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Abstrakt 
Storleken och komplexiteten på dagens system och applikationer ökar. Detta 

leder till att kraven på system och applikationer ökar också eftersom 

kunderna kräver av dagens system full funktionalitet inom olika typer av 

distribuerade miljöer. Kunder är inte bara intresserade av funktionerna i 

systemen och applikationerna, de förväntar sig också att systemet skall vara 

av god kvalitet. Av dessa skäl är det mycket viktigt att testa system och 

applikationer för att säkerställa att de uppfyller kundernas förväntningar. 

Däremot är det inte bara själva mjukvarans kvalitets frågor som 

organisationer behöver ha i åtanke, en lika viktig del är själva testprocessens 

kvalitet. För att öka testprocessens kvalitet  krävs det en utvärdering av 

processen. Utvärderingen identifierar processens styrkor, svagheter och 

möjligheter  
 
I detta examensarbete har vi utvärderat tesprocessen på ett 

utvecklingsföretag. Utvärderingen har baserats på anvisningar och 

rekommendationer från TMMi-modellen, Test Maturity Model Integrated. Vi 

hade som mål att lyfta fram förbättringsförslag till företagets testprocess. 

Efter utvärderingen kom vi fram till vilken mognadsnivå verksamheten 

utifrån TMMi-modellen samt en mängd förbättringsförslag för att höja 

mognadsnivån på testprocessen.  
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Abstract 
The size and complexity of systems and applications are constantly 

increasing. This leads to increased requirements and demands from the 

customer receiving the application or system. Users are not just interested of 

the functions that the systems provide, it’s also necessary that they are 

bulletproof. And how do we meet the users expectations? By testing, but you 

can’t just test the software and claim that you have a good test process. A test 

process is complex, in which it involves a lot of sub processes, actors, goals 

and sub goals etc. And to define the maturity of your test process an 

assessment is needed.  
 
In this project you will follow the journey of an assessment of a test process 

in a company. The assessment is based on guidelines and  TMMi, Test 

Maturity Model Integrated. Our goal was to identify improvement areas for 

the organization. The result of the assessment concluded of a defined 

maturity level of the test process and a range of improvement proposals.  
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Introduktion 
I detta kapitel presenteras bakgrund, syfte, problemformulering samt tidigare forskning. 

  

Inledning/bakgrund  
 

Angreppsätt för mjukvaruutveckling har varit under konstant utveckling sedan dess uppkomst. 

Mängder av metoder och modeller har tagits fram för att öka effektiviteten inom 

mjukvaruutveckling. Dessa är främst kategoriserade som livscykelmodeller eller agila metoder. I 

dagsläget är livscykelmodeller dominanta, men agila metoder är på uppkomst (Zhang, Hu, Dai, 

& Li, 2010). 

 

Testning räknas inte som en enskild aktivitet, utan är en del av systemutvecklingslivscykeln med 

relationer till aktiviteterna i systemutveckling. Många livscykler har utvecklats genom tidens 

gång. Allt från lätta, snabba metodologier där fokus ligger på leveranstiden, till metodologier 

som är mer kontrollerade och fokuserar på kvalitet och reliabilitet. Det betyder att testningen 

organiseras på olika sätt beroende på vilken livscykel som appliceras (Black, Veenendaal, & 

Graham, 2012). 

 

Testning är för viktigt för att lämnas till slutet av projektet. När man använder V-modellen för 

testning bidrar det till att man inkorporerar testning under hela utvecklingslivscykeln.  Syftet 

med V-modellen är att öka verkan och effektivitet av utvecklingen. Den lyfter fram de olika 

nivåerna av testning samt reflekterar relationerna mellan testaktiviteter, utvecklingsaktiviteter 

och aktiviteter för underhållning av systemet (Sonali & Shaily, 2010). 

 

Företaget har flera projekt, varje projekt har en testledare som överser exekveringen av testfall 

samt uppdaterar testfall vid behov. I detta arbete kommer inte verksamheten nämnas vid namn, 

eftersom verksamheten uttryckt önskemål om att vara anonyma. Testprocessen utvärderas enligt 

TMMi-modellen. 

 

Agila metoder är kort sagt ett iterativt tillvägagångssätt för mjukvaruutveckling. Där individer 

och interaktioner värderas högre än processer och verktyg, fungerande mjukvara framför 

heltäckande dokumentation, kundmedverkan framför kontrakt förhandlingar samt att agera på 

förändringar hellre än att följa en plan. Detta för att uppnå en kostnadseffektiv lösning som möter 

användarnas krav. Det finns en mängd olika agila metoder, eXtreme Programming, Scrum, 

dynamic systems development, för att nämna några (Zhang, Hu, Dai, & Li, 2010).  

 

Livscykelmodeller utvecklades för att ge kontroll och ordning i utvecklingsprocessen. 

Utvecklingsprocessen delas upp i klara faser, analys, design, kodning, testning och 

implementation. Beroende på arbetsflödet kan modellerna delas in i sekventiella modeller, 

progressiva modeller och iterativa modeller. Sekventiella modeller, exempelvis 

vattenfallsmodellen, den traditionella V-modellen och PV modellen består av väldefinierade 

faser (Zhang, Hu, Dai, & Li, 2010). 

 

Oberoende av vilken metodologi som används finns det alltid utrymme för förbättringar inom 

testprocessen, även om processen anses tillfredsställande i dagsläget (Andersin, 2004). För att 
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kunna påbörja processförbättringsarbete krävs det en utvärdering av processen. Denna 

utvärdering används som bas för förbättringsarbetet. Utvärderingen identifierar processens 

styrkor, svagheter och möjligheter (Hass, 2008). 

 

För utvärderingar av testprocesser finns flera olika modeller så som: 

 TMMi 

 Test Process Improvement (TPI) 

 Test Improvement Model (TIM) 

 CMM/CMMI 

 SPICE 

 TOM 

Ovanstående modeller har olika svagheter och styrkor (Wells, 2005). Tidigare forskning 

angående utvärderingar av testprocesser visar att valet av utvärderingsmodell baseras på 

verksamhetens utvecklingsmetod och önskad nivå på utvärderingen (Hagman &Andersson, 

2009). 

 

Utvärderingsmodellen som används i detta arbete är TMMi-modellen. Motiveringen bakom 

beslutet är följande:  

Verksamheten har erfarenhet av CMM-modellen vid utvecklingsprocess utvärderingar. 

 TMMi-modellen ses i dagsläget som en industristandard för testprocessutvärderingar 

 TMMi-modellen stöds av en fristående opartisk organisation 

 TMMi-modellen behandlar alla testningsnivåer och aspekter utav strukturerad testning 

 

Inom verksamheten baseras utvecklingsprocessen på Scrum metodologin, medan testprocessen 

följer en egendefinierad version av V-modellen. Vi kommer använda oss av TMMi-modellen för 

att utvärdera företagets testprocess, hur den ser ut i dagsläget. Detta för att sedan komma med 

förbättringsförslag till testprocessen för att eventuellt öka processens mognadsnivå. 

 

Verksamhetsbeskrivning 
 

Verksamhetsbeskrivningen baseras på verksamhetens hemsida samt kompletteras med 

information från verksamhetsförlagd praktik på verksamheten. Verksamheten är ett 

utvecklingsföretag och leverantör av IT-lösningar för skola och barnomsorg. Vid utveckling 

använder företaget agila processer. 

 

I dagsläget är testprocessen en viktig process för att säkerställa kvalité. Verksamheten har flera 

projekt pågående kontinuerligt, därför krävs det att testprocessen fungerar så optimalt som 

möjligt. Varje projekt har en testledare och i visa fall fast anställda testare. 

 

Företaget använder en egendefinierad version av V-modellen i testprocessen i samband med 

Scrum.  

 

Projektet delas upp i olika sprintar, där varje sprint pågår mellan tre till fyra veckor. Under hela 

projektets gång utövar man funktionstest som kontinuerligt buggrapporteras. I slutet av den sista 

sprinten uppstår en Quality Assurance-sprint (QA-sprint) där regressionstest utförs.  
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QA-sprinten räknas inte färdig förrän de största buggarna åtgärdats. När QA-sprinten skickas 

systemet vidare för acceptanstest. Acceptanstesten sker ute hos kunden. Det är kunden som 

ansvarar för den delen av testen och sedan skickar feedback tillbaka företaget. 

 

Enhetstest är något som företaget inte behandlar, detta eftersom företaget anser att enhetstesten 

blir för komplicerad och tidskrävande. 

 

 
(Figur 1. Sprintar) 

 

Tidigare forskning 
 

Ett exempel på tidigare arbeten som berör användning av TMMi-modellen och området 

testprocessförbättringar är ett examensarbete skrivet av (Hagman &Andersson, 2009). Arbetet tar 

främst upp användning av TMMi-modellen upp till nivå 2 tillsammans med Test Process 

Improvement(TPI) för att utvärdera Test Management Approach (TMap) testmetoden 

tillsammans med Visual Studio Team System (VSTS) test edition.  

 

Valet att använda både TMMi-modellen och TPI i det arbetet motiverades med att författarna 

ville jämföra dessa två modeller. Orsaken till att arbetet utvärderar TMap testmetoden 

tillsammans med VSTS är att verksamheten som studerades använder TMap och VSTS (Hagman 

&Andersson, 2009). 
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TMMi-modellen kan appliceras och fungera väl med en mängd olika metoder. Examensarbetet 

skrivet av Anderson och Hagman (2009) behandlar främst utvärdering av TMap upp till TMMi-

modellens mognadsgrad 2. Detta eftersom TMMi-modellen bestod av 3 mognadsgrader fram tills 

december 2010. Det var vid denna tidpunkt den utökade och nya versionen av TMMi 

publicerades (TMMiFoundation, 2012). 

 

Problemdiskussion 
 

Vi lever i en värld där mjukvaruprodukter väller ut på marknaden. Dessa kan vara inbäddade 

produkter, webblösningar, systemlösningar och andra mjukvaruprodukter. Komplexiteten inom 

produkterna ökar markant, vilket bidrar till att antalet potentiella felaktigheter ökar och 

kostnaden för att upptäcka, avlägsna eller åtgärda defekterna ökar i samma takt (Hass, 2008). 

 

Mognad är lika viktigt för mjukvaruutveckling som det är för människan. När man beter sig 

omoget, är ett vanligt förekommande fenomen förlust av kontroll. Vilket innebär att möjligheten 

till att lösa problem minskas (Hass, 2008). Testprocessen blir ofta bortglömd när man försöker 

förbättra mjukvarukvalitet. Utvärdering av testprocessen är ett tillvägagångsätt som hjälper 

utvecklingsteam att framställa bättre testing samt hålla utvecklingen på rätt spår (Rana & 

Ahmad, 2005).  

 

Målet med arbetet är att utvärdera en verksamhets testprocess inom ett specifikt medelstort 

företag och rekommendera förbättringar. För att utvärdera testprocessen och komma med 

rekommendationer använder vi oss av TMMi-modellen.  

 

TMMi-modellen består av fem nivåer och varje nivåökning tar c:a 1-2 år att uppnå. Därför har vi 

valt att efter utvärderingen sammanställa rekommendationer som höjer testprocessen en 

mognadsnivå. Med detta menas ifall företagets testprocess är på nivå två i dagsläget, behandlar 

rekommendationerna vad som krävs för att testprocessen skall komma upp i nivå tre.  

 

Den övergripande frågeställningen för studien är följande: 

Hur kan man höja mognadsgraden ett steg på en verksamhet med TMMi-modellen som 

utvärderingsmodell? 

 

Underliggande frågor som hjälper oss att nå målet är följande: 

Vilken mognadsgrad enligt TMMi-modellen befinner sig verksamheten på idag? 

Vilka möjligheter till förbättring existerar i den nuvarande testprocessen? 

Vilka förändringar krävs för att höja nuvarande mognadsnivå till nästa nivå? 

Företaget befinner sig på mognadsnivå 2. Vad krävs för att höja mognadsnivån till nivå 3?  

 

Problemformulering 
 

De flesta företagen ligger enligt TMMi på mognadsnivån tre av fem. För att kunna höja en verksamhets 

mognadsnivå måste man först fastställa vilken nivå verksamheten befinner sig i dagsläget. När nivån är 

fastställd får man identifiera vilka kompletteringar som krävs för att uppnå nästa nivå.  
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Syfte och mål  
 

Undersökningens syfte är att utvärdera testprocessen på ett medelstort företag med hjälp av 

TMMi-modellen för att komma fram till vilken mognadsgrad processen befinner sig på. 

 

Målet med arbetet är att utvärdera företagets nuvarande testprocess. Fastställa nuvarande 

mognadsgrad för testprocessen. Samt med hjälp av detta identifiera aktiviteter som kan utföras 

för att öka mognadsgraden på testprocessen. Denna ökning av mognadsgraden kommer vara en 

ökning med en nivå. Med detta menas ifall verksamhetens testprocess är på nivå två i dagsläget 

kommer vi identifiera aktiviteter, verktyg och processförändringar som krävs för en höjning till 

mognadsnivå tre.  

 

Avgränsning/Begränsning 
 

I detta arbete avgränsar vi vår undersökning till ett medelstort företag där testprocessen kommer 

utvärderas. Utvärderingen sker enligt TMMi-modellens kriterier för att definiera testprocessens 

mognadsgrad. Vi kommer använda oss av den informella utvärderingsformen utifrån 

rekommenderade anvisningar (TMMiFoundation, 2009). 

 

Processförbättrings arbete begränsas till och med planeringsfasen samt vissa delar av 

implementeringsfasen enligt processförbättringsmetoden. Denna begränsning motiveras med att 

det är upp till företaget ifall de vill implementera förändringarna och fortsätta arbetet med 

implementeringsfasen och leveransfasen. 

 

Målgrupp  
 

Målgruppen för uppsatsen är främst testledare på medel-stora organisationer som kan använda 

innehållet som underlag inför utvärdering av testprocesser. Studenter och lärare som är 

intresserade av förbättring och utvärdering av testprocesser tillsammans med TMMi-modellen 

som utvärderingsmetod.  

 

Disposition 
 

Introduktion 

I detta kapitel presenteras bakgrund, syfte, problemformulering samt tidigare forskning. 

 

Teori 

Teoriavsnittet tar upp litteratur i form av böcker, rapporter, avhandlingar artiklar och uppsatser 

som använts för att förklara omvärlden. 

 

Metod 

I metodkapitlet redovisas de metoder och vetenskapliga tillvägagångssätt som används för 

undersökningen. 
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Resultat 

Kapitlet beskriver det vi kommit fram till med den empiriska undersökningen. 

 

Diskussion 

Diskussion kring resultatet och genomförandet av undersökningen presenteras i detta kapitel. 

 

Avslutning 

Uppsatsen avslutas med slutsatser och förslag på fortsatt forskning. 
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Teori 
Teoriavsnittet tar upp litteratur i form av böcker, rapporter, avhandlingar artiklar och uppsatser som 

använts för att förklara omvärlden som berör examensarbetet. 

 

Testprocess 
 

Huvudmålet med processer för mjukvaruutveckling är att framställa en produkt med minsta antal 

fel. För att uppnå detta använder man sig av testning. Testningen är en aktivitet som fokuserar på 

att identifiera defekter och sedan eliminera de. Det finns olika nivåer att utföra test på, vilket är 

nödvändigt för att kunna identifiera olika fel som kan uppstå. Vi kommer ta upp olika nivåer av 

testning utifrån V-modellen senare i kapitlet. Att utföra test är en komplex uppgift. Enligt Jalote 

(2008) kan man underlätta testningen genom att använda sig av tre huvuduppgifter. Nämligen 

tidsplanering, design av testfall och exekvering av test. 

 

Testplanering består av framställning av en testplan, vilket är ett dokument som berör hela 

projektet. I dokumentet ingår avgränsningar, vilket angrepssätt man ska ha för testningen, 

schema för testningen samt verktygen och ansvarsområden för testarna (Jalote, 2008). En 

testplan är ett måste, utan den är det omöjligt att genomföra test korrekt (Bentley, 2008). 

 

Ett test case, eller testfall, dokumenterar hur ett test ska genomföras med mål att stärka de 

nämnda kraven(Bentley, 2008). Vid skapande av Testfall utgår man utifrån testplanen. Mer 

specifikt utifrån testfallspecifkationen som är en del av testplanen bestående av anvisningar till 

hur testningen ska genomföras för varje enhet. Testfallen ska vara av hög kvalité eftersom 

testningens effektivitet och begränsningar baseras på hur testfallen är utformade (Jalote, 2008). 

 

Nästa steg är att utföra testningen, vilket kan framstå som en simpel uppgift. Men innan man kan 

påbörja testningen måste eventuellt drivrutiner för moduler konstrueras samt att testmiljön måste 

finnas tillgänglig, denna information finns i testplanen. Under testningen identifierar man 

defekter. Defekterna åtgärdas och förbereddes för testning ännu en gång. Varje funnen defekt 

rapporteras och dokumenteras (Jalote, 2008).  

 

V-modellen 
 

Verksamheten som studeras använder sig av en modifierad version av V-modellen där de har 

kombinerat systemtest och integrationstest. Vi kommer introducera en generell version av V-

modellen för att ge läsaren en överblick på de olika faserna i V-modellen. 
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(Figur 2. V-modellen) 

 

Projektet inleds med att definiera verksamhetskrav. V-modellen rekommenderar att Business 

Acceptance Test (BAT) ska vara definierade och att det ska finnas ett samtycke kring vilka de är 

för att kunna påbörja nästa fas. Modellen uppmuntrar projektgruppen att ständigt fastslå hur de 

ska genomföra framgångsrika tester på projektets olika leveranser. De olika faserna i modellen 

reflekterar olika synvinklar och nivåer av testning. Modellen uppmuntrar test under hela 

livscykeln för mjukvaruutveckling (Sridhar, 2010). Verifiering och validering av kraven sker för 

att rättfärdigöra projektet(Sonali & Shaily, 2010). 

 

Verifieringsfasen 

 

Verksamhetskrav 
 

Kraven för det föreslagna systemet samlas in genom analys av användarnas behov. Man 

fokuserar på hur systemet ska prestera. Detta sker utan hänsyn till hur mjukvaran designas eller 

byggs (Learn Software Testing, 2011). 

 

Kraven samlas i ett dokument som genereras utifrån intervjuer med användare. Dokumentet 

kallas användarkrav och beskriver systemets funktionalitet, interface, prestanda, säkerhetskrav 
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etc. utifrån användarens förväntningar. Användarna granskar dokumentet eftersom det kommer 

användas av systemdesignerna i kommande fas. User Acceptance Test (UAT) designas i denna 

fas (Watkins & Mills, 2011). 

 

Systemkrav 

 

Genom att studera användarkraven får systemtekniker en bättre bild av det föreslagna systemet. 

Möjligheter och teknikerna för att implementera användarkraven tas fram. Om något av kraven 

inte är nåbara informeras användare, och en lösning hittas samt dokumentet uppdateras (Watkins 

& Mills, 2011). 

 

I denna fas genereras även kravspecifikationen för mjukvaran, dokumentet används som en 

ritning vid utvecklingsfasen. Kravspecifikationen består av allmän systemorganisation, 

menystruktur, datastrukturer etc. samt förslag på systemet. Även teknisk dokumentation som 

entitetsdiagram och dataförteckning genereras i denna fas tillsammans med dokument för 

systemtest (Watkins & Mills, 2011). 

 

Logisk design 

 

Kallas även för high-level design (HDL). Vid val av mjukvaruarkitektur är det viktigt att alla 

krav uppnås inom den givna tiden, kostnad samt resurser (Learn Software Testing, 2011). 

 

Arkitekturen representeras vanligtvis i två skikts, tre skikts eller fler-skikts modeller som ofta 

består av ett databaslager, användargränssnittlager och applikationslagret. Modulerna och 

komponenterna som representerar respektive lager och deras inbördes förhållanden, subsystem, 

gränssnitt och vilken miljö de körs i är beskrivna i detalj (Watkins & Mills, 2011). 

 

Resultatet av denna fas är ett HDLdesign dokument som består av en lista moduler innehållandes 

kort beskrivning av varje modul, dess relation till gränssnittet, beroendeförhållanden, 

databastabeller, tekniska detaljer etc. Integrationstest påbörjas i denna fas (Watkins & Mills, 

2011). 

 

Teknisk design 
 

Även kallat low-level design (LLD). I denna fas bryts systemet ned i mindre moduler eller 

enheter. De beskrivs på en nivå som tillåter programmeraren att initiera kodningen direkt 

(Watkins & Mills, 2011). 

 

Ett LLD-dokument skapas som tillhandahåller detaljerad information kring modulen i form av 

pseudo kod. Beskrivning av databastabeller med tillhörande element samt dess typ och storlek. 

Dokumentet beskriver även alla gränssnitt med komplett Application Program Interface (API), 

felmeddelande samt modulernas input och output. Fasen lägger grund för enhetstest (Watkins & 

Mills, 2011). 
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Implementation källkod 
 

Källkoden skrivs i ett programmeringsspråk. Källkoden testas och underhålls (Learn Software 

Testing, 2011). 

 

Valideringsfasen 
 

Enhetstest 
 

Enhetstest är det första steget i en dynamisk testprocess. Denna fas fokuserar på analys av kod 

med syfte att eliminera fel, genom att testa varje komponent enskilt för att försäkra sig att 

enheterna fungerar som de ska (Sonali & Shaily, 2010). Man får även bekräftelse om koden är 

effektiv samt håller sig till standard för kodning. Under denna fas använder man sig oftast av 

white box testing. Testningen utgår ifrån förberedelserna i fasen teknisk design. Testningen 

genomförs av testare, utvecklare eller båda (Watkins & Mills, 2011).  

 

Integrationstest 
 

Vid integrationstest testas separerade moduler tillsammans för att blotta felaktigheter i 

gränssnitten de ska fungera i. Samt hur interaktionen fungerar mellan integrerade komponenter 

snarare än att söka fel i koden. I denna fas använder man oftast black box testing. Testningen 

leds av testare som utgår från den logiska designen (Watkins & Mills, 2011). 

 

Systemtest 

 

Systemtest kontrollerar om produkten nått upp till systemkraven i enlighet med 

kravspecifikationen. Systemtest kan ibland automatiseras. När man utför systemtest kan många 

nya defekter uppkomma, eftersom alla moduler är integrerade i systemet (Learn Software 

Testing, 2011). Under systemtest tar man inte hänsyn till den inre designen på koden eller dess 

logik (Sonali & Shaily, 2010). 

 

Acceptanstest 

 

Acceptanstesten mäts mot användarkraven som tagits fram i den första fasen. Detta i en form av 

black box testing. Testningen utgår från användning av verklig data, verkliga människor och 

verkliga dokument. Detta för att underlätta systemets funktionalitet och användning (Learn 

Software Testing, 2011).  

 

Användare som förstår verksamhetens funktioner, genomför testerna utifrån testplanen för 

acceptanstest. Testare genomför en formell dokumentation av testresultaten för varje test. Vilket 

omfattar buggrapporteringar och förändringsförslag till utvecklarna (Watkins & Mills, 2011). 
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Agila utvecklingsmetoder och testning 
 

Utvecklingsmetodologin som används i den studerade verksamheten är en agil utvecklingsmetod 

kallad Scrum (Schwaber, Beedle & Martin, 2001). Därför har vi valt att beskriva i detta kapitel 

Scrum samt agil testning. 

 

Scrum koncentrerar inte på någon specifik utvecklingsteknik. Istället är det en metod som guidar 

ledning i hur team inom projektet kan arbeta. Detta för att uppnå den flexibilitet som krävs i en 

miljö där krav förändras konstant. Konstanta förändringar i teknik och miljö är grundtanken 

inom Scrum. För att utveckla ett system som är användbart och följer kravspecifikationen krävs 

det flexibilitet inom utvecklingen (Schwaber, Beedle, & Martin, 2001). 

 

Scrum inkluderar olika aktiviteter för systemutveckling. En av dessa är Rapid prototyping, med 

detta menas att systemkraven samlas in så tidigt som möjligt. Dessa initiala krav från kunden är 

ofullständiga och generella, de kan också förändras under utvecklingsprocessen. Scrum 

innehåller även lednings och utvecklingsprocesser (Highsmith, 2004). 

 

När systemkraven samlats in påbörjas planeringen, och en väldigt enkel systemdesign utvecklas. 

Efter detta steg delas projektet in i små iterationer som kallas sprintar. Inför varje sprint planerar 

varje team hur de skall gå tillväga. Arbetet som ska utföras identifieras och fördelas mellan olika 

team, det identifierade arbetet som fördelas mellan teamen kallas för backlog. Efter varje 

avklarad sprint hålls möten mellan team där det diskuteras vad som utförts i backlogen och vad 

som är kvar. Under dessa möten diskuteras även hur väl arbetet fungerat, alla medlemar i teamet 

ger feedback på föregående sprint (Schwaber, Beedle, & Martin, 2001). 

 

Vid slutet av utvecklingen skickas arbetet som utförts till kunden för acceptanstestning. Efter 

acceptanstestningen är utförd från kundens sida, delar kunden med sig av feedback till ledningen. 

Resterande implementeringar och buggar läggs till i produktbacklog. Denna backlog åtgärdas 

under nästa iterration. Produktbacklogen är en komplett lista med kund krav, buggar, och 

förbättringar som genomförts (Schwaber, Beedle, & Martin, 2001). 

 

Testningsprocesser inom agila utvecklingsmetoder skiljer sig från traditionella 

testningsprocesser. Inom agila utvecklingsmodeller är det inte bara testarna som testar 

produkten, detta utförs även utav utvecklarna. Dessa två olika grupper förenas och arbetar 

tillsammans för att kvalitetsäkra produkten. Bland annat skriver även utvecklare testfall inom 

agila utvecklingsmetoder (Talby, Hazzan, Dubinsky, & Keren, 2006). 

 

Eftersom Scrum saknar klara rekommendationerför testningsmetod är det upp till Scrum teamet 

att välja testmetod. Företaget som studerats i detta arbete använder V-modellen tillsammans med 

Scrum. 

 

Utvärderingstyper 
 

Utvärderingar enligt TMMi-modellen regleras av TAMAR (TMMi Assesment Method 

Application Requirements) som är ett officiellt dokument utgivet av TMMi Foundation. Detta 
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dokument innehåller krav för utvärderingsmetoder vid användning av TMMi-modellen. För att 

säkerställa att arbetet med utvärderingen utförts korrekt har vi haft TAMAR i beaktande. Enligt 

TAMAR finns det två olika typer av utvärderingar. Utvärderingsmetoder som används 

tillsammans med TMMi-modellen måste falla under en formell utvärdering eller informell 

utvärdering (TMMiFoundation, 2009). 

 

Formella utvärderingar definieras på följande sätt. Utvärderingsgruppen består av minst två 

personer. Utvärderingsgruppen leds av en ackrediterad utvärderare. Datainsamlingen sker i form 

av personalintervjuer, även andra data så som formulär och kundfrågeformulär. I slutändan 

produceras ett verifierat betyg enligt TMMi-modellen. Utvärderingen definierar områden så som 

svagheter och styrkor (TMMiFoundation, 2009). 

 

Informella utvärderingar används mest för interna utvärderingar. Utvärderingsgruppen består av 

minst en person. Till skillnad från en formell utvärdering krävs det inte att utvärderinggruppens 

ledare är ackrediterad. Informella utvärderingar kräver endast en datainsamlingsmetod så som 

personal intervjuer, dokument eller frågeformulär. Dessa typer av utvärderingar har som mål att 

ge en översiktlig förståelse för organisationens mognadsnivå (TMMiFoundation, 2009). 

 

Den informella utvärderingen har använts inom denna studie. Valet av denna typ av utvärdering 

baserades på rekommendation av vår handledare. 

 

TMMi-modellen 
 

TMMi-modellen är den utvärderingsmodell vi har arbetat enligt under studiens gång. Denna 

utvärderingsmodell är ett ramverk som används vid utvärdering av testprocesser i 5 nivåer. Varje 

nivå innehåller koncept så som processområden (PA), specifika mognadsmål (SG), aktiviteter 

(SP), ansvarsområden och uppgifter (Pries & Quigley, 2012). 
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(Figur 3. TMMi Modell) 

 

Varje mognadsnivå i modellen förutom nivå 1 innehåller ett antal mognadsmål. För att 

verksamhetens testprocess ska uppnå en viss nivå måste mognadsmålen uppnås av 

verksamheten. Mognadsmål stöds av stöd mål. Mognadsmål uppnås med aktiviteter, uppgifter 

och ansvarsområden. Dessa behandlar även implementering av uppgifter, aktiviteter och hur 

organisationen kan anpassa sig till TMMi-modellen. Mognadsmålen revideras utifrån intressen 

och syn från 3 olika grupper, ledning, utvecklare/testare och kunder (TMMiFoundation, 2012). 

 

Nivå 1: Grundnivå (Initial) 

 

På nivå 1 är testning en kaotisk, oklar definierad process och betraktas oftast som en del av 

felsökningen. Det existerar ingen stabil miljö som stödjer processen, utan tester utvecklas vid 

behov när kodningen är klar. Målet på denna nivå är att visa att mjukvaran fungerar utan några 

större problem. Det saknas resurser, verktyg och välutbildade testare på denna mognadsnivå 

(Pries & Quigley, 2012). 

 

Nivå 2: Hanterad (Managed) 
 

Under nivå 2 involverar testning till en hanterbar process tydligt skild från debugging. Trots 

detta ser många av de inblandade stakeholders testning som en projekt fas som efterföljer 

"kodnings fasen"(Pries & Quigley, 2012). 
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På den här nivån är testningen flerskiktad, vi har komponent, integration, system och 

acceptansnivå tester. Denna uppbyggnad är modellerad efter den välkända V-modellen. För varje 

identifierad testnivå finns särskilda test mål som fastställs i organisationens eller programmets 

översiktliga teststrategi. Testning och felsökning är differentierade under denna nivå. För dessa 

skikt finns det tydligt definierade mål i teststrategin inom organisationen. Det huvudsakliga 

målet på nivå 2 är att verifiera att produkten tillfredsställer kraven (Pries & Quigley, 2012). 

 

Processområden (PA) och de tillhörande specifika mognadsmålen (SG) samt specifika aktiviteter 

(SP) för nivå 2 av TMMi modellen är (TMMiFoundation, 2012): 

1) PA 2.1 Test Policy and Strategy 

a) SG 1 Establish a Test Policy 

i) SP 1.1 Define test goals 

ii) SP 1.2 Define test policy 

iii) SP 1.3 Distribute the test policy to stakeholders 

b) SG 2 Establish a Test Strategy 

i) SP 2.1 Perform a generic product risk assessment 

ii) SP 2.2 Define test strategy 

iii) SP 2.3 Distribute the test strategy to stakeholders 

c) SG 3 Establish Test Performance Indicators 

i) SP 3.1 Define test performance indicators 

ii) SP 3.2 Deploy test performance indicators 

2) PA 2.2 Test Planning 

a) SG 1 Perform a Product Risk Assessment 

i) SP 1.1 Define product risk categories and parameters 

ii) SP 1.2 Identify product risks 

iii) SP 1.3 Analyze product risks 

b) SG 2 Establish a Test Approach 

i) SP 2.1 Identify items and features to be tested 

ii) SP 2.2 Define the test approach 

iii) SP 2.3 Define entry criteria 

iv) SP 2.4 Define exit criteria 

v) SP 2.5 Define suspension and resumption criteria 

c) SG 3 Establish Test Estimates 

i) SP 3.1 Establish a top-level work breakdown structure 

ii) SP 3.2 Define test lifecycle 

iii) SP 3.3 Determine estimates for test effort and cost 

d) SG 4 Develop a Test Plan 

i) SP 4.1 Establish the test schedule 

ii) SP 4.2 Plan for test staffing 

iii) SP 4.3 Plan stakeholder involvement 

iv) SP 4.4 Identify test project risks 

v) SP 4.5 Establish the test plan 

e) SG 5 Obtain Commitment to the Test Plan 

i) SP 5.1 Review test plan 

ii) SP 5.2 Reconcile work and resource levels 
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iii) SP 5.3 Obtain test plan commitments 

3) PA 2.3 Test Monitoring and Control 

a) SG 1 Monitor Test Progress against Plan 

i) SP 1.1 Monitor test planning parameters 

ii) SP 1.2 Monitor test environment resources provided and used 

iii) SP 1.3 Monitor test commitments 

iv) SP 1.4 Monitor test project risks 

v) SP 1.5 Monitor stakeholder involvement 

vi) SP 1.6 Conduct test progress reviews 

vii) SP 1.7 Conduct test progress milestone reviews 

b) SG 2 Monitor Product Quality against Plan and Expectations 

i) SP 2.1 Check against entry criteria 

ii) SP 2.2 Monitor defects 

iii) SP 2.3 Monitor product risks 

iv) SP 2.4 Monitor exit criteria 

v) SP 2.5 Monitor suspension and resumption criteria 

vi) SP 2.6 Conduct product quality reviews 

vii) SP 2.7 Conduct product quality milestone reviews 

c) SG 3 Manage Corrective Action to Closure 

i) SP 3.1 Analyze issues 

ii) SP 3.2 Take corrective action 

iii) SP 3.3 Manage corrective action 

4) PA 2.4 Test Design and Execution 

a) SG 1 Perform Test Analysis and Design using Test Design Techniques 

i) SP 1.1 Identify and prioritize test conditions 

ii) SP 1.2 Identify and prioritize test cases 

iii) SP 1.3 Identify necessary specific test data 

iv) SP 1.4 Maintain horizontal traceability with requirements 

b) SG 2 Perform Test Implementation 

i) SP 2.1 Develop and prioritize test procedures 

ii) SP 2.2 Create specific test data 

iii) SP 2.3 Specify intake test procedure 

iv) SP 2.4 Develop test execution schedule 

c) SG 3 Perform Test Execution 

i) SP 3.1 Perform intake test 

ii) SP 3.2 Execute test cases 

iii) SP 3.3 Report test incidents 

iv) SP 3.4 Write test log 

d) SG 4 Manage Test Incidents to Closure 

i) SP 4.1 Decide disposition of test incidents in configuration control board 

ii) SP 4.2 Perform appropriate action to close the test incident 

iii) SP 4.3 Track the status of test incidents 

5) PA 2.5 Test Environment 

a) SG 1 Develop Test Environment Requirements 

i) SP 1.1 Elicit test environment needs 
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ii) SP 1.2 Develop the test environment requirements 

iii) SP 1.3 Analyze the test environment requirements 

b) SG 2 Perform Test Environment Implementation 

i) SP 2.1 Implement the test environment 

ii) SP 2.2 Create generic test data 

iii) SP 2.3 Specify test environment intake test procedure 

iv) SP 2.4 Perform test environment intake test 

c) SG 3 Manage and Control Test Environments 

i) SP 3.1 Perform systems management 

ii) SP 3.2 Perform test data management 

iii) SP 3.3 Coordinate the availability and usage of the test environments 

iv) SP 3.4 Report and manage test environment incidents 

 

Nivå 3: Definierad (Defined) 
 

På nivå 3 är testning inte längre endast en fas som kommer efter kodning av produkten, utan är 

fullt integrerad i mjukvaruutvecklings livscykel och dess associerade milstolpar. Testplanering 

görs på ett tidigt stadium i projektet och dokumenteras oftast i en testplan för projektet. 

Testplanen baseras på erfarenheter och kunskaper från nivå 2.  

 

Testning ses på denna mognadnivå som ett yrke och inom organisationen existerar det någon 

form av intern testutbildning. Organisationer som är på denna mognadsnivå förstår hur viktigt 

det är med kvalitetskontroll, de utvärderar testprocessen iterativt under hela 

utvecklingslivscykeln. På denna nivå görs tillägg till testdesignen som utvecklats tidigare i nivå 

2. Från att huvudsakligen varit inriktad på funktionell testning till att innehålla icke-funktionell 

testning (Pries & Quigley, 2012). 

 

Processområden (PA) och de tillhörande specifika mognadsmålen (SG) samt specifika aktiviteter 

(SP) för nivå 3 av TMMi modellen är (TMMiFoundation, 2012): 

1) PA 3.1 Test Organization 

a) SG 1 Establish a Test Organization 

i) SP 1.1 Define the test organization 

ii) SP 1.2 Obtain commitments for the test organization 

iii) SP 1.3 Implement the test organization 

b) SG 2 Establish Test Functions for Test Specialists 

i) SP 2.1 Identify test functions 

ii) SP 2.2 Develop job descriptions 

iii) SP 2.3 Assign staff members to test functions 

c) SG 3 Establish Test Career Paths 

i) SP 3.1 Establish test career paths 

ii) SP 3.2 Develop personal test career development plans 

d) SG 4 Determine, Plan and Implement Test Process Improvements 

i) SP 4.1 Assess the organization’s test process 

ii) SP 4.2 Identify the organization’s test process improvements 

iii) SP 4.3 Plan test process improvements 

iv) SP 4.4 Implement test process improvements 
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e) SG 5 Deploy the Organizational Test Process and Incorporate Lessons Learned 

i) SP 5.1 Deploy standard test process and test process assets 

ii) SP 5.2 Monitor implementation 

iii) SP 5.3 Incorporate lessons learned into the organizational test process 

2) PA 3.2 Test Training Program 

a) SG 1 Establish an Organizational Test Training Capability 

i) SP 1.1 Identify the strategic test training needs 

ii) SP 1.2 Align the organizational and project test training needs 

iii) SP 1.3 Establish an organizational test training plan 

iv) SP 1.4 Establish test training capability 

b) SG 2 Provide Test Training 

i) SP 2.1 Deliver test training 

ii) SP 2.2 Establish test training records 

iii) SP 2.3 Assess test training effectiveness 

3) PA 3.3 Test Lifecycle and Integration 

a) SG 1 Establish Organizational Test Process Assets 

i) SP 1.1 Establish standard test processes 

ii) SP 1.2 Establish test lifecycle model descriptions addressing all test levels 

iii) SP 1.3 Establish tailoring criteria and guidelines 

iv) SP 1.4 Establish the organization’s test process database 

v) SP 1.5 Establish the organization’s test process asset library 

vi) SP 1.6 Establish work environment standards 

b) SG 2 Integrate the Test Lifecycle Models with the Development Models 

i) SP 2.1 Establish integrated lifecycle models 

ii) SP 2.2 Review integrated lifecycle models 

iii) SP 2.3 Obtain commitments on the role of testing within the integrated lifecycle 

models 

c) SG 3 Establish a Master Test Plan 

i) SP 3.1 Perform product risk assessment 

ii) SP 3.2 Establish the test approach 

iii) SP 3.3 Establish test estimates 

iv) SP 3.4 Define the organization for testing 

v) SP 3.5 Develop the master test plan 

vi) SP 3.6 Obtain commitment to the master test plan 

4) PA 3.4 Non-functional Testing 

a) SG 1 Perform a Non-functional Product Risk Assessment 

i) SP 1.1 Identify non-functional product risks 

ii) SP 1.2 Analyze non-functional product risks 

b) SG 2 Establish a Non-functional Test Approach 

i) SP 2.1 Identify features to be tested 

ii) SP 2.2 Define the non-functional test approach 

iii) SP 2.3 Define non-functional exit criteria 

c) SG 3 Perform Non-functional Test Analysis and Design 

i) SP 3.1 Identify and prioritize non-functional test conditions 

ii) SP 3.2 Identify and prioritize non-functional test cases 
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iii) SP 3.3 Identify necessary specific test data 

iv) SP 3.4 Maintain horizontal traceability with non-functional requirements 

d) SG 4 Perform Non-functional Test Implementation 

i) SP 4.1 Develop and prioritize non-functional test procedures 

ii) SP 4.2 Create specific test data 

e) SG 5 Perform Non-functional Test Execution 

i) SP 5.1 Execute non-functional test cases 

ii) SP 5.2 Report non-functional test incidents 

iii) SP 5.3 Write test log 

5) PA 3.5 Peer Reviews 

a) SG 1 Establish a Peer Review Approach 

i) SP 1.1 Identify work products to be reviewed 

ii) SP 1.2 Define peer review criteria 

b) SG 2 Perform Peer Reviews 

i) SP 2.1 Conduct peer reviews 

ii) SP 2.2 Testers review test basis documents 

iii) SP 2.3 Analyze peer review data 

 

Nivå 4: Uppmätt (Measured) 
 

Organisationer som uppnått målen i nivå 2 och 3 har redan personal och även den tekniska 

infrastrukturen för att mäta testprocessen på nivå 4. Detta är viktigt eftersom det uppmuntrar 

processförbättringar och leder till en väl definierad process vars funktionalitet och effektivitet 

kan mättas klart och tydligt. På denna nivå finns implementerade mått som används inom 

organisationen för att utvärdera kvalitén på testprocessen, samt utvärdera produktivitet och 

övervaka förbättringar.  

 

Denna mognadsnivå innebär också att det finns något koordinerat angrepssätt för testning mellan 

statisk testning och dynamisk testning. Data som samlas in via utvärderingar av testprocessen 

används för att optimera angrepssättet med målet att göra testning mera effektiv och produktiv 

(Pries & Quigley, 2012). 

 

Processområden (PA) och de tillhörande specifika mognadsmålen (SG) samt specifika aktiviteter 

(SP) för nivå 4 av TMMi modellen är (TMMiFoundation, 2012): 

1) PA4.1 Test Measurement 

a) SG 1 Align Test Measurement and Analysis Activities 

i) SP 1.1 Establish test measurement objectives 

ii) SP 1.2 Specify test measures 

iii) SP 1.3 Specify data collection and storage procedures 

iv) SP 1.4 Specify analysis procedures 

b) SG 2 Provide Test Measurement Results 

i) SP 2.1 Collect test measurement data 

ii) SP 2.2 Analyze test measurement data 

iii) SP 2.3 Communicate results 

iv) SP 2.4 Store data and results 

2) PA4.2 Product Quality Evaluation 
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a) SG 1 Project Goals for Product Quality and their Priorities are Established 

i) SP 1.1 Identify product quality needs 

ii) SP 1.2 Define the project’s quantitative product quality goals 

iii) SP 1.3 Define the approach for measuring progress toward the project’s product 

quality goals 

b) SG 2 Actual Progress toward Achieving the Project’s Product Quality Goals is Quantified 

and Managed 

i) SP 2.1 Measure product quality quantitatively throughout the lifecycle 

ii) SP 2.2 Analyze product quality measurements and compare them to the product’s 

quantitative goals 

3) PA4.3 Advanced Peer Reviews 

a) SG 1 Coordinate the Peer Review Approach with the Dynamic Test Approach 

i) SP 1.1 Relate work products to items and features to be tested 

ii) SP 1.2 Define a coordinated test approach 

b) SG 2 Measure Product Quality Early in the Lifecycle by Means of Peer Reviews 

i) SP 2.1 Define peer review measurement guidelines 

ii) SP 2.2 Define peer review criteria based on product quality goals 

iii) SP 2.3 Measure work product quality using peer reviews 

c) SG 3 Adjust the Test Approach Based on Review Results Early in the Lifecycle 

i) SP 3.1 Analyze peer review results 

ii) SP 3.2 Revise the products risks as appropriate 

iii) SP 3.3 Revise the test approach as appropriate 

 

Nivå 5: Optimering (Optimization) 
 

Nivåerna 1-4 skapar en infrastruktur som stödjer en komplett definierad och mätbar process. 

Verksamheter på nivå 5 är kapabla att kontinuerligt förbättra testprocessen. Detta utförs genom 

att stegvis genomföra process och teknologiska förbättringar. En fulländad och optimerad 

testprocess enligt nivå 5 är: 

● hanterbar, definierad, uppmätt, effektiv och produktiv 

● statistiskt kontrollerad och förutsägbar 

● fokuserad på förhindrande av defekter 

● stöds med automatisering     

● kan stödja teknologiska förändringar 

● kan återanvända test resurser 

● fokuserad på process förändringar för att uppnå kontinuerliga förbättringar 

(Pries & Quigley, 2012).  

 

Processområden (PA) och de tillhörande specifika mognadsmålen (SG) samt specifika aktiviteter 

(SP) för nivå 5 av TMMi modellen är (TMMiFoundation, 2012): 

1) PA 5.1 Defect Prevention 

a) SG 1 Determine Common Causes of Defects 

i) SP 1.1 Define defect selection parameters and defect classification scheme 

ii) SP 1.2 Select defects for analysis 
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iii) SP 1.3 Analyze causes of selected defects 

b) SG 2 Prioritize and Define Actions to Systematically Eliminate Root Causes of Defects 

i) SP 2.1 Propose solutions to eliminate common causes 

ii) SP 2.2 Define action proposals and submit improvement proposals 

2) PA 5.2 Quality Control 

a) SG 1 Establish a Statistically Controlled Test Process 

i) SP 1.1 Establish test process performance objectives 

ii) SP 1.2 Establish test process performance measures 

iii) SP 1.3 Establish test process performance baselines 

iv) SP 1.4 Apply statistical methods to understand variations 

v) SP 1.5 Monitor performance on the selected test processes 

b) SG 2 Testing is Performed using Statistical Methods 

i) SP 2.1 Develop operational profiles 

ii) SP 2.2 Generate and execute statistically selected test cases 

iii) SP 2.3 Apply statistical test data to make stop-test decisions 

3) PA 5.3 Test Process Optimization 

a) SG 1 Select Test Process Improvements 

i) SP 1.1 Collect and analyze test process improvement proposals 

ii) SP 1.2 Pilot test process improvement proposals 

iii) SP 1.3 Select test process improvement proposals for deployment 

b) SG 2 New Testing Technologies are Evaluated to Determine their Impact on the Testing 

Process 

i) SP 2.1  Identify and analyze new testing technologies 

ii) SP 2.2 Pilot new testing technologies 

iii) SP 2.3 Select new testing technologies for deployment 

c) SG 3 Deploy Test Improvements 

i) SP 3.1  Plan the deployment 

ii) SP 3.2 Manage the deployment 

iii) SP 3.3 Measure improvement effects 

d) SG 4 Establish Re-use of HighQuality Test Process Assets 

i) SP 4.1 Identify re-usable test assets 

ii) SP 4.2 Select test assets to be added to the re-use library 

iii) SP 4.3 Deploy re-usable test assets 

iv) SP 4.4 Apply re-usable test assets in projects 

Verksamheter på denna nivå har en förbättringsgrupp som fokuserar på testprocessen. Gruppen 

är formell och dess medlemmar har utbildning inom området, sådana grupper kallas för Test 

process group (TPG) Stödet för en sådan grupp inom verksamheten börjar vid nivå 3 genom att 

testorganisationen introduceras (Pries & Quigley, 2012). 

 

Verksamheter vars testprocess befinner sig på mognadsnivå 5 är optimalt strukturerade eftersom 

verktyg, miljö och processförändringar redan implementerats i föregående mognadsnivåer 

(TMMiFoundation, 2012). 
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Förbättringsmetod för testprocess 
 

Detta avsnitt behandlar modeller och metoder för processförbättringar. I texten presenteras ett 

par olika metoder översiktligt för läsaren. 

 

Effektiv användning av TMMi-modellen beror på val av förbättringsmetod för processen. 

Processförbättringsarbete är en besvärlig uppgift. För generella processförbättringar finns enligt 

litteraturen olika metoder. 

 

Exempel på sådana metoder är: 

● IDEAL(Initilization, Diagnosis, Establishing, Acting, Learning) 

● Deming-Cycle (Plan-Do-Check-Act) 

(Hass, 2008). 

 

Deming-Cycle-metoden är ett generellt ramverk för processförbättringar. Den innehåller följande 

steg, planering, utförande, kontroll, analys. Planering består av identifiering av mål och en analys 

av nuvarande situation. I detta steg upprättas en förbättringsplan för processen. Utförande består 

av aktiviteter som finns i förbättringsplanen (ISTQB, 2011). 

 

Under detta steg görs investeringar i personal så som upplärning och coaching. Kontroll steget 

består av mätning av målen i förbättringsplanen med hjälp av statistiska metoder och system 

analystekniker. Analys är det sista steget i denna metod och innebär analys av insamlad 

information, och identifiering av fortsatta möjliga prestationshöjningar (ISTQB, 2011). 

 

IDEAL-metoden så som majoriteten av processförbättringsmetoder består av ett visst antal 

iterativa faser. Faserna inom IDEAL-metoden är, initiera, diagnostisera, etablera, agera, 

lärande(Metamodus). 

 

IDEAL-metoden är en instantisiering av Deming-Cycle. Faserna inom IDEAL-metoden 

innehåller underliggande aktiviteter som är menade att hjälpa verksamheter med utförandet av 

processförbättrings projekt. Under initieringsfasen finns följande underliggande aktiviteter, 

fastställning av orsak till förbättring, skapa kontextet, intressenternas delaktighet för 

förbättringsarbetet samt skapa en infrastruktur för förbättringar. Diagnostiseringsfasen innehåller 

aktiviteter så som, utvärdering och karaktärisering av nuläget, framställning av 

rekommendationer och olika dokument(ISTQB, 2011). 

 

Etableringsfasen och dess aktiviteter behandlar fastställning av strategi och prioriteringar, 

fastställning av en testprocess grupp och planering av aktiviteter som ska utföras. Ageringsfasen 

innehåller följande aktiviteter, definiering av processer och mått, planering och exekvering av 

pilotförsök, planeringexekvering och uppföljning av implementerade förändringar. Sista fasen 

som är lärande fasen innehåller följande underliggande aktiviteter, dokumentera och analysera 

lärdomar från förbättringsarbetet (ISTQB, 2011). 
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Under denna studie har vi använt en processförbättringsmetod som rekommenderas av 

Veenendaal et al (2008) Enligt dessa rekommendationer består processförbättrings projekt av 

följande fyra faser: 

 Initiering (fastställa omfattningen och målet med processförbättringarna) 

 Planering (definiera projektets struktur, resurser och ägarskap) 

 Implementering (utveckling av procedurer, mallar och strategier) 

 Leverans (publicering av mallar, strategier och initialisering) 

(Veenendaal, Hendriks, Laar, & Bouwers, 2008).  

 

Initieringsfasen 
 

Definiera nuvarande status 
 

Innan ett förbättringsprojekt påbörjas är det väsentligt att veta vilken mognadsnivå de nuvarande 

testprocesserna har. Därför måste den nuvarande situationen utvärderas. En informell utvärdering 

räcker för att fastställa den nuvarande mognadsnivån på testprocessen. Resultatet av den 

informella utvärderingen sammanställs i en rapport innehållandes den mognadsprofilen och 

rekommendationer för förbättringar. Rapporten är den bas som TMMi förbättringsprojektet 

byggs på. Nedan följer ett exempel på hur en TMMi mognadsprofil kan se ut. 

 

Process område Betyg Slutsats 

Test policy och Strategi 3.9 Icke tillfredställande 

Test planering 4.5 icke tillfredställande 

Test kontroll och mätning 6 Delvist tillfredsställande 

Test design och exekvering 6.3 Delvist tillfredsställande 

Test miljö 8 Tillfredställande 

(Tabell 1. TMMi mognadsprofil exempel. Veenendaal, Hendriks, Laar, & Bouwers, 2008) 

 

Definiera mål 
 

Det är önskvärt att definiera förbättringsprojektets mål klart och tydligt, det är väldigt viktigt att 

dessa mål är direkt knutna till organisationella affärsmål för att säkerställa att 

förbättringsprojektet har ledningens stöd. Exempel på sådana mål är ökning av produktiviteten 

och effektivare process. Men i slutändan är det upp till organisationen att fastställa dessa mål 

(Veenendaal, Hendriks, Laar, & Bouwers, 2008). 

 

Planeringsfasen 
 

Definera projektorganisationen: 
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Ett vanligt problem som existerar i alla typer av förbättringsprojekt är att förbättringsinitiativet 

får inte tillräckligt med uppmärksamhet och resurser. Därför rekommenderas det att organisera 

projektet enligt den informella utvärderingen. Varje rekommendation tilldelas till en arbetsgrupp 

som implementerar och levererar förbättringar. Dessa arbetsgrupper består av representanter från 

alla testprojekt som finns inom verksamheten. Arbetsgrupperna rapporterar till de som ansvarar 

för förbättringar av testprocessen, de i sin tur rapporterar till en styrgrupp. Det är mycket viktigt 

att styrgruppen består av medlemmar som stödjer de planerade förbättringarna och får någon 

slags vinst av dessa förändringar (Veenendaal, Hendriks, Laar, & Bouwers, 2008). 

 

Kommunikation 
 

Den viktigaste delen av förbättringsprojekt är kommunikation. Det är väldigt viktigt att 

kontinuerligt informera berörda individer inom företaget. Detta för att säkerställa att de förstår 

varför förändringarna är nödvändiga, för att säkerställa acceptansen av förändringarna 

(Veenendaal, Hendriks, Laar, & Bouwers, 2008). 

 

Processägarskap 
 

Att hitta en balans mellan processen och förbättringsprojektet är mycket viktigt, optimalt kan 

man uppnå den genom en extern konsult som jobbar tillsammans med en intern testansvarig. Det 

är viktigt att den externa konsulten inte är den drivande faktorn för förändringarna inom 

förbättringsprojektet. En vanlig fallgrop med externa konsulter som drivande faktor är att den 

externa konsulten inte anpassar sig till kundens mognadsnivå utan utgår ifrån deras egen 

uppfattning av vilken nivå kunden borde ligga på. Därför rekommenderas att ägarskap för 

förbättringsprojektet och testningsprocessen tillfaller någon intern gruppering (Veenendaal, 

Hendriks, Laar, & Bouwers, 2008). 

 

Involvera intressenter 
 

Beroende på verksamheten kan det vara oklart vilka intressenter som finns i testningsprocessen, 

därför är det ibland nödvändigt med en analys av intressenter i början av förbättringsprojekt. 

Detta steg är viktigt både för att säkra att förbättringsprojektet får tillräckligt med resurser och 

även för att säkra att förändringarna kommer accepteras (Veenendaal, Hendriks, Laar, & 

Bouwers, 2008). 

 

Mjukvaruutvecklingsprocessens mognadsnivå 
 

Enligt TMMi-modellen är det lika viktigt att titta på utvecklingsprocessens mognadsnivå som på 

testprocessens mognadsnivå. Detta eftersom för att uppnå en mogen testningsprocess krävs det 

att de stödjande processerna som den processen beror på är också mogna processer. Om 

stödprocesserna inte är mogna är det väldigt svårt, alternativt omöjligt att förbättra 

testningsprocessen. Ifall stödprocesserna inte är mogna har man två alternativ antigen starta ett 

eller flera process förbättringsprojekt för att öka mognadsnivån på dessa eller att inte starta 

någon testprocess förbättringsprojekt alls på grund av att verksamheten inte är redo för det steget 

i dagsläget (Veenendaal, Hendriks, Laar, & Bouwers, 2008). 
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Kartläggning av testprocessens förbättringsaktiviteter 
 

Inom verksamheter kan flera förbättrings initiativ pågå samtidigt. För att undvika att dessa 

krockar eller samma aktivitet utförs flera gånger är det viktigt att kartlägga hur testprocessens 

förbättringsaktiviteter påverkar och påverkas av andra förbättringsaktiviteter. Kartläggningen 

hjälper projektledare att arbeta med förbättring av processer (Veenendaal, Hendriks, Laar, & 

Bouwers, 2008). 

 

Implementeringsfasen 
 

Under denna fas implementeras alla förändringar som baseras på rekommendationer från den 

informella utvärderingen. Det är viktigt att återanvända befintliga processer och "best practices" 

så mycket som möjligt. Ibland finns förändringarna redan implementerade inom verksamheten 

men de är inte dokumenterade, när denna dokumentation skapats betraktar man de som 

implementerade. Det är viktigt att fokusera på alla områdena under varje nivå (Veenendaal, 

Hendriks, Laar, & Bouwers, 2008). 

 

Testpolicy 
 

I TMMi-modellen kräver processområdena testpolicy och strategi att verksamheten definierar en 

testpolicy som definierar verksamhetens syn på testning. Den besvarar frågor som varför man 

testar, hur viktig är kvalitén, är det en tidsdriven eller kvalitetsdriven process osv. Vanligtvis är 

svaren på dessa frågor anknutna till affärsmålen eller alternativt företagets affärsstrategi. Det är 

viktigt att testpolicyn är klar, tydlig, och ska helst använda testningsterminologi istället för 

affärsspråk som används typiskt i verksamhetsförklaringar och dylikt (Veenendaal, Hendriks, 

Laar, & Bouwers, 2008). 

 

Teststrategi 
 

Testpolicyn implementeras genom en teststrategi. I TMMi-modellen krävs det en definition av 

en teststrategi för varje projekt inom organisationen. Denna strategi ger klar insikt i hur 

produkterna testas hela vägen igenom deras livscykel. Den måste passa in i organisationens 

utvecklingsprocess. Strategin innehåller en definition av testnivåer och de organisationella 

grupper som utför testningen. Den innehåller också en infallsvinkel som används för 

regresionstest, ingångs och utgångs kriterier osv. Det är viktigt att strategin som skapas är enkel 

att förklara för intressenter och testare (Veenendaal, Hendriks, Laar, & Bouwers, 2008). 

 

Mätning 
 

Mätning av framgång och kvalité på testningen är viktigt för att övervaka status och visa 

förmånerna av förbättringarna. Med detta avses områden så som effektivitet, prestationsförmåga 

och utnyttjande. Goal-question-metric är en bra metod för att definiera sätt att mäta dessa 

områden. Med denna metod utgår man ifrån specifika mål och utformar frågor med vilka man 

mäter (Veenendaal, Hendriks, Laar, & Bouwers, 2008). 
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Dokumentationsstruktur 
 

Är en viktig del av arbetet med dokumentering av förändringsarbetet, med en klar och tydlig 

dokumentationsstruktur är det enklare skapa en "röd tråd" och binda samman de olika 

dokumenten som framställs under arbetets gång(Veenendaal, Hendriks, Laar, & Bouwers, 2008). 

 

Leveransfasen 
 

Tillgänglighet 
 

Det är viktigt att alla dokument, mallar och dylikt är lättillgängliga för testare och alla andra 

intressenter (Veenendaal, Hendriks, Laar, & Bouwers, 2008). 

 

Förändringsprocessen 
 

Leverans är den svåraste och mest tidskrävande del av förbättringsprojekt. Detta på grund av att 

för att uppnå en viss mognadsnivå inom TMMi-modellen krävs det att minst 80 % av 

människorna inom organisationen arbetar enligt den dokumenterade processen. Därför ar det 

väldigt viktigt att blanda in intressenter i projektet för att öka chanserna att den nya processen 

och det nya sättet att arbeta för accepteras.  Om de existerande procedurer inte följs är det viktigt 

att lösa grundorsaken först. Endast när man fastställt varför de nuvarande processerna inte följs 

är det värt att förändra processen och genomdriva förändringarna. Tiden som krävs för detta 

beror på flera faktorer bland annat på verksamhetens struktur, dess kultur och antalet pågående 

utvecklingsprojekt. Det kan ibland vara bra att testa de nya förändrade processerna på ett "pilot 

projekt" för att se om förändringarna har de önskade effekterna. När genomföringar drivs igenom 

ska man utgå ifrån att det kommer finnas mycket motstånd, därför ska man inte förändra mer än 

vad som är absolut nödvändigt. Man ska bryta ner förändringen i små steg och förmedla 

förändringarna till intressenter på alla möjliga sätt(Veenendaal, Hendriks, Laar, & Bouwers, 

2008). 

 

  



 

 

 

  31 (56) 
 

Metod 
I metodkapitlet redovisas de metoder och vetenskapliga tillvägagångssätt som används för 

undersökningen. 

 

Studien har genomförts utifrån en deduktiv ansats där vi har arbetat från teori till 

empiri(Jacobsen, 2002). Arbetsgången kommer beskrivas mer detaljerat senare i detta avsnitt. 

 

Det finns många uppfattningar om hur världen ser ut och hur det är möjligt att samla in kunskap 

om världen (Jacobsen, 2002). I arbetet har vi utgått från ett positivistiskt synsätt. Enligt 

positivismen finns det en objektiv värld utanför oss själva. Med det menas att forskaren kan 

studera samhället på ett sådant neutralt sätt att samhället kan objektifieras. Positivisterna anser att 

forskning ska vara kumulativ samt att allt kan studeras med sinnesdata, det vi kan se, höra och 

känna. När man använder sig av kumulativ forskning baserar man den aktuella forskningen på 

tidigare utförd forskning, för att sedan kunna bredda kunskapen kring den (Jacobsen, 2002). 

Synsättet som positivisterna har passat eftersom vi använt oss av en deduktiv ansats och kommer 

bredda kunskapen till hur man kan höja mognadsgraden på ett medelstort företag. 

 

Vetenskaplig ansats 
 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två strategier för datainsamling. Den deduktiva och den 

induktiva. Med den deduktiva ansatsen arbetar man "från teori till empiri". Strategin bygger på 

att först samla in förväntningar om hur världen ser ut, sedan samlas empirin för att jämföra 

förväntningar med verkligheten. Förväntningarna härstammar från tidigare empiriska rön och 

teorier(Jacobsen, 2002). 

 

Alternativet är en induktiv ansats där forskaren använder motsatt väg. Arbetet påbörjas med 

insamling av relevant information från verkligheten. Detta med så få förväntningar som möjligt. 

Data systematiseras, sedan formuleras teorier baserade på insamlad data. Målet med strategin är 

att ingenting begränsar vilken information den enskilda forskaren samlar in(Jacobsen, 2002). 

 

Examensarbetet har genomförts med en deduktiv ansats, där teorier kring bland annat TMMi-

modellen, processförbättring, test och testprocesser samlats in först. Teorierna har sedan 

tillämpats till praktiken för att möjliggöra analyser av verksamhetens testprocess. 

 

Datainsamling 
 

Vi har använt oss av enkäter och intervjuer för datainsamling. Valet av metoderna baseras på 

rekommendationer från TMMi Foundation. Kvalitativ intervju har använts för att få en djupare 

förståelse för hur verksamhetens testprocess fungerar. Den kvantitativa enkäten ger oss möjlighet 

att samla in data från alla enheter inom verksamheten för att mäta testprocessens mognadsgrad. 

 

Enligt TAMAR krävs endast en form av datainsamlingsmetod när man utför en informell 

utvärdering, vi har därför valt att utesluta observationer eftersom vi inte ska registrera något 

faktiskt beteende utan utvärdera verksamhetens testprocess i sig(TMMiFoundation, 2009).  
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Kvalitativ 
 

Innan intervjun informerades informanten om syftet med intervjun. För att ge informanten en 

trygghetskänsla valde vi att utföra intervjun på företaget i ett intervjurum, samt gav möjligheten 

till anonymitet. En intervjuguide med fast ordningsföljd, teman och öppna svar utformades. 

Teman utformades utefter de olika mognadsnivåerna som finns i TMMi-modellen, nivå 2-

hanterad, nivå 3-definierad, nivå 4-uppmätt och nivå 5-optimering.  Detta för att senare förenkla 

analysen av intervjun. 

Ett bra samtal kräver ofta ögonkontakt (vilket gör det svårt att anteckna), och med konsensus 

från informanten använde vi oss av en diktafon vid intervjutillfället. Detta för att få exakta citat 

och färre noteringar (Jacobsen, 2002). 

 

Kvantitativ 
 

Enkäterna har formats utifrån TAMAR och TMMi-modellen. Frågorna har operationaliserats, 

endast en fråga per fråga, otvetydiga frågor etc. Detta för att undvika missförstånd och se till att 

rätt frågor ställs. För att öka reliabiliteten valde vi att göra enkäten anonym för medverkande, då 

en del människor tenderar att vara mer ärliga vid anonym medverkande (Jacobsen, 2002). 

 

Enkäten introducerades med en ledande text innehållandes information kring undersökningens 

syfte och en kort beskrivning av TMMi-modellen. Samt att alla uppgifter endast kommer 

användas för forskningsändamål (Jacobsen, 2002). Enkäten kommer vara tillgänglig som bilaga.  

 

Urval 
 

Det finns flera kriterier för urval vid individuell intervju. Slumpmässigt urval, bredd och 

variation, information, det typiska, det extrema, snöbollsmetoden och en kombination av olika 

metoder (Jacobsen, 2002). 

 

Eftersom vi endast ska fokusera på testprocessen i verksamheten, ansåg vi att det bästa 

alternativet för oss var ett informationsurval.  

 

Ett informationsurval innebär att man väljer ut uppgiftslämnare som anses kunna bidra med 

riklig och god information. Vanligtvis räknar man in personer som har stora kunskaper kring 

området eller personer som är villiga att lämna information (Jacobsen, 2002). I vårt urval ingick 

två olika typer av målgrupper, interna testare och testledare. Detta för att få så ackurat 

information som möjligt kring företagets testprocess. Vårt urval kom sedan att ändras efter 

samtal med informanten, då det fanns personer utanför vårt urval som har stort inflytande på test 

och testprocessen inom verksamheten. 

 

Genomförande och Analys   
 

För att utvärdera testprocessen har vi valt att använda oss av TMMi-modellen. Under studien 

användes en rekommenderad processförbättrings metod för utvärderingar enligt TMMi-

modellen. Eftersom modellen är så pass komplex har vi inte berört visa områden i vår studie. De 

områden som inte berörs i studien återger vi en översiktlig redogörelse för i resultat kapitlet. 
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Vi har jämfört hur långt testprocessen har kommit inom varje processområde på de olika 

nivåerna i TMMi-modellen utifrån varje processområdes mål och uppgifter (TMMiFoundation, 

2012). Detta för att bedöma och motivera om respektive processområdes mål uppfyllts eller inte. 

Analysen resulterade i en övergripande mognadsprofil för testprocessen så som den ser ut i 

dagsläget. 

 

Den analyserade kvalitativa data består av en transkriberad intervju där informanten är testledare 

inom företaget. Det finns flera olika teoretiska ansatser till kvalitativ analys. Vi har valt att följa 

den kvalitativa analysprocessen som beskrivs av (Jacobsen, 2002). Denna analysprocess består 

av tre faser: 

 Beskrivning: 

Som undersökare ska man få en så grundlig och detaljerad beskrivning som 

möjligt av data. Situationer, intervjuer och samtal ska registreras så noggrant som 

möjligt. Beskrivningarna ska vara rika på detaljer, analyser och variationer. 

 Systematisering och kategorisering: 

I denna fas utförs systematiseringen av insamlad kvalitativ data. Vidare utförs en 

reducering, "sållning" av data. Främst i denna fas men också i de andra analys 

faserna. Systematiseringen utförs för att vi lättare ska kunna förmedla insamlad 

data. 

 Kombination: 

Det är under denna fas som tolkning av data påbörjas, vi letar efter meningar, 

orsaker och samband. Under denna fas försöker man generalisera och bringa 

ordning i högsta möjliga mån bland insamlad data. 

 

Ovanstående faser är i grund och botten en reduktion och sållning av data som samlats in. Vid 

datainsamlingen använde vi en diktafon. Första steget var att transkribera intervjun, vi granskade 

den transkriberade intervjun och kommenterade texten med kritiska ögon. Första analysen av 

texten påbörjades efter granskningen av intervjun. 

 

Nästa steg i analysen var att annotera intervjun för att göra data mera lättöverskådlig. Följande 

steg i analysen, nämligen kategoriseringen förenklades avsevärt utav valet att i intervjuguiden 

ordna frågorna efter TMMi-modellens nivåer. Teman blev TMMi-modellens 5 olika 

mognadsnivåer. Temans underkategorier var olika mål och uppgifter som finns på varje nivå i 

TMMi-modellen. Nästa fas i analysprocessen var att koppla insamlad data till teman och 

underkategorier. Dessa data sammanställdes i en matris för att få en lättöverskådlig bild. 

 

Eftersom vi medvetet valde att bara utföra en intervju med en testledare inom verksamheten, 

fanns det ingen möjlighet att kombinera data och hitta samband. Dessutom detta steg behövdes 

inte för vår studie, eftersom intervjun tillsammans med dokument från verksamheten räcker som 

bas för en informell utvärdering enligt TAMAR och TMMi ramverket. 

 

För att säkerställa att tillräckligt mängd data var insamlad beslutade vi att även använda oss av 

kvantitativ datainsamling. För detta ändamål utformades en enkät som hade två syften. Samla in 

data och kontrollera de teman som identifieras under analysen av den insamlade kvalitativa 
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datamot enkäten. Enkäten utformades utifrån TMMi-modellen, och spreds via e-mail till tio 

utvalda respondenter inom företaget. Alla respondenter som enkäten skickades till är personer 

med stor påverkan på test och testprocessen. Vi använder oss av statistiska tester för att analysera 

enkätresultaten. Resultaten presenteras i tabeller samt diagram. 

 

Etiska överväganden 
 

För att ta hänsyn till de etiska överväganden har vi beskrivit för medverkande vad som kommer 

ske. Medverkande och berörda har fått chansen till anonymitet samt att användandet av resultatet 

är klargjort. Alla individer har haft samma förutsättningar vid intervjuer och dylikt. Detta för att 

uppnå kriterierna som (Sandberg & Faugert, 2011) tar upp: 

 Är utvärderarens ansvar tydliggjort? 

 Behandlas individer och grupper av utvärderingen med respekt för deras trygghet och 

värdighet? 

 

Val av källor 
 

Objektiviteten och riktigheten för vissa källor i detta examensarbete kan väcka en del 

funderingar hos läsaren. Därför väljer vi att förklara vissa av de val som gjorts under skrivandets 

gång. 

 

Generellt sätt ses icke vetenskapliga tidskrifter som osäkra källor som ej bör användas vid 

akademiskt arbete. Detta är något vi är medvetna om och valet att ta med en facktidning som 

källa baseras på att författaren utav artikeln är den person som varit drivande i utvecklingen av 

TMMi-modellen. Därför har vi valt att klassificera den artikeln som en bra och pålitlig källa. 

 

Vidare kan man argumentera att valet av bland annat elektroniska källor som behandlar TMMi-

modellen inte varit objektivt men eftersom TMMi Foundation är en oberoende organisation och 

den organisation som utvecklat TMMi-modellen anser vi den som en pålitlig och bra källa. 
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Resultat 
Kapitlet beskriver det vi kommit fram till med den empiriska undersökningen. 

 

Av 15 tillfrågade respondenter valde 8 att besvara enkäten, vilket innebär ett bortfall på c:a 45%. 

Enkäten använder en femgradig skala från ”Vet inte/har ingen åsikt” (1) till ”Håller med 

fullständigt” (5). I tabellen som följer nedan presenteras en sammanställning av informanters 

svar och medelvärdet av dessa svar. Medelvärdet är uträknat genom ”summan av poäng/antal 

informanter som besvarade enkäten”. 

 

Fråga Medelvärde 
1. Riktlinjer för testningen existerar och används inom verksamheten. 4 
2. Riktlinjer för testningen har utformats i samråd med intressenter och ledning. 3,38 
3. Samma teststrategi används för alla projekt inom hela organisationen. 3,38 
4. Testfall utvecklas, dokumenteras och prioritiseras. 4,5 
5. Det finns en testapproach som baseras på identifierade risker. 4,13 
6. Ärendehanteringsprocesser finns och är implementerade. 4,88 
7. Testplanen är utformad och används som bas för hantering av testning och 
kommunikation med intressenter under testningen. 

3,88 

8. Testresurser uppskattas innan ett projekt startar i tillräcklig utsträckning. 3,38 
9. En återanvändbar process används för resursuppskattningen 3,5 
10. Testmiljöer specificeras och är tillgängliga i tid inom projekt. 4,75 
11. För senare testfaser är testmiljön så nära verkligheten som möjligt. 4,25 
12. Målorienterade prestationsindikatorer för testprocessen existerar och är 
implementerade. 

3,25 

13. Testningens framsteg kontrolleras mot Testplanen. 4,25 
14. Testplanering utförs i en tidig fas av projektet. 4 
15. Det finns en övergripande testorganisation inom verksamheten. 3,38 
16. Arbete med testprocess förbättringar och utvärderingar sker kontinuerligt. 4 
17. Testning är integrerad i utvecklingslivscykeln. 4,76 
18. Testning mäts och kontrolleras. 3,63 
19. Testningsarbetet utvärderas i tillräcklig utsträckning. 3,25 
20. Testprocessen är väldefinierad. 4,25 
21. Testprocessen är kontrollerbar och förutsägbar. 4 
22. Testprocessen stödjs av automatisering. 3,13 
23. Testprocessen stödjer återanvändning av testningsresurser så långt som det 
är möjligt. 

4,38 

24. Testprocessen tillåter kontinuerliga processförbättringar. 4,25 
(Tabell 2. Sammanställning av enkätsvar med medelvärde)  

 

Tabellen nedan visar en överskådlig bild av mognadsgrad på testprocessen baserat på 

enkätsvaren. För att betygsätta nivåerna använde vi följande arbetsmetod. De sammanställda 

frågorna sorterades i grupper baserat på vilken nivå av TMMi modellen de berör. Sedan räknades 

medianen av medelvärdena för dessa frågor. Detta resultat användes som betyg för respektive 

nivå. 

 

Mognads nivå  Betyg Slutsats 
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TMMi-nivå 2 4 Delvist tillfredställd 

TMMi-nivå 3 4,12 Delvist tillfredställd 

TMMi-nivå 4 3,63 Icke tillfredställd 

TMMi-nivå 5 4,25 Delvist tillfredställd 

(Tabell 3. Översiktlig TMMi nivå mognadsprofil baserad enbart på enkätsvar) 

 

Inom TMMi-modellen betygsätts procesområden, mognadsmål (SG) samt mognadsnivåer enligt 

följande skala: N (Not Achieved), P (Partialy Achieved), L (Largely Achieved) och F (Fully 

Achieved). 

 

För betyget N (Not Achieved) måste det existera inget eller väldigt lite bevis för att processen 

utförs. Ifall processens prestation är 0 % -15 % får processen betyget N (Not Achieved). 

 

För betyget P (Partialy Achieved) måste det finnas något bevis för förekomsten av den. Samt att 

processens prestation ligger mellan 15 % och 50 %. Dock kan processen uppvisa betydande 

brister, vara ofullständig, inte vanligt förekommande, eller inkonsekvent i resultat. 

(TMMiFoundation, 2009). 

 

För betyget L (Largely Achieved) bör det finnas betydande bevis, processen måste också vara 

systematisk samt utbredd. Emellertid kan det fortfarande finnas vissa mindre brister i 

distributionen, appliceringen eller resultaten av processen. För betyget L krävs det att processens 

prestation ligger någonstans mellan 50 % och 85 %,(TMMiFoundation, 2009). 

 

För betyget F (Fully Achieved) bör processen vara systematisk och utbredd, den bör inte ha 

några uppenbara brister i distribution, applicering eller processresultat. Process prestationen bör 

ligga någonstans mellan 85 % och 100 %. 

 

Det existerar 2 ytterligare betyg som kan nyttjas. Dessa är NA (Not Aplicable) och NR (Not 

Rated). "NA" betyget används när process attributen är inte applicerbar inom verksamheten som 

undersöks. ”NR" används ifall det inte är möjligt att betygsätta processområdet eftersom det 

krävs mera bevis.  

 

Inom TMMi betygsätts processen/processatribut genom att det lägsta betyget av underliggande 

aktiviteter och mål sätts som betyg för ovanligande processer/processattribut. Detta för att en 

process/processatribut är bara lika stark som dess svagaste länk. (TMMiFoundation, 2009). 

 

För att ge läsaren en bättre överblick över resultaten av analysen användes testmognadsmatriser. 

I matriserna listas och betygsätts de olika nivåerna i modellen. Detta betyg baseras på påståendet 

”En kedja är bara lika bra som dess svagaste länk”. Med detta menas att betyget för en viss nivå 

baseras på lägsta betyget för ett av dess PA (processområden). Som i sin tur betygsätts baserat på 

det lägsta betyget för ett av PA’s SG(specifika mognadsmål). För att betygsätta SG tittar man på 

hur många av de olika SP (specifika aktiviteter och practices) som är del av den utförs inom 

testningsprocessen.   
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Testmognadsmatris TMMi nivå 2 
 

Processområde/SG Rating Antal utförda SP 

PA 2.1 Test Policy och 

strategi 

F 0 1 2 3 4 5 6 7 

SG1 F         

SG2 F         

SG3 F         

PA 2.2 Testplanering L         

SG1 L         

SG2 F         

SG3 F         

SG4 F         

SG5 F         

PA 2.3 Test övervakning och 

kontroll 

F         

SG1 F         

SG2 F         

SG3 F         

PA 2.4 Testdesign och 

exekvering 

F         

SG1 F         

SG2 F         

SG3 F         

SG4 F         

PA 2.5 Testmiljö F         

SG1 F         

SG2 F         

SG3 F         
(Tabell 4. Testmognadsmatris för nivå 2) 

 Grönt=Utförda SP 

 Rött=Ej utförda SP 

 

 Rating 

TMMi nivå 2 - Largley Achieved L 

Processområden: PA1 – Fully Achieved F 

PA2 – Largley Achieved L 

PA3 – Fully Achieved F 

PA4 – Fully Achieved F 

PA5 – Fully Achieved F 
(Tabell 5. Mognadsprofil TMMi-nivå 2) 
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Testmognadsmatris TMMi nivå 3 
 

Processområde/SG Rating  Antal utförda SP 

PA 3.1 Testorganisation NR 0 1 2 3 4 5 6 7 

SG1 L         

SG2 F         

SG3 NR         

SG4 L         

SG5 F         

PA 3.2 Test 

utbildningsprogram 

N         

SG1 N         

SG2 N         

PA 3.3 Testning livscykel och 

integration 

F         

SG1 F         

SG2 F         

SG3 F         

PA 3.4 Icke funktionell 

testning 

F         

SG1 F         

SG2 F         

SG3 F         

SG4 F         

SG5 F         

PA 3.5 Peer reviews F         

SG1 F         

SG2 F         
(Tabell 6. Testmognadsmatris för nivå 3) 

 

 Grönt=Utförda SP 

 Rött=Ej utförda SP 

 Blått=Not rated SP 

 

 Rating 

TMMi nivå 3 – Not Achieved N 

Processområden: PA1 – Not Rated NR 

PA2 – Not Achieved N 

PA3 – Fully Achieved F 

PA4 – Fully Achieved F 

PA5 – Fully Achieved F 
(Tabell 7. Mognadsprofil TMMi-nivå 3) 
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Testmognadsmatris TMMi nivå 4 
 

Processområde/SG Rating Antal utförda SP 

PA 4.1 Testuppmätning F 0 1 2 3 4 5 6 7 

SG1 F         

SG2 F         

PA 4.2 

Kvalitetsutvärderingar 

F         

SG1 F         

SG2 F         

PA 4.3 Avancerade peer 

reviews 

NR         

SG1 NR         

SG2 L         

SG3 NR         
(Tabell 8. Testmognadsmatris för nivå 4) 

 

 Grönt=Utförda SP 

 Rött=Ej utförda SP 

 Blått=Not rated SP 

 

 

 Rating 

TMMi nivå 4 – Not Rated NR 

 PA1 – Fully Achieved F 

PA2 – Fully Achieved F 

PA3 – Not Rated NR 
(Tabell 9. Mognadsprofil betyg TMMi-nivå 4) 
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Testmognadsmatris TMMi nivå 5 
 

Processområde/SG Rating Antal utförda SP 

PA 5.1 Defekt 

Förebyggande 

F 0 1 2 3 4 5 6 7 

SG1 F         

SG2 F         

PA 5.2 Quality Control NR         

SG1 P         

SG2 NR         

PA 5.3 Testprocess 

Optimeringar 

L         

SG1 L         

SG2 L         

SG3 L         

SG4 L         
(Tabell 10. Testmognadsmatris för nivå 5) 

 

 Grönt=Utförda SP 

 Rött=Ej utförda SP 

 Blått=Not rated SP 

 

 Rating 

TMMi nivå 5 – Not Rated NR 

 PA1 – Fully Achieved F 

PA2 – Not Rated NR 

PA3 – Largely Achieved L 
(Tabell 11. Mognadsprofil betyg TMMi-nivå 5) 
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Analys 
I detta avsnitt tas analysen av resultaten upp 

 

TMMi-modellen 
 

Analysen av resultaten ger en rättvis lättöversiktlig bild av verksamheten i förhållande till TMMi 

modellen och dess 5 nivåer. Analysen har visat att verksamheten är på nivå 2, samt har nästan 

kommit upp till nivå 3. 
 

Nivå 2 
 

Analysen av resultatet visar att verksamheten har uppnått TMMi-modellens nivå 2 med ett 

tillfredställande betyg (Largley Achieved). Detta innebär att i dagsläget behövs inga 

processförbättringar under nivå 2. Eftersom nivå 2 processområdena är alla förverkligade till 

fullo förutom en SG som är förverkligad till 66 %, se Tabell 4 och Tabell 5. 
 

Nivå 3 
 

Vid närmare granskning av testmognadsmatrisen för nivå 3 redovisas ett resultat som var 

förvånansvärt för oss och inte passade in på våra förväntningar. Att verksamheten inte når upp 

till nivå 3 baseras på att testorganisationen inom verksamheten består av oklart definierade roller 

samt inte har någon intern utbildning inom testningsområdet.  

 

Med oklart definierade roller menar vi att de olika projektledarna arbetar både med utvecklingen 

samt testningen av produkten. I vissa fall har projektledare 3 eller flera roller inom samma 

projekt (projektledare/testledare/testare). Det finns heller inga definierade testroller så som 

junior- och seniortestare, se Tabell 6 och Tabell 7. 
 

Nivå 4 
 

Testmognadsmatrisen för nivå 4 visar att den insamlade data var inte tillräcklig för att betygsätta 

PA 4.3 vilket innebär att för att skapa en klarare bild av detta processområde krävs det en djupare 

insamling av data, se Tabell 8 och Tabell 9. 
 

Nivå 5 
 

Eftersom den insamlade data inte var tillräcklig för att betygsätta PA 5.2 får verksamheten betyget NR i 

testmognadsmatrisen för nivå 5. För att få en klarare bild av detta processområde krävs det mera data och 

eventuellt en formell utvärdering, se Tabell 10 och Tabell 11. 

 

Förbättringsförslag 
 

Förbättringsförslagen fokuserar främst på förbättringar för att verksamheten skall nå upp till nivå 

3. Men innehåller också en rekommendation för en formel utvärdering av processområdena 

under nivå 4. 
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Under analysen kom vi fram till att betyget för TMMi nivå 2 blir largley achieved vilket innebär 

att verksamheten är på nivå 2. Vidare visar testmognadsmatrisen för nivå 3 att verksamheten är 

nästan på nivå 3. Det som krävs för att företaget skall vara på nivå 3 är att nedanstående 

processområden åtgärdas. 

 

PA 3.1 Test Organization 

a) SG 3 Establish Test Career Paths 

i) SP 3.1 Establish test career paths 

ii) SP 3.2 Develop personal test career development plans 

 

PA 3.2 Test Training Program 

a) SG 1 Establish an Organizational Test Training Capability 

i) SP 1.1 Identify the strategic test training needs 

ii) SP 1.2 Align the organizational and project test training needs 

iii) SP 1.3 Establish an organizational test training plan 

iv) SP 1.4 Establish test training capability 

b) SG 2 Provide Test Training 

i) SP 2.1 Deliver test training 

ii) SP 2.2 Establish test training records 

iii) SP 2.3 Assess test training effectiveness   

 

Eftersom det fattades underlag för att betygsätta SG3 under PA 3.1 Test organisation fick denna 

SG betyget NR. Under analysen kom vi fram till att denna SG är mest troligtvis inte 

förverkligad, men på grund av att vi under analysen kände at det saknades data för att grunda ett 

otvetydigt betyg fick den istället betyget NR. Detta behöver inte betyda att nivån inte kanske är 

uppnådd, beroende på hur organisationen ser ut kan ett företag vara i en viss nivå fast en eller 

flera SG har NR betyg. Det är viktigt att man skiljer på betyget NR och N, PA 3.2 har betyget N 

som innebär att arbetet med de underliggande SG och deras SP inte ens påbörjats. 

 

Syftet med PA 3.2 Test Training Program processområdet är att utveckla ett utbildningsprogram 

som underlättar utvecklingen av människors kunskaper och färdigheter så att testuppgifter och 

roller kan utföras effektivare. Detta processområde inkluderar utbildning för att stödja 

organisationens strategiska affärsmål och möter utbildningsbehov som är vanliga inom projekt 

(Pries & Quigley, 2012). 

 

Särskilda utbildningsbehov som identifieras av enskilda projekt hanteras på projektnivå. Test 

Training Program är nära relaterat till och beroende av Testorganisation processområdet. Ett av 

de viktigaste målen med testet utbildningen är att stödja Testorganisationen med utbildning av 

testning specialister (TMMiFoundation, 2012). Detta säkerställer även att de som är inblandade 

inom testning fortsätter att förbättra sina färdigheter inom test och uppdatera sin testning 

relaterade kompetens.  

 

Utbildningsprogrammet inom verksamheten kan organiseras och administreras med hjälp av en 

särskild utbildningsgrupp. Inrättande av ett utbildningsprogram är även ett åtagande från 
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ledningen för att främja högkvalitativ testningspersonal och främja ständig testprocess 

förbättringar. 

 

Inom testning behövs en mängd olika färdigheter. De huvudsakliga 

kategorier är testning principer, testningstekniker, testledning, testverktyg, domän kunskap, IT-

kunskap, systemkonstruktion, mjukvaruutveckling och social kompetens. Oftast brukar 

utbildningsprogram bestå av flera utbildningsmoduler, som är utvecklad för att ta itu med dessa 

kategorier (TMMiFoundation, 2012).  

 

Vid högre TMMi nivå läggs till mer avancerade utbildning kategorier exempelvis defekt 

förebyggande på TMMi nivå 5. Utbildning kan genomföras genom olika kanaler så som 

mentorskap, praktik och formell utbildning. 

 

För att uppnå mognadsmålet SG 1 måste verksamheten utföra minst nedanstående aktiviteter: 

 

1) Analysera organisationens strategiska affärsmål, testpolicy och strategi och process 

förbättringsplan för att identifiera nuvarande och potentiella framtida testnings behov. 

2) Regelbundet utvärdera testnings kompetens hos de personer som deltar i testningen. 

3) Dokumentera de strategiska testningsbehoven inom organisationen 

4) Kartlägga utbildningsbehov och testningsroller inom organisationen. 

5) Revidera vid behov organisationens strategiska utbildningsbehov. 

6) Analysera kompetenskrav som identifierats av olika projekt.  

7) Ta reda på om utbildningsbehoven som identifierats av de olika projekten är projektspecifika 

eller gemensamma för hela organisationen. 

8) Utarbeta för de olika projekten hur deras specifika utbildningsbehov kommer att tillgodoses.  

9) Skapa utbildningsplan samt införskaffa resurser för denna. 

10) Revidera utbildningsplanen och åtaganden kontinuerligt. 

11) Vid behov införskaffa extern kompetens för utveckling av internt utbildningsmaterial. 

 

Valet av utbildnings approachen baseras på företagets struktur, inom den studerade 

verksamheten rekommenderar vi mentorskap i form av införande av 2 nya roller inom 

testorganisationen så som Juniora Testare och Seniora Testare. Detta skall kompletteras till en 

början med självstudier för att minimera budgeten för utbildningsprogrammet. 

 

Utbildningsmaterialet kan antigen vara extern eller internt. Inom den studerade verksamheten 

tycker vi att internt utvecklat utbildningsmaterial är det rätta valet och detta motiveras med att 

företaget är ett utvecklingsföretag med stor intern kompetens inom området. Vidare också för att 

verksamheten använder en egen modifierad variant av V-modellen. 

 

 För att uppnå SG 2 måste verksamheten utföra minst följande aktiviteter: 

 

1) Välja ut vilka behöver utbildning inom testningsorganisationen samt implementera 

utbildningsplanen. 

2) Utvärdera utbildningsprogrammet samt utbildningsplanen. 

3) Skapa ett register över personers avklarade utbildningar och resultaten av dessa. 
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4) Skapa ”Skill matrix” för anställda baserade på registret över avklarade utbildningar. 

5) Övervaka och kontrollera utbildningsprogram processen. 

 

Det är viktigt att utvärdera utbildningsprogramet inom verksamheten, detta för att säkerställa att 

det är rätt kompetens. Personer som har vissa kompetenser som står med i utbildningsplanen får 

en ”frisedel” men det är viktigt att kompetensen är väldokumenterad. Detta för att undvika 

missbruk. 

 

För att nå upp till nivå 4 krävs det att verksamheten åtgärdar följande SG under processområdet 

Advanced peer reviews: 

PA4.3 Advanced Peer Reviews 

a) SG 1 Coordinate the Peer Review Approach with the Dynamic Test Approach 

i) SP 1.1 Relate work products to items and features to be tested 

ii) SP 1.2 Define a coordinated test approach 

c) SG 3 Adjust the Test Approach Based on Review Results Early in the Lifecycle 

i) SP 3.1 Analyze peer review results 

ii) SP 3.2 Revise the products risks as appropriate 

iii) SP 3.3 Revise the test approach as appropriate 

 

Betyget för SG 1 och SG 3 under PA 4.3 på nivå 4 enligt vår analys är NR. Därför är det vår 

rekommendation att mera data samlas in angående detta processområde, för att möjliggöra en 

korrekt betygsättning av processområdet. På grund av detta finns inte några förbättringsförslag 

att rekommendera under denna nivå. 
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Diskussion  
Diskussion kring resultatet och genomförandet av undersökningen presenteras i detta kapitel. 

 

Med den insamlade empiriska data har vi lyckats betygsätta företagets mognadsnivå enligt 

TMMi. Dessa data har hjälpt oss att ta fram olika förslag på hur företaget kan höja sin 

mognadsnivå och identifiera vilka aktiviteter och verktyg som krävs för att uppnå önskad nivå.  

 

Tidigare utvärderingar har utfärdats fullt ut med flera olika datainsamlingsmetoder och större 

omfång när det gäller olika resurser. Testning har på senare tid fått mer fokus från It-företag och 

mer satsning har gjorts på detta. Men för att kunna optimera sin testprocess räcker det inte att 

säga att man ska öka fokus på testningen. Men vart ska man börja? Som vi har visat med denna 

studie krävs det att man får en översiktlig blick på hur processerna ser ut idag. Identifiering av 

styrkor, svagheter och behov behövs för att kunna veta vad man ska lägga fokus på samt få en 

förståelse för varför testningen inte ger de resultatet man hoppats på. Detta trots att man ökat 

satsningen på testningen, kan man ha lagt satsningen på helt fel processområden.  

 

När det kommer till utvärderingar av testprocesser finns det en del ute på marknaden, vi har valt 

oss av TMMi. Men hur står den sig emot andra metoder? Är högsta nivån i TMMi likvärdig som 

den högsta nivån i någon annan? Ska man då använda sig fler metoder som kompletterar 

varandra? Men hur hade detta påverkat identifieringen av svagheterna.   

 

Missvisande då det endast kan vara en process som inte uppnår kraven för att uppnå en nivå, då 

kan testprocessen framstå som dålig. Detta har gjort att vi börjat undra ifall TMMi är en bra 

modell för testprocess utvärderingar. 
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Avslutning 
Uppsatsen avslutas med slutsatser och förslag på fortsatt forskning. 

 

Arbetet behandlar utvärdering och förbättring av testprocessen med hjälp av TMMi-modellen på 

ett mjukvaruutvecklings företag. Detta för att besvara frågan ”hur kan man höja mognadsgraden 

på testprocessen på ett företag med hjälp av TMMi-modellen”. Enligt TMMi-modellen var en 

informell utvärdering tillräcklig för att besvara denna fråga. Insamling av data under 

utvärderingen bestod av främst en intervju men även en enkätundersökning. Den insamlade data 

analyserades och förbättringsförslag togs fram för att höja mognadsgraden på verksamhetens 

testprocess.  

 

Slutsats  
 

Den insamlade data analyserades och en mognadsprofil för verksamheten skapades. Analysen 

visade att företaget var på nivå 2 av TMMi-modellen. Efter att vi fastställt testprocessens 

nuvarande mognadsgrad sammanställde vi olika förbättringsförslag som kan implementeras för 

att öka mognadsgraden på testprocessen till nivå 3. 
 

Förslag till fortsatt forskning 
 

Då vår studie varit begränsad till en informell utvärdering med hjälp av TMMi-modellen, hade 

vidare forskning baserat sig på en formell utvärdering. Den kräver mer resurser och är mer 

djupgående än den informella utvärderingen. Med denna form av utvärdering kanske hade 

resultatet skiljt sig från det vi kommit fram med. Då den involverar fler intressenter och 

utvärderingsgruppen hade bestått av experter. Man hade till exempel haft ett större urval på 

informanter och respondenter.  

 

Något som hade varit intressant hade varit att ställa TMMi-modellen mot en annan modell och se 

om resultatet på testprocessen blir likvärdig trots olika utvärderingsmodeller. Detta skulle även 

vara en form av kvalitetssäkring, för att se om samma förbättringsområden visar sig på en annan 

modell och undersöka eventuella skillnader och likheter mellan modellerna.  
 

  



 

 

 

  47 (56) 
 

Referenser  
     

Andersin, J. (den 5 Oktober 2004). http://www.cs.helsinki.fi. Hämtat från 

http://www.cs.helsinki.fi: http://www.cs.helsinki.fi/u/paakki/Andersin.pdf den 2 Mars 2012 

 

Black, R., Veenendaal, E. V., & Graham, D. (2012). Foundations of software testning : ISTQB 

Certification. Andover, Hampshire, England: Cengage Learning. 

 

Hass, A. M. (2008). Guide to Advanced Software Testing. Norwood, MA, USA: Artech House. 

 

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför?Malmö: Studentlitteratur AB. 

 

Rana, K. K., & Ahmad, S. S. (Apr/May 2005). Bringing maturity to test. Electronics Systems & 

Software , 32-35. 

 

ISTQB. (2011). Expert Level Syllabuss.Hämtat från International Software Testing 

Qualifications Board: http://www.istqb.org/downloads/viewdownload/18/12.html den 10 Maj 

2012 

 

Metamodus. (u.d.). Processförbättring. Hämtat från Metamodus Förbättringskonsulter: 

http://metamodus.com/tjanster/processforbattring.shtml den 10 Maj 2012 

 

Sandberg, B., & Faugert, S. (2007). Perspektiv på utvärdering. Malmö, Sweden: Holmgrens i 

Malmö AB. 

 

Jalote, P. (2008). A Concise Introduction to Software Engineering. London: Springer London 

Ltd. 

 

Bentley, J. E. (Januari 2008). Software Testing Fundamentals - Concepts, Roles and 

Terminology. Corporate Data Management and Governance , 141-30. 

 

TMMiFoundation. (2012). Test Maturity Model Integration.Hämtat från The TMMi Foundation: 

http://www.tmmifoundation.org/downloads/tmmi/TMMi%20Framework.pdf den 20 April 2012 

 

TMMiFoundation. (2009). TMMi Assessment Method Application Requirements 

(TAMAR).Hämtat från The TMMi Foundation: 

http://www.tmmifoundation.org/downloads/tmmi/TMMi.TAMAR.pdf den 16 April 2012 

 

Highsmith, J. (2004). Agile Project Management: Creating Innovative Products. Boston: 

Addison-Wesley Professional. 

 

Schwaber, K., Beedle, M., & Martin, C. R. (2001). Agile Software Development with Scrum. 

New Jersey: Prentice Hall. 

 



 

 

 

  48 (56) 
 

Talby, D., Hazzan, O., Dubinsky, Y., & Keren, A. (2006). Agile Software Testing in a Large-

Scale Project. IEEE Software , 30-37. 

 

Sridhar, S. (Oktober 2010). Software Testing The Old & The New. Silicondia , 26-27. 

 

Learn Software Testing. (2011). The V Model. Hämtat från Learn Software Testing: http://soft-

testing.blogspot.se/2007/07/v-model.html den 23 April 2012 

 

Veenendaal, E. v., Hendriks, R., Laar, J. v., & Bouwers, B. (September 2008). Test Process 

Improvement using TMMi. Testing Experience , ss. 21-25. 

 

Wells, B. (2005). A Standard Test Process Assessment Method? The case for Test Maturity 

Model!Hämtat från The TMMi Foundation: 

http://www.tmmifoundation.org/downloads/tmmi/TMMi_Overview.pdf den 23 April 2012 

 

Ankarberg, V., & Tendler, A. (2012). Mjukvarutest i agil systemutveckling; En undersökning på 

ett miltinationellt företag. Instutitionen för informatik. Lund: Lunds Universitet 

Ekonomihögskolan. 

 

Sonali, M., & Shaily, M. (2010). Advancements in the V-Model. International Journal of 

Computer Applications, 1 (12), 29-34. 

 

Watson, C. (n.d.). The "V" Model as Applicable Today in IT as it Has Always Been. Retrieved 

May 18, 2012, from Project Smart: http://www.projectsmart.co.uk/pdf/the-v-model-as-

applicable-today-in-it-as-it-has-always-been.pdf  

 

Zhang, X., Hu, T., Dai, H., & Li, X. (2010). Software Development Methodologies, Trendsand 

Implications: A Testing Centric View. Information Technology Journal , 7. 

 

Pries, K. H. & Quigley, J. M. (2012).Total Quality Management for Project Management. Boca 

Raton: CRC Press. 

 

Watkins, J. & Mills, S. (2011).Testing IT: An Off-the-Shelf Software Testing Process. New York: 

Cambridge University Press. 

 

  



 

 

 

  49 (56) 
 

Bilagor  

 

A.1 Enkätresultat 

 
1. Riktlinjer för testningen existerar och används inom verksamheten. 

 

Håller med fullständigt 
 

2 25% 

Håller med delvis 
 

4 50% 

Håller inte med delvis 
 

2 25% 

Håller inte med alls 
 

0 0% 

Vet inte/har ingen åsikt 
 

0 0% 
 

  

2. Riktlinjer för testningen har utformats i samråd med intressenter och ledning. 

 

Håller med fullständigt 
 

0 0% 

Håller med delvis 
 

5 63% 

Håller inte med delvis 
 

1 13% 

Håller inte med alls 
 

2 25% 

Vet inte/har ingen åsikt 
 

0 0% 
 

  

3. Samma teststrategi används för alla projekt inom hela organisationen. 

 

Håller med fullständigt 
 

1 13% 

Håller med delvis 
 

3 38% 

Håller inte med delvis 
 

2 25% 

Håller inte med alls 
 

2 25% 

Vet inte/har ingen åsikt 
 

0 0% 
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4. Testfall utvecklas, dokumenteras och prioritiseras. 

 

Håller med fullständigt 
 

4 50% 

Håller med delvis 
 

4 50% 

Håller inte med delvis 
 

0 0% 

Håller inte med alls 
 

0 0% 

Vet inte/har ingen åsikt 
 

0 0% 
 

  

5. Det finns en testapproach som baseras på identifierade risker. 

 

Håller med fullständigt 
 

2 25% 

Håller med delvis 
 

5 63% 

Håller inte med delvis 
 

1 13% 

Håller inte med alls 
 

0 0% 

Vet inte/har ingen åsikt 
 

0 0% 
 

  

6. Ärendehanteringsprocesser finns och är implementerade. 

 

Håller med fullständigt 
 

7 88% 

Håller med delvis 
 

1 13% 

Håller inte med delvis 
 

0 0% 

Håller inte med alls 
 

0 0% 

Vet inte/har ingen åsikt 
 

0 0% 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  51 (56) 
 

7. Testplanen är utformad och används som bas för hantering av testning och 

kommunikation med intressenter under testningen. 

 

Håller med fullständigt 
 

3 38% 

Håller med delvis 
 

3 38% 

Håller inte med delvis 
 

1 13% 

Håller inte med alls 
 

0 0% 

Vet inte/har ingen åsikt 
 

1 13% 
 

  

8. Testresurser uppskattas innan ett projekt startar i tillräcklig utsträckning. 

 

Håller med fullständigt 
 

1 13% 

Håller med delvis 
 

4 50% 

Håller inte med delvis 
 

1 13% 

Håller inte med alls 
 

1 13% 

Vet inte/har ingen åsikt 
 

1 13% 
 

  

9. En återanvändbar process används för resursuppskattningen 

 

Håller med fullständigt 
 

1 13% 

Håller med delvis 
 

4 50% 

Håller inte med delvis 
 

1 13% 

Håller inte med alls 
 

2 25% 

Vet inte/har ingen åsikt 
 

0 0% 
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10. Testmiljöer specifieras och är tillgängliga i tid inom projekt. 

 

Håller med fullständigt 
 

6 75% 

Håller med delvis 
 

2 25% 

Håller inte med delvis 
 

0 0% 

Håller inte med alls 
 

0 0% 

Vet inte/har ingen åsikt 
 

0 0% 
 

 
11. För senare testfaser är testmiljön så nära verkligheten som möjligt. 

 

Håller med fullständigt 
 

2 25% 

Håller med delvis 
 

6 75% 

Håller inte med delvis 
 

0 0% 

Håller inte med alls 
 

0 0% 

Vet inte/har ingen åsikt 
 

0 0% 
 

12. Målorienterade prestationsindikatorer för testprocessen existerar och är implementerade. 

 

Håller med fullständigt 
 

1 13% 

Håller med delvis 
 

3 38% 

Håller inte med delvis 
 

2 25% 

Håller inte med alls 
 

1 13% 

Vet inte/har ingen åsikt 
 

1 13% 
 

13. Testningens framsteg kontrolleras mot Testplanen. 

 

Håller med fullständigt 
 

2 25% 

Håller med delvis 
 

6 75% 

Håller inte med delvis 
 

0 0% 

Håller inte med alls 
 

0 0% 

Vet inte/har ingen åsikt 
 

0 0% 
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14. Testplanering utförs i en tidig fas av projektet. 

 

Håller med fullständigt 
 

4 50% 

Håller med delvis 
 

4 50% 

Håller inte med delvis 
 

0 0% 

Håller inte med alls 
 

0 0% 

Vet inte/har ingen åsikt 
 

0 0% 
 

15. Det finns en övergripande testorganisation inom verksamheten. 

 

Håller med fullständigt 
 

1 13% 

Håller med delvis 
 

2 25% 

Håller inte med delvis 
 

4 50% 

Håller inte med alls 
 

1 13% 

Vet inte/har ingen åsikt 
 

0 0% 
 

16. Arbete med testprocess förbättringar och utvärderingar sker kontinuerligt. 

 

Håller med fullständigt 
 

2 25% 

Håller med delvis 
 

4 50% 

Håller inte med delvis 
 

2 25% 

Håller inte med alls 
 

0 0% 

Vet inte/har ingen åsikt 
 

0 0% 
 

17. Testning är integrerad i utvecklingslivscykeln. 

 

Håller med fullständigt 
 

6 75% 

Håller med delvis 
 

2 25% 

Håller inte med delvis 
 

0 0% 

Håller inte med alls 
 

0 0% 

Vet inte/har ingen åsikt 
 

0 0% 
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18. Testning mäts och kontrolleras. 

 

Håller med fullständigt 
 

3 38% 

Håller med delvis 
 

1 13% 

Håller inte med delvis 
 

3 38% 

Håller inte med alls 
 

0 0% 

Vet inte/har ingen åsikt 
 

1 13% 
 

19. Testningsarbetet utvärderas i tillräcklig utsträckning. 

 

Håller med fullständigt 
 

1 13% 

Håller med delvis 
 

3 38% 

Håller inte med delvis 
 

2 25% 

Håller inte med alls 
 

1 13% 

Vet inte/har ingen åsikt 
 

1 13% 
 

20. Testprocessen är väldefinerad. 

 

Håller med fullständigt 
 

2 25% 

Håller med delvis 
 

6 75% 

Håller inte med delvis 
 

0 0% 

Håller inte med alls 
 

0 0% 

Vet inte/har ingen åsikt 
 

0 0% 
 

 
21. Testprocessen är kontrollerbar och förutsägbar. 

 

Håller med fullständigt 
 

1 13% 

Håller med delvis 
 

6 75% 

Håller inte med delvis 
 

1 13% 

Håller inte med alls 
 

0 0% 

Vet inte/har ingen åsikt 
 

0 0% 
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22. Testprocessen stödjs av automatisering. 

 

Håller med fullständigt 
 

0 0% 

Håller med delvis 
 

3 38% 

Håller inte med delvis 
 

3 38% 

Håller inte med alls 
 

2 25% 

Vet inte/har ingen åsikt 
 

0 0% 
 

23. Testprocessen stödjer återanvändning av testningsresurser så långt som det är möjligt. 

 

Håller med fullständigt 
 

3 38% 

Håller med delvis 
 

5 63% 

Håller inte med delvis 
 

0 0% 

Håller inte med alls 
 

0 0% 

Vet inte/har ingen åsikt 
 

0 0% 
 

24. Testprocessen tillåter kontinuerliga processförbättringar. 

 

Håller med fullständigt 
 

2 25% 

Håller med delvis 
 

6 75% 

Håller inte med delvis 
 

0 0% 

Håller inte med alls 
 

0 0% 

Vet inte/har ingen åsikt 
 

0 0% 
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A.2 Intervjuguide 

 
1) Hur ser test planeringen ut? Hur går ni tillväga med test planeringen? 

 

2) I v-modellen finns det något sätt att kontrollera testningen, t.ex. ni skall testa export av elever 

i systemet, hur kontrolleras/kvalitetsäkras testning processen?  

 

3) Finns det en test strategi inom organisationen? 

 

4) Kan du berätta lite fritt om test miljön/miljöerna som används under testningen? 

 

5) Har ni någon testorganisation? 

 

6) Hur kvalitetssäkras testningen? 

 

7) Fick du någon intern utbildning inom testning? 

 

8) I v-modellen ingår testningen i mjukvaruutvecklings livscykeln?  

 

9) Den färdiga produkten acceptanstestas utav respektive beställare, utförs det någon eller några 

utvärderingar utav produkten av både er och beställaren och testning processen utav er? och 

genererar den utvärderingen någon rapport eller annat slags dokumment? 

 

10) Mäts testningsprocessen och själva testningen på något sätt internt? 

 

11) Arbetar ni på något sätt för att förebygga buggar? 

 

12) Finns det något pågående arbete eller har det funnits innan för att förbättra/optimera 

testprocessen? 

 

13) Ni har såvitt vi förstått en anpassad form utav v-modellen, hur ser den ut? 

 

14) Vilka slags verktyg använder ni under testningsprocessen? Och kan du berätta lite om de? 

 

15) Vilka slags dokument används för testningen och vilka framställs under planeringen av 

testningen? 

 

16) Om du fick lov att ändra på vad du än vill inom organisationen för att optimera testprocessen 

och skapa en perfekt testprocess hur hade du gjort då? 

 

17) Känner du att det skulle behövs mer test personal? 


