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Sammanfattning 

Idag använder sig de flesta organisationer och företag av informationssystem i någon form. 

Informationssystem som växer både i storlek och i komplexitet i ett allt mer IT centraliserat samhälle. 

Konsekvenserna för en organisation eller ett företag som drabbas av ett informationssystem med 

bristande kvalité kan bli stora i form av ökade kostnader för försenade leveranser eller sjunkande 

försäljning för att nämna några (Eriksson, 2008). Vid ett framtagande av ett nytt informationssystem 

där man vill uppnå god kvalité kan man vara behjälpt av en systemutvecklingsmetod. Agila 

systemutvecklingsmetoder talas det mycket om idag, där fler och fler organisationer går från den 

traditionella systemutvecklingen till att använda lättviktiga, agila metoder (West, 2008). 

Kvalité uppstår inte av sig själv utan måste beaktas i hela den process som systemutvecklingsarbetet 

består av. Kvalité är grundläggande och utan någon typ av kvalitetssäkring vet man inte om 

kundbehov som funktionalitet, prestanda och användbarhet för att nämna några möts. (Eriksson, 

2008) 

Det här är en litteraturstudie som har en explorativ ansats, vi vill öka vår kunskap om testning i agila 

metoder. Genom en explorativ ansats så inriktar vi oss på att undersöka ett specifikt område för att 

förbättra kunskapen om det (Goldkuhl, 1998).  De agila metoderna som studien behandlar är 

Dynamic System Development Method, Extreme Programming, Feature Driven Development och 

LEAN software Development.  

Studien är komparativ och vi har tagit fram ett ramverk för att jämföra på ett strukturerat och 

metodiskt sätt.  Ramverk har två funktioner, frågeställning samt källa för komparativ analys. 

Ramverket bygger dels på vetenskapliga teorier om metodanalys, dels bygger ramverket på RUP som 

referensmodell och då närmast RUPS arbetsätt eller riktlinjer för test.   

 

Studiens resultat är att dynamiska processer och en stark tilltro till medarbetarnas förmågor i en agil 

metod, kompenserar detaljerade steg för hur testarbete skall utföras, samt att de riktlinjer vi kunnat 

finna är många gånger inte direkt uttalade som del i ett testarbete utan mer i form av ett praktiskt 

arbetssätt. En bidragande orsak till detta är att de agila metoderna saknar uttalad standardiserad 

kvalitetsmodell som man jobbar mot.   

 

  



2 
 

1 Inledning ............................................................................................................................................... 4 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 4 

1.2 Studiens problemställning ............................................................................................................. 4 

1.2.1 Studiens frågeställning ........................................................................................................... 5 

1.3 Syfte ............................................................................................................................................... 5 

1.4 Kunskapsbidrag ............................................................................................................................. 5 

1.5 Perspektiv ...................................................................................................................................... 6 

1.5.1 Befintlig kunskap .................................................................................................................... 6 

1.6 Avgränsning ................................................................................................................................... 7 

1.7 målgrupp ....................................................................................................................................... 7 

2 Metod ................................................................................................................................................... 8 

2.1 litteraturstudie .............................................................................................................................. 8 

2.2 Tillvägagångssätt ........................................................................................................................... 9 

2.3 Datainsamling .............................................................................................................................. 10 

2.3.1 Urvalskriterier ....................................................................................................................... 10 

2.3.2 Sökning ................................................................................................................................. 11 

2.4 Ramverket ............................................................................................................................... 12 

2.5 Analysmetod ................................................................................................................................ 12 

2.6 Metodkritik .................................................................................................................................. 12 

3 Teori .................................................................................................................................................... 13 

3.1 Ramverket teori ........................................................................................................................... 13 

3.1.1 Metodfilosofi ........................................................................................................................ 13 

3.1.2 Metodöversikt ...................................................................................................................... 14 

3.1.3 Test i metoden ...................................................................................................................... 14 

3.1.4 Riktlinjer för testarbete ........................................................................................................ 14 

3.2 Test och kvalité ............................................................................................................................ 14 

3.3 Rational Unified Process .............................................................................................................. 15 

3.3.1 Metodfilosofi ........................................................................................................................ 15 

Bästa praxis ................................................................................................................................... 15 

3.3.2 Metodöversikt ...................................................................................................................... 17 

3.3.3 Test i metoden ...................................................................................................................... 19 

3.3.4 Riktlinjer för testarbete ........................................................................................................ 21 

3.4 Agila manifestet........................................................................................................................... 25 

3.5  Ramverket .................................................................................................................................. 25 



3 
 

4 Resultat från insamling ....................................................................................................................... 26 

4.1 XP ................................................................................................................................................. 26 

4.1.1Metodfilosofi ......................................................................................................................... 26 

4.1.2 Metodöversikt ...................................................................................................................... 28 

4.1.3 Test i metoden ...................................................................................................................... 29 

4.1.4 Riktlinjer för testarbete ........................................................................................................ 30 

4.2 DSDM ........................................................................................................................................... 31 

4.2.1 Metodfilosofi ........................................................................................................................ 31 

4.2.2 Metodöversikt ...................................................................................................................... 33 

4.2.3 Testning i metoden ............................................................................................................... 35 

4.2.4 Riktlinjer för testarbete ........................................................................................................ 35 

4.3 LEAN ............................................................................................................................................ 36 

4.3.1 Metodfilosofi ........................................................................................................................ 36 

4.3.2 Metodöversikt ...................................................................................................................... 38 

4.3.3 Testning i metoden ............................................................................................................... 38 

4.3.4 Riktliner för testarbete ......................................................................................................... 38 

4.4 FDD .............................................................................................................................................. 39 

4.4.1 Metodfilosofi ........................................................................................................................ 39 

4.4.2 Metodöversikt ...................................................................................................................... 40 

4.4.3 Test i metoden ...................................................................................................................... 42 

4.4.4 Riktlinjer för testarbete ........................................................................................................ 43 

5 Analys och Resultat ............................................................................................................................ 44 

6 Slutsats ............................................................................................................................................... 46 

7 Diskussion ........................................................................................................................................... 47 

7.1 Förslag till fortsatt forskning ....................................................................................................... 48 

8 Referenser ...................................................................................................................................... 49 

Bilaga 1 Ramverk ............................................................................................................................... 51 

  



4 
 

1 Inledning 
I detta kapitel kommer vi att diskutera bakgrunden till vår studie, den leder till en problemdiskussion 

vilken kommer att fastställa studiens frågeställning, syfte och det förväntade resultatet.  Vidare så 

försöker vi bestämma studiens målgrupp och dess avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 
Vi kommer här att redogöra för hur vår frågeställning har uppstått. Idag använder sig de flesta 

organisationer och företag av informationssystem i någon form. Informationssystem som växer både 

i storlek och i komplexitet i ett allt mer IT centraliserat samhälle. Konsekvenserna för en organisation 

eller ett företag som drabbas av ett informationssystem med bristande kvalité kan bli stora i form av 

ökade kostnader i form av försenade leveranser eller sjunkande försäljning för att nämna några 

(Eriksson, 2008). 

Vid ett framtagande av ett nytt informationssystem där man vill uppnå god kvalité kan man vara 

behjälpt av en systemutvecklingsmetod. En systemutvecklingsmetod innehåller bland annat 

arbetssätt och riktlinjer för hur utvecklingsarbetet ska gå tillväga.  

I systemvetarutbildningen har vi kommit i kontakt med olika systemutvecklingsmetoder. Rational 

Unified Process (RUP) är den metod eller process som vi stiftat störst bekantskap med, både i teori 

och i praktik.  

RUP är en generell process som kan anpassas för de flesta utvecklingsprojekt. Det är en kommersiell 

och omfattande produkt som i princip tar upp alla aspekter i utvecklingsarbetet av ett program. RUP 

är inte bara en välkänd och etablerad utvecklingsprocess bland programvarukonstruktörer idag, 

många organisationer använder även RUP som referensmodell, för att finna avvikelser i den metod 

som jämförs mot RUP. (Lunell,2003) 

Det finns alternativa metoder för systemutveckling, eller filosofier om man vill, som inte är lika 

omfattande och framförallt har ett annat synsätt på utvecklingsarbete. Det vi då närmast tänker på 

är den Agila systemutvecklingsfilosofin. Agila metoder talas det mycket om idag, där fler och fler 

organisationer går från den traditionella systemutvecklingen till att använda lättviktiga, agila 

metoder (West, 2008). De värderingar agila filosofin lägger störst vikt vid är individer och 

interaktioner, kundsamarbete och att vara mottaglig för förändringar, mindre vikt läggs på process, 

verktyg, dokumentation och att följa en plan, som traditionellt har varit hörnstenen av rigorösa 

arbeten med test och kvalitetssäkring (Itkonen, Rautiainen, Lassenius 2005). 

 

1.2 Studiens problemställning 
Ett färdigproducerat informations system måste som vi inledningsvis påpekade uppfylla kundkrav 

eller kundens behov, om den inte gör det så kommer systemet sannolikt ej att användas. 

Kundbehoven karaktiseras och täcks av begreppet kvalité och kan innefatta benämningar som 

användbarhet, pålitlighet och prestanda för att nämna några kvalitetsattribut.  

Det man övergripande kan säga om kvalité är att det är något, som alla strävar efter, vare sig det 

handlar om produkter, processer eller tjänster. Ändå uppstår frågan, Vad är kvalité?  
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I standarden ISO 8402 definieras begreppet kvalitetssäkring som alla planerade och systematiska 

åtgärder nödvändiga för att ge tillräcklig tilltro, till att en produkt kommer att uppfylla givna krav på 

kvalité. Enligt samma definition innebär begreppet kvalité alla sammantagna egenskaper hos en 

produkt (eller tjänst) som ges den förmåga att tillfredställa uttalade eller underförstådda behov 

(Eriksson 2008). 

När det handlar om programvara så är test nära besläktat med kvalité. Man finner begreppen ofta 

sida vid sida, t.ex. kursen test och kvalitetssäkring vid Örebro universitet. Vid kvalitetssäkring av ett 

framtagande av en programvara så är test är en viktig del i kvalitetsarbetet, det räcker dock inte 

enbart med test, för att slutprodukten skall anses få hög kvalité (Eriksson 2008). Test är ett reaktivt 

arbetsätt där man tittar in i det mer eller mindre färdiga IT-systemet. Det som behövs utöver detta är 

även proaktiva arbetsätt, exempel inom dessa båda områden är kravhantering/dokumentation, 

projektledning, systemutveckling, driftsättning, användarutbildning och test . ”Test kan visa att ett 

system innehåller fel, kvalitetssäkring kan bidra till att systemet görs rätt från början” (Eriksson 

2008). 

Förutom att vara en stor del i utvecklingsarbetet så är test som fenomen genom dess avsikt att 

undersöka om kvalité finns eller ej, en förutsättning för att man slutligen skall kunna säga att ett 

Informationssystem är kvalitetssäkrat. (Eriksson, 2008) 

Vi är intresserade av att med stöd från litteraturen använda oss av RUP som referensmodell till att 

jämföra ett antal agila metoders bakomliggande syn på testning mot RUPs och ta fram likheter och 

avvikelser. 

1.2.1 Studiens frågeställning 

Hur skiljer sig det bakomliggande synsättet på testarbetet mellan agila metoder och RUP? 

Underfråga: Hur ser riktlinjerna ut för hur testarbetet skall gå till i de olika metoderna? 

1.3 Syfte  
Syftet med den här studien är att med hjälp av befintlig litteratur, undersöka och jämföra agila 

metoders bakomliggande perspektiv på testarbetet i framtagandet av ett informationssystem i 

jämförelse med RUP. Kvalité uppstår inte av sig själv utan måste beaktas i hela den process som 

systemutvecklingsarbetet består av. Kvalité är grundläggande och utan någon typ av kvalitetssäkring 

vet man inte om kundbehov som funktionalitet, prestanda och användbarhet för att nämna några 

möts (Eriksson, 2008). 

Resultatet av studien visar om det finns uttalade riktlinjer eller förekomster av riktlinjer för 

testarbete i agila metoder samt skillnader i syn på test i metoden. Undersökningen kommer att 

kunna nyttjas för att öka förståelsen och kunskapen omkring vilken syn agila metoder har på 

testarbete i den process som systemutvecklingsarbetet består av. 

 

1.4 Kunskapsbidrag 
Studiens mål är att den kunskap vi bidrar med, förhoppningsvis kommer att ge en tydligare bild av 

agila metoders bakomliggande syn på testarbetet. 
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1.5 Perspektiv 
Vi har valt att titta på testfenomenet i metoder utifrån metodskaparens perspektiv .  

 

Egen bild, Figur1 

För att förstå varför riktlinjer för testarbete finns eller inte i de agila metoderna så måste vi se bakom 

metoden. Vi behöver se metoden utifrån metodskaparens perspektiv, det vill säga förstå 

värdegrunden eller det synsätt som färgar metoden. Synsättets olika värderingar och principer 

kommer att ha konsekvenser i metodmässiga riktlinjer för arbetsätt (Goldkuhl,1991). 

 

1.5.1 Befintlig kunskap  

Software Quality Development and Assurancein RUP, MSF and XP - A Comparative Study 

Rapporten fokuserar på tre metoder RUP(Rational Unified Process), MSF (Miscrosoft Solution 

Framework) och XP(Extreme programming). Syftet med rapporten är att lyfta fram vilka praxis 

metoderna har för att kvalitetssäkra utvecklingen samt vilken kvalitetssäkring som finns i själva 

metoden. Som metod för att hitta praxis för kvalitetssäkring och kvalitetssäkring inom metoderna 

har författarna använt sig av ett analytiskt bottom-up angreppssätt. Med hjälp av detta identifierar 

författarna 10 kvalitetsaspekter som metoderna stöder. Utifrån dessa 10 aspekter väljer författarna 

fem stycken som kommer fungera som en de facto standard, dessa är: utveckla iterativt, upprepad 

kvalitetsverifiering, kundens krav, arkitekturdriven och fokusera på utvecklingsteamet.  

Software Quality and Agile Methods  

I denna artikel jämför författarna kvalitetsaspekter från vattenfallsmodellen mot de som finns i agila 

metoder. Vattenfallsmodellen är en av de äldsta utvecklingsmetoderna och delar in arbetsstegen i 

fem delar. 1) Krav och analys, 2) system- och mjukvarudesign, 3) Implementation och enhetstest, 4) 

Integrations och systemtest, 5) överlämnande och underhåll. Författarna väljer sedan att införa två 

tekniker i vattenfallsmodellen för att stödja denna, dessa två är Software Quality Assurance(SQA) och 

Verification and Validation(V&V). För att jämföra de agila metoderna mot vattenfallsmodellen så 



7 
 

lyfter författarna fram praxis i de agila metoderna som de anser har potential att uppnå 

kvalitetssäkring. Artikeln summeras med tre slutsatser: 1) Agila metoder har praxis som stöder 

kvalitetssäkring, 2) frekvensen som dessa praxis förekommer är högre än i vattenfallsmodellen, 3) 

Kvalitetssäkringspraxis är tillgängliga tidigt på grund av de agile metodernas processer.  

Toward an understanding of software quality assurance in agile methods 

I denna studie gör författarna en studie om agila metoder och tar fram nackdelar samt utmaningar 

de agila metoderna kan möta när det gäller test i jämförelse mot traditionella QA(quality assurance) 

och testprinciper. För att göra detta använder sig författarna av ett ramverk som kallas CoC(Cycles of 

Control) vilket i sig är till för att utvärdera iterativa och inkrementella metoder. Utifrån de olika 

stegen i CoC värderar sedan författarna vad som bör förbättras inom respektive steg för de agila 

metoderna. Baserat på de nackdelar och utmaningar de agila metoderna ställs inför tar författarna 

fram förslag på vad som kan förbättras inom test i de agila metoderna.  

De tidigare artiklarna har alla en egen infallsvinkel på agila metoder och kvalitetssäkring. Den första 

artikeln fokuserar på att jämföra metoder och utifrån dessa skapa en de facto standard för 

kvalitetssäkring, den andra jämför vattenfallsmodellen mot agila metoder där de lyfter in två tekniker 

för kvalitetssäkring och de sista tittar på test i agila metoderna för att ta fram för/nackdelar med 

dessa.  

Vi kommer i vår uppsats använda RUP som referensmodell istället för vattenfallsmodellen och titta 

på de agila metodernas testarbete, utan ambition att lyfta fram för och nackdelar i dessa, utan 

utifrån en neutral ståndpunkt se skillnader mellan metoderna. Vi tycker det är intressant att ta en 

metod som RUP som inte ingår under det agila manifestet och med hjälp av den undersöka hur de 

agila metoderna ser på testarbete.  

 

1.6 Avgränsning 
Vi har valt att begränsa studien till att låta fokus vila på riktlinjer för testarbete i agila metoder.  

Vi är inte intresserade av att veta hur testning används i metoden (Methods in use) utan hur testning 

är tänkt att finnas i den samma (Methods in concept).  Vi utvecklar nedan vad vi menar med detta. 

Vi avser ej att jämföra hela metoder emellan utan att undersöka förekomster av riktlinjer för 

testarbete i metoden.  

Test som fenomen berör många olika aspekter på systemutvecklingsarbetet. Aspekter som 

ekonomisk vinst, tidsaspekter, utförande och så vidare.  Man kan således välja att fokusera på 

testnings påverkan på alla dessa eller olika aspekter i samband med systemutvecklingsarbete. 

De av oss kända aspekter som vi ej avser att undersöka är som tidigare nämnt testnings påverkan på 

ekonomi, vi kommer ej att undersöka testnings påverkan på organisationen, varken leverantör eller 

kund. Vi kommer ej att undersöka testning i ett tekniskt instrumentellt perspektiv, det vill säga 

utveckla och förklara hur olika tekniker förekommer i systemutvecklingsmetoden. 

1.7 målgrupp 
Den primära målgruppen för denna uppsats är alla som använder sig av agila metoder i sitt 
systemutvecklingsarbete eller är nyfikna på just detta område. 



8 
 

Målet är att dessa personer skall kunna öka förståelsen och kunskapen omkring vilken syn agila 
metoder har på testarbete. Uppsatsen vänder sig även till studenter och lärare inom 
informatikområdet som är intresserade av agila metoder som fenomen. 
 

2 Metod 
I detta kapitel kommer vi att redovisa det tillvägagångssätt som vi använt under vår studie. Detta 

berör strategi, datainsamling, analysmetod och metodkritik. Vidare behandlar vi ramverket som är 

essentiell i vår studie. 

2.1 litteraturstudie 
Eftersom vårt perspektiv är metodskaparens syn på testning i metoden, och då testarbetet i 

synnerhet, så insåg vi att en empirisk studie eller undersökning inte var genomförbar. Hade vi valt en 

empirisk studie hade vi antingen fått ändra vårt perspektiv eller vår frågeställning. Skillnaden mellan 

en litteraturstudie och en empirisk studie är att frågorna i stället för till människor med hjälp av 

frågekonstruktion ställs till ett litteratururval (Svenning, 2003). För att få svar på de frågor vi ställt till 

litteraturen så är en förutsättning att litteraturen har en så nära koppling till metodskaparen som 

möjligt. 

En litteraturstudie är inte helt oproblematisk, Conny Svenning tar i metodboken (2003) upp ett antal 

problem som är förknippat med litteraturstudier, för det första kan det vara svårt att finna relevant 

litteratur, var och vad ska man leta efter? För det andra ligger det svårigheter i att avgöra vad som 

kan vara till lämpliga teorier litteraturen.  

När man väljer litteratur bör man överväga vad syftet med dokumentets uppkomst var, att få 

aktieägare att köpa fler andelar? Eller att få ledningsgrupp att tro att en avdelning är väldigt aktiv? 

Syftet som man själv har när man använder dokumentet till sin studie är förmodligen ganska 

annorlunda och därför bör man noga överväga om dokumenten är lämpliga för studien eller ej. 

(Oates, 2006)  

Litteratur vi haft i utbildningen, och litteratur som har direkt koppling till den enskilda metoden och 

dess metodskapare, några av våra relevanskriterier för utförligare beskrivning se kap 2.3.1. Som stöd 

för att lyfta fram lämpliga teorier så använder vi oss av ett egendefinierat ramverk där 

frågeställningarna har grundats på teorier om analys av metoder, se kap 2,4. 
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2.2 Tillvägagångssätt  
Vår studie har en explorativ ansats, vi vill öka vår kunskap om det specifika området testning i agila 

metoder. Genom en explorativ ansats så inriktar man sig på att undersöka ett specifikt område för 

att förbättra sin kunskap om det (Goldkuhl, 1998).  

Vi har försökt beskriva och illustrera vårt tillvägagångssätt och resultat efter bästa förmåga så att 

läsaren skall få en så stor inblick i vårt arbete som möjligt. Studien är delad tre faser, där vi i den 

inledande fasen bestämt övergripande vad vi ville titta närmare på och hur vi skulle gå tillväga, den 

andra fasen bestod av att läsa in oss på teorin inom ämnesområdet och bygga grund för vår 

referensmodell, och i den sista fasen kommer det egna bidraget skrivas och projektet avrundas. 
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Inledningsfas 

Inledningsfasen bestod i att göra vår kunskapsprojektering. Här konkretiserades den inledande 

undran till den frågeställning som sedan låg till grund för vår studie. Dessa frågor ställdes mot 

tidigare forskning, för att se om frågeställningen fortfarande var giltig eller om den redan hade 

besvarats (Goldkul, 1998). 

Insamlingsfas 

Den första aktiviteten i vår insamlingsfas valde vi att kalla teoretisk förstudie, vilken gav oss grunden 

till ramverket. Vetenskapliga teorier talade om vad som skulle beaktas vid metodanalys, se kap 3. 

Dessa teorier tillsammans med vår frågeställning, bildade vårt ramverk. (se bilaga 1) 

Efter att den inledande aktiviteten var avslutad så samlade vi in och sammanställde data om de agila 

metoderna. Först gjordes ett litteratururval enligt kap2.3. därefter ställdes frågorna till litteraturen. 

Relevant och sammanställd data som berör frågeställningarna från litteraturen fördes in i ramverket 

och med detta bildas det vi kallar vårt ramverk. Ramverket låg sedan låg till grund för den 

komparativa och avslutande delen av studien. 

Slutfas 

I den tredje och sista fasen genomförde vi den komparativa studien. Här resonerade vi omkring de 

likheter och avvikelser vi fann i de olika metoderna. Ramverket användes som bas för den analys och 

det resultat som sedan låg till grund för slutsatsen där studiens frågeställning besvarades. 

2.3 Datainsamling 
Vi har i vår litteraturstudie använt oss av sekundärkällor(Avdic, 2007). Det vill säga vi har inte ställt 

frågor direkt till metodskaparen, och på så vis själv organiserat datainsamlingen utan ställt våra 

frågor till litteratur av metodskaparen eller personer med anknytning till metodens uppkomst. I vår 

studie har vi använt oss av litteratur som berör vårt ämnesområde och valt dem enligt kriterierna 

nedan.   

 

2.3.1 Urvalskriterier 

För att öka pålitligheten och validiteten (Svenning, 2003) i den valda litteraturen har vi använt oss av 

böcker och artiklar som uppfyller av oss viktiga kriterier. Våra urvalskriterier bygger på att 

litteraturen för det första skall vara relevant för studien, det vill säga den skall tillföra något av 

teoretiskt värde, om den inte direkt har en koppling till metoden, för det andra måste litteraturen 

vara granskad eller skriven av metodskapare eller personer delaktiga i framtagandet av metoden. Se 

urvalskriterier nedan: 

 Litteratur som används i informatik utbildningen är granskade och godkända som 

kursmaterial av kursansvariga . 

 Litteratur nära metoden är relevant inte bara genom att den är framtagen av metodskapare 

eller personer involverade i framtagandet av metoden. Många gånger används även denna 

litteratur som referensmaterial i artiklar och rapporter som sedan är granskade i 

vetenskapliga sammanhang. T.ex. böcker av K.Beck  som används av arikeln ”Toward an 

understainding of quality assurance in agile software development” av J. Itkonen et al. 

(2005). 
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 Litteratur som finns utgiven i ett vetenskapligt sammanhang det vill säga att artikeln eller 

rapporten vetenskapligt granskad och publicerad. 

 

Litteraturen vi har använt oss av är dels böcker och artiklar som redan fanns tillgänglig då vi haft dem 

som litteratur vid tidigare kurser inom informatikämnet. Dessa svarar dock endast upp mot en liten 

del av vår frågeställning och för att finna litteratur som kan hjälpa oss att få svar på de frågor vi har, 

så har vi sökt böcker och artiklar som behandlar metoderna, skrivna av metodskaparna eller personer 

som på ett eller annat sätt bidragit till metodens uppkomst.  Elektroniska dokument som kan vara 

både dokument ur metodverktyg samt metodernas egna webbsidor har också varit en källa för 

datainsamling då de direkt behandlar hur metoderna är formade och hur de skall användas.  

Källor som inte har direkt koppling till metoden har använts i de fall vi inte fått en tillräckligt klar bild 

utifrån en källa nära metoden, om någon innebörd eller ett visst fenomen i en metod, detta för att se 

om vår tolkning stämmer överens med andra.  Vi har även använt oss av källor som inte har direkt 

koppling till metoden om artiklarna varit relevanta, och att innehållet kunna bidra med teori för 

studien. Exempelvis förklaringar omkring begreppet kvalité. 

2.3.2 Sökning 

I de fall vi sökt artiklar har vi använt oss av databaserna Inspec , IEEE Explore samt ACM Digital 

Library. Detta har gjorts via länk från Örebro universitets bibliotek. Se länk: 

http://www.oru.se/Universitetsbiblioteket/Hjalp/Stora-Sokguiden/Amnesguider/Informatik/ 

Sökord som vi använt oss av när vi utfört sökningar i vetenskapliga databaser är: 

”Extreme Programming”, LEAN, ”Software testing”,” Software test”, ”Quality assurance”, ”Quality 
assurance in software metologies”, ”Agile testing”, ”Why agile”, "The growth of software testning", ” 

Kent Beck ”, Poppendieck. 
 
Då sökorden ger många träffar har abstrakten eller sammanfattningen för artikeln hjälpt oss att göra 

det första urvalskriteriet, där såg vi ganska snabbt om artikeln var relevant eller ej. Det andra 

urvalskriteriet var att om möjligt plocka ut artiklar som behandlar metoderna, skrivna av 

metodskaparna eller personer som på ett eller annat sätt bidragit till metodens uppkomst . Det 

tredje urvalskriteriet var om artikeln eller rapporten var utgiven i ett vetenskapligt sammanhang det 

vill säga är artikeln eller rapporten vetenskapligt granskad och publicerad. 

De artiklar som vi senare valde ut återfinns i referenslistan. De artiklar som vi upplevde ha relevans 

för studien skrevs ut och viktiga delar diskuterade och reflekterade vi sedan över.  

Vi har även använt sökmotorn Google och sökord som vi använt oss av för att finna intressanta 

artiklar och hänvisningar till litteratur är följande: RUP, DSDM, ”Extreme Programming”, XP, LEAN, 

FDD, ”Software testing”,” Software test”, ”Quality assurance”, ”Quality assurance in software 

metologies”, "History of software testning", jeff de luca. 

Vi har strävat efter ett tillfredställande mått på reliabilitet i vår undersökning, dvs. tillförlitlighet i att 

resultaten skall anses vara riktiga (Svenning,2003). Om någon avser göra om denna studie så skall 

underlaget för analys ge samma utgångspunkt för tolkningar. Det är inte orimligt att tro att resultatet 

skulle kunna variera beroende av tolkning, men tillförlitligheten i urvalet kvarstår dock. 
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2.4 Ramverket  

För att jämföra på ett strukturerat och metodiskt sätt, så behöver vi ett ramverk. Detta leder till att 

systematiska fel kan minskas och att validiteten blir hög (Avdic, 2007). Vårt ramverk har två 

funktioner, frågeställning samt källa för komparativ analys, och består av fyra delar, metodfilosofi, 

metodöversikt, test i metoden och riktlinjer för testarbete. Se kapitel 3.1.  

Ramverket bygger dels på de teorier om metodanalys som Göran Goldkuhl tar upp i ”Stöd och 

struktur i utvecklingsprocessen”(1991) där synsättet och processen beaktas. Dels bygger ramverket 

på RUP som referensmodell och då närmast RUPS arbetsätt eller riktlinjer för test kallat testtyper. 

  

Det färdiga ramverket består av kvalificerad frågeställning som är relevant för studien, och samtidigt 

har stöd från teori. Ramverket hjälper oss sedan att systematiskt ställa samma frågor till varje enskild 

metod. Utifrån ramverkets frågeställning så sker en insamling av relevant data från litteraturen. Data 

förs sedan in i ramverket se kap 4-7, med detta bildas det vi kallar vårt ramverk, som sedan ligger till 

grund för analys och resultat i den komparativa delen av studien se kap 2.5. 

2.5 Analysmetod  
Vår strategi har varit att jämföra olika företeelser, detta kallar Goldkuhl (1998) för en komparativ 

strategi. För oss innebär det att vi jämför sammanställd data från litteraturen, vilket ramverket förser 

oss med. Analysen är kvalitativ då vi tolkar dessa data på en subjektiv nivå. 

Analysarbetet inleddes med att sammanställa de riktlinjer för testarbete som vi fann i de agila 

metoderna.  Matrisen, riktlinjer för arbetsätt (kap,5) representerar denna sammanställning som låg 

till grund för den analys vi därefter genomförde om vad skillnader och likheter kan bero på. Matrisen 

gav oss en översiktsbild över områden där testarbete finns uttalat, delvis uttalat eller inte. För att få 

en tydligare förståelse till de skillnader och likheter som matrisen visar upp mellan de Agila 

metoderna och studiens referensmetod RUP i avseendet på testarbete, så använde vi oss av 

ramverkets övriga delar, metodfilosofi, metodöversikt samt test i metoden. Vad beror det på att vissa 

testtyper eller riktlinjer inte går att finna? Och vad beror det på att vissa bara delvis 

överensstämmer? Ett exempel på en testtyp eller riktlinje som vi inte fann i de agila metoderna var 

integritetstest, matrisen visar oss klart och tydligt detta men inte varför.  

Med hjälp av ramverket gick igenom varje metods metodfilosofi, metodöversikt samt test i metoden. 

Utgångspunkten var att utifrån varje enskild definierad testtyp eller riktlinje, söka svar på vad det kan 

bero på att matrisen ser ut som den gör. Ramverket innehöll de kriterier vi behövde för att komma 

fram till våra slutsatser. Vi förde anteckningar var för sig, som vi sedan jämförde. Vi lyfte fram 

stödord och viktiga iakttagelser som vi funnit, och diskuterade detta och kom fram till gemensamma 

slutsatser. 

Studiens resultat vilket är en form av deskriptiv kunskap (Goldkuhl, 1998)baseras på den subjektiva 

tolkning vi gör av det vi kategoriserat och studerat i de agila metoderna, och hur de förhåller sig till 

vår referensmodell RUP. 

2.6 Metodkritik 
Eftersom vår studie är av kvalitativ karaktär så är all data baserad på subjektiva tolkningar. Detta 

innebär att allt från framställande av ramverk till beskrivning och analys av de agila metoderna kan 

innehålla tolkningsfel. Vi är medvetna om detta, och även att jämföra metoder är en väldigt svår 
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uppgift. Det finns lika många tolkningar på metoder som de finns personer som skriver om dem 

(Avison, Fitzgerald, 2003).  Vi har haft en neutral ställning till samtliga metoder och lägger ingen 

värdering i resultaten i den aspekten att vi haft för avsikt att uppmåla någon metod som bättre eller 

sämre än någon annan.  

Vårt huvudintresse har hela tiden varit att förstå det bakomliggande synsättet eller filosofiernas 

påverkan på testning. Det hade varit naivt att tro att någon agil metod skulle innehålla alla riktlinjer 

eller testtyper som finns beskriven i RUP, dessa är dock en bra utgångspunkt för att söka liknande 

arbetsätt i andra metoder. Därmed anser vi att vi haft en objektiv inställning till vårt arbetsätt. 

Vi är medvetna om att källor på internet kan ifrågasättas. I de fall då hemsidor använts har dessa i 

huvudsak varit metodens formella sidor eller av människor som varit med vid utvecklandet av 

metoden. 

 

3 Teori  
I detta kapitel presenterar vi den teori vilken är relevant inom studien. De områden som berörs är 

Ramverkets teori, test och kvalité, Rational Unified Process och agila manifestet. 

I och med att test och kvalité är så besläktade och beroende av varandra så anser vi att en 

grundläggande bild och förklaring av fenomenens betydelse i den process som 

systemutvecklingsarbetet består av, förenklar förståelsen och den roll de har inom IS utveckling.  Det 

agila manifestet är den grund som agilitet bygger på och finns därför med för att ge en övergripande 

förståelse av fenomenet. 

3.1 Ramverket teori 
Det finns ett antal framtagna ramverk för att jämföra metoder, exempelvis NIMSAD (Normative 

Information Model-based Systems Analys och Design) ( Jayaratna,1994). Dessa analyserar i huvudsak 

hela metoder vilket skiljer sig från den jämförelse vi ämnar göra, där en begränsad del av en metod 

undersöks.  För att förstå delarna behöver vi dock ha en övergripande bild av helheten.  För att förstå 

varför vissa fenomen uppträder eller ej, inom vad som kan klassificeras som test i metoden så 

behöver vi ta hjälp av metodens bakomliggande filosofi. Detta tillsammans med en tydligare bild av 

processen som genomsyrar metoden förstärker förståelsen för fenomenen.  Vi redogör nedan vår 

teori för ramverket som består av fyra delar. 

3.1.1 Metodfilosofi 

Synsätt påverkar arbetsätt på ett direkt sätt. Synsättets olika värderingar och principer kommer att 

ha konsekvenser i metodmässiga riktlinjer för arbetsätt. Synsätt är det som ligger till grund för en 

metods innehåll och utformning, och kan innehålla, principer, värderingar, föreställningar, 

erfarenheter och kategoriseringar. (Goldkuhl,1991)  

Principerna som metoden arbetar utifrån är metodens filosofi (Avison och Fitzgerald, 2003). 

Metodfilosofin skall hjälpa oss förstå vilken eller vilka principer som ligger till grund för metoden. 

Med kunskap om hur nyckelegenskaperna ser ut, det vill säga de karaktäristiska egenskaperna hos 

metoden så kommer vi bättre förstå skillnader metoderna emellan. Vissa metoder lägger större vikt 

vid kravarbete än andra och det formar även synen på hur testarbetet bör utformas. Om skillnader är 

stora i testarbetets riktlinjer så kan metodfilosofin hjälpa oss förstå varför. 
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3.1.2 Metodöversikt 

En modellstruktur talar om vad som skall göras och bygger på bakomliggande synsätt. En 

modellstruktur består av faser eller områden där man anger arbetsuppgifter eller klasser för 

arbetsuppgifter (Goldkuhl, 1991). Modellstrukturen skall ge oss en övergripande struktur för den 

process som systemutvecklingsarbetet består av. Processen ger oss en bild av hur arbetet är tänkt att 

fortskrida från igångsättande till överlämnande av färdig produkt. Med detta ser vi principerna i 

arbete och detta sammantaget ökar förståelsen för de fenomen vi undersöker. 

3.1.3 Test i metoden 

 Testning som fenomen finns mer eller mindre uttalat i metoder. Det uttalade hjälper oss första vad 

eller varför metoden förespråkar vissa angreppssätt.(Goldkuhl,1991) 

3.1.4 Riktlinjer för testarbete 

De normer och principer för testarbete som metodskaparen trycker på är riktlinjer för testarbete. 

RUP har en omfattande och genomtänkt strategi för att kvalitetssäkra testprocessen så att 

kvalitetsattributen i testdisciplinen och sedan i kravdisciplinen ger förutsättningar för att motsvara 

och leva upp till kraven (Lunell, 2003).  Vi vill med RUPs definition på testtyper, undersöka om det är 

skillnader i testarbete i de agila metoderna i jämförelse med RUP. 

3.2 Test och kvalité 

Test 

Testning innebär att man exekverar en programvara syfte att se om den uppfyller de specificerade 

kraven samt att hitta fel (Eriksson, 2008).  

De allra tidigaste inslagen av testning uppkom i mitten av femtiotalet och bestod av att leta buggar i 

koden(Laycock, 1993). Idag är testarbete ett viktigt inslag i den process som 

systemutvecklingsarbetet består av, och har växt fram som en egen yrkesgrupp för 

systemutvecklingsarbete. (Gelprin, Hetzel 1988).   

Idag finns en mängd olika sätt att testa system på.  Hur man testar kan beskrivas med de tekniker 

man använder sig av, några exempel är dynamiska tester, statiska tester, testfall, positiva och 

negativa tester, (Eriksson, 2008) testtekniker ligger dock utanför vad denna uppsats kommer att 

beröra. Olika testaktiviteter sker under projektets olika faser. Kravspecifikationen är en av de första 

delarna som man bör välja att granska, när kod sedan börjar skrivas utförs andra typer test, ett 

exempel på statiska test är där koden granskas för att se till så den inte innehåller strukturella fel. I 

slutskedet av utvecklingsarbetet skall slutanvändarna av systemet ges möjlighet att undersöka att 

systemet funkar som det är tänkt. Vilka som utför dessa aktiviteter och när, bestäms av vilka roller 

personerna har. Rollerna kan variera i omfattning på företaget, i stora företag kan det finnas 

testledare, testare, testadministratör medan det i mindre företag kan det vara en utvecklare som 

arbetar som testare. (Eriksson, 2008) 

Kvalitet 

Målet med testarbetet är att undersöka kvaliténs förekomst. En del av vår teoretiska referensram 

tillägnas därför begreppet kvalité. 
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Det går inte att tala om test utan att beröra kvalité som fenomen. Kvalité, kvalitetsnivå, 
kvalitetssäkring är begrepp med inte bara oerhört många dimensioner och djup, man kan betrakta 
fenomenet utifrån flera olika perspektiv och man talar då t.ex. om upphöjt bakomliggande 
perspektiv, användarperspektiv, tillverkarperspektiv, produktperspektiv och värde baserande 
perspektiv (Kitchenham, Pflegger 1996). Detta gör att det inte är helt enkelt att definiera vad kvalité 
är i olika sammanhang.  
 

Kvalitetsmodeller 

Kvalité anses för närvarande vara en av huvudtillgångarna som ett företag kan använda sig av för att 

utöka och stärka sina marknadsandelar i en global marknad. En orsak till detta är att kvalité har blivit 

synonymt med att ett företags produkter och tjänster möter kunders behov. En innovation under 

senare år inom systemutvecklingsområdet är utvecklingen av modeller som utvärderar kvalité. Det 

finns ett antal olika och de mest kända är McCall, FURPS, ISO 9126, Dromey . (Ortega, Pérez, Rojan, 

2003) 

Kvalitetsmodellen FURPS är förkortning av Functionality, Usability, Reliability, Performance och 

Supportability, den svenska översättningen blir Funktionalitet, Användbarhet, Tillförlitlighet, 

Prestanda och Underhållbarhet, och är framtagen av Robert Grady & Deborah Caswell. (Ortega et al.  

2003) RUP använder sig av FURPS som kvalitetsmodell och har då även ett plustecken i slutet. Plusset 

står för ytterligare kvalitetsattribut som innefattar design, implementation, gränssnitt m.m. (Lunell, 

2003). 

3.3 Rational Unified Process 
RUP har influenser från objektorienterade paradigmet, detta p.g.a. utvecklarna till metoden är kända 

förespråkare för objektorientering (Lunell,2003). 1995 slog Objectory Process ihop sig med Rational 

Approach som båda är processer för objektorienterad programutveckling, processen fick namnet 

ROP. Från Objectory tillämpades processtrukturen och användningsfall, medan Rational bidrog med 

dess formulering av iterativ utveckling och arkitektur (RUP Best practices for software development 

teams, 1998). Under 1998 bytte ROP namn till RUP samtidigt som processen utökades med 

ytterligare två discipliner, därav hade RUP de nio discipliner den består av idag (Lunell, 2003). 

3.3.1 Metodfilosofi  

Bästa praxis 

RUP är grundad på bästa praxis vilket betyder att de hämtat metoder, principer, och processer från 

projekt som varit framgångsrika. (Lunell, 2003). Dessa är: 

1 Iterativ utveckling 

Iterationer ger en bättre förståelse av problemområdet genom successiva förfiningar, och då varje 

iteration ska ge en exekverbar release till kunden, så ges återkoppling om projektet går i rätt riktning 

samt att projektet håller tiden. Ett iterativt arbetssätt hjälper även till att hantera förändringar i krav, 

features och i tidsplaneringen. (RUP Best practices for software development teams, 1998) 

2 Kravhantering  

Då krav kommer att förändras under projektets gång måste rutiner tillämpas för att hantera 

förändringar, ett sätt att hantera detta är genom iterativ utveckling (Lunell, 2003).  
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3 Arkitekturcentrerad utveckling  

Tillförlitlighet i arkitekturen är avgörande för om projekt lyckas eller ej.  Arkitekturen ska vara 

uppbyggd så att den är flexibel, vara mottaglig för förändringar, lätt att förstå och se till så kod kan 

användas flera gånger. ( Lunell, 2003) 

4 Visuell modellering  

Med visuell modellering går det att skriva kod med ”visuella block”, på detta sätt går det att fånga 

arkitekturens struktur och komponenternas beteende. Visuella hjälpmedel gör det lättare att 

kommunicera olika aspekter av programvaran, t.ex. hur element i systemet passar ihop, och främja 

entydig kommunikation. (RUP Best practices for software development teams, 1998) 

5 Upprepad kvalitetsverifiering  

I RUP anser man inte att kvalité  kan ges en tanke i slutet av projektet eller byggas in i efterhand av 
en separat grupp. Kvalitetsarbetet måste vara med i alla processer, alla aktiviteter, och av alla 
involverade parter. (RUP Best practices for software development teams, 1998) 

6 Konfigurations- och ändringshantering  

I en miljö där förändring är oundviklig måste man kunna följa förändringen, och för att kunna hantera 
förändring måste man se till så varje förändring är acceptabel. Processen beskriver hur man ska 
kontrollera, följa och övervaka förändringar för att genomföra lyckad iterativ utveckling. (RUP Best 
practices for software development teams, 1998) 

 RUPS nyckelegenskaper   

Förutom bästa praxis använder sig RUP även av ett antal nyckelegenskaper som är mer specifika för 
metoden. Dessa fyra egenskaper är:  

Användningsfallsdriven 

 Användningsfallsdriven kan enklast förklaras genom att man i projektet tar fram ett scenario för hur 
en aktör, som kan vara både en person eller annat system, interagerar med ett system där resultatet 
i sig ger mervärde för aktören. (Lunell, 2003) 

Featurebaserad utveckling 

En feature är en säljbar enhet som består av ett antal grupperade användningsfall. Dessa features 
prioriteras av kunden så att man implementerar de som är mest angelägna först. Iterationerna kan 
sedan planeras efter de features som finns, då en iteration bör implementera en eller flera features. 
(Lunell, 2003) 

Riskfokusering 

RUP har riskanalyser och modeller för riskhantering i ett projekt. Riskerna identifieras och prioriteras 

beroende på hur hög risken anses vara, dessa kan sedan åtgärdas. Bedöma risker tidigt kan hjälpa att 

se om man måste ha ett nytt sätt att angripa problemet eller att projektet kanske måste överges. 

(Lunell, 2003) 

Konfigurerbar 

Då RUP strävar efter att kunna anpassas till de flesta utvecklingsprojekt resulterar detta i att RUP 

som metod är väldigt omfattande. Organisationen som väljer att använda RUP måste då anpassa 

denna efter det organisatoriska behovet, t.ex. om de utvecklar realtidssystem eller äldre 
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administrativa system. Denna typ av anpassning görs bara en gång men RUP kan även behöva 

anpassas ytterligare i varje projekt, dessa är dock mindre anpassningar. (Lunell, 2003) 

3.3.2 Metodöversikt 

RUP som ramverk är uppdelat i två dimensioner, en horisontell axel och en vertikal axel. Den 

horisontella axeln representerar var i tiden projektet befinner sig. Axeln är uppdelad i fyra faser, där 

varje fas innehåller ett obestämt antal iterationer. Den vertikala axeln representerar disciplinerna i  

RUP som körs parallellt, vilken arbetsbörda som läggs mest vikt vid beror på i vilken fas projektet 

befinner sig. (Lunell, 2003) 

Översikt över RUPs discipliner och faser 

 

Bild hämtad från Rational Software Corporation, figur2 

Faser  

För att veta om projektet bör gå vidare i nästa fas måste det finnas ett tydligt syfte. Eftersom 

utvärderingar både tar tid och kräver mycket resurser utförs de endast i slutet av en fas, en så kallad 

större milstolpe. Större milstolpar i RUPS terminologi är beslutspunkter. (Lunell, 2003) 

Den första fasen kallas förberedelse, i denna fas byggs en modell över verksamheten, man försöker 

få en förståelse för hur omfattande projektet kommer bli, för att göra detta identifieras aktörer och 

vilka användningfall de ingår i(RUP Best practices for software development teams, 1998). Det som 

huvudsakligen måste göras i denna fas är att ta fram kriterier för produkten, göra riskanalys, samla 

idéer för arkitekturen, göra en uppskattning av hur mycket resurser som kommer behövas och 

bestämma ett datum för alla större milstolpar (RUP Best practices for software development teams, 

1998; Lunell 2003). 

I den andra fasen etablering, som räknas som den viktigaste, bestämmer man sig om projektet ska gå 

vidare eller inte (RUP Best practices for software development teams, 1998). All grundläggande 

analys ska vara klar, felaktiga beslut i detta skede kan ge långtgående konsekvenser eftersom det är 

nu projektet går från ett litet analysprojekt utan några större risker, till ett omfattande hög-

riskprojekt. I etableringsfasen utvecklar man arkitekturen ytterligare genom t.ex. prototyper, de 
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största riskerna ska elimineras, kontrollerar att krav är stabila och preciserade samt att utvecklarna 

är införstådda med vad som ska göras (RUP Best practices for software development teams, 1998; 

Lunell 2003).  

I den tredje fasen, konstruktion, skalas projektet upp och fler involveras (Lunell 2003). Här övergår 

man från analys av ett system till konstruktion av ett system (RUP Best practices for software 

development teams, 1998).  

I den sista fasen kallad överlämning så ska produkten vara så gott som klar. Produkten lämnas över 

till slutanvändarna, det brukar oftast resultera i att vissa anmärkningar, mindre uppdateringar kan 

behövas för att korrigera dessa anmärkningar eller färdigställa features som inte ännu är helt 

kompletta (RUP Best practices for software development teams, 1998). 

Discipliner  

I RUP går alla discipliner parallellt med varandra, RUP menar på att det skulle vara en illusion att dela 

in t.ex. krav- och implementationsdiciplinen i sekventiella steg, då det inte finns någon tydlig 

avgränsning när en disciplin ska sluta och en annan börja. Discipliner påverkar varandra, man 

hanterar detta genom iterativ utveckling. (Lunell, 2003) 

RUP har nio discipliner, de första sex är tekniska discipliner och de sista tre är stödjande discipliner, 

dessa är till för att ge en struktur åt projektet så att arbetet kommer löpa så smidigt som möjligt 

(Lunell, 2003). 

Verksamhetsmodellering Syftar till att göra en modell över hela verksamheten, både det som ska datoriseras och inte 
(Lunell, 2003).  

Krav Tas fram genom användningsfall, RUP menar även på att även om kravdelen är mest 
framträdande i början av ett projekt så går det aldrig att lämna helt. (Lunell, 2003). 

Analys och design Tar fram ”ritningar” för hur koden i ett system kommer att se ut, antingen genom en 
analysmodell eller en designmodell. (Lunell, 2003). 

Implementation I är det dags att skriva koden. Detta görs oftast ur designmodellen som tagits fram i analys och 
design.  (Lunell, 2003). 

Testdisciplinen Se kap 3.3.3 

Driftsättning Målet med driftsättning är att lämna över produkten till användarna så de kan börja använda 
systemet. (Lunell, 2003). 

Projektledning Projektledning i RUP fokuserar på det iterativa arbetssättet, för att göra detta enklare finns ett 
ramverk för leda programvara intensiva projekt, riskhantering, samt hur data kan samlas in för 
att mäta framsteg i projektet (RUP Best practices for software development teams, 1998; 
Lunell 2003). 

Konfiguration- och 
ändringshantering 

Inom konfiguration- och ändringshantering beskrivs riktlinjer för att hålla reda på alla de 
dokument som produceras under arbetet. (RUP Best practices for software development 
teams, 1998). 

Utvecklingsmiljö Syftar till att sätta upp en tillfredställande utvecklingsmiljö för teamet (RUP Best practices for 
software development teams, 1998).  
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3.3.3 Test i metoden 

Testdiciplinen i RUP 

Test är en egen disciplin i RUP och har i många avseenden som huvuduppgift att tillhandahålla 

service till de andra disciplinerna. Testning disciplinen fokuserar primärt på utvärdering och analys av 

produktkvalité.(Rational Unified Process, 2003) 

Kvalité är som vi tidigare berört är inte enkelt att definiera, men i RUP definieras det via akronymen 

FURPS+, se kap 3.1.  

Testningens roll är inte att försäkra kvalité utan att bedöma kvalitén och att sörja för en 

feedbackprocess så kvalitetsfrågor kan lösas på ett tids och kostnadseffektivt sätt. ( Kruchten, 

Philippe, 2004) 

Testdimensioner i RUP 

RUP använder en flerdimensionell modell när det avser testning. 

 

 Egen bild, figur3 

 

Den horisontella dimensionen, kvalitetsattribut utgår från de fem kvalitetsattribut som används för 

att kategorisera kraven i kravdisciplinen. Det generella syftet med testning, att utveckla och erhålla 

den kvalité som krävs enligt kravspecifikationen och det är därför naturligt att använda samma 

uppdelning för test som för krav. Testningen undersöker med andra ord att den levererade 

produkten i sitt sammanhang har de kvalitetsattribut som krävs enligt kravspecifikationen.   

Kvalitetsattributen är: 

 Funktionalitet 

 Användbarhet 

 Tillförlitlighet 

  Prestanda  

 Underhållbarhet (Rational Unified Process, 2003). 

Den lodrätta dimensionen, teststadium beror av vilken del och hur stor del av produkten som testas. 

RUP definierar fyra testningsstadier: 

 Enhetstest 

 Integrationstest 

  Systemtest 

 Acceptanstest 

Den tredje dimensionen avser testtyper, under utvecklingscykeln sker hela tiden någon form av test. 

(Rational Unified Process, 2003) 
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Teststadium i RUP 

Enhetstest 

Enhetstest fokuserar på testning av de minsta testbara beståndsdelarna eller komponenterna i 

programvaran. Implementatören är den som ansvarar för leverans av komponenter till 

systemintegration i RUP, och därför är det naturligt att se komponenten som den minsta 

beståndsdelen. Implementatören utför vanligtvis enhetstest före leverans(Lunell 2003). Exempel på 

komponenter i ett Windows-system kan t.ex. vara fil som slutar på .exe eller .dll  COM objekt 

(Eriksson, 2008) 

Integrationstest 

Integrationstest handlar om test av ett antal enheter som tillsammans bildar en sammanhängande 

enhet i sig. Syftet med dessa tester är att kontrollera att komponenterna tillsammans fungerar på det 

vis de är avsedda för. Det man främst brukar hitta när man genomför integrationstest är 

gränssnittsfel. (Lunell 2003)  

Systemtest 

Traditionellt så sker systemtestning som aktivitet i princip när programvaran är så gott som komplett. 

I en iterativ livscykelmodel som RUP så tillåts testning ske mycket tidigare, redan så snart en 

välformulerad del av ett användningsfall är skapat och implementerad. ( Kruchten, Philippe, 2004) 

RUPs ide om att producera en utvecklingsbar arkitektonisk prototyp gör det möjligt att redan under 

etableringsfasen genomföra de första systemtesterna, fördelarna blir då att man kan se helheten 

innan de enskilda delarna. (Lunell 2003). 

Acceptanstest 

Den sista och högsta nivån i RUPs modell över teststadier är acceptanstest var syfte är att se till att 

programmet är redo att tas i bruk av de ordinarie användarna av det färdiga systemet. Acceptanstest 

indelas i tre nivåer i RUP:  

* Formellt acceptanstest 

* Informellt acceptanstest 

* Betatest (Rational Unified Process, 2003). 
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3.3.4 Riktlinjer för testarbete 

Testtyper i RUP 

 

KRAV

Underhåll-

barhet

Prestanda

Tillförlitlighet

AnvändbarhetFunktionalitet

Funktionstest

Säkerhetstest

Volymtest

Användar-

gränssnittstest

Integritetstest

Strukturtest

Stresstest

Konfigurations-

testInstallations-

test

Jämförelsetest

Kapplöpnings-

test

Belastnings-

test

Prestandaprofil

Kvalitetsattribut

Testtyper

Testtekniker

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vårt intresseområde, egen bild, figur4 

Testteknikerna – Hur man praktiskt genomför själva testarbetet 

Testtyper skall se till att man uppfyller kvalitetsattributen  

Kvalitetsattributen – Svara upp mot kraven 

Krav – Förväntningarna på det slutliga Informationssystemet (Lunell, 2003) 

 

Funktionalitet 

Funktionstest 

När man talar om test så är det här kanske det moment man närmast förknippar med testning som 

fenomen. Här testar man nämligen att alla funktioner har implementerats och att de är tillförlitliga. 

När man konstruerar dessa tester så utgår man från användningsfall och liknande beskrivningar, 

testningarna utförs på alla nivåer, komponenter, delsystem och system.(Lunell,2003) 
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Att verifiera att korrekt data accepteras och inget annat. Att implementeringen lever upp till 

verksamhetskraven. Vilket innebär att man kontrollerar navigation, kontroll av inmatning av data i 

inmatningsfällt, kontrollerar att processer som mottar, lagrar och returnerar data gör detta korrekt 

och slutligen kontroll av loggning av måluppträdande. 

Utfallen skall ge korrekta resultat när giltig data används vid testning och att lämpliga 

felmeddelanden visas när felaktig data matas in i funktionen. (Rational Unified Process, 2003) 

Säkerhetstest 

När man säkerhetstestar undersöker man systemets motståndsförmåga mot bland annat intrång. 

Data och programvaran i sig skall enbart kunna användas av behörig personal och ingen annan, dessa 

skall stängas ute på ett effektivt sätt.  Olika funktioner i ett program används ofta av olika aktörer det 

innebär att säkerhetstesten även måste genomföras på olika nivåer och ur olika perspektiv. (Lunell, 

2003) 

Det finns två distinkta områden man talar om när man talar om säkerhetstest.  Säkerhet på 

applikations nivå och säkerhet på systemnivå. Säkerhet på applikationsnivå innebär att man 

kontrollerar access till data och affärsfunktionerna. Användarna skall bara ha access till de delar eller 

funktioner som de har behörighet till. Läs och skrivrättigheter skall vara korrektutformade så att man 

ej kan mata in data om ett användningsfall ej förespråkar detta.  

Säkerhet på systemnivå innebär att man kontrollerar inloggningar och om fjärranslutningar till 

systemet är säkrat. Det skall enbart gå att logga in om man har behörighet till systemet och 

inloggning skall enbart kunna ske från lämpliga kanaler. (Rational Unified Process, 2003) 

Volymtest 

Volymtest tar fram balanserade värden för vad systemet klarar av att hantera under en given 

tidsperiod. Ett exempel på detta är om systemet skall arbeta mot en serie databastabeller för att 

producera en rapport, vid volymtestning så skapar man en stor testdatabas i syfte att systemet skall 

producera mängder av rapporter. Man kör sedan rapportfrågan och kontrollen som sker därefter, 

undersöker att programvaran fungerar normalt och att mängden rapporter som produceras är 

korrekt. 

 

Hitta maximum gränsen för samtidigt anslutna användare, som var och en genomför värsta tänkbara 

belastning på systemet under en längre tidsperiod (Rational Unified Process, 2003).  

Hitta databasens maximala storlek i form av att behandla frågor och generering av rapporter på ett 

tillfredställande och korrekt vis(Rational Unified Process, 2003). 

Användbarhet 

Användargränssnittstest 

Ett test där målet är att samla in synpunkter på användargränssnittet från projektmedlemmar, 

vanliga användare och gränssnittsexperter. Man tittar närmare på användargränssnittet, att dess 

formgivning och innehåll är logiskt utformad. Här agerar normalt analytiker som bisittare, ledsagare 

eller protokollförare. Kontrollerade tester i laboratoriemiljö kan även genomföras där man t.ex. kan 

mäta tidsåtgång för att utföra ett specifikt ärende . (Lunell, 2003) 
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Prestanda 

Jämförelsetest 

Jämförelsetest är som namnet antyder ett testförfarande där jämförelser på utfall av en uppsättning 

identiska test mellan två eller flera program sker (Lunell, 2003). En typ av prestandatest där 

prestanda på ett nytt eller okänt mål för testning jämförs med en referens modul eller system. 

(Rational Unified Process, 2003) 

Kapplöpningstest  

Ett system som används av flera måste kunna hantera situationer när konkurens om samma resurser 

sker samtidigt. Ett exempel kan vara att testa så att det inte är möjligt att två personer samtidigt kan 

editera samma poster i en databastabell. Kaplöpningstest testar att sådana situationer hanteras 

regelrätt av systemet. (Rational Unified Process, 2003) 

Belastningstest 

Det här är en variant av prestandatest där en konstant testsekvens körs samtidigt som systemet 

utsätts för varierande arbetsbelastning, man validerar och bedömer med detta ett systems 

operationella gränser. Målet med testet är att undersöka om systemet klarar att svara i hög 

belastning som i låg(Rational Unified Process, 2003). Typiskt för dessa test är mätning av svarstider 

eller antal transaktioner per tidsenhet. Man kan således upptäcka om ett systems svarstid förlängs 

dramatiskt när man överskrider en viss gräns. (Lunell, 2003) 

Prestandaprofil 

Testning som går ut på att hitta flaskhalsar i systemet faller in i testmetoden prestandaprofil. Här 

handlar det om att få en heltäckande bild av hur och var i systemet som tid konsumeras. Det kan 

innebära att man upptäcker flaskhalsar i databasaccesser, operativsystemanrop, konstruktion och 

destruktion av objekt eller fönsterhantering.  

Med Prestanda profil testkör man kod i en kontrollerad miljö och man erhåller rapporter med 

statistik på vilken tidsåtgång varje funktion har tar i anspråk, hur lång tid varje databas fråga tar och 

hur mycket minne som allokeras. (Rational Unified Process, 2003) 

Tillförlitlighet 

Integritetstest 

Testning som dels undersöker ett programs förmåga att hantera felsituationer, dels att undersöka att 

riktlinjer för design och implementation har följts i utvecklingsarbetet. Syftet med testning är att 

undersöka att varje enskild del kan hantera felsituationer, som exempel bör en databas kunna 

hantera data som på något vis blivit korrupt på väg från GUI på ett sådant sätt att bara valid data 

lagras och inget annat. (Rational Unified Process, 2003) 

Strukturtest 

Denna testmetod undersöker om det finns felaktigheter i systemets struktur. Det finns två olika 

tillämpningar av detta test dels testning av intern kod dels testning av Web sidor. 

Testning av intern kod, den äldre och kanske mer etablerade tillämpningen handlar om att man 

testar den interna kodstrukturen på ett statiskt sätt, det vill säga man exekverar inte koden utan 

kontrollerar källkoden och ser till att den t.ex. inte innehåller inkonsistenser i datatyper som 

funktionsanrop och tilldelningar. Den här typen av test genomförs oftast av utvecklarna själva 

(Rational Unified Process, 2003). 
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Stresstest 

Det är viktigt att veta hur program visar påverkan av stress. Stress i dessa sammanhang likställs med 

onormala situationer, som exempelvis om ramminnet skulle ta slut, eller om delar av systemet är 

onåbart t.ex. en databas. Syftet med dessa test är att finna eventuella svaghetsområden för 

systemet, och att undersöka om de kan accepteras. (Lunell, 2003) 

Underhållbarhet 

Konfigurationstest  

Konfigurationstest anses vara mer och mer viktigt på grund av att man i dag förväntas att program 

skall kunna köras på flera olika plattformar. Detta gäller både för kommersiell programvara och klient 

programvara för skräddarsydda system. Här testar man att programvaran beter sig på samma sätt 

oavsett vilken konfiguration man för tillfället testar. (Lunell, 2003) 

Installationstest 

En viktig aspekt på ett programs underhållbarhet är att installationen är en enkel och säker process. 

Installationstesten undersöker detta och viktigt är då att installationsartefakterna fungerar som 

avsett i olika situationer. Om ett problem skulle uppstå, t.ex. att det är något fel fysiskt i ett 

ramminne, eller om operativsystemet är föråldrat så är det av största vikt att det upptäcks och kan 

hanteras av programmet. (Lunell,2003) 
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3.4 Agila manifestet 
Det agila manifestet skapades vintern 2001 då representanter, från vad idag kallas agila metoder, 

träffades för att hitta alternativ till dåtidens systemutvecklingsmetoder som man upplevde som 

alltför tröga och omfattande. (agilemaifesto.org,2009) 

 

De grundtankar som kom fram var att: 

 Individer och interaktioner är viktigare än verktyg och processer.  

 Körbar programvara är viktigare än omfattande dokumentation.  

 Kundsamarbete är viktigare kontraktförhandlingar. 

 Vara mottaglig för förändringar är viktigare än att följa en statisk plan.  

Utöver dessa fyra grundtankar så vidareutvecklas dem med tolv principer.  

 Genom att leverera värdefull programvara tidigt och med jämna mellanrum så ökas 
kundnöjdheten. 

 Välkomna förändring i kraven, även sent i den process som systemutvecklingsarbetet består av, 

det är en naturlig del av arbetsförloppet. 

 Leverera användbar programvara ofta, med mål på bara några veckors mellanrum. 

 Utvecklare och  beställaren av systemet måste ha folk på plats så att de kan kommunicera 
dagligen.  

 Bygg projekt runt motiverade medarbetare, ge dem den miljö och stöd de behöver och lita 
på att de får jobbet gjort. 

 Med kommunkation ansikte mot ansikte kommer information kommuniceras på ett 
ändamålsenligt och effektivt vis.  

 Fungerande programvara är det primära sättet att mäta framsteg.  

 Den agila processen ska kunna hålla samma takt under en obestämd tid, nyckeln är att hitta 
en takt för hållbar utveckling.  

 För att uppnå lättrörlighet bör man fokusera på teknisk elegans och bra design.  

 För att maximera jobbet som ska bli gjort bör man hålla det enkelt.  

 Med själv-organisatoriska lag får man fram den bästa arkitekturen, kraven och designen.  

 För att effektivisera teamet så har man regulgära möten, då finns det chans att justera 
arbetet så det blir än mer effektivt. (agilemanifesto, 2009) 

3.5  Ramverket 
Se bilaga 1 
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4 Resultat från insamling 

4.1 XP 
Detta kapitel består av svaren till ramverkets frågor som ställts till metoden beträffande 

metodfilosofi, metodöversikt, test i metoden samt riktlinjer för testarbete. 

Extreme Programming (XP) är en metod som bygger på principer som man av erfarenhet vet 

fungerar, namnet extreme programming kommer ifrån att man tagit välkända praxis till en extrem 

nivå (Fitzgerald, Stolterman, 2002). T.ex. om integreringstest är viktigt, integrera flera gånger varje 

dag (Beck, 1999). 

 4.1.1Metodfilosofi  

Paradigmet för XP är dess likheter med att lära sig köra bil. När du kör bil räcker det inte med att få 

bilen att åka i rätt riktning, du måste även vara uppmärksam på förändringar, lite korrektion åt det 

ena samt det andra hållet. Detta är vad XP ser som sitt paradigm, håll fokus, anpassa och 

förändra.(Beck, 2008) 

 Allt inom programvara förändras, krav, verksamheter, människor, problemet är inte förändring i sig 

utan att vi inte anpassar oss efter förändring. Det finns två krafter som driver XP, dels kunden som 

driver innehållet i projektet och dels projektlaget som driver den process som 

systemutvecklingsarbetet består av. Kunden driver projektet men de vet inte alltid vad de vill ha, 

därför kan utveckling liknas vid att köra bil, inte med gå i en rak linje från start till slut. Precis som 

kunden styr innehållet i utvecklingen så styr utvecklarna hur metoden kommer se ut. De börjar med 

ett antal praxis och allt eftersom projektet förändras så ändras även den praxis som de valt att jobba 

med. (Beck, 2008) 

Då XP har en mycket omfattande filosofi med ett antal praxis och värden samt principer så kommer 

vi här kort redogöra för deras betydelse samt hur de hänger ihop.  

XP baseras på fem värden, kommunikation, återkoppling, enkelhet, mod och respekt. Värden är 

universella och kan appliceras både i arbetet och utanför. Då värden inte säger mycket om hur du ska 

gå tillväga använder XP principer och praxis. Medan praxis ger konkreta riktlinjer för hur du ska gå 

tillväga så är det kanske inte uppenbart hur den ska tillämpas i ett sammanhang. Principerna är till 

för att ge dig en bättre idé om vad praxisen är avsedd att utföra. (Beck, 2008)  

T.ex. kommunikation inom XP handlar om att öka samarbetet och effektiviteten av alla involverade i 

projektet (Beck, 2008). Då detta inte säger särskilt mycket om hur du ska gå tillväga bör vi använda 

en praxis som kallad ”test first programming”, vilken Beck (2008) beskriver är ett arbetssätt för att 

skriva automatiska test innan koden implementeras. Men hur ökar test first praxisen 

kommunikationen då? Jo genom en princip kallad ”mutual benefit” vilket är ett sätt att skapa nytta 

för mig idag, imorgon och för kunden (Beck, 2008). Principen ger således praxisen en klarare mening 

då ”test-first” ger mig nytta idag då den hjälper mig designa och implementera bättre. Praxisen ger 

även nytta i framtiden då dessa test ökar kommunikationen för andra programmerare då de kan 

använda sig av dessa samt att underhåll blir lättare (Beck, 2008).   
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Praxis 

Aktuella granskade vetenskapliga artiklar av (Kai Staple, Daniel Lübke, Eric Knauss, 2008),  (Christian 

Murphy, Dan Phung, Gail Kaiser, 2008) och (Ravikant Agarwal, David Umphres, 2008), hänvisar 

fortfarande till praxis från Becks första upplaga av boken Extreme Programming Explained (1999) och 

är därför intressanta för oss att använda i vår studie. 

The planning game 

Programmerarna uppskattar hur lång tid implementeringen av kod kan ta. Kunden bestämmer när 

systemet kan tas in i produktion, bestämmer prioritet, och när systemet först bör implementeras. 

(Beck, 1999) 

Small releases  

Sätt ett enkelt system i produktion så fort som möjligt, släpp sedan mindre versioner snabbt (Beck, 

1999).  

Metaphor 

Metaphor eller även kallad arkitektur i andra metoder, handlar om att ge systemet en historia vilken 

alla inom arbetet kan relatera till, både tekniskt kunnande personer samt kunder. Genom att 

beskriva systemet som en metafor så kommer arkitekturen kommuniceras enklare.(Beck, 1999)  

Simple design  

Systemet ska vara designat så enkelt som möjligt, implementera bara det du behöver när du behöver 

det, implementera inte extra funktionalitet grundat på spekulationer. (Beck, 1999).  

Testing 

Programmerarna skriver enhets-test kontinuerligt för att utvecklingen ska kunna fortsätta felfritt. 

Kunderna skriver test för att se till så en feature fungerar som de tänkt. (Beck, 1999)  

Refactoring 

Programmeraren strukturerar om koden utan att ändra dess funktionalitet, detta leder till ett system 

som har enklare struktur och reducerar dubbletter i kodraden. (Beck, 1999)  

Pair-programming 

All produktionskod ska skrivas i par om två. Den ena sitter med musen och tangentbordet och tänker 

på vilket sätt som är bäst för att implementera en metod. Den andre tänker med strategiskt, kommer 

vårt angrepp att fungera? Finns det andra test som inte kommer fungera? Kan vi förenkla systemet 

på annat håll så vårt problem försvinner. (Beck 1999) 

Collective ownership 

Alla är ansvariga för koden i projektet, utvecklare kan på så sätt förbättra koden om de ser att det 

behövs. (Beck, 1999)  

Continous integration 

För att se till så inte fel uppstår när programdelar ska integreras med varandra rekommenderas det 

att integrera systemet ofta. (Beck, 1999)  
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On-site customer 

Ha en kund tillgänglig i projektet som är kapabel att svara på frågor, lösa dispyter samt göra mindre 

prioriteringar. (Beck, 1999)  

Coding standard 

Om folk jobbar med olika delar av systemet, byte av partners, och refactoring av varandras kod så 

behövs kodpraxis. Följer alla denna kodpraxis så kommer kommunikationen bli enklare. (Beck, 1999) 

Test first programming 

Skriv ett automatiskt test som är ämnat att inte gå igenom innan du implementerar någon kod. 
Genom att arbeta på detta sätt stannar fokus vid den uppgift du ämnat lösa samtidigt som att koden 
blir pålitlig för andra programmerare. Har du problem att implementera ett test kan detta visa på att 
det finns problem i designen. (Beck, 2008) 

4.1.2 Metodöversikt 

Utforskande 

Här kommer användarna att lära sig skriva användarhistorier (Beck, 1999). Dessa används för att 

fånga funktionalitet som kunden efterfrågar(Beck, 2008). Användarehistorier används i motsats till 

krav, fördelen med användarehistorier är att de kan uppskattas hur lång tid arbetet kommer ta(Beck, 

2008). Programmerare börjar titta på teknologi som ska användas, idéer för arkitekturen samt 

begränsningar i prestanda för teknologin de tänkt använda. (Beck, 1999)  

Planering 

Syftet med detta andra steg är att se till så användarhistorier planeras och prioriteras långt fram i 

tiden, gärna två till sex månader.  (Beck, 1999) 

Iterationer för första releasen 

Den första iterationen är till för att bygga ett skelett över hela systemet. I de kommande 

iterationerna är det upp till kunden vilka historier som ska implementeras.  (Beck, 1999) 

Förbereda för produktion 

Tempot i utvecklingen blir något långsammare, det blir viktigt att ta hänsyn till risker och systemet 

borde få fler tester för att se till så det är redo för produktion.  (Beck, 1999) 

Underhåll  

I underhåll är systemet i produktion men ny funktionalitet förekommer ändå. Nu blir det extra viktigt 

med att se till så integrationen fungerar.  (Beck, 1999) 

Systemets avveckling 

Det finns två typer av avveckling av systemet, det bra sättet är att kunden har fått sitt system och 

kommer inte på fler användarhistorier. Det tråkiga sättet är om systemet inte kan leverera, kunden 

behöver delar men budgetgränsen är nådd. (Beck, 1999) 
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XP metodöversikt 

Bild hämtad från J. Warsta, P. Abrahamson, O. Salo, R. Ronkainen, 2002, figur 5 

 

4.1.3 Test i metoden 

Inom XP så ska allt som kan sluta fungera i programvara testas, realitsikt sett är inte detta möjligt 

utan det är upp till programmeraren vad som ska testas och vad som inte behöver testas . Test är en 

chansning och det är upp till programmeraren att lära sig vilka test som brukar ge resultat och vilka 

som inte gör det. (Beck, 1999) 

Inom XP kommer test från två källor, programmerare och kunden. Programmeraren skriver 

enhetstest som ska fungera 100%. Om ett test inte fungerar till 100% så är det allas ansvar att få det 

att fungera. Icke-fungerande test innebär en okänd mängd arbete för att ordna felet, det kanske bara 

tar något minut att åtgärda eller en månad, det går inte att säga. (Beck, 1999)  

Kunden kommer skriva funktionstesten, detta är säkert ingen självklarhet hur det ska gå till men för 

att underlätta detta så skall det finnas en dedikerad testare som hjälper till med detta. Testaren 

kommer att klargöra vaga krav från kunden till riktiga, automatiska, isolerade test (Beck, 1999).  

I XP finns ingen större forskning kring test för att se hur systemet beter sig (Beck, 2008). Det finns 

andra typer av test som berörs i testböcker och det är upp till XP-projektet om dessa ska användas 

(Beck, 1999). 

XP förespråkar att du ska skriva test innan du implementerar koden. Detta skapar en form av 

säkerhet då koden som implementeras klarar de test man skrivit. Fungerande test stärker relationer 

inom projektet och med kunderna. (Beck, 2008) 
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4.1.4 Riktlinjer för testarbete 

Testtyp/Riktlinje Förekomst Beskrivning (Beck,1999, 2008) 

Funktionstest ja Sker kontinuerligt varje gång nya funktioner ska 
implementeras  
 

Säkerhetstest -  

Volymtest -  

Integritetstest -  

Strukturtest delvis Genom parprogrammering kan två personer se till 
så praxis i metoden uppfylls. En av dessa är code-
standard som är en praxis för att se till så koden 
skrivs på ett strukturerat sätt. Dock förekommer 
det inte granskning av länkar i ett webbsystem.   

Stresstest -  

Jämförelsetest ja Förekommer som stresstest och är upp till xp-
projektet om den ska tillämpas.    

Kapplöpningstest -  

Belastningstest ja Förekommer och benämns som parallelltest i XP  
 

Prestandaprofil delvis Med hjälp av ett arbetssätt kallat refactoring 
utnyttjas kod som redan är implementerad. Detta 
resulterar i att det inte finns kodrader som gör 
samma sak.  

Användargränssnittstest -  

Konfigurationstest -  

Installationstest delvis När ny kod skrivs och installeras i ett system som 
är under produktion kontrolleras det så de nya 
funktionerna fungerar rätt. Dock så förekommer 
ingen installation under onormala förhållande.  
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4.2 DSDM 
Detta kapitel består av svaren till ramverkets frågor som ställts till metoden beträffande 

metodfilosofi, metodöversikt, test i metoden samt riktlinjer för testarbete. 

Dynamic Systems Development Method  

I början av nittiotalet lanserades en ny term fram för en godtrogen IT industri ”Rapid Aplication 

Development” (RAD). Avsikten med RAD var att den skulle skilja sig från den traditionella 

vattenfallsmodellen vid Informationssystemsutvecklingsarbeten med att göra arbetet mer 

snabbfotat. 

Förvisso växte modellen fram ur en frustration från användare i allmänhet och IT folk i synnerhet, 

över metoder som ansågs vara svåra att tillämpa i en miljö där fokus låg på snabbrörlighet. 

Traditionell metod tvingade användare att tidigt koncentrera sig på att ta fram kravspecifikationen 

och en process med snabb iterativ leverans var därför inte möjlig. 

Emellertid så växte RAD fram väldigt ostrukturerat, det fanns ingen offentlig eller allmänt gällande 

definition på hur en RAD process skulle se ut, många konsulter och försäljare vid den här tiden, kom 

därför med sin egen ansats och tolkning. Vid 1993 fanns ett ordentligt momentum i marknaden med 

ett starkt växande antal verktyg för RAD och samtidigt en växande skara av leverantörer som kunde 

möta upp mot det allt mer efterfrågade kravet på RAD teknologin. Men en sak fattades dock, för 

varje kund som behövde RAD verktyg för att förbättra utvecklings kapaciteten, så fanns det en kund 

som behövde ändra den process som systemutvecklingsarbetet bestod av 

DSDM(Dynamic Systems Development Method) konsortiet föddes som ett svar på marknadens 

efterfrågan på en standardisering av RAD i januari 1994. DSDM konsortiet skapades av 16 i branschen 

verksamma medlemmar med ett gemensamt mål, att skapa och promota ett oberoende ramverk för 

RAD. Den första versionen stod klar och var enhälligt godkänd av samtliga medlemmar i januari 1995. 

(dsdm.org;2009) 

 

4.2.1 Metodfilosofi  

DSDM är ett agilt ramverk som är baserat på bästa praxis och ur ny kunskap inom IS utveckling sedan 

tidigt nittiotal. (dsdm.org, 2009) 

Ramverket är baserat på nio underliggande principer som ger projekt förutsättningar att leverera det 

organisationer behöver när de behöver det. (Underlying principles, 2009) 

Princip 1 Aktiv användarinvolvering är ett måste. 

DSDM- har ett användare centrerat perspektiv. Om inte användare involveras och tillåts vara en vara 

en vital del av IS projektet så kommer obönhörligen förseningar att ske, och den slutliga produkten 

kan upplevas ha fått färgats mer av utvecklare än av de som de facto skall nyttja systemet. 

Slutanvändare skall ses som aktiva deltagare i utvecklingsarbetet och ej något i periferin som stödjer 

processen i form av information och utvärderingar. (Underlying principles, 2009) 

 

Princip  2 DSDM projektgruppen måste vara beslutsmässig. 

DSDM teamen består både av utvecklare och av användare. Dessa måste kunna ta beslut som rör 

krav som förfinas och förändras längs den process som systemutvecklingsarbetet består av Man 

måste kunna ta avgörande beslut som rör viss nivå av funktionalitet, användbarhet, etc. utan att 
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frekvent behöva vända sig till ledningsgrupp eller högre instans för godkännande. (Underlying 

principles, 2009) 

Princip 3 Fokus på täta leveranser av produkter 

En produktbaserad ansats är mer flexibel än en aktivitetsbaserad dito. 

Arbetet som ett DSDM team koncentrerar sig på är produkter som kan levereras inom en 

överenskommen tid. Detta leder till att teamet själv väljer den bästa ansatsen för att uppnå kraven 

på den tid som finns till förfogande. (Underlying principles, 2009) 

Princip 4 Affärsnytta är det huvudsakliga kriteriet för acceptans. 

Fokus i DSDM är leverans på delmängder av verksamhetsnytta på utsatt tid. IS systemet kan 

utvecklas mer rigoröst i ett senare skede om man accepterar ett sådant angreppsätt. 

Traditionellt så ligger fokus ofta på att möta upp kravdokumentationen, detta kan då få till följd att 

förändringar på kravbild utifrån IS systemets framväxt inte beaktas. (Underlying principles, 2009) 

Princip 5 Iterativ och inkrementell utveckling är nödvändig för att uppnå en korrekt affärslösning. 

På grund av att DSDM låter system växa fram inkrementellt så kan utvecklarna ta till vara på 

feedback från användarna fullt ut och i förlängningen, delmängder av verksamhetsnytta kan 

levereras för att tillfredställa verksamhetens närmaste behov. 

Det iterativa ur ett DSDM perspektiv är att man gör det explicit, att man använder iterationen till att 

hela tiden förbättra systemet under utvecklingsarbetet. (Underlying principles, 2009) 

Princip 6 Alla förändringar under utvecklingen skall vara vändbara. 

Att kontrollera produkters (dokument, programvara, testprodukter, etc.) evolution innebär att allt 

måste ha ett känt tillstånd i alla lägen. Med detta kan man alltid gå tillbaka till ett tidigare tillstånd 

ifall man märker att man är fel ute. 

Att gå tillbaka till ett tidigare tillstånd är en egenskap i DSDM, ibland kan det dock vara enklare att 

bygga om än att gå tillbaka. (Underlying principles, 2009) 

Princip 7 Kraven är fastlagda på en övergripande nivå. 

Att kraven är fastlagda på övergripande nivå innebär att man "fryser" och bevakar kraven så att de 

inte sakta obemärkt växer i takt med utvecklingsarbetet. (Underlying principles, 2009) 

Princip 8 Testning är en integrerad del i livscykeln. 

Testning behandlas inte som en separat aktivitet. Allt eftersom att systemet utvecklas inkrementellt, 

så testas och utvärderas det av både utvecklare och användare inkrementellt. 

Tidigt i utvecklingsarbetet så fokuseras testarbetet mot affärsbehov, mot slutet ligger fokus mer på 

verifikation av systemets operationella effektivitet. (Underlying principles, 2009) 

Princip 9 En samarbetsvillig och positiv attityd från alla inblandade är nödvändig. 

En smidig och effektiv process för utvecklingsarbete manar till en organisation som värnar om 

respekt mellan kollegor och kunder. (Underlying principles, 2009) 
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4.2.2 Metodöversikt 

I linje med den femte underliggande principen så är projekt livscykeln iterativ och inkrementell. 

Datasystemet levereras inte nödvändigtvis till verksamheten i ett svep, utan istället i en serie av 

inkrement. På så vis kan viktiga affärsfunktioner tas fram tidigt i processen och mindre viktiga i ett 

senare skede. (dsdm.org, 2009) 

DSDM:s projekt livscykel är uppbyggd med fem faser, de första två är sekventiella medan de 

resterande är iterativa (dsdm.org, 2009). För en förståelse för modellen följer nedan en kort 

genomgång av denna. 

Lifecycle Overview 

 

Bild hämtad från DSDM.org 2009, figur 6 

 

De sekventiella faserna 

The Feasibility Study 

Den viktiga aspekten i denna fas är bedömningen om DSDM är rätt metod att använda för projektet 

och om kostnaderna kan hållas på rimlig nivå. (dsdm.org, 2009) 

The Business Study 

Om Feasibility fasen ger klartecken för att DSDM är rätt metod så kommer The Business Study"att ge 

grundförutsättningarna för det efterföljande arbetet. Här analyseras verksamheten och man 

sammanställer definition på användare och krav, arbetet hålls så kort som möjligt och det innebär i 

ett tidsperspektiv veckor istället för månader. (dsdm.org, 2009) 
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De iterativa faserna 

Functional Model Iteration 

Fasen fokuserar på att förfina de verksamhetsbaserade aspekterna på informationssystemet, med 

andra ord att implementera funktionaliteten av de krav som identifierats i verksamhetsanalysen. 

Den här fasen består av en cykel med fyra aktiviteter: 

 Identifiering av vad som skall produceras 

 Beslut på hur och när detta skall genomföras 

 Skapande av produkt (prototyp) 

 undersöka(testa) om produkten har producerats korrekt.  

Programvarudelarna testas i samma takt som de produceras i fasen. Fokusen på testarbetet ligger på 

funktionalitet. Icke funktionella aspekter som t.ex. prestanda testas i "Design and Build Iteration" 

detta är ett exempel på kopplingen med pilar mellan faserna. (dsdm.org, 2009) 

Design and Build Iteration. 

Målet med denna fas är att vidareutveckla produkten till en nivå av funktionalitet, så att man känner 

sig trygg i överlämnandet till slutanvändare. Testning är en stor del här och genomsyrar processen 

men visas inte som en distinkt aktivitet i process diagrammet. Det testade systemet kommer inte 

nödvändigtvis att tillfredställa alla identifierade krav, dock kommer det tillfredställa alla krav som 

man beslutat att man skall beakta i det inkrement man befinner sig i. (dsdm.org, 2009) 

Implementation 

I implementationsfasen så levereras det testade systemet tillsammans med dokumentation till 

slutanvändarna och utbildning för framtida användare kan här ta vid. Systemet som överlämnas har 

vid det här stadiet undersökts att innehålla de kvalitetsatribut som satts i de inledande stegen av 

projektet. Denna fas utmynnar i en av fyra alternativa stadier. 

 Alla krav har tillgodosetts, arbetet är slutfört. ingen pil tillbaka i modellen 

 Pil mot Business study innebär arbete med stor funktionsdel som upptäckts under 

utvecklingsarbetet men som av beslut i processen har vilat. 

 Pil mot Funktional model iteration innebär lågprioriterat funktionalitet som var känt men 

som lämnats på grund av tidsbrist. 

 Pil mot Design & Build Iteration områden där mindre tekniska delar fortfararande måste 

korrigeras, och där nu tid finns för att åtgärda detta. (dsdm.org, 2009) 
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4.2.3 Testning i metoden 

Testning i DSDM innebär att det finns med i hela livscykeln inte bara i avslutningar av faser. Testning i 

DSDM skall prioriteras utifrån verksamhetsmål. Man skall hålla testarbetet effektivt och resurssnålt, 

detta uppnås genom riskbaserad testning. 

Riskbaserad testning betyder att man identifierar riskområden. Tid är en avgörande faktor och man 

skall bara testa det som man har tid att testa. En tidsprioriterad lista utifrån risk kan ligga till grund 

för beslut av vilka test man har tid att genomföra. Man bör uppskatta vilken effekt, fel kan generera, 

och ställa sig frågan vilka fel man kan leva med.  

Det finns sex uttalade testprinciper i DSMD(dsdm.org): 

Validation: -  skall väga upp till fjärde grundprincipen. Möter man verksamhetskraven? 

Benefit-directed testing: - att testa det som utgör nyckelegenskaper för affärsverksamheten. 

Tidsfokus. 

Error-centric testing: - Att komma ihåg vad test gör. Test undersöker, men garanterar inget. Fokusera 

på att hitta fel. 

Testing throughout the lifecycle: - Test måste planeras in som en integrerad del i den iterativa 

livscykeln. 

Independent testing: - Testning bör ske av någon annan än den som skapat produkten eller 

delprodukten. 

Repeatable testing: - test måste kunna köras igen på exakt samma vis, med andra ord testen bör 

dokumenteras. 

 

4.2.4 Riktlinjer för testarbete 

 

Testtyp/Riktlinje Förekomst Beskrivning 
 (Pracitcal testing guideline, 2004; dsdm.org, 2009) 

Funktionstest ja Funktionstestning sker och uppträder främst under 
fas tre och fyra, här testar man alla 
huvudfunktioner i systemet. Inmatning till och från 
systemet testas.  

Säkerhetstest - Ingen definition 

Volymtest ja Volymtest undersöker om systemet fortsätter att 
vara operativt på ett tillfredställande vis och att 
det möter prestandakraven när det utsätts för 
belastning i form av stora mängder data som skall 
processas i systemet. 
Multi-User Testing benämner DSDM den del som 
undersöker systemets påverkan av stort antal 
samtidiga användare. 

Integritetstest 
 

- Ingen definition 

Strukturtest delvis Statiska test benämns som effektiv och användbar 
metod för att identifiera defekter i kodstrukturen, 
DSDM rekommenderar att man använder sig av 
verktyg för kodgranskning dock lämnar man fråga 
öppen till metodanvändaren att avgöra ifall man 
skall använda metoden eller ej.  
Web strukturtest benämns ej 
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Stresstest delvis Benämns Break Test i DSDM och sker i fas fyra. 

Jämförelsetest -  

Kapplöpningstest -  

Belastningstest delvis Prestanda test finns uttalat i DSDM, dock inte 
specifikt som belastningstest, med undersökning 
på vad varierad belastning har för påverkan på 
systemet. 

Prestandaprofil delvis DSDM letar inte direkt flaskhalsar, fokus ligger på 
att tids kritiska delar möter kraven i alla lägen 

Användargränssnittstest delvis Testning som undersöker användbarhet finns i 
metoden dock inte lika uttömmande och detaljerat 
som RUP 

Konfigurationstest ja Genomförs 

Installationstest ja Genomförs 

4.3 LEAN  
Detta kapitel består av svaren till ramverkets frågor som ställts till metoden beträffande 

metodfilosofi, metodöversikt, test i metoden samt riktlinjer för testarbete. 

Lean är sprunget ur Japanska bilfabrikanten Toyotas strävan under 40 talet att producera små serier 

av bilar på ett lika kostnadseffektivt sätt som om det hade handlat om massproduktion. Ur detta 

föddes Lean, ett arbetsätt där varje del i produktionskedjan optimerades, från logistik till 

färdigprodukt. Taiichi Ohno som var hjärnan bakom allt försökte ändå inte att kopiera 

masstillverkning som sådan, hjärtat av Lean var den fundamentala principen "Eliminate Waste" - allt 

som inte ger mervärde för kunden är bortkastat, och massproducering med ett stort lager var också 

någon typ av "waste", Ohno var istället övertygad om att det var bättre att vänta in en order och 

bygga och leverera direkt när beställningen kom in. Toyota byggde hela sin framgång på Teorin som 

förbryllade konkurrenterna i decennier. Medan konkurrenterna behövde tre till fyra år för att 

utveckla en ny bilmodell så tog det inte mer än elva månader för Toyota. ( Poppendieck, 2003) 

Av alla de metoder som under senare år dykt upp med fokus på att optimera processen för 

utvecklingsarbete inom programvaruindustrin, så sticker Lean Software Development ut med ett 

synsätt på produktion som är grundat på decennier av arbete och förståelse på hur man optimerar 

processer. (Poppendieck, 2007). 

4.3.1 Metodfilosofi  

Termen Lean Software Development har sitt ursprung från boken med samma namn som kom ut 

2003 av författarna Mary Poppendieck och Tom Poppendieck. Boken presenterar de traditionella 

Lean principerna i en modifierad form för systemutvecklings branschen. Lean låter allt fokus vila på 

människa och kommunikation. Om människorna som producerar programvaran känner sig 

respekterade och att de kan kommunicera effektivt så är det sannolikt att man kommer att 

producera bra produkter vilket resulterar i nöjda kunder. ( Poppendieck, 2006) 
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Lean har sin grund i sju principer. ( Poppendieck, 2006) 

1 Eliminate Waste 

Att eliminera ”slöseri” är Leans mest fundamentala princip. I grunden handlar det om att bli snabb 

genom att sluta göra onödiga saker, allt som inte tillför något värde för kunden är slöseri. Ett 

exempel på slöseri är en utvecklare som skapar en funktion som för tillfället ej behövs, detta 

resulterar bara i fler funktioner som måste testas och tid som går till spillo.  ( Poppendieck, 2006). 

 

En process med maximal effektivitet får ej innehålla störningsmoment som påtryckning och ändrade 

krav. Detta är störningsmoment som kommer att ha negativ påverkan och skapa turbulens. ( 

Poppendieck, 2006). 

2 Build Quality In 

 Man skall inte lita på att manuella tester upptäcker kvalitetsbrister i slutet av en process, istället bör 

man säkerställa kvalité direkt. Att skriva automatiska test som dagligen kontrollerar systemet är ett 

sätt att råda bot på detta. Hittar man fel så bör man åtgärda dessa omgående, en stor tidsvinst är då 

att utvecklarna har koden i gott minne. ( Poppendieck, 2006). 

3 Create Knowledge 

En viktig investering i ett företag är ny kunskap. Att dra nytta av kunskap i organisationen är att 

effektivisera lärandeprocessen. De som har kunskap ansvarar för att dela den och sprida med sig till 

de som behöver denna i organisationen. Att arbeta tillsammans och överföra kunskap dagligen tjänar 

alla på. ( Poppendieck, 2006). 

4 Defer Commitment 

Skjut på beslut så långt som möjligt. Att ta ett tidigt beslut baserat på knapphändig information kan 

vara förödande i ett tids eller kostnadsperspektiv. Istället bör man jobba på flera parallela spår under 

tiden låta kunskap och information växa, när tillräcklig kunskap uppnåts så väljer man vliket spår som 

som skall gälla och avvecklar de andra. ( Poppendieck, 2006). 

5 Deliver As Fast As Possible 

Avgörande för att hålla kostnader på en låg nivå är att inse att kostnader börjar ticka redan när 

tankearbete om funktioner börjar gro. Leverans av funktioner innebär inkomster, och för att 

lönsamheten skall anses vara god så bör tiden mellan kostnad och inkoms minimeras. Ju snabbare en 

produkt är levererad utan några allvarliga fel desto snabbare kan man erhålla feedback som kan ge 

avstamp i nästa iteration. Snabb leverans innebär även att kunderna inte kan ändra sig i fråga om 

funktioner som är i produktion och som då kan behöva kasseras med onödiga kostnader som följd. ( 

Poppendieck, 2006). 

6 Respect People 

Respektera människor för den kunskap de besitter och för vad de gör och hur de gör det. Utveckla 

organisationer där varje person har befogenhet att själv prioritera och komma med lösningar istället 

för en kväsande hierarki där någon talar om vad och hur man skall göra saker och ting. ( 

Poppendieck, 2006). 
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7 Optimize the Whole 

IS utveckling är känt för att suboptimera, ett exempel på detta är att lägga testarbetet sist i projektet 

då man anser att kod är stabil, problem som då ofta uppstår är att arbetet tenderar att bli stressigt 

och att fel som upptäcks och fixas, leder till nya fel som i sin tur leder till mer jobb och mer stress än 

vad som hade varit nödvändigt, om man istället hade sett helheten redan från början. (Poppendieck, 

2006) 

4.3.2 Metodöversikt 

Lean handlar om att ta fram en process baserat på värderingar och principer. Principer är 

underliggande sanningar som inte ändras över tiden, utförande är däremot principens tillämpning 

som speglar en specifik situation. Utförande kan och bör skilja sig åt medan man rör sig från en miljö 

till en annan, och i en utvecklande situation. (Poppendieck, 2006) 

Figuren nedan illustrerar det komplexa tankesättet som speglar Lean. Utförande bygger på kunskap 

som bygger på attityd vilket vilar på perspektiv och principer som i sin tur utmynnar från den 

grundläggande filosofin. (leanssc.org, 2009) 

Lean Buildning blocks 

 

 Bild hämtad från leanssc.org, figur 7 

4.3.3 Testning i metoden 

Någon uttalad teststrategi finns egentligen inte utan man talar mer om testa först i allmän mening .  

” Lean Programming builds tests into the development process in order to ensure that when changes 

don’t inadvertently break the code. In fact, the best approach is to write the tests first, and then write 

the code”.(Poppendieck 2006) Därför kan man inte finna något som direkt kan jämföras med RUP i 

avseendet testtyper 

4.3.4 Riktliner för testarbete 

Se ovan 
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4.4 FDD 
Detta kapitel består av svaren till ramverkets frågor som ställts till metoden beträffande 

metodfilosofi, metodöversikt, test i metoden samt riktlinjer för testarbete. 

Feature driven development (vidare förkortad FDD) tog sin form när Jeff de Luca som grundat 

metoden drev ett utvecklingsprojekt för en bank i Singapore. Projektet pågick under 1995 - 1999 

projektet beskrevs som omöjligt att genomföra av det företag som först försökt  utveckla systemet. 

Jeff tog in några experter han kände och hade efter 15 månader levererat system på tid och under 

budget. Nyckel till framgången var en teknik som kallades 'color modelling with archetypes', som var 

en ny typ av objekt modellering. Dessutom använde han sig av ett agilt tillvägagångssätt i projekt 

ledning, där han utvecklade en minimalistisk, 5-steg process mot utveckling kallad FDD. 

(nebulon.com) 

4.4.1 Metodfilosofi 

FDD likt de flesta utvecklingsmetoder har valt ett antal bästa praxis som metoden är byggd kring. FDD 

har åtta bästa praxis som de använder, tanken är att de tillsammans ska stötta varandra och 

komplettera varandra. FDD lägger även vikt vid människan, de får inte ses som robotar. Människor 

har vissa behov och dessa måste beaktas inom en metod. En duktig individ kommer ge besparingar i 

form av bättre arbete och individen kommer själv inse vilka metoder och teknologier som behövs för 

utvecklingen. (Palmer, Felsing, 2002) 

Praxis 

Domain object modelling 

Objekt modellering bygger ett klassdiagram för problemdomänen, med denna går det att finna 

viktiga objekt, samt se relationen mellan dessa. Modellen kommer fungera som ett ramverk där 

funktion kan läggas till. Denna kommer guida utvecklarna i att göra en bättre initial design. (Palmer 

et al. 2002).  

Developing by feature 

FDD bryter ner varje krav till vad som är värdefullt för kunden, dessa kallas ”client-valued functions” 

eller feature. En feature ska vara liten, den ska kunna implementeras inom ett par timmar till en 

maxgräns på två veckor. Detta ger kunden en säkerhet då de ser att utvecklingen går framåt och de 

kan lämna återkoppling tidigt. Kraven ska formuleras i ett språk som kunden förstår, t.ex. en feature 

skulle kunna vara ”beräkning av totala intäkter” vilket syftar till att en metod behövs för att beräkna 

intäkter. (Palmer et al. 2002).  

Class (Code) Ownership 

Bara en person ska vara ansvarig för en klass vilket har flera fördelar. Endast denna person är 

ansvarig för klassens konceptuella integritet. När förbättringar sker och nya metoder läggs till ser den 

ansvarige till att de fungerar som de ska. Det finns en expert som kan förklara hur koden fungerar. 

Den ansvarige kan implementera och förbättra koden mycket snabbare än någon annan. Den som är 

ansvarig för klassen kan känna stolthet i det han/hon har gjort. (Palmer et al. 2002) 

Feature teams 

Då FDD utvecklar systemet feature per feature och då en feature består av ett antal klasser blir det 

logiskt att samla de klassägare som berör varandra i ett team. (Palmer et al. 2002) 



40 
 

Inspections 

Inspektioner ska vara till för att hitta defekter i systemet, de kan även hjälpa till att förbättra kvalitén 

av design i koden. Kodinspektioner har som huvudsyfte att finna defekter i systemet men den har två 

ytterligare fördelar. Seniorprogrammerare kan ge en genomgång av sin kod där de förklarar tekniker 

de använder vilket kan ge juniorprogrammerare bra kodpraxis. Den andra fördelen är att när 

utvecklarna är medvetna om att deras kod kommer inspekteras och inte implementeras för en den är 

godkänd kommer de snabbare anpassa sig efter kodstandarder. (Palmer et al. 2002) 

Regular build schedule 

Vid jämna mellanrum tar vi all för tillfället tillgänglig källkod och gör detta till en ”build”. Detta 

hjälper oss att ser integrationsproblem tidigt, samt att ett system alltid finns tillgängligt att 

demonstrera för kunden. (Palmer et al. 2002) 

Cofiguration managment 

Ett CM system hjälper till att hålla en historisk översikt av dokument som används och underhålls 

under systemets utveckling. (Palmer et al. 2002) 

Reporting of results 

Om vi har en bild om hur snabbt vi rör oss samt i vilken riktning, blir det betydligt enklare att styra 

projektet. (Palmer et al. 2002) 

 

4.4.2 Metodöversikt 

FDD täcker inte hela processen för utvecklingsarbete utan den fokuserar på design och byggandet av 

systemet Styrkan med FDD är dess flexibitlitet, du behöver inte börja om från början om FDD ska 

tillämpas utan FDD kan anpassas för ett projekt som redan har börjat(Palmer et al. 2002). FDD är 

uppdelat i fem steg som syns i bilden nedan 

  

FDD metodöversikt 

 

 

 

 

 

 

Bild hämtad från Warsta et al., 2002, figur 8 
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Develop an overall object model 

FDD har inget uttalat sätt för att samla in krav, utan dessa förväntas finnas när byggandet av 

modellen börjar. Först gör domänexperter en översiktlig genomgång över hela problemdomänen, 

efter det gör de mer ingående genomgånger i mindre problemdomäner. Efter varje mindre 

genomgång bildas små grupper som var för sig gör en egen modell. När samtliga grupper är klara 

samlas alla ihop för att diskutera olika förslag, antingen väljs ett förslag eller så kombineras flera 

förslag till ett för den aktuella domänen.  (Palmer et al., 2002) 

Build feature list 

Efter att modellen är klar är det dags att göra en lista över all funktionalitet för systemet. Listan 

kommer fungera som planering, följa arbetet, och rapportera framsteg eftersom listan betas av.  

(Palmer et al., 2002) 

Planning feature driven development 

Efter att ha brutit ner objektmodellen och de funktionella kraven är det dags att förbereda för 

konstruktion i iterationsfaserna. En plan görs för i vilken ordning features ska implementeras samt att 

det ger en möjligthet för kunden att se uppskattade releasedatum för features. (Palmer et al. 2002) 

Design by feature / Build by Feature 

Dessa steg utförs i iterationer där en feature byggs inom två dagar till två veckor.  Anledningen till att 

iterationerna är så pass korta är för att kunna hantera snabba förändringar i krav.  

I designen väljs en feature och dess design från steg 1, förfinas ytterligare med mer detaljerade 

diagram. Utvecklare blir alla tilldelade en klass som de är ansvariga för, de utvecklare vars klasser är 

relaterade till varandra bildar ett team.  

 När designsteget är klart övergår det i implementering av varje feature. Klassägaren ser till att 

klassen implementeras efter designen. Efter det utförs enhetstest och kodinspektion, om koden är 

godkänd så implementeras den. (Palmer et al., 2002) 
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4.4.3 Test i metoden 

FDD lägger ingen större vikt vid testarbete, anledningen till detta menar de är att olika 

utvecklingsprojekt eller organisationer redan har en uttalad teststrategi. Det är FDD's två 

fokusområden, design och konstruktion, som ska stå för kvalitén i produkten vilket i sin tur ska leda 

till att test blir mer som en formalitet. Dock menar de på att test för den skull inte kan förkastas, då 

det är ett sätt att visa intressenterna att systemet fungerar som det ska. (Palmer et al., 2002)  

När man i FDD talar om test ses detta som en process för att hitta och rapportera fel. Dessa fel 

behöver sedan åtgärdas och diagnostiseras. Efter att felet har upptäckts ska det åtgärdas, men felet  

behöver även diagnostiseras så felet kan hittas i dokumentationen, koden, designen och analysen. 

Processen för test ser således ut enligt följande  

1.Hitta fel.  

2.Rapportera fel.  

3.Diagnostisera defekt.  

4.Åtgärda defekt. (Palmer et al., 2002)  

I FDD finns det fyra steg när test görs, dessa är  

Enhetstest 

Vilket testar den minsta beståndsdelen i ett program, i objektorienterad programmering syftar man 

på icke-privata metoder. Dessa test görs av utvecklaren, och kompletteras av design- och 

kodinspektioner. (Palmer et al., 2002) 

Integrationstest 

En ”feature” är per definition en serie med objektinteraktioner och det är upp till den ansvarige för 

en ”feature” att se till så dessa interaktioner fungerar korrekt. (Palmer et al., 2002)  

Systemtest 

Denna typ av test görs av ett specialiserat team av testare på det system som är klart för tillfället. 

Testfall formas utifrån de krav som finns, detta betyder att input till testfallen kommer från 

”featurelistan” och domängenomgångarna. Då FDD släpper sina ”features” snabbt kan systemtest 

komma igång tidigt. Detta leder till att testare kan verifiera systemet tidigare vilket i sin tur leder till 

högre kvalitet på systemet. (Palmer et al. 2002) 

Acceptanstest 

 Dessa görs av kunden för att se till så systemet fungerar som det var överenskommet. (Palmer et al., 

2002) 
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4.4.4 Riktlinjer för testarbete 

Testtyp/Riktlinje Förekomst Beskrivning (Palmer et al., 2002) 

Funktionstest ja Varje utvecklare som ansvarar för sin klass ser till 
så att koden uppfyller de krav som finns.  
 

Säkerhetstest - nämner under teknisk arkitektur att 
säkerhetssystem köps/lånas från annat håll.  

Volymtest -  

Integritetstest 
 

- Nej, varje utvecklare ska vara ansvarig för 
integriteten i sin klass, men de talar om en annan 
typ av integritet. Så kallad konceptuell integritet 
som handlar om vilka funktioner som ska finnas 
och vilka som inte ska finnas.  

Strukturtest delvis Förekommer delvis genom inspektioner där koden 
granskas för att se till så de riktlinjer som satts upp 
för kod och design efterföljs. Nämner dock inget 
om webbsystem och länkar.  

Stresstest -  

Jämförelsetest -  

Kapplöpningstest -  

Belastningstest -  

Prestandaprofil -  

Användargränssnittstest delvis Förekommer delvis när kunden gör test för att se 
om systemet lever upp till kraven. Dock framgår 
det inte om flera olika får lämna sina synpunkter 
på systemet.  

Konfigurationstest delvis Förekommer delvis i riktlinjer för testning där det 
står att hänsyn måste tas till olika miljöer som 
kunden använder sig av, t.ex. versioner på 
operativsystem. 

Installationstest delvis Förekommer delvis när programmet är 
färdigutvecklat, det ska då flyttas från produktion 
till att laddas i kundens miljö. 
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5 Analys och Resultat 
I det här kapitlet presenteras studiens analys och resultat. Kapitlet visar först en sammanställd matris 

med förekomst av riktlinjer för testarbete i de agila metoderna. Analysen lyfter fram de fenomen 

som förklarar vilken inverkan det bakomliggande synsättet har på testarbete i de agila metoderna 

som den här studien har behandlat. 

Matris över riktlinjer 

Matrisen nedan är en sammanställning av riktlinjer för testarbete i de agila metoderna. 

 XP DSDM FDD LEAN  

Funktionstest ja ja ja -  
Säkerhetstest - - - -  
Volymtest - ja - -  
Integritetstest - - - -  
Strukturtest delvis delvis delvis -  
Stresstest - delvis - -  
Jämförelsetest ja - - -  
Kapplöpningstest - - - -  
Belastningstest ja delvis - -  
Prestandaprofil delvis delvis - -  
Användargränssnittstest - delvis delvis -  
Konfigurationstest - ja delvis -  
Installationstest delvis ja delvis -  
      

 

Vi fann tre kärnfulla detaljer i vår undersökning som ger en förklaring till utslaget på matrisen ovan. 
Vi benämner dessa detaljer eller delar som kvalitetsmodell, användare och förändringar samt 
utvecklarnas ansvar. Var och en av dessa delar anser vi bidrar till de funna skillnaderna mellan test i 
de agila metoderna i jämförelse med RUP, och vi utvecklar nedan betydelsen. 

Kvalitetsmodell 

Det finns inget i litteraturen som talar om att någon agil metod jobbar mot en specifik 

kvalitetsmodell.  RUP har FURPS som kvalitetsmodell vilken vi berört i teoriavsnittet, och det färgar 

naturligtvis testarbetet eftersom det finns något konkret att jobba mot. Det här ger därför utslag på 

vår jämförelsematris ovan, som i grund och botten bygger på kvalitetsattribut i en kvalitetsmodell.  Vi 

har hittat vissa arbetssätt som vi tycker helt överensstämmer med RUP, benämningar kan skilja sig åt 

men betydelsen är densamma. Vi har också funnit ett par arbetsätt som benämnts i metoden, 

säkerhetstest och integritetstest i DSDM, men metoden ger vidare ej någon definition på hur, var och 

varför de skall beaktas, och är därmed inte att betrakta som en riktlinje eller uttalat arbetsätt. Inte 

helt förvånande så finns t.ex. funktionstestning i alla agila metoder utom LEAN vilken vi mer ser som 

en projektmodell.  RUP’s testtyper eller arbetssätten för testning är i många fall detaljerade, och när 

vi påstår att arbetssätt eller riktlinjer delvis finns i en agil metod, så innebär det att vi inte funnit helt 

överensstämmande definitioner på vad som skall göras, i jämförelse med RUP. För att förtydliga 

detta så ger vi följande exempel. Prestandaprofil handlar i grund och botten om optimering se kap 

3.3.3. I XP talar man inte explicit om något test i detta avseende dock så förespråkas omfaktorering 

som arbetssätt för att förenkla kodstrukturen och minska på komplexiteten. Rent konkret så innebär 

det att man ser till att det inte finns dubbletter av kod i systemet. Trots att det inte finns uttalat som 



45 
 

något specifikt testförfarande så i metoden så kan det ändå mycket väl jämföras som ett prestanda 

optimerande inslag och därför anser vi att det skall finnas med som delvis.  

Användare och förändringar 

Gemensamt för de agila metoderna är att det är en mer dynamisk process för utvecklingsarbete än 

RUP i det avseendet att man utgår från att systemet kan, eller kommer att förändras under arbetets 

gång.  Användarna finns med och påverkar arbetet under hela processens gång. Detta leder till att 

allt från krav till slutlig kvalité på systemet kan komma påverkas på under systemets framtagande.  

Den bakomliggande synen på i vilken utsträckning kund eller slutanvändare skall involveras i 

utvecklingsarbetet, påverkar även hur testarbetet i metoden kommer att se ut. Att kund involveras i 

de slutliga delarna av testarbetet är förståeligt och det sker i både i RUP och i de Agila metoder vi 

undersökt bortsett från LEAN. Men det finns en distinkt skillnad dock i synen på den utsträckning 

som kunden skall involveras i testarbetet. I de agila metoderna så omnämns kund eller slutanvändare 

i mycket större utsträckning i testarbetet än vad man kan utläsa av RUP. Ett par exempel på detta är 

XP där rekommenderas testaren att hjälpa kunden att skriva funktionella test bland annat. DSDM’s 

första princip talar uttryckligt om att slutanvändaren måste ses som delaktiga i hela 

utvecklingsarbetet.  

Utvecklarnas ansvar 

Att testförfaranden många gånger inte finns direkt uttalat i metoden, innebär inte att man för den 

skull ej har beaktat att det är något viktigt eller vitalt i ett utvecklingsarbete. Agila metoder vilar 

generellt på en värdegrund där man skall bygga projekt kring motiverade medarbetare/utvecklare. 

Med det menas att man skall våga lita på att medarbetarna får jobbet gjort. För att ge ett exempel, 

även om det inte finns riktlinjer direkt uttalat i en metod, för hur arbete med säkerhetstest skall gå 

till, så behöver det inte innebära att ett sådant förfarande uteblir ifall en kund t.ex. skulle efterfråga 

behörighetsnivåer i en programvara. Vilket är en typ av säkerhet på funktionsnivå som måste testas.  

Även om säkerhetstest inte explicit finns beskrivet i metoden, så är synsättet att man kan lita på att 

utvecklingsteamet kommer att kunna hantera detta. En utvecklare eller utvecklingsteamet 

tillsammans, kommer att kunna avgöra vad som behöver göras, och i förlängningen vad som behöver 

testas. Med hjälp av befintlig kunskap eller kunskap om test från andra källor. 
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6 Slutsats 
I detta kapitel kommer vi att presentera svaren på vår frågeställning som baseras på analys och 

resultat i föregående kapitel. 

Vår frågeställning är: 

Hur skiljer sig det bakomliggande synsättet på testarbetet mellan agila metoder och RUP? 

Som vi ser på fenomenet bakomliggande synsätt på testarbete, så finns det en strävan efter trygghet 

i RUP, som skiljer sig åt mot densamma i en agil metod. Testarbetet i RUP utgår från 

kvalitetsmodellen FURPS som finns både i krav och testdiciplinen. Detta konkretiseras i ett strikt 

arbetssätt, med tydliga direktiv om vad som skall testas, när och hur. Agila metoder är till sin natur 

dynamisk på ett annat vis än RUP, och det innebär, att man måste vara mer öppen för förändringar i 

processen, vilket i förlängningen omöjliggör strikta direktiv. Det bakomliggande synsättet på testning 

i en agil metod vilar även på en grund med en stor tilltro till att medarbetare är kapabel att ta 

avgörande beslut om hur, testarbete skall utformas.  

Dynamiska processer och en stark tilltro till medarbetarnas förmågor i en agil metod, kompenserar 

detaljerade steg för hur testarbete skall utföras. 

Underfråga: Hur ser riktlinjerna ut för hur testarbetet skall gå till i de olika metoderna? 

De riktlinjer vi kunnat finna är många gånger inte direkt uttryckta som del i ett testarbete utan mer i 

form av ett praktiskt arbetssätt. En bidragande orsak till detta är att de agila metoderna saknar en 

uttalad standardiserad kvalitetsmodell som man arbetar mot.   
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7 Diskussion 
Det finns fler metoder än de vi har behandlat i studien, SCRUM, Crystal Clear för att nämna ett par. 

Studiens storlek begränsar dock vad som är möjligt att undersöka. De metoder vi valt ligger alla 

under det agila "paraplyet". XP, DSDM och FDD berörs alla i det agila manifestet, LEAN berörs inte 

direkt då det är ett relativt nytt begrepp men får stöd i dess litteratur från personer som är 

involverade i skrivandet av det agila manifestet. Det finns såklart fler metoder som går in under det 

agila paraplyet, t.ex. SCRUM och Crystal Clear vilka vi nämnde inledningsvis, dock så visste vi med 

tidigare kunskap att SCRUM fungerar mer som projektstyrning Vi valde att titta på ett antal agila 

metoder som vi upplevde aktuella och intressanta för studien. Urvalet baserades på 

rekommendation och eget intresse.  Huvudsaken var att metoderna ansågs vara agila.  T.ex. blev vi 

tipsade om LEAN som vi själva inte kände till innan studien. Under arbetets gång så upptäckte vi att 

LEAN i egentlig mening inte är någon metod utan mer en tankefilosofi (egen definition). Vi valde dock 

att behålla LEAN som del i studien då LEAN trots allt benämns som en utvecklingsmetod. Avsaknad av 

test ser vi också som ett resultat. Att det blev fyra agila metoder som vi undersökte handlar i 

huvudsak om att vi ville få en tillfredställande bredd på vår undersökning, och att det samtidigt skulle 

vara genomförbart i förhållande till den tid som fanns till förfogande och det digra material vi 

behövde läsa igenom. 

Vår ambition var att se på agil testning genom flera agila metoder utan att lägga någon värdering på 

agilitet eller den enskilda agila metoden som sådan. Varje metodskapare har sin syn och tolkning på 

det agila manifestet och under studiens gång tyckte vi oss finna gemensamma beröringspunkter som 

tillsammans förklarar testfenomenet i metoderna. 

De metoder vi valt att hämta information om, är författade av människor som skapat metoden eller 

som varit med i utvecklingen av den. Denna informationshämtning är såklart inte helt oproblematisk 

då skribenterna av informationen vill framställa metoden i dess idealsituation, t.ex. XP och DSDM 

förespråkar båda kundinvolvering i hela utvecklingsprocessen vilket i verkligheten inte alltid är 

möjligt. Detta i sin tur leder till att författarna förbiser de problem som metoden ställs inför, vi har 

dock valt att endast återberätta den information som författarna framställt och inte fokuserat att 

argumentera för/nackdelar inom metoderna. Det som vi ville fånga var varför det ser ut som det gör 

och då är direkta beskrivningen av hur metoden är tänkt att användas, även om det är en 

idealsituation intressant att följa för att kunna analysera metodskaparnas perspektiv. 

Uppsatsens utgångspunkt i avseendet metoder har utgått från Goldkuhls synsätt. Han definierar en 

metod bestående av tre delar, arbetsätt, notation och begrepp. 

Arbetsätt - beskriver hur arbetet skall utföras, som exempel vilka frågor som skall ställas. 

Notation - vilket innebär regler för hur instruktioner och dokumentation skall konstrueras och tolkas 

Begrepp - vilket är de kategorier som ingår i arbetsättets typfrågor. I stöd och struktur i 

systemutvecklingsporcessen ger Goldkuhl ett exempel på begreppet problem vilket är centralt i 

metoden FA/SIM (Goldkuhl & Röstlinger, 1988) 

Metodens funktion är att vägleda systemutvecklingsarbetet, och om man hårddrar detta så innebär 

det i praktiken att ingen av de i uppsatsen undersökta agila metoderna ur Goldkuhls definition kan 

kallas för en metod. De Agila metoderna vi tittat på bygger på praxis som tillsammans skapar en god 

utgångspunkt för utvecklingsarbete. Goldkuhl anser att en metod skall innehålla en hög grad av 
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styrning i form av notation av arbetssättet. Denna styrning tycker inte vi att vi funnit i de agila 

metoderna vi tittat på utan detta är något som metodanvändaren måste anpassa efter den rådande 

situationen.  

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Något som skulle vara intressant att ta del av är ett alternativt perspektiv på testning i agila metoder, 

där man byter ut det bakomliggande perspektivet som vi i denna studie har utgått ifrån och istället 

använder ett perspektiv från metodanvändaren, och på så vis öka kunskapen om hur testning i agila 

metoder formas i användning. 

Ett annat förslag skulle vara att ingående undersöka kopplingen mellan kvalitetsmodeller och 

systemutvecklingsmetoder. Vår studie har visat att den inte är självklar, är det förlegat att använda 

kvalitetsmodeller eller finns det andra faktorer som styr detta? 

Slutligen ett förslag där man undersökeri vilken utsträckning företag använder sig av 

kvalitetsmodeller i kombination med systemutvecklingsmetoder. 
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Bilaga 1 Ramverk 

Metodfilosofi 

Metodfilosofi 
Vilka principer ligger till grund för metoden? 
Finns det några uttalade värdegrunder? 

Exempel: 
Bästa praxis i RUP 

Stödord:  

 

Metodöversikt 

Metodöversikt 
Finns det någon modell som beskriver processen för metoden? 
Hur är det tänkt att man skall arbeta, från start till slut? 

Exempel: 
RUPs faser och discipliner 

Stödord:  

 

Test i metoden 

Test i metoden 
Vad finns beskrivet om testning som fenomen? 
Finns det riktlinjer för hur man skall arbete med fenomenet? 

Exempel: 
Testdisciplinen i RUP 

Stödord:  

 

Riktlinjer för testarbete 

Funktionstest 
Har alla funktionella krav implementerats i systemet? 
Fungerar systemet på alla plan som det är avsett? 

Exempel: 
En resebyrå vill ha en funktion där man kan lägga till ett nytt resemål. När man undersöker om detta 
implementerats så sker sedan test från komponent nivå till systemnivå, det vill säga man undersöker at allt fungerar från inmatning i ett 
textfällt till skrivning och läsning till och från en databas. 

Stödord: function, 

Säkerhetstest 
Är systemet skyddat mot intrång? 
Är behörighetsnivåerna anpassade utifrån kraven? 
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Exempel: 
Kalle är en användare i systemet och kan ansluta till detta hemifrån, Anna har inget konto i systemet och kan ej ansluta till systemet. Kalle 
är en vanlig användare och skall bara kunna utföra de göromål som hans kontotillhörighet förespråkar.  

Stödord:  security, secutity level, acess rights, 

Volymtest Fungerar allt som avsett trots extrem belastning på systemet? 

Exempel: 
Systemet skall kunna leverera korrekt data t.ex. rapporter, trots extrem belastning i form av ett stort antal aktiva användare som utför 
omfattande databaskörningar under en given tidsperiod. 

Stödord: Volume, extreme load, load 

Användargränssnittstest Har gränssnittet bedömts uttömmande och ur ett brett perspektiv? 

Exempel: 
För att få ett bredare perspektiv låter man projektmedlemmar, användare och gränssnittexperter utföra scenarion där vissa uppgifter skall 
genomföras.  På så vis får man in många och varierande synpunkter. 

Stödord: GUI, acceptance, usability 

Integritetstest Hur hanterar enskilda delar i systemet felsituationer? 

Exempel: 
Arbeta med databas isolerat från GUI, ge databasen korrupt data, undersök om data lagras eller ej. 

Stödord: Integrity, error handling, error,  

Strukturtest 
Är källkodsstrukturen konsistent? 
 I ett webbsystem är alla länkar granskade? 

Exempel: 
Undersöka syntax, metoder skall alla börja med stor bokstav. Städa bort kodsegment som inte används o.s.v.  
Verifiera att alla sidor i ett webbsystem kan nås via sina länkar . Kontrollera att länkarna i ett webbsystem pekar på rätt sida. Verifiera att 
rätt länknamn eller bild är associerat med innehållet i den länkande sidan. 

Stödord: Internal, static, structure 

Stresstest Hur beter systemet under onormala situationer? 

Exempel: 
Undersöka hur programmet beter sig om man försöker spara till en databas som för tillfället är inte är tillgänglig. Ett annat exempel på en 
onormal situation kan vara extrem belastning i form av för många samtidiga användare, kommer systemet att krascha. 

Stödord: abnormal, stress, reliability 

Jämförelsetest 
Hur fungerar systemet i jämförelse med tidigare versioner eller mot konkurerande program ur ett 
prestandaperspektiv? 

Exempel: 
Att skapa ett relevant jämförelsescenario beroende på vilken typ av system man utvecklar. Undersöka hur lång tid det tar att sammanställa 
en lista på kunder, deras adresser, omsättningen mm. 

Stödord: Benchmark, Performance, compare, workload, parallel 
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Kapplöpningstest Hur uppträder systemet när användare konkurerar om samma resurser? 

Exempel: 
Undersöka vad som sker när två personer samtidigt försöker editera samma post i en databastabell. 

Stödord: Contention test, Performance, multiple actor, multiple, system resource 

Belastningstest 
Påverkas svarstider eller transaktioner per tidsenhet av varierande belastning på systemet? Tar 
det längre tid för systemet att leverera data vid hög belastning? 

Exempel: 
Undersöka vad som sker med en kontinuerlig läsning från databas om systemet går från några få användare till max antal fram och åter 
under en bestämd tidsperiod. 

Stödord: Load, performance, oprational limit, workload, operational tolerance, operational  

Prestandaprofil Finns det några flaskhalsar i systemet, om så ,var? 

Exempel: 
Med hjälp av verktyg Rational Quantify undersöka om databasfrågor är utformade på ett så optimalt sätt som möjligt * Undersöker 
metoden om kod är skriven på optimalt sätt? 
 

Stödord: Performance, performance profile, bottleneck, time consuming 

Konfigurationstest Fungerar systemet på olika plattformar? 

Exempel: 
Ett företag har flera olika plattformar, det vill säga datorer med olik hårdvara och operativsystem, undersök att systemet fungerar i dessa 
olika miljöer. 

Stödord: platform, software configuration,  

Installationstest 
Går det att installera systemet under olika förhållanden? 
Fungerar allt som det skall efter installation? 

Exempel: 
Undersöka att systemet kan uppgraderas alternativt göra en ny installation i olika hård och programvara konfigurationer. Undersöka hur 
systemet reagerar vid anormala förhållanden t.ex. inte tillräckligt med diskutrymme. Undersöka att allt fungerar som avsett efter 
installation. 

Stödord: Installation 

 

 

 

 

 


