denna om problem skulle uppstå. En kopia av 

mainline kopieras ner till utvecklarna och detta kallas för att checka ut programkod 

(Fowler, 2006 s.2). När väl en utvecklare har checkat ut programkoden kan denne starta 

sitt arbete. När utvecklaren känner att denne är färdig med arbetet i programkoden och 

den kompilerad och testad, då bör utvecklaren göra en uppdatering av sin kopia av 

mainline. Detta för att säkerställa att det inte är någon annan utvecklare som gjort 

förändringar i programkoden som kolliderar med den som ska checkas in(Fowler, 2006 

s.2). Är det något som kolliderar i programkoden måste utvecklaren genomföra de 

förändringar som behövs för att programkoden ska kunna checkas in till 

versionshanteringen. När detta är gjort och programkoden är incheckad till 

versionshanteringen så uppdateras mainline eller den gren som skapats för utvecklingen i 

versionshanteringen.  

När väl uppdateringen är gjord utförs nästa bygg av byggsystemet, genom att 

byggsystemet hämtar ut den färdiga programkoden från versionshanteringssystemet som 

sedan bygger denna programkod samt kör eventuella tester. Efteråt kommer byggsystemet 

att meddela den utvecklaren som gjort incheckningen till versionshanteringen hur bygget 

av programkoden fortskred (Fowler, 2006 s.6). Byggsystemet går att modifiera så att det 

antingen bygger ett visst klockslag eller att den ställs in till att känna av när programkod 

checkats in till versionshanteringen. En annan variant är att utvecklaren gör detta 
                                                        
7 När en utvecklare bygger den programvara som utvecklas innebär det att programkoden kompileras 
och eventuella tester som utvecklaren skrivit körs.  
8 Ett versionshanteringssystem håller reda på historik och gör det möjlig att backa tillbaka i tiden eller 
spåra vem som gjort vad. Dessutom möjliggör det för samarbete inom ett projekt även om utvecklarna 
inte sitter på samma ort.   
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manuellt genom att forcera bygget. Trots att utvecklaren redan har byggt programmet på 

sin egen maskin kan den ändå ha fel eller brister som inte kommit fram innan 

integrationen i byggsystemet. Fel som kan uppstå i byggsystemet kan vara att inte all 

programkod är incheckad till versionshanteringen eller att kollisioner mellan olika 

versioner som utvecklarna har arbetat på inte har uppdaterats utan utvecklarna har 

checkat in programkod som kolliderar i byggsystemet.  

Att alla i utvecklingsgruppen arbetar efter en stabil och uppdaterad version av 

programmet gör att de inte hamnar långt från mainline och om det skulle hända tar det 

inte lång tid gå tillbaks till den version där programkoden fungerade (Nerur, Mahapatra, & 
Mangalaraj, 2005).  

 

 

Figur 3.1 Flödesschema över versionshantering och 
Continous Integration (Duvall, 2010). 
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4. Nulägesbeskrivning  
Nedan följer en nulägesbeskrivning av de båda företagen, systemet samt den 
arbetsprocess som Acino använder sig av i dagsläget. 

4.1 Beskrivning av Svenska Försäkringsfabriken 
Svenska Försäkringsfabriken startades 2005 i Umeå. Företaget inriktar sig på att arbeta 

som fristående konsulter inom försäkringsbranschen detta genom att tillhandahålla 

lösningar som effektiviserar försäkringsadministrationen. SFF har kontor både i Umeå 

och i Stockholm och användarna till systemet som beskrivs nedan sitter på kontoret i 

Umeå.   

4.2 Beskrivning av systemet 
Det system som utvecklats åt SFF bygger på behovet av effektivisering. Den effektivisering 

som systemet tillhandahåller är att den snabbar upp flödet mellan försäkringstagaren och 

försäkringsgivare. Genom använda ett i huvudsak internetbaserat system, som hanterar 

utskick och mottagande av fullmakter och svar från olika banker och försäkringsbolag. 

Systemen fungerar på så vis att en försäkringstagare träffar en rådgivare eller 

banktjänsteman på en bank, tillsammans kommer de överens om att försäkringstagaren 

skriver under en fullmakt. Denna fullmakt ger banken rätten att ta in all information 

angående försäkringstagaren när det gäller pensionsförsäkringar som kan finnas i andra 

banker. När fullmakten är påskriven så skickar rådgivaren den via antingen fax eller mail 

till stansen. Stansen registrerar och sparar fullmakten samt ser till att all information som 

behövs finns med. Fullmakten skickas sedan via fax, mail eller brev till den bank där 

information ska efterfrågas. Efter att den är behandlad hos en bank så skickar denne ett 

svar tillbaka till stansen, detta oavsett om information om försäkringstagaren finns. 

Stansen registrerar och kopplar ihop fullmakt med svar som sedan sparas. Resultatet 

presenteras sedan för rådgivaren och försäkringstagaren via en informationssida som 

ingår i systemet.  

 

  

Figur 4.1 Flödesschema över fullmaktsprocessen 
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4.3 Beskrivning av Acino 
Acino är ett IT- företag som startades 2006 och är verksamt i Umeå. Företaget arbetar 

både med in-house utveckling och som konsulter på IT- marknaden. Acino är ett 

dotterbolag till SFF och det är även Acino som utvecklat det system som används av SFF.  

Att det just är ett dotterbolag som utvecklar det system som SFF Försäkringsfabriken 

använder stärker samarbetet mellan användare och utvecklare. Detta på grund av att det 

blir en typ av ”bästa kompis” relation mellan de som arbetar på dessa två företag. Det blir 

även enklare för utvecklaren att konkretisera ett önskemål från användarna när dessa är i 

så pass nära relation till varandra. 

4.4 Beskrivning av Acinos nuvarande arbetsprocess 
Den utvecklingscykel som företaget arbetar efter är två veckor lång, där denna cykel 

startar med ett så kallat prioriteringsmöte9. På detta möte går gruppen igenom vilka 

ärenden som kommit in och hur dessa står i förhållande till vilken del i systemet de slår 

mot. De ärenden som slår mot kund10 hanteras först och eventuellt hinner dessa bli 

behandlade innan mötet på grund av att de får en akut prioritering.  

Efter att prioriteringsmötet är över så börjar utvecklarna sitt arbete. En av utvecklarna 

tar sig an ett ärende och startar på förändringen av systemet. När han känner att han är 

klar med sitt arbete med ärendet checkas programkoden in till 

versionshanteringssystemet. När programkoden checkats in så kopplas denna ihop med 

det nummer som detta ärende har fått när den lades till i ärendehanteringssystemet, vilket 

är en stor fördel då denna senare kan vara till hjälp för eventuella problem i framtiden. 

Detta ärende sätts sedan som status ”Testing”, vilket betyder att denna är klar att testas.  

4.5 Beskrivning utvecklingsprocessens verktyg 
Nedan följer en beskrivning av de verktyg som Acino och SFF använder sig av i den 
nuvarande utvecklingsprocessen.  

4.5.1 Beskrivning av ärendehanteringssystem 
För att hantera eventuella buggar, rättningar och eventuella önskemål från såväl 

användare som kund, använder sig Acino och SFF av ett ärendehanteringssystem.  

 Ett nytt ärende som läggs in i systemet får ett nummer vilket senare blir viktigt när väl 

utvecklaren börjar med att rätta till buggar eller modifiering. Den som lägger in ärendet i 

systemet skriver även en beskrivning av problemet samt vilken del i system som påverkas 

av den, sedan sätt en status på den. De flesta ärenden som läggs in i systemet får status: 5 

den lägsta prioriteten, men det finns även ärenden som direkt får status: 1 den högsta 

prioriteten. Den senare är oftast av mer akut karaktär och därför bör dessa tas om hand 

snabbt eftersom att dessa kan innebära produktions stop.  

De ärenden som prioriteras som viktiga får prioritering 1 eller 2, dessa hamnar sedan i 

en så kallad Milestone, det vill säga den nya versionen av systemet som tas i bruk vid 

                                                        
9 Till detta prioriteringsmöte samlas en grupp bestående av arbetsledare, projektledare från SFF och 
de utvecklare som är ansvariga för systemet. 
10 Med kund avses här de banker och försäkringsföretag som använder sig av systemet i fråga. 
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slutet av utvecklingscykeln. Vissa av de ärenden som prioriteras som viktiga att komma 

med i nästa version av systemet tilldelas till en speciell utvecklare, de andra får ingen 

tilldelad utvecklare och är därför fri för alla utvecklare att behandla.  

När alla ärenden som prioriterats att komma med i milestone är färdiga så byggs 

systemet till en testversion. Det är på denna testversion som acceptanstesterna genomförs 

av användarna som sitter på SFF. Tillsammans med ärendehanteringssystemet går 

användaren igenom och kollar om de ärenden som står som ”Testing” har den funktion 

som det är tänkt och att detta inte påverkat något annat i systemet. De ärenden som klarar 

testerna får status ”Fixed” och de som inte klara testerna får status ”Needs Work”. Om ett 

ärende fått status ”Needs Work” kommer den gå tillbaka till utvecklaren som kommer att 

behandla ärendet igen. 

När alla tester är genomförda och alla ändringar av de fel som varit är fixade kommer 

den nya versionen av systemet att sättas i bruk för en eller två kunder, detta för att 

utvecklarna lättare ska kunna fixa oväntade buggar som kommer efter det att den nya 

versionen tagits i bruk. När systemet med säkerhet fungerar som det ska så kommer den 

nya versionen att tas i bruk för alla kunder.  

När väl denna utvecklingsperiod har resulterat i att en ny version av systemet har tagits 

i bruk startar processen om med ett nytt prioriteringsmöte.  

 

4.5.2 Beskrivning av versionshanteringssystem 
För att hantera nya releaser av systemet så använder sig Acino av ett 

versionshanteringssystem. Inför varje ny release skapas det en ny kopia av mainline, för 

att på så sätt garantera att det alltid finns en version av systemet som fungerar. Detta om 

den nya releasen av systemet skulle innebära produktionsstopp. I 

versionshanteringssystemet skapas även den kopia av mainline som sedan blir den 

testversion där användarna gör acceptanstestet.  Versionshanteringssystemet fyller också 

en viktig funktion i att det nummer som ett ärende får när det läggs till i 

ärendehanteringssystemet, kopplas ihop med den programkod som utvecklaren checkar 

Figur 4.1 Skapande av nytt ärende i ärendehanteringssystemet 
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in. Detta innebär att det om ett liknande problem skulle uppstå, kan utvecklarna lätt gå 

tillbaka till detta ärende och se på den programkod som utvecklats eller ändrats för det 

specifika ärendet.   

4.5.3 Exempel på ärendehantering hos Acino och SFF 
I release 2.3.3 hade det behandlats 23 ärenden med varierande art. Tiden från det att 

dessa ärenden har lagts till i ärendehanteringssystemet och till dess att de är behandlade 

och anses som färdiga varierar från fem månader till tre veckor. De olika arter som dessa 

ärenden har i systemet är bugg, feature och ändring. Fördelningen mellan dessa 23 visade 

att det var 52 % ändringar, 31 % buggar och 17 % feature11.  

I ärendehanteringssystemet finns det ett antal olika status som ett ärende kan ha. Det 

börjar med att den får status “New”. När detta ärende är prioriterat att hanteras till nästa 

release så kan den antingen stå kvar som status ”New” eller få status ”Assigned” det vill 

säga tilldelad till en specifik utvecklare. Efter att utvecklarna börjat arbeta på ärendet 

kommer dessa att ge ärendet status ”Testing” när de anser att ärendet är färdig för 

användaren att testa. Om inte ärendet skulle anses klart av användaren eller att denne inte 

tycker att den fungerar tillfredsställande får ärendet status ”Needs Work” av användaren. 

När ett ärende har fått status ”Needs Work” kommer denna att åka tillbaka till utvecklaren 

som då kommer att rätta till den och när han är klar kommer statusen åter att sättas till 

’Testing’. Här kan ett ärende åka fram och tillbaka flera gånger, men när användaren 

tillslut har testat denna klart och anser att den har den funktionalitet som efterfrågats så 

kommer denna att sätta status ”Fixed” och ärendet blir därmed stängt. Trots att ett ärende 

är stängt så kan den öppnas igen av antingen utvecklarna eller de användare som har 

tillgång till att lägga in nya ärenden i systemet, då får denne status ”Re-opend”. Av de 23 

ärenden som fanns med i releasen 2.3.3 så var det vanligast(9 stycken ärenden) att ett 

ärende hade gått från ”New” !”Testing” !”Fixed” och det var minst vanligast(1 stycken 

ärenden) att ett ärende gick från ”New” !”Fixed”.  

Fyra stycken ärenden hade fått sju uppdateringar12 av status där ett av dessa hade fått 

status ”Fixed” två gånger. Detta på grund av att ett ärende hade öppnats igen efter det att 

den ansetts som färdigt. 

Det som inte går att se i ärendehanteringssystemet är en tidsstämpel för den tid som 

ärendena har fram och tillbaka mellan utvecklare och testare. Därför är det omöjligt att se 

hur nära releasen av den nya versionen som testning och eventuell rättning skett. Dock så 

framkommer det vid intervju med utvecklare och testare att detta oftast är i rätt snäv 

tidsram mot releasen.  

 

                                                        
11 Ändringar avser ändring av befintliga funktioner i systemet. En bugg är en felaktighet i systemet 
som kan leda till felaktigt resultat eller att systemet kraschar. Feature är nya funktioner som önskats 
av användare kunder av systemet.  
12 Jag har räknat att den initiala statusen som är New som alla ärenden får, inte räknas med i antalet 
uppdateringar som ett ärende kan ha.  
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4.6 Upplevda problem med det nuvarande arbetssättet 
Nedan följer en beskrivning av de problem som utvecklare och användare upplever med 
den nuvarande utvecklingsprocessen.  

4.6.1 Upplevda process problem 
De problem som upplevs med det sätt som Acino och SFF arbetar utifrån handlar i mångt 

och mycket om prioritering och strukturering. En tydligare struktur kring detta skulle 

kunna bidra till en större effektivitet när det gäller hur snabbt en bugg eller förändring av 

systemet skulle kunna hanteras. Vid intervju med utvecklaren så påpekar han bristerna i 

att inte prioriteringen görs strikt utan efter ett prioriteringsmöte kan det finnas 20 stycken 

ärenden med prioritering ett. Detta gör det svårt för utvecklarna att sedan göra någon 

inofficiell prioritering på dessa. Detta utifrån att det i dessa 20 ärenden kan finnas 

ärenden med olika vikt för både systemet och kunden och det kan var svårt för dem att 

avgöra vilka som har högst prioritet.  

4.6.2 Upplevda verktygsproblem 
En aspekt på problemet med prioritering och strukturering som kom fram i 

observationerna som genomfördes på prioriteringsmötet är att ärendehanteringssystemet 

inte används utifrån dess potential. Detta genom att det inte uppskattas i systemet hur 

lång tid ett ärende kan ta. Detta kan bidra till orättvis tidsuppskattning vid 

prioriteringsmötet, som gör att tiden som är satt för release av den nya versionen av 

systemet kan skjutas på framtiden vilket också konstateras av utvecklarna.  

När väl ett ärende är fixat kan det ligga klart i flera dagar innan det testas eftersom att 

utvecklarna säger att det tar för lång tid att bygga denna testversion för varje ärende som 

färdigställs och detta prioriteras inte innan alla ärenden är färdiga. Den användare som 

genomför acceptanstesterna i testversionen påpekar att det finns ett tydligt problem i att 

det ibland kan bli knappt om tid, då dessa ärenden ofta testas i slutet av utvecklingscykeln.  

Då kan ett ärende åkt fram och tillbaka mellan testaren och utvecklare en tid. Vilket 

resulterar i att tiden som avsatts till att testa kortas av betydligt samt att det ofta är rätt 

många ärenden som då ska testas. Den användare som testar säger även att det skulle ha 

varit önskvärt att få testa igenom hela testversionen av systemet för att se så att ingen 

förändring på systemet har påverkat någon annan del av systemet. Utvecklaren säger i 

intervjun att genom användning av ett versionshanteringssystem finns det alltid tillgång 

till en version av systemet där den aktuella förändringen finns med. Den skulle alltså 

kunna testas direkt och om problemet kvarstår så skulle detta snabbare kunna åtgärdas.  

4.6.3 Upplevda systemproblem 
Enligt utvecklarna skrivs inga enhetstester av programkoden i dagsläget om inte 

utvecklaren själv känner att denne vill göra det för sin egen skull men dessa uppdateras 

inte och är inte en del av programkoden. Det vill säga att den enbart används i 

utvecklingssyfte och inte senare modifieras till att kunna återanvändas när funktioner som 

påverkar detta test förändras. Utvecklarna säger att detta beror på den brist i att den 

programkod som hör till användargränssnittet och den programkod som hör till 

funktionerna i systemet är ihop blandade. Detta innebär svårigheter att enhetstesta 
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programkoden som den ser ut i dagsläget. Han fortsätter med att de är medvetna om 

denna brist och att det är en önskan att kunna testa programkoden just för att många 

buggar i systemet skulle kunna hävas genom enhetstestning. Dock så konstaterar 

utvecklaren att detta skulle innebära tid och pengar för att kunna strukturera upp så pass 

att detta skulle kunna vara möjligt och att det då kommer att vara en fråga om vad 

kunden(SFF) är villig att betala för då det som systemet ser i ut idag ändå fungerar.  
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5. Analys 
Nedan följer en analys av de upplevda problem som identifierats.  

5.1 Analys av utvecklingsprocessen 
Inom Agila metoder som XP och Scrum används strikt prioritering och därmed kan inte 

två ärenden vara lika viktiga. Det går alltid att omvärdera en prioritering men det är alltid 

något som är viktigare än något annat (Björkholm & Brattberg, 2000, s. 27). På det sätt som 

ärenden prioriteras på Acino blir två saker lika viktiga, vilket i sin tur gör att det blir svårt 

för utvecklarna att göra en inofficiell prioritering bland dessa för att strukturera upp deras 

arbete kring utvecklingen. Utvecklarna kanske inte alltid har bäst kunskap om vad som 

ger mest förtjänst till företaget, men å den andra sidan så har utvecklarna stor kunskap 

om vad system är designat att göra. Just i det avseendet blir skillnaden mellan utvecklar- 

och användarperspektiv avgörande då den som använder systemet är den som bäst vet hur 

det borde fungera medan utvecklaren kan ha en helt annan syn på saken eftersom att de 

ser på systemet utifrån vad det är designat att göra.  

Att inte tidsuppskatta hur lång tid ett ärende kan ta kan ge en orättvis uppskattning då 

de kan bli antingen för få ärenden eller för många som prioriteras till en release. Inom 

Scrum anses tidsuppskattning svår för att det innebär att gruppen måste vara överens om 

vad som anses vara färdig när det gäller bugghantering, den vanligaste definitionen av klar 

är att den är potentiell för release (Björkholm & Brattberg, 2000, s. 38). I Scrum istället finns 

tron om att det är bättre att lansera på bestämt datum oavsett hur mycket som är klart. 

Detta eftersom att det viktigaste alltid går först genom den strikta planering som 

genomförs i Scrum (Björkholm & Brattberg, 2000, s. 38). 

5.2 Analys av verktygen  
De ärenden som är färdig och därmed också är färdig att för användaren testa ligger 

alldeles för lång tid innan de testas vilket vissa gånger innebär att en test av hela systemet 

och inte bara de ärenden som hanterats inte blir av för att det oftast är alldeles för nära 

release som testaren får tillgång till testversionen och kan genomföra sina tester. Eftersom 

att Acino använder sig av ett ärendehanteringssystem som i sin tur är kopplat till det 

versionshanteringssystem som utvecklarna jobbar mot. Däremot nyttjas inte möjligheten 

att använda ett CI system för att på så sätt effektivisera arbetet med ärendena.   

5.3 Analys av systemet 
Ett annat problem är det att systemet brister i sin modularisering det vill säga hur 

systemet är uppdelat i olika moduler som kan kompileras och enhetstestas var för sig eller 

tillsammans (som ett system).  Detta innebär att om ett system är bra modulariserat kan 

en modul återanvändas fler gånger i ett system, vilket medför en bättre strukturerat 

programkod. Den bristande modulariseringen av systemet i fråga bidrar till det problem 

som är uppenbart nämligen avsaknaden av enhetstestning. Trots att acceptanstester 

genomförs på systemet skapas det i stället en falsk trygghet att systemet fungerar som det 
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ska. För att programkod som inte testas kan trots att systemet genererar den data som det 

är tänkt innehålla felaktigheter i programkoden, detta för att indata som provocerar fram 

fel inte har tillförts systemet. Dessa felaktigheter som finns i systemet kan skapa problem 

och därmed även bli kostsamt för företaget när dessa måste hanteras (Hunt & Thomas, 
2003). Detta innebär att systemet i sig på grund utav detta blir mer instabilt och därmed 

vore en lösning på detta att refaktorera programkoden. Något som man kan se i XP där 

det först skrivs små tester innan programkoden skrivs och när väl dessa fungerar så 

refaktoreras programkoden så att den är strukturerad inför framtiden (Björkholm & 
Brattberg, 2000, s. 46).  

  



 24 

6. Åtgärder till utvecklingsprocessen 
Efter att jag har studerat den befintliga utvecklingsprocessen så har jag identifierat 
vissa förändringar som inte bara skulle kunna förbättra processen men även höja dess 
programvarukvalitet. Nedan följer dessa förslag som jag kan se som en förbättring till 
processen.  

6.1 Förslag på förändring 
Mina övergripande rekommendationer för Acino och SFF ligger mycket i att försöka få till 

ett bättre arbetssätt som lutar mot ett mer agilt arbetssätt. Genom att mixa de två 

metoderna Scrum och XP skulle det stärka det sätt som företagen arbetar på idag. Jag 

föreslår därför att de övergripande rekommendationerna är: 

• Att tiduppskatta varje prioriterat ärende som läggs till Milestone. 

• Att använda strikta prioriteringar för de ärenden som hanteras i 

ärendehanteringssystemet. 

• Att snabba upp processen mellan ärende som är färdigbehandlat och testningen av 

detta ärende. Genom att införa ett automatiskt byggsystem till arbetsprocessen där 

byggsystemet skulle bygga en testversion när väl ett ärende är incheckat till 

versionshanteringssytemet. 

• Sist men absolut inte minst så förespråkar jag att se på möjligheterna att 

refaktorera programkoden så att enhetstestning blir möjlig att genomföra på 

systemet detta för att den avsaknad som finns i den i dagsläget inte är optimal 

utifrån att systemet känns instabilt. 

I och med att ärendehanteringssystemet går att modifiera finns möjligheten att lägga in 

en tidsram för ett specifikt ärende detta genom plugins som finns att ladda ner till 

systemet. Med en tiduppskattning får prioriteringsgruppen en större insikt i hur många 

ärenden som hinns med under utvecklingscykeln. Genom att se på det data jag samlat in 

från release 2.3.3 går att se hur många statusuppdateringar ett speciellt ärende har men 

inte den verkliga tiden mellan uppdateringarna av dessa ärenden. Detta gör det svårt att 

ser hur nära release datumet som vissa av dessa ärenden stängdes för att de var färdiga för 

release. Här hade en modifiering av ärendehanteringssystemet inneburit att det lättare 

hade varit möjligt att utvärdera hur lång tid ett specifikt ärende fått åka fram och tillbaka, 

vilket kan vara väsentlig information när det handlar om kundbeställda ändringar på 

systemet där detta sedan blir en kostnads fråga.  

Genom att göra en strikt prioritering bland de ärenden som prioriteras till en framtida 

release förenklas utvecklarnas arbete genom att de inte behöver göra sin egna inofficiella 

prioritering efter prioriteringsmötet.  

Eftersom att Acino har tillgång till ett versionshanteringssystem vore lösningen på 

problemet med att ärenden som är färdiga tidigt i utvecklingsprocessen ligger otestade 

länge rätt enkel. Genom att använda sig av en så kallat automatiskt byggsystem där den 

programkod som checkas in kan automatiskt kan byggas till en testversion. Vilket innebär 
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att så fort ett ärende är klart och programkoden är incheckad till versionshanteringen kan 

byggsystemet bygga en testversion som sedan användaren kan genomföra 

acceptanstesterna på. Detta skulle skapa en högre effektivitet när det gäller testning av 

ärenden men det skulle även göra att de skulle hinna med att göra en större testning av 

systemet som helhet innan den produktionssätts.  

Även om en refaktorering av programkod skulle genomföras kvarstår ändå det största 

problemet, det vill säga avsaknaden av enhetstestning. Vilket i sin tur gör att systemet kan 

upplevas som instabilt trots att det gör vad det ska.  Genom en refaktorering som 

förespråkas i XP vilket innebär att programkoden skulle struktureras upp så pass att 

enhetstestning blir genomförbar. Detta skulle öka säkerheten att systemet fungerar som 

det är tänkt och inte riskerar att leda till produktionsstopp som innebär problem för 

användare och kunder vilket i sin tur kan bli kostsamt för företaget. Dock kan uppehållet 

ibland hävas eftersom att det alltid finns en tidigare version av systemet att återgå till. 

Detta är inte en säkerhet som bör förlitas på då nya dataformat kan göra att den tidigare 

versionen inte är fungerade längre. Detta innebär ändå att användaren kan behöva arbeta 

utan vissa väsentliga funktioner som denne vant sig vid att använda samt att det innebär 

att utvecklarna måste lägga ner tid på att hantera buggar som inte borde ha funnits från 

första början.  

Att koncentrera sig enbart på att förändra frekvensen på hur ofta som systemet 

acceptanstestas gör inte direkt något för programkoden men i och för sig så skapar det en 

viss trygghet att systemet fungerar. Det kan vara försent att införa delar så som 

parprogrammering till arbetsprocessen då det inte är tillräckligt många utvecklare 

inblandade i projektet i dagsläget men det finns dock delar i till exempel XP så som 

refaktorering som skulle kunna skapa möjligheten att kunna enhetstesta programkoden.  
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7 Diskussion och slutsats 
Nedan presenterar jag min diskussion och slutsats utifrån den problembeskrivning jag 
ställt upp samt de åtgärder som jag föreslagit.  

7.1 Diskussion 
Syftet med detta examensarbete var att beskriva den befintliga utvecklingsprocessen, med 

fokus på testning, av det system som utvecklas för SFF av Acino.  

Efter att ha analyserat det material jag samlat in genom de observationer och intervjuer 

som jag gjort på Acino och SFF har jag kommit fram till förslag på förändringar. Dessa 

förändringar skulle företagen kunna genomföra för att öka såväl frekvensen av testning 

men även dess kvalitet. Jag har genom min studie sett att den brist på enhetstestning som 

finns inte skapar en trygghet i att programkoden verkligen fungerar som den bör trots att 

systemet fungerar. Därför torde en förändring till detta arbetssätt vara behövlig för att 

kunna ha ett stabilt system och en väl fungerande arbetsprocess. Ett onödigt 

produktionsstopp skulle generera en otrygghet för både utvecklare, användare och inte 

minst kunden.  

Att kunna införa Agila metoder i redan befintliga utvecklingsprocesser skulle kunna 

innebära problem då det redan finns ett inarbetat arbetssätt, samt att det i dagsläget när 

det inte längre handlar om utveckling utan det handlar om underhåll av systemet. Trots 

detta så skulle det nuvarande arbetssättet kunna anpassas. Detta genom att använda delar 

ur Scrum och XP för att bättre anpassa arbetsprocessen till en mer agil sådan då jag 

kommit fram i min studie att det skulle generera mer nytta till företagen. De tänkbara 

följder som kan komma av att inte en förändring tas i bruk skulle gå spekulera om och det 

skulle säkert gå att ställa upp ett värsta scenario för detta men jag tror ändå att åtgärderna 

som jag hittat utifrån min analys ändå är rätt självskrivna. Dock tror jag att det alltid 

kommer att vara en fråga om betalning och vem som kommer att vara tvungen ta den 

kostnad som behövs för att strukturera upp såväl programkod som det sätt som företagen 

arbetar på.  

I fallet med dessa båda företag är kanske deras stora styrka kanske även är en av deras 

största svagheter.  Jag tänker närmast på den relation som finns mellan dessa företag där 

Acino är dotterbolag till SFF. Detta innebär att SFF kommer både fungera som kund samt 

som uppdragsgivare på utvecklingsföretaget vilket innebär en direkt konflikt då det ofta 

handlar om kostnad när det gäller prioritering, bugghantering och strukturering av 

programkod. För hur det än är så ligger fokus hos kunden på pengarna och detta är väl 

förståeligt, men vissa delar i en utvecklingsprocess bör inte bortses från det vill säga de 

delar som skulle kunna garantera ett säkrare system och därmed bättre ekonomi på sikt. 

Detta kan vara ett hinder för att förändra det arbetssätt som finns på företagen då det 

alltid i slutändan kommer handla om vem som ska betala för att kvalitén ökar.  
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7.2 Slutsats 
Efter den studie jag gjort på Acino och SFF har jag sett brister som finns både i 

utvecklingsprocessen samt den bristande enhetstestningen av programkoden för systemet 

som SFF använder sig av. Jag tror inte att detta är ett ovanligt problem i 

utvecklingsprojekt utan de flesta projekt upplever nog något av dessa problem om inte 

båda. Dock så tror jag att det är väsentligt att hantera problem som dessa. Genom att inte 

ha någon enhetstestning för systemet kan fel uppstå som resulterar i produktionsstopp 

som i sin tur drabbar kund, användare och utvecklare, vilket leder till onödigt arbete då 

detta borde ha blivit hanterat redan under testningen av programkoden. Dock 

acceptanstestas systemet under varje utvecklingscykel vilket ändå bidrar till viss trygghet i 

att det fungerar som det ska. Ett annat problem som jag såg under min studie var att de 

ärenden som hanterades under en utvecklingscykel inte var strikt prioriterade utan att 

många fick den högsta prioriteringen. Detta gör det svårt för utvecklarna som sedan ska 

rensa bland dessa när de arbetar på att korta av listan med ärenden.  

Jag tror att en struktur kring prioritering och att på sikt införa enhetstestning genom 

att arbeta mot ett mer agilt arbetssätt hade varit en bra lösning på de problem som finns. 

Dock så vet jag att detta ofta är en kostnadsfråga i alla fall när det kommer till att 

enhetstesta eftersom att programkoden i dagsläget inte går att testa på detta sätt. Jag tror 

dock att det är en åtgärd som bör vidtas för att säkerställa god programkod.  

Jag vet att alla de lösningar som jag förslagit i denna studie inte kommer att lösa alla 

problem direkt utan att detta kanske måste vara något som Acino och SFF arbetar med 

under en längre tid. Dock tror jag att jag skapat en medvetenhet med min studie att en 

förändring är behövlig. 

Under studien har jag fått tillfälle att analysera de två företagen för att hitta en lösning 

på ett problem som under studiens tid både har förvånat mig men även låtit mig fundera 

kring lösningar på deras problematik. Detta har varit både intressant men även en 

utmaning att komma in som en utomstående in i två organisationer och där kunna studera 

deras vardag.  

 

7.3 Fortsatta studier 
Det skulle vara intressant att fortsätta denna studie med att återigen analysera 

arbetsprocessen på Acino och SFF efter att en förändring har blivit genomförd och att de 

båda företagen har fått arbeta utefter denna ett tag. Detta skulle kunna resultera i 

väsentliga data som skulle kunna visa på relevansen eller den irrelevans av de åtgärder 

som jag föreslagit i denna uppsats.  
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Bilaga 1: Intervju 

Frågor som ställts till utvecklaren: 

1. Utifrån din yrkesroll hur tycker du att prioriteringsmötet bidrar till att underlätta 
för er som utvecklare? 

2. Skulle du vilja se någon förändring på detta sätt att prioritera ärenden? 

3. Hur bokför ni hur lång tid det tagit att åtgärda ett ärende? 

4. Hur är systemets programkod strukturerad? 

5. Hur ofta enhetstestas programkoden i systemet?  

6. Vad har ni för rutiner kring testning?  

7. Vilket tycker du skulle vara ett önskvärt läge? 

 

Frågor som ställts till den användare som acceptanstestar systemet: 
1. Hur tycker du att ärendehanteringssystemet fungerar? 

2. Hur tycker du att testningen av systemet fungerar, vad är bra och vad är dåligt?  

3. Kan du förklara hur det går till när det är dags för dig att acceptanstesta systemet? 

4. Hur dokumenteras testfallen? 

5. Hur mycket tid avsätts för testning av systemet? 

6. Vilket tycker du skulle vara ett önskvärt läge? 


