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Sammanfattning 
 
De senaste åren har det skett en utveckling av verktyg i form av mjukvara som 
automatiserar testning och som utlovar att de kan förbättra kvaliteten på testningen av 
mjukvara och spara resurser. Trots detta är det få företag som använder sig av denna nya 
teknik. En orsak till att företag är avvaktande till automatiserande testverktyg är de krav 
som ett sådant verktyg kan tänkas ställa på utvecklingen av den mjukvara man vill testa 
och att dessa krav påverkar flexibiliteten i mjukvaruutvecklingen negativt. 
 
I denna rapport har vi försökt identifiera krav som automatiserande testverktyg ställer på 
mjukvaruutvecklingsmetoden. Vi vill också visa på tekniker för att implementera dessa 
verktyg på ett sätt som inte påverkar flexibiliteten i testningen negativt. 
 
Resultatet visar att kravet som de automatiserande testverktygen ställer, är att 
informationen som överförs i systemet är exakt. Detta krav bemöts med ett strukturerat 
arbetssätt och användande av standarder. Något som dock inte måste medföra att 
flexibiliteten i mjukvaruutvecklingen minskar. 



  

Abstract 
 
In recent years there has been an evolution of tools in the form of software applications 
that automates testing, offering an improved quality in testing of software and a saving in 
resources. Despite this fact there are only a few organizations that employ this new tech-
nology. One reason why organizations are hesitant towards automated test tools are the 
requirements such a tool might have on the software development of the software being 
produced and affect the flexibility of the software development in a negative way. 
 
In this report we have tried to identify the requirements that automating tools make on the 
software development process and present techniques to implement these tools in a way 
that provides a flexible testing. 
 
The result shows that the requirement that automated test tools have, formalized data 
processing i.e. that the information being passed in the system is explicitly expressed, is 
met by a structured way of work and the use of standards. Something that does not imply 
that flexibility in the testing decreases.  



  

Förord 
 
Denna uppsats är resultatet av ett examensarbete som omfattar tio poäng på avdelningen 
data- och systemvetenskap vid institutionen för industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap, på Luleå tekniska universitet. Arbetet har utförts under hösten 2001 
och ingår som en del i magisterexamen inom data- och systemvetenskap. Handledare var 
Jan-Olov Ågren. 
 
Uppsatsen riktar sig till läsare som har viss erfarenhet av systemutveckling och förutsätter 
därför kunskaper om grundläggande begrepp inom detta ämne.  
 
Vi vill tacka Jan-Olov Ågren för god handledning. 
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1 Inledning 
Den här uppsatsen är en rapport av ett examensarbete i systemvetenskap som utförts 
under hösten 2001. I detta kapitel ges en problembakgrund till ämnet. I kapitel två 
förklaras den metod som använts under arbetets gång. Kapitel tre är en sammanfattning 
av den litteratur som studerats. I fjärde kapitlet ges en analys av litteraturen. Femte 
kapitlet beskriver den empiri som inhämtats. I kapitel sex ges en analys av empirin. I det 
sjunde och sista kapitlet presenteras resultatet av arbetet. Längst bak i rapporten finns en 
ordlista som är till hjälp vid läsningen. 
 
I fortsättningen av detta kapitel ges en bakgrund till det problem som undersökts och hur 
forskningsfrågan är formulerad. Det ges även en redogörelse för de avgränsningar som 
gjorts och vilket syfte arbetet har. 
 

1.1 Problembakgrund  
I vår C-uppsats [LID01] utfördes en fallstudie på fem företag i Luleå för att undersöka 
vilka möjligheter och behov företag har av att använda verktyg som automatiserar 
regressionstester. Av dessa företag var det två stycken som använde sig av 
egenutvecklade testverktyg.  
 
Resultatet visade att de faktorer som påverkar möjligheterna och behovet av att använda 
automatiserande testverktyg främst är:  

• Variationer i de system man utvecklar. 
• Användandet av tydliga systemutvecklingsmetoder. 
• Hur komplexa de system är som man utvecklar. 
• Kostnader för att införa dessa verktyg. 

 
Dessutom visade det sig att de företag som inte använde sig av några verktyg hade olika 
föreställningar om problem som uppstår vid automatisering av testning. Nedan redogörs 
kort för företagen och sedan följer en sammanställning av deras föreställningar om 
automatiserande testverktyg. 
 

1.1.1 Beskrivning av företag  
Följande företag ingick i fallstudien och använder inte automatiserande testverktyg. 
 
Det första företaget är ett outsourcingföretag, som då hade 45 anställda. Man har främst 
ett system man förvaltar och vidareutvecklar enligt önskemål från kunderna. Respondent 
på detta företag var chefen för systemutvecklingsavdelningen som både har kunskap om 
hur testningen går till för närvarande och själv tidigare har arbetat med test. 
 
Det andra företaget är en IT-avdelning på ett företag inom processindustrin. På IT-
avdelningen arbetar 7 personer med att utveckla administrativa system åt företaget, man 
utvecklar inte system för försäljning. De intervjuade var dels en konsult som arbetar med 
systemutveckling och dels en dataarkitekt. Båda har vana av att testa system.  
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Det tredje företaget, konsultföretag A är ett större konsultföretag som då hade cirka 850 
anställda på fyra kontor främst i Sverige. På kontoren i Norrbotten arbetade 157 personer. 
Man arbetar inom IT, management, produkt- och programutveckling. Kärnverksamheten 
i företaget är elektronisk handel. Två personer intervjuades på konsultföretag A, en 
testledare och den person som är testansvarig på kontoret i Luleå. 
 

1.1.2 Föreställningar om automatisering av test 
Outsourcingföretag 

• De anser att det inte går att använda automatiserande testverktyg på nyutveckling. 
• Den som programmerar testscript hinner inte med att uppdatera dessa efter 

ändringar i mjukvaran som testas. 
 
IT-avdelning processindustri 

• Man är tveksam inför implementeringen av automatiserande testverktyg eftersom 
man tror att det kan innebära mer arbete med versionshantering och konfiguration 
av testmiljön när man använder verktyg. 

 
Konsultföretag A 

• Man anser att man måste ha en fast systemutvecklingsmiljö. 
• Man måste anpassa systemutvecklingen för att kunna använda automatiserande 

testverktyg. 
• Det är svårt att använda dessa verktyg i tidiga faser av systemutveckling. 
• Det finns lite pengar till kostnader som inte direkt har med enskilda 

utvecklingsprojekt att göra utan är gemensamma. 
• Man måste ha en metod, en teknik som alla arbetar efter. 
• I dag är det storleken på projekt och erfarenhet som avgör hur strukturerat man 

arbetar. 
 
Uppfattningarna handlar till stor del om att anpassa den mjukvaruutvecklingsmetod man 
har idag till ett automatiserande testverktyg. Detta ämne ligger till grund för denna D-
uppsats. Eftersom konsultföretag A har planer på att införa ett automatiserande 
testverktyg, gick vi vidare och diskuterade frågan med dem. 
 
På konsultföretag A hade man identifierat faktorn, anpassning av 
mjukvaruutvecklingsmetoden, som en orsak till att testverktygen inte motsvarar 
förväntningarna. Man ansåg att en mer regelstyrd och ”stel” testmodell måste tillämpas, 
jämfört med en mer flexibel manuell testning som en erfaren testare kan utföra. Att 
använda ett automatiserande testverktyg kräver enligt dem ett regelverk och disciplin på 
ett annat sätt inom utvecklingsgruppen och testgruppen. Den slutsats som kunde dras av 
detta är att automatiserande testverktyg ställer krav på att använda mer ordnad och 
disciplinerad mjukvaruutveckling än när man testar manuellt.   
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1.2 Forskningsfråga 
Slutsatsen att automatiserande testverktyg ställer krav på mjukvaruutvecklingen ledde till 
nya funderingar. Vilka är dessa krav, hur möter man dem och är de förenliga med den 
flexibla testning som konsultföretag A önskar. Forskningsfrågan formulerades därför 
som: Vilka krav ställs på mjukvaruutvecklingen för att åstadkomma mjukvara som är 
möjlig att testa med hjälp av automatiserande testverktyg och hur möter man dessa krav. 
Kan man samtidigt behålla flexibiliteten som manuell testning ger när man implementerar 
ett automatiserande testverktyg?   
 

1.3 Avgränsningar 
• I detta arbete behandlas inte några särskilda mjukvaruutvecklingsmetoder, utan 

sådant som är gemensamt oavsett vilken mjukvaruutvecklingsmetod man 
använder, formell eller informell.  

• Undersökningen gäller inte enskilda verktyg utan sådant som är gemensamt för 
alla automatiserande testverktyg, oavsett om de är egenutvecklade eller köpta 
standardverktyg.  

Dessa avgränsningar är gjorda för att kunna dra mer allmänna slutsatser. 
 

• Arbetet behandlar inte frågor som faller inom ramen för ekonomi. 
• Inte heller aspekter som berör organisationsteori tas upp. 

Detta eftersom tiden inte räcker för att täcka in alla aspekter, den litteratur som studerats 
tar inte heller upp dessa ämnen. Dessutom är vi intresserade av att undersöka de mer 
tekniska aspekterna.  
 

1.4 Syfte 
Syftet med detta arbete är: 

• Identifiera de delar eller egenskaper hos en mjukvaruutvecklingsmetod som måste 
finnas för att kunna möta de krav automatiserande testverktyg ställer på 
mjukvaran som testas. 

• Att visa på tekniker som är lämpliga när man implementerar automatiserande 
testverktyg och som inte påverkar flexibiliteten negativt. 
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2 Metod 
Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet i arbetet med tillhörande motiveringar. 
Förhoppningen är att detta ska skapa spårbarhet och därmed reliabilitet i arbetet. Kapitlet 
börjar med att beskriva den forskningsinriktning och metodansats som använts därefter 
följer en beskrivning av teori, empiri och analys. Kapitlet avslutas med en diskussion av 
begreppen validitet och reliabilitet.  
 

2.1 Forskningsinriktning 
Forskningsinriktningen är tolkningsvetande eller hermeneutisk vilket innebär att tidigare 
kunskap används för att tolka och förstå forskningsobjektet, implementeringen av 
automatiserande testverktyg. Tolkningen gäller både litteraturen och empirin, genom 
tolkningen fås ny förståelse som ger mer kunskap och leder till nya tolkningar. Den 
positivistiska inriktningen som innebär att forskningen är objektiv, ta fram fakta utan 
ovidkommande faktorer och vara oberoende av den som tar fram påståendet är svår att 
förena med den typ av ämne vi undersöker. 
 

2.2 Metodansats 
Metodansatsen till arbetet är inte renodlad induktiv eller deduktiv utan en blandform. Den 
är induktiv såtillvida att den utgår från empiri vars resultat forskningsfrågan utformas 
från. Ansatsen är dock huvudsakligen deduktiv eftersom svar på forskningsfrågan söks 
med hjälp av teorin. Sedan visas med hjälp av empiri huruvida denna teori är korrekt. 
Arbetsmetoden finns presenterad nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metoden är kvalitativ, vilket var det naturliga valet eftersom intervjuer och litteratur som 
används i arbetet uttrycks i verbala formuleringar. Det vore också svårt att kartlägga de 

Figur2.1 Arbetsmetod, källa egen

Forsknings-
fråga Resultat

 
  Empiri 
C-uppsats och
ny diskussion 

Precisering av ämne

Metodval
empiri 

 
 

Teori

 
 

Empiri 

 
 

Resultat 
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processer och fenomen som studeras och redovisa resultatet av dessa studier i form av tal 
eller siffror vilket är orsaken till att den kvantitativa metoden inte valdes. 
 
Om man ser till målet för forskningen har vi själva avgjort vad forskningen ska handla 
om och satt egna avgränsningar. Därmed är forskningen inomvetenskaplig och inte 
utomvetenskaplig det vill säga att den styrs utifrån. Förhoppningen är att resultatet av 
arbetet ska vara användbart för någon och kunna tillämpas vilket innebär att det faller 
inom ramen för tillämpad forskning.  
 
Syftet med arbetet är att dels att identifiera och förklara de krav som ställs på 
mjukvaruutvecklingsmetoden när man implementerar automatiserande testverktyg och 
dels att visa på tekniker som är lämpliga vid implementeringen av dessa verktyg. Därför 
är denna uppsats både explorativ (undersökande) och deskriptiv (beskrivande). 
 
Eftersom forskningsinriktningen är hermeneutisk och denna uppsats ligger inom området 
systemvetenskap är det naturligt att synsättet är baserat på systemtänkande, det vill säga 
att de viktigaste egenskaperna är de framträdande egenskaperna hos helheten [CHE99]. 
Men vi har också i åtanke Hegels fyra utsagor om egenskaper hos system: 

• Helheten är mer än summan av delarna. 
• Helheten definierar egenskaperna hos delarna. 
• Delarna kan inte förstås genom att studera helheten. 
• Delarna är dynamiskt internt relaterade eller internt beroende [SKY96]. 

 

2.3 Teori 
Deduktion innebär att man med teorin som utgångspunkt gör antaganden om relationer 
mellan fenomen i verkligheten. Därför utgör litteraturstudier ett naturligt inslag i 
forskningen. Efter att ha formulerat forskningsfrågan gick vi till litteraturen. Detta för att 
undersöka vilka krav som automatiserande testverktyg ställer på mjukvaruutvecklingen 
för att åstadkomma mjukvara som är testbar med automatiserande testverktyg. Dessutom 
söktes tekniker som enligt författarnas erfarenheter är lämpliga när man implementerar 
automatiserande testverktyg. Dessa tekniker påverkar inte flexibiliteten negativt. 
 

2.4 Empiri 
Empirin är tvådelad, den första delen gjordes i samband med C-uppsatsen våren 2001 
samt inför denna uppsats hösten 2001. Det är resultatet av denna empiri som ligger till 
grund för problemformuleringen.   
 
För att få en indikation på om resultatet av analysen av teorin var korrekt gick vi tillbaka 
till de två företag som använder sig av automatiserande testverktyg som intervjuades i 
våras för ytterligare intervjuer.  
 
Vi har förberett frågor till respondenterna inför intervjuerna, men mer som en 
utgångspunkt att ställa frågorna från för att ändå ha möjlighet att fortsätta fråga och 
omformulera oss tills fullständiga svar fås. Frågorna är formulerade med viss struktur, 
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men lämnar ändå utrymme för respondenten att svara. Frågorna finns i bilaga 2. Eftersom 
analysen är kvalitativ är en låg grad av standardisering önskvärd [PAT94]. Detta 
åstadkoms i detta fall genom att anpassa intervjuerna efter respondenterna; position, 
tidigare relation och så vidare. 
 
Respondenterna består av tre män i medelåldern. Kön och åldersfördelningen antas inte 
påverka resultatet. Respondenterna har alla erfarenhet av att arbeta med testning och 
automatiserande testverktyg. De känner därför väl till vilka krav som verktyg som 
automatiserar tester ställer på mjukvaruutvecklingsprocessen. Intervjuerna spelades in på 
minidisc för att undvika antecknande under intervjuerna. På så sätt var det lättare att 
koncentrera sig på vad respondenterna sa och kunna ställa följdfrågor. 
 

2.5 Analys 
Syftet med analysen är att koppla teorin och empirin till problemställningen. Analysen av 
den insamlade teorin har skett i flera steg för att få det hela överskådligt och systematiskt. 
Även intervjuerna analyserades på ett liknande sätt för att kunna klargöra om teorierna 
kan bekräftas. 
 

2.6 Validitet och reliabilitet  
Validitet, att undersöka det man avser att undersöka [THU96], har åstadkommits genom 
att utföra arbetet metodiskt. Arbetsmetoden har sin grund i vedertagna vetenskapliga 
begrepp och finns redovisad vilket skapar spårbarhet. Innan den empiriska 
undersökningen utformades gjordes en grundlig analys av den litteratur som lästs för att 
säkerställa att mätinstrumentet, det vill säga frågorna till respondenterna, mäter det som 
avses.  
 
Reliabilitet, att mätningarna är korrekt gjorda [THU96], har åstadkommits genom att ett 
flertal källor använts i både teori och intervjuer. Att intervjuerna delvis var strukturerade 
har även bidragit till reliabiliteten i och med att alla som intervjuats i grunden fått samma 
frågor Dessutom är dessa källor personer som har erfarenhet av att arbeta med testning 
och automatiserande testverktyg vilket gör dem relevanta. Källornas samstämmighet 
utgör också en källa till reliabilitet. Genom hela arbetet har en tydlig arbetsmetod följts 
vilket också skapar reliabilitet.  
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3 Teori 
Detta kapitel sammanfattar den litteratur som studerats. I den första delen beskrivs vilken 
typ av litteratur som studerats och hur teorierna hör ihop. Teoridelen börjar med en 
översikt över systemutveckling. För att sedan fortsätta med testning och automatiserande 
testverktyg och hur dessa implementeras så att kraven de ställer uppfylls. Kapitlet 
avslutas med att ge exempel på tekniker som underlättar implementeringen av 
automatiserande testverktyg. 
 
Teorierna är valda med syftet att beskriva ämnet testning och kunna ge adekvata svar på 
forskningsfrågan. Det är viktigt att sätta in testningen i sitt sammanhang och därför finns 
det med ett avsnitt om systemutveckling och metoder. Testning ges också ett stort 
utrymme beroende på att det underlättar förståelsen av den övriga teorin och att den är en 
viktig del i mjukvaruutveckling. 

3.1 Teorierna och deras sammanhang  
Litteraturen är hämtad från böcker och artiklar. Av de böcker som använts och som 
behandlar utveckling av informationssystem och datorbaserade sådana är vissa av dem 
äldre. Eftersom de behandlar ämnet på en nivå och i ett sammanhang där detta inte har 
någon betydelse är de ändå tillämpliga. De böcker som behandlar ämnet testning är av 
nyare slag och har en strategisk ansats. För att få mer praktiskt inriktad litteratur vände vi 
oss till artiklar som hittats på Internet hos bland annat företag som arbetar med testning 
av mjukvara samt tidskrifter som behandlar mjukvarukvalitet och testning. Artiklarna är 
skrivna av personer som har gedigen erfarenhet av testning i allmänhet och 
automatiserande testning i synnerhet. Flera av dem har också skrivit de böcker om 
testning som i övrigt använts i arbetet. Exempel på detta är Mark Fewster som har 20 års 
erfarenhet av mjukvarutest och specialiserat sig på testverktyg. Han har skrivit både 
artiklar som publicerats av välrenommerade tidningar och böcker i ämnet.  
 
Arbetet behandlar ämnet automatiserande testverktyg som är en delmängd av teorier som 
berör testning av mjukvara. Testningen är i sin tur del av teorin kring 
mjukvaruutveckling. Mjukvaruutveckling är en delmängd av teorin kring utvecklingen av 
datorbaserade informationssystem som i sin tur är en delmängd av utvecklingen av 
informationssystem. Denna struktur visas med en bild nedan.    
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Andersen beskriver informationssystem som ett system för insamling, bearbetning, 
lagring, överföring och presentation av information. Denna behandling kan utföras både 
av människor och av maskiner. Informationssystemen är sinsemellan mycket olika 
beroende på vilken typ av behandling som är systemets huvuduppgift. Syftet är att 
förmedla information mellan människor. Informationssystem förutsätter inte användning 
av adb, men kan vara datorbaserade. Systemutveckling innebär att utveckla ett 
informationssystem, och kan gälla både utveckling av adb-system och de arbetsuppgifter 
som inte låter sig automatiseras [AND94].  
 
Goldkuhl karaktäriserar informationssystemet med avseende på meddelandehantering, 
formaliseringsgrad och typ av processgenerator. Formaliseringsgraden kan vara 
formaliserad eller oformaliserad och processgeneratorn är kognitiv behandling (baserat på 
igenkänning), eller databehandling (med hjälp av datorer). Processer med hjälp av datorer 
är endast möjlig när man använder sig av formaliserad meddelandehantering [GOL80], 
det vill säga att informationen är exakt uttryckt [NAT02]. 
 
 Kognitiv behandling Databehandling  
Formaliserad 
 

X X 

Oformaliserad 
 

X  

X markerar möjlig kombination  
 
Figur 3.2 Karaktärisering av informationssystemets meddelandebehandling med avseende på 
formaliseringsgrad och typ av processgenerator, källa [GOL80] 
 

Utveckling av informationssystem (systemutveckling) 

Utveckling av datorbaserade 
informationssystem  

Mjukvaruutveckling 

Testning av mjukvara 

Automatiserande 
testverktyg 

Figur 3.1 Teoriernas sammanhang, källa egen 
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Orsaken till att datorer kräver formaliserad meddelandebehandling är den grundläggande 
egenskapen hos datorer, att de enbart kan hantera diskret data. Därför måste analog data 
göras diskret för att kunna behandlas med dator [LUN94].  
 

3.2 Systemutveckling och metoder 
Andersen beskriver systemering som planering av informationssystem och att det är en 
del av systemutvecklingen [AND94]. Goldkuhl anger i sin doktorsavhandling följande 
ingående delar i systemeringsmetodik; 

• Begrepp. 
• Problemområdesindelning. 
• Metodsteg, ordning och innehåll. 
• Beskrivningstekniker. 
 

Ovanstående begrepp förklarar han på följande sätt, 
Metodik baseras på ett antal definierade begrepp som information, meddelande, data och 
informationssystem.  
 
Metodik inbegriper någon typ av problemområdesindelning, det vill säga vilka 
aspektområden, kunskapsområden eller ämnesområden som metodiken avser. Metodik 
innehåller riktlinjer för lämpligt arbetssätt för att lösa aktuella problem inom området.  
 
Det beskrivna arbetssättet innebär dels en speciell ordning mellan olika arbetsmoment 
(metodsteg) och dels anvisningar om hur man bör gå tillväga inom de enskilda 
metodstegen. Goldkuhl menar att dessa anvisningar kan innehålla regler och kriterier för 
hur arbetsuppgifter ska lösas samt olika faktorer som bör beaktas. Metodsteg har alltså att 
göra med arbetssätt enligt Goldkuhl.  
 
Beskrivningtekniker avser dokumentationssätt. Beskrivningsteknik innebär regler för hur 
beskrivningar representeras och hur dessa kombineras för framställning och tolkning. 
Med representationsregler avser Goldkuhl de olika symboler som användes. Man behöver 
också regler för hur dessa symboler får kombineras [GOL80]. 
 
Fåhraeus talar om begreppet metodkedjor, med detta menar hon att olika arbetssteg i ett 
systemutvecklingsprojekt är länkade till varandra. Resultatet från ett arbetssteg blir då 
indata till nästa steg. Detta bör ske utan omskrivning, komplettering eller omregistrering 
av denna indata, denna spårbarhet är något Dustin anser vara en önskvärd kvalitet 
[DUS01]. Fåhraeus menar att det är en fördel om också metoder och verktyg är länkade 
till varandra på ett liknande sätt. Fåhraeus påpekar att liknelsen med en kedja kan vara 
missvisande eftersom länkar kan fattas utan att metodkedjan tappar sitt värde [FÅH86].  
 
Lind ser metoden som en vägledning för hur det praktiska utvecklingsarbetet ska 
genomföras. Metoden beskriver hur man går tillväga för att nå ett visst resultat. Han ser 
också systemutvecklingsmetoden som en verktygslåda som består av ett antal verktyg där 
metodanvändaren vid varje givet tillfälle kan välja de metodsteg han eller hon anser sig 
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behöva i den givna situationen. Man ska välja de metodkomponenter som vid varje 
situation bedöms som lämpliga [LIN96], tankar som liknar de Fåhraeus har.  
 
Fåhraeus ger uttryck för att saker och ting måste utföras i en viss ordning, att det finns 
beroenden mellan stegen i en metod. Dessa beroenden kan i vissa fall vara självklara och 
i andra fall kan de vara öppna för diskussion. Ett exempel på ett självklart beroende är att 
man måste fastställa systemets verksamhetsinnehåll innan man utvecklar de 
datorbaserade delarna. Hon ger systemutvecklingsmodell som ett exempel på ett 
beroende som går att diskutera.   
 
I vissa fall är metodstegen en naturlig sekvens och i andra fall utförs arbetet genom hopp 
mellan olika aktiviteter, kedjan av metodsteg stödjer dock arbetet och leder fram till ett 
sammanhängande körbart och användbart system [FÅH86]. 
 
Lind visar på att det finns flera fördelar med att använda sig av modeller och metoder. 
Han menar att införandet av modeller och metoder bland annat har till syfte att 
standardisera metodstött arbete. Andra tillfällen som han pekar när modeller och metoder 
kan vara till hjälp är: 

• När flera personer arbetar med samma metodstödda projekt är det viktigt att 
kunna uppnå ett enhetligt arbetssätt.   

• Genom ett enhetligt arbetssätt minskar personberoendet, en person blir då lättare 
att ersätta. 

• Kommunikationen, samarbetet och den genensamma problemlösningen blir 
effektivare om det metodstödda arbetet är gemensamt. 

• Med hjälp av ett gemensamt metodstött arbetssätt kan man utbyta erfarenheter, 
såväl goda som dåliga. 

 
Samtidigt säger han att det också är viktigt att ta tillvara den teknik och 
kunskapsutveckling som ständigt sker inom ramen för olika projekt. Olika personer 
kommer till nya insikter, använder nya verktyg och tillämpar nya metoder. Han menar 
även att en progressiv och innovativ metodmiljö är ett konkurrensmedel för att rekrytera 
och behålla kvalificerad personal. Ett annat plus är att man också lär sig av egen 
metodanvändning och kan därför känna ett behov av att vidareutveckla en metod för att 
den ska passa metodmiljön bättre [LIN96]. 
 
Författarna tycks vara ense om att systemutveckling (och därmed även testning) kräver 
metoder, det är ingenting som kan ske planlöst, viss struktur krävs för att uppnå ett gott 
resultat. 
 

3.3 Struktur kontra flexibilitet  
Goldkuhl säger att systemutvecklingsområdet i framtiden med stor sannolikhet kommer 
att kännetecknas av en ständig pendling mellan standardisering och innovation. Han 
menar att det är viktigt att denna växelverkan blir godartad och att man behöver både 
ordning och nyskapande. Detta är något som gäller inte enbart för 
systemutvecklingsmetoder utan för allt arbete som bedrivs med metoder.  
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Goldkuhl menar även att det är viktigt att våra metodmiljöer är flexibla och möjliga att 
förändra, annars kommer kunskapsutvecklingen att stanna av. Det är därför viktigt att 
problematisera metodbegreppet för att få veta vad som avses med en metodmiljö och för 
att få stöd och struktur i densamma [GOL92].  
 
Liknande tankegångar kan man finna hos Fåhraeus. Enligt henne konfronteras man vid 
utveckling av informationssystem av två motstridiga krav: 
− Kravet på standardisering, centralisering och storskalighet. 
− Kravet på flexibilitet, användarstyrning, förmåga att kreativt svara mot verksamhetens 

föränderliga behov och möjligheter. 
 
Hon menar för att möta dessa krav måste man skilja mellan två olika kategorier av system 
och därmed två olika situationer vid systemutveckling. 

1. Utveckling och underhåll av en infrastruktur som ger den efterfrågade 
standardiseringen. Här ingår att tillhandahålla en metodbank och verktygslåda 
både för det egna arbetet och för arbetet med att ta fram tillämpningar, se nästa 
punkt. 

2. Tillhandahållande av en miljö, som möjliggör den nödvändiga flexibiliteten vid 
framtagning och förvaltning av specifika tillämpningar. 

 
 Infrastrukturen ska enligt Fåhraeus både säkerställa den nödvändiga standardiseringen 
och tillhandahålla den önskade flexibiliteten. Hon menar att man ska standardisera det 
som är bestående och av central vikt för verksamheten. Det som underlättar flexibiliteten 
är modeller, metoder och verktyg för utveckling och förändring av olika typer av 
tillämpningar [FÅH86].  
 
Goldkuhl menar paradoxalt nog att skapa rutiner av arbetsuppgifter ger ett möjliggörande 
av kreativitet eftersom man inte ständigt måste fråga sig hur situationer som liknar 
varandra ska hanteras och därmed kan avsätta tid till mer kreativt krävande uppgifter 
[GOL80]. 
 
Det föreligger enligt vissa författare en motsättning mellan flexibiliteten och strukturen, 
medan andra menar att strukturen kan utgöra ett stöd för flexibilitet och kreativitet. 
Problemet som konsultföretag A upplever är med andra ord även beskrivet i teorin. 

3.4 Testning 
Encyclopedia of software engineering menar att testa mjukvara är ett sätt att mäta eller 
bedöma mjukvaran för att bestämma dess kvalitet. Ämnesområdet omfattar en lång rad 
aktiviteter som stödjer bedömningen av kvalitet. Testaktiviteterna hjälper också till med 
att nå och bevara mjukvarukvalitet [MAR94]. Encyklopedin hänvisar också till Hetzels 
definition ”testning är alla aktiviteter som har som mål att evaluera ett attribut eller 
kapacitet hos ett program eller system och bestämma att det möter det efterfrågade 
resultatet” [Hetzel, 88 i MAR94].  
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Fewster använder sig av V-modellen när han förklarar testningens plats i 
systemutvecklingen. Denna modell visar att testningen inte enbart är testexekvering, det 
vill säga inte bara att utföra tester. V-modellen visar när testaktiviteterna bör utföras, och 
att varje systemutvecklingsaktivitet har en korresponderande testaktivitet. Testerna på 
varje nivå testar därmed den korresponderande utvecklingsaktiviteten. Detta är något som 
är gemensamt för alla systemutvecklingsmodeller och metoder. Figur 3.4 visar en 
förenklad bild av V-modellen. Olika företag kan ha olika namn på de olika stegen både 
på vänster och höger sida. Det viktiga är att varje steg på vänster sida har en partner på 
höger sida oavsett namn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den viktigaste faktorn för att V-modellen ska kunna implementeras på ett lyckat sätt är 
tidpunkten när testerna designas. Redan när man designar testerna hittas fel i det som 
testet är designat för att testa. Med hjälp av designen av acceptanstest hittar man 
exempelvis fel i kravspecifikationen, designen av systemtestfall kommer att hitta fel i den 
funktionella specifikationen och så vidare. Om man lämnar testdesignen till sista stund 
kommer man inte att upptäcka dessa fel förrän just innan testerna ska köras och då kostar 
det mer att åtgärda dem. Därför bör designen av testerna göras så fort som informationen 
som testerna baseras på finns tillgänglig [FEW99]. 
 
Fewster fortsätter med att beskriva testaktiviteterna. Det finns en stor variation på hur de 
olika testaktiviteterna utförs i olika företag. Vissa företag utför dem formellt och andra är 
informella intill gränsen av att vara kaotiska. Kärnaktiviteterna utförs i alla fall mer eller 
mindre i den sekvens som beskrivs i figur 3.5. 

Krav

Funktioner 

Design

Kod

Systemtest

Accep-
tanstest  

Test

Test

Test

Test
Skriva

test 
Exekvera

test 

Figur 3.4 V-modellen som visar den tidiga testdesignen, källa [ FEW99]

Integrationstest

Enhetstest
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Testfall utvecklas för olika funktionella områden i det system som testas. Varje testfall 
går igenom en fem tydliga utvecklingsaktiviteter som är sekventiella för varje testfall. Det 
vill säga testvillkoren måste identifieras innan ett testfall kan designas för dessa villkor, 
testfallet måste designas innan det kan byggas och så vidare [FEW99]. 
 

3.5 Automatiserande testverktyg  
Dustin et al [DUS99 s4] definierar automatiserad testning som (fritt översatt), ”ledning 
och utförande av testaktiviteter inklusive utveckling och exekvering av testscript för att 
verifiera testkraven med hjälp av ett automatiskt testverktyg”. De säger vidare att 
automatiserade tester gör mest nytta när testscript repeteras eller när man skapar 
underrutiner till testscript som sedan anropas upprepade gånger. Det är när man har 
återanvändbara script som körs många gånger som det är tacksamt att använda 
automatiserade tester. Ett exempel på detta är regressionstester, tester som utförs efter att 
ändringar gjorts för att säkerställa att ingen funktionalitet gått förlorad och som i sig är 
upprepningar av tidigare test [DUS99].  
 
Fewster anser att den viktigaste egenskapen hos ett mjukvarutest är att det på ett effektivt 
sätt hittar defekter. Det bör också vara verkningsfullt på så sätt att det utför testerna så 
snabbt och så billigt som möjligt. Att automatisera mjukvarutester kan på ett effektivt sätt 
minska de insatser som krävs för att kunna genomföra en adekvat testning eftersom: 

• Automatiska test är repeterbara.  

Identifiera

Designa

Bygg 

Exekvera

Jämför

Figur 3. Testprocessen, källa [FEW99]

Identifiera testvillkor (bestäm ’vad’ som kan 
testas) och prioritera  

Designa testfall (bestäm ’hur’ det ska testas)

Bygg testfall (implementera script, data 
och så vidare) 

Utföra testfallen

Jämför resultatet av testerna 
med förväntat resultat 
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• De använder exakt samma indata i samma ordning gång efter gång detta kan man 
inte garantera med manuella tester. 

• De möjliggör att även de minsta ändringar kan testas fullt ut med minimala 
insatser. 

 
Fewster är överens med Dustin et al om att det är testfall som repeteras som är lämpliga 
att automatisera eftersom det är dyrare att automatisera ett testfall att än att exekvera det 
manuellt en gång. En annan viktig synpunkt som Fewster tar upp är huruvida ett test 
exekveras automatiskt eller manuellt har ingen betydelse för kvaliteten hos testet. Om 
man automatiserar ett test som inte åstadkommer något är den enda effekten att ingenting 
åstadkoms, men fortare [FEW99]. 
 
Dustin et al förklarar på följande sätt hur behovet av verktyg som automatiserar tester har 
växt fram. Tidigare var systemutvecklingen fokuserad på stora vetenskapliga och 
försvarsrelaterade program som utvecklades för stordatormiljö. Då kunde man effektivt 
testa hela systemet med ett ändligt antal testprocedurer. När sedan persondatorn (PC) 
lanserades växte utvecklingen av kommersiella mjukvaror och on-linesystem ersatte 
batchoperationer. Denna möjlighet tillät ett oändligt antal permutationer och 
kombinationer av testprocedurer. När klient-server applikationerna sedan började växa i 
popularitet ökade komplexiteten i testningen ytterligare, eftersom tre separata delar måste 
testas, klienten, servern och nätverket dessutom måste också helheten fungera korrekt. 
 
Tillsammans med den komplexitet från klient-serverarkitekturen introducerar grafiska 
användargränssnitt, GUI, dessutom nya utmaningar. GUI innebär att användarens fönster 
på skärmen innehåller objekt som kan väljas och därigenom kontrollerar användaren 
logiken. Skärmbilden kan ändra utseende på ett oändligt antal sätt exempelvis genom att 
ändra storleken på skärmbilden eller genom att flytta objekt på skärmbilden. Denna 
ansats som kallas händelsedriven skiljer sig mycket från den procedurella miljön med 
stordator. Man får på detta sätt en hög grad av slumpmässighet i hur objekt väljs och den 
ordning som val sker. Resultatet blir att det inte finns testprocedurer som kan prova alla 
tänkbara scenarios. Därför måste de som testar fokusera på den del av applikationen som 
provar större delen av systemkraven och på sådana sätt som det är troligt att användaren 
kommer att använda systemet. 
 
Med spridningen av GUI applikationer har möjligheterna att fånga händelser på skärmen 
och att sedan spela upp användarscenarion blivit ett lockande sätt att testa applikationer. 
Verktyg som stödjer in/uppspelning har mognat och fått en utökad och mer kapabel 
testning. Olika sorters automatiserande testverktyg för olika nischer fortsätter också att 
hela tiden utvecklas [DUS99]. 
 

3.5.1 Typer av verktyg 
Verktygsstöd finns tillgängliga för alla steg i mjukvaruutvecklingscykeln. I figur 3.6 visar 
Fewster olika typer av verktyg och deras positioner i livscykeln (med alternativa namn 
för de olika utvecklingsstegen). 
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• Testdesignverktyg hjälper till med att härleda indata till test eller testdata. 
− Logiska designverktyg arbetar med logiken i specifikationen, ett gränssnitt 

eller kod och kallas ibland testfallsgeneratorer. 
− Fysiska designverktyg manipulerar data eller genererar testdata exempelvis 

genom att plocka ut poster slumpvis ur en databas. 
• Verktyg för att leda inkluderar verktyg som assisterar i testplanering, att hålla rätt 

på vilka tester som körts och så vidare. 
• Statiska analysverktyg analyserar kod utan att exekvera den. 
• Täckningsverktyg fastställer hur mycket av koden som har täckts av ett eller flera 

test. 
• Verktyg för att ta bort fel (debugging) är egentligen inte testverktyg. Att ta bort fel 

är inte egentligen en testaktivitet, testning identifierar bara fel. 
• Dynamiska analysverktyg estimerar systemet när mjukvaran körs. Exempel på 

detta är verktyg som upptäcker minnesläckor om programmet inte frigör minne 
som det ska. 

Acceptans
test Prestanda,  

simuleringsverktyg

Verktyg för 
testdesign: 
Logiska testverktyg 
Fysiska design 
verktyg 

Krav 
specifikation

Statiska  
analysverktyg

Detaljerad
design 

Arkitektur
design 

Verktyg  
för styrning 

(management)
 

Kod

Dynamiska analysverktyg

Verktyg för att ta bort 
fel (debugging)

Enhetstest 

System
test 

Integrations
test  

Testexekverings  
och  
jämförelseverktyg

Figur 3.6  Hur testverktyg passar in i mjukvaruutvecklingens livscykel, källa [FEW99]

Täcknings  
verktyg 
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• Simulatorer är verktyg som möjliggör att delar av systemet testas på sätt som inte 
är möjligt i verkligheten. Exempelvis härdsmältor i kärnkraftverk kan testas i 
simulator. 

 
Andra typer av verktyg är sådana som kan kallas kapacitetsverktyg. 

• Prestandatestverktyg mäter hur lång tid olika händelser tar, exempelvis svarstid. 
• Belastningstestverktyg generar systemtrafik exempelvis transaktioner. 

 
Dessa typer av verktyg kan användas för volym- och stresstester. 
 
Testexekveringsverktyg och jämförelseverktyg möjliggör att test kan exekveras 
automatiskt och att testresultatet kan jämföras med förväntat resultat. Dessa verktyg är 
applicerbara på alla nivåer se figur 3.6.  
 
In/uppspelningsverktyg är testexekverings- och jämförelseverktyg och är det mest 
använda testverktyget. In/uppspelningsverktyg utgör också det mest uppenbara sättet som 
automatisering stödjer testning på. Däremot kan verktyg som utför automatiska 
jämförelser av resultat minska flexibiliteten. Detta eftersom manuella jämförelser av 
tester kan baseras på testarens kunskap om de förändringar som gjorts medan automatiska 
jämförelser utförs exakt likadant varje gång [FEW99]. 
 
I detta arbete behandlas de egenskaper som är gemensamma för dessa verktyg, ingen typ 
av verktyg undersöks närmare.  
 

3.6 Implementeringen av automatiserande testverktyg 
För att lyckas med implementeringen av automatiserande testverktyg menar Isenberg att 
det är flera sinsemellan relaterade komponenter som måste fungera tillsammans och 
stödja varandra. Detta kan ses som en form av krav dessa är: 
 

1) Ett automatiserat testsystem som baseras på underhåll på ett ställe och 
återanvändbara moduler. 

2) Testinfrastruktur bestående av händelser, uppgifter och processer som direkt 
stödjer automatiserad såväl som manuell mjukvarutestning. 

3) Mjukvarutestlivscykel som definierar ett antal steg som utgör de testaktiviteter 
som ska utföras, hur de ska göras.  

4) Ledningsstöd för upprepbara processer [ISE01]. 
 
De tre första punkterna är något som även de andra författarna tar upp och de beskrivs i 
den följande teoridelen. Den fjärde punkten behandlar organisationsteori, något som 
tidigare avgränsats bort i uppsatsen. 
 

3.6.1 Återanvändbara moduler 
Isenberg menar att det grundläggande byggblocket är återanvändbara moduler som man 
använder bland annat för att navigera, mata in data och manipulera kontroller. Dessa 
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moduler består av kommandon, logik, och data och de bör grupperas tillsammans på sätt 
som ger mening.  
 
Generiska moduler som används genom hela testsystemet exempelvis initialisering 
grupperas tillsammans i filer med namn som reflekterar deras primära funktioner, 
exempelvis init. Andra mer applikationsspecifika moduler, som till exempel är designade 
för att tillhandahålla tjänster åt kontroller i ett grafiskt användargränssnitt grupperas 
också tillsammans med liknande namngivning. Dessa moduler bör också enligt Isenberg 
organiseras i filer eller bibliotek. Modulerna sätts sedan ihop till testfall och ifrån dessa 
utvecklas testscript som speglar funktionaliteten i testfallen. 
 
När sedan mjukvaran uppdateras kan ändringar i testfall och script ske på ett ställe, det är 
detta enpunktsunderhåll innebär [ISE01]. Denna underhållbarhet på ett ställe är något 
som även Hendrickson ser som poängen med att använda återanvändbara bibliotek där 
innehållet kan anropas av scripten [HEN01]. Vidare säger Isenberg att modulerna ska 
hållas enkla, när en modul blir mer komplex blir den svårare att underhålla och det 
innebär en större risk att fel uppstår [ISE01]. 
 

3.6.2 Testinfrastruktur  
Testinfrastrukturen består enligt Isenberg av testaktiviteter, händelser, uppgifter och 
processer som direkt stödjer automatiserad såväl som manuell mjukvarutestning [ISE01]. 
Vilket överensstämmer med Fåhraeus tankar om hur infrastrukturen ska fungera 
[FÅH86], se avsnitt 3.3. Ju starkare infrastrukturen är desto stabilare, kontinuerligare och 
mer pålitlig blir den automatiserade testprocessen menar Isenberg och fortsätter med att 
säga att, testinfrastrukturen har flera syften bland annat: 

• Ha en plats att återkommande köra automatiserade tester oövervakat.  
• Förebygga konflikter mellan pågående manuell och automatiserad testning genom 

att ha en dedikerad testmiljö. 
• En process för att spåra resultatet av testfall, både godkända och icke godkända. 
• Ett sätt att rapportera testtäckningsnivåer. 
• Säkerställa att det förväntade resultatet kvarstår konsistent genom alla tester. 
• Möjliggöra att en enda automatiserad testfallssvit kan utföra fleranvändar- och 

stresstest eftersom man har ett testlab med dedikerade maskiner för 
automatisering. 

 
Isenberg räknar upp en hel del saker som han anser bör ingå i en testinfrastruktur, flera av 
dessa är det fler författare som tar upp som viktiga för att kunna implementera 
automatiserande testverktyg dessa är: 

• Testplan. 
• Testfall. 
• En process för att uppdatera eller återställa testmiljön. 
• Dedikerad testmiljö. 
• Dedikerat testlab. 
• Testfallsdatabas för att spåra och uppdatera automatiserade och manuella tester. 
• Ett sätt att prioritera eller ranka testfall.  
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• Medel för att mäta och analysera hur stor del av koden som täcks in av testerna. 
• Databas för att spåra fel. 
• Mått för att mäta och process för att hantera risker. 
• System för versionskontroll. 
• Processer för att hantera konfiguration. 
• En metod för att spåra krav till testfallen. 
• Mått för att mäta förbättring hos mjukvaran som testas. 

 
Enligt Isenberg måste man inte ha alla komponenter på plats i början för att lyckas. Det 
gäller att prioritera och lägga till komponenter stegvis över tiden så att den nuvarande 
kulturen har tid att anpassa och integrera förändringarna. Han tipsar om att man ska börja 
med att skapa en dedikerad testmiljö och standardisera testplaner och testfall. Detta 
tillsammans med ett väl strukturerat automatiseringssystem kommer att räcker enligt 
honom långt för att lyckas med automatisering [ISE01]. 
 

3.6.3 Livscykel för mjukvarutest 
Att man har en livscykel för mjukvarutest innebär att man hanterar testningen av 
mjukvaran som en mjukvaruutvecklingsprocess.  
 
Isenberg menar att mjukvarutestningslivscykeln är vägkartan till att lyckas med 
automatisering och att den helst bör vara parallell med mjukvaruutvecklingslivscykeln 
med koordinerade aktiviteter. Han säger dock att det inte är nödvändigt att ha alla stegen i 
mjukvarutestningslivscykeln på plats för att lyckas med både manuell och automatiserad 
testning. Det viktigaste är att börja tidigt, en av de största orsakerna till att automatisering 
misslyckas är brist på förberedelse tidigt i processen [ISE01]. Hendrickson menar till och 
med att det också är det enda sättet som man kan uppnå tester som är underhållbara, 
robusta och pålitliga [HEN01].  
 
Vartefter mjukvarutestningslivscykeln förfinas kommer den att uttrycka hur testprocessen 
ska organiseras, vilka steg som ska tas och när de ska tas. På så sätt säkerställs att när 
mjukvaran är färdig att testas kommer både det manuella och automatiserade systemet att 
finnas på plats och vara färdigt att användas [ISE01].   
 
Att betrakta testningen som en mjukvaruutvecklingsprocess är något som många av 
författarna poängterar och de gör ofta en koppling mellan detta och mognadsnivåer. 
 

3.7 Mognadsnivåer  
SEI är ett federalt forsknings- och utvecklingscenter i USA som sponsras av 
försvarsdepartementet och är anslutna till Carnegie Mellon universitetet. För att bedöma 
förmågan hos utvecklingsföretag att utveckla mjukvara med moderna hjälpmedel för 
programutveckling har SEI definierat fem processmognadsnivåer som en del av en 
processmodell som kallas CMM, capability maturity model. För att komma till nästa nivå 
i modellen måste man ha uppfyllt de krav som ställs på föregående nivå. De olika 
nivåerna är: 
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Nivå 1 Initial: processen är oförutsägbar och dåligt kontrollerad. 
Nivå 2 Upprepbar: man kan upprepa tidigare bemästrade uppgifter. 
Nivå 3 Definierad: processens karaktär är känd och ganska väl förstådd. 
Nivå 4 Administrerad/förvaltad: man har gjort mätningar i processen och den är 
kontrollerad. 
Nivå 5 Optimerande: man fokuserar på förbättring av processen [DUS99]. 
 
Kit menar att innan ett företag överhuvudtaget kan överväga att ta in hjälpmedel för sin 
programutveckling måste man se över sin befintliga process, och processen behöver ha en 
tillräckligt hög mognadsnivå. I mer omogna organisationer tvingas tekniska frågor som 
exempelvis testverktyg stå tillbaka till förmån för icke tekniska frågor som planering och 
liknande eftersom omognaden skapar osäkerhet i testprocessen [KIT95]. 
 
Det finns även andra sätt som författarna använder begreppet mognadsnivåer på, i 
samband med hur utvecklad den automatiserande testningen är, något vi inte går in på 
djupare i detta arbete. 
 

3.8 Struktur 
Förutom de fyra punkter Isenberg tidigare nämnt menar han att det är av yttersta vikt att 
strukturerad testningsmetod används för att kontrollera verktyget. Annars kommer det 
automatiserade testsystemet att bli en enda röra som är omöjlig att underhålla och 
verktyget bli herre i stället för tjänare. Det är enligt honom viktigt att detta strukturerade 
arbetssättet börjar tidigt, vilket ger som resultat ett förutsägbart, väl strukturerat och 
praktiskt automatiserat testsystem.  
 
Han menar att tillsammans med en dedikerad testmiljö och standardiserade testplaner och 
testfall räcker ett väl strukturerat automatiseringssystem långt för att lyckas med 
automatisering. Dessutom kan en stor del av automatiseringen kan göras innan mjukvaran 
finns tillgänglig om man arbetar med ett väl strukturerat automatiserat testsystem och 
metod. Strukturen gör att utvecklingen blir förutsägbar och därmed kan det 
automatiserade testsystemet  börja byggas tidigt i mjukvaruutvecklingscykeln [ISE01]. 
 
Ett annat ämne som är besläktat med struktur är standarder. 
 

3.9 Standarder  
Vikten av att använda standarder är något som Pettichord understryker, innan man 
försöker införa automatisering för att öka effektiviteten menar han att man bör ha 
standardiserat de befintliga testprocedurerna för att på så sätt effektivisera dem [PEI01].   
 
Tervo visar på ett antal problem som uppstår då man inte använder standarder för 
testautomation: 



Teori 

20 

1. När globala förändringar krävs måste alla göra dessa förändringar och de måste 
genomföras överallt. Använder man sig istället av bibliotek behöver ändringen 
endast göras en gång. 

2. Tester blir begränsade på så sätt att de endast kan köras i den miljö de är 
utvecklade i. Detta uppstår på grund av beroenden. 

3. Tester kan endast debuggas och underhållas av den som skrivit testet eftersom det 
är endast denne som vet vad som menas med testet. 

 
De fördelar man istället får när man använder standarder är enligt honom: 

• Det blir lättare att dela kod. 
• Underhållet blir effektivare, det kan utföras på bara ett ställe, något som Isenberg 

menar är en viktig komponent för att lyckas med automatiseringen, se kapitel 3.5. 
• Produktiviteten ökar, nyanställda behöver bara lära sig en samling rutiner för 

kodning. 
• När miljön ser likadan ut kan testare exekvera varandras tester. 
• Det blir lättare att debugga, i synnerhet andras tester. 

 
Tervo fortsätter med att ge ett antal tips om saker man bör tänka på när man utvecklar 
standarder för testautomatisering, vi tar upp några av hans punkter här: 

• Att använda sig av bibliotek som innehåller kod och funktioner, som inte får 
innehålla redundans. 

• Felhantering, bestämma vad testet ska göra om fel upptäcks. 
• Författaren rekommenderar att man har biblioteksfunktioner som anropas i början 

och i slutet av varje script för att scripten ska starta och avslutas på ett korrekt sätt. 
• Dokumentation, hur ska testfallen och biblioteksfunktionerna dokumenteras?   
• Kodningsstil, vilka konventioner för variabler och namn ska användas? Hur och 

när ska globala variabler användas? 
• Konventioner för namn på script, hur ska de döpas? [TER01]. 

 

3.10 Tekniker 
Det är framförallt tre tekniker som författarna förespråkar för att underlätta och 
effektivisera implementeringen av automatiserande testverktyg. Den ena av dessa, 
uppdelning i moduler och funktioner, har redan berörts i 3.5.1. De andra två redogörs för 
nedan. 
 

3.10.1 Skapa script med scriptspråk 
Script som genereras av verktygen när man använder in/uppspelningsfunktionen är inte 
särskilt lätta att förstå och förr eller senare måste scripten förändras, eftersom mjukvaran 
förändras. Antingen skriver man då om scripten manuellt eller så gör man en ny 
inspelning [FEW01].   
 
Något som de flesta av författarna, bland andra Hendrickson, tycker är viktigt när man 
använder automatiserande testverktyg är att man kan skriva script med hjälp av något 
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scriptspråk och inte bara spela in vad som sker på skärmbilden. Det minsta Hendrickson 
anser måste finnas i språket man programmerar scripten i är: 

• Möjlighet att redigera de inspelade scripten. 
• Stöd för variabler och datatyper. 
• Stöd för vektorer, listor, strukturer eller andra sammansatta datatyper. 
• Stöd för villkorslogik (IF och CASE uttryck). 
• Stöd för slingor (FOR, WHILE). 
• Möjligheter att skapa och anropa funktioner. 

 
Hon menar att ju kraftfullare språket är desto mer potentiell kontroll har man. Därför ska 
man leta efter ett språk som ger den kraft och flexibilitet som behövs, och designa 
testfallen så att de sofistikerade egenskaperna används på ett förståndigt sätt [HEN01]. 
 
Att använda scriptspråket för att skapa script innebär också att det blir en 
programmeringsuppgift. Zambelich säger att ett automatiserat testscript är ett program. 
Därför måste utveckling av script underkastas samma regler och standarder som 
appliceras på mjukvaruutveckling för att vara produktiv. För att effektivt kunna använda 
ett automatiserat testverktyg krävs därför åtminstone en tränad teknisk person, en 
programmerare [ZAM01]. 
 
Om man inte hanterar den automatiserande testningen som en programmeringsuppgift det 
tvingas man att upprepa den gång på gång. I värsta fall får man en ändring i sista minuten 
som slår sönder tslutet av projektet och de automatiserade testerna kan inte köras just när 
man behöver dem sesterna i om mest [HEN01]. 
 
Kit menar att användandet av scriptspråk för att skapa script hänger ihop med 
mognadsnivån, på högre nivåer använder man scriptspråk istället för att spela in script. På 
så sätt kan man bygga välstrukturerade, dokumenterade, robusta och underhållsbara tester 
[KIT01]. 
 

3.10.2 Datadriven metod  
I ett datadrivet automatiserat test använder scriptet data från en fil för att driva 
testaktiviteten. Det gör det möjligt att automatisera ett stort antal tester med minimal 
mängd testautomatiseringskod. Det förutsätter dock att verktyget tillhandahåller 
funktioner som gör det möjligt att öppna en fil på hårddisken via programmet, läsa från 
den, skriva till den och stänga den [HEN01]. 
 
Roden har gjort följande positiva erfarenheter av att göra script som är datadrivna istället 
för att ha testdata kodad i scripten: 

• Scripten är lättare att underhålla. 
• Scripten kan kopieras och förändras på samma sätt som med mallar.  
• Fler tester kan köras utan att man behöver förändra i scripten, detta kan 

göras genom att förändra datat. 
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Han menar att det visserligen tar längre tid att komma igång men att det å andra sidan 
innebär att man utvecklar för framtiden [ROD01]. 
 
En annan fördel med den datadrivna metoden är att den som skapar och underhåller de 
filer som utgör indatat inte behöver ha några tekniska kunskaper om vare sig det 
automatiserande verktyget, hur man skriver script eller programmering. Man överlåter 
därmed till den tekniske testaren, programmeraren att skapa och underhålla de 
automatiserande scripten [ZAM01]. 
 
Kerry påpekar också att det innebär att man kan börja utveckla testscript tidigare i 
mjukvaruutvecklingen och att det möjliggör återanvändning [KER01].  
 
Zambelich förordar både datadriven metod, där man både har indatat och det förväntade 
resultatet i filer, och att man delar upp testfall och script i moduler som kombineras och 
sätts samman för att åstadkomma olika funktionalitet, se även 3.5. Att ha det förväntade 
resultatet i filer gör att verktyget automatiskt kan jämföra resultaten för att se om testerna 
är godkända eller inte. 
De fördelar som Zambelich menar att man kan få av att kombinera funktionell 
uppdelning och datadriven metod är: 

1. Redundans reduceras och halverar mödan av att skapa automatiserade testscript. 
2. Script kan utvecklas under applikationsutvecklingen.  
3. Script kan på ett enkelt sätt kombineras till testscript på högre nivå för att 

anpassas till mer komplexa testscenarior. 
4. In/utdata och förväntat resultat lagras som enkla textposter. Användarens 

förväntade resultat används för verifikation. 
5. Funktioner returnerar sant eller falskt värden till det anropande scriptet istället för 

att avbryta vilket möjliggör effektivare felhantering och gör testcripten mer 
robusta. Detta tillsammans med en väldesignad återhämtningsrutin möjliggör 
oövervakad exekvering av testscript. 

 
Han kan dock också se ett antal nackdelar: 

1. Det krävs skicklig teknisk personal för scriptspråket som verktyget använder.   
2. Flera datafiler krävs för varje testfall. 
3. Testarna måste förutom att underhålla den detaljerade testplanen med specifik in- 

och utdata också lagra in denna data i de olika datafilerna. 
4. Om en enkel text-editor som Notepad används för att skapa och underhålla in- och 

utdatafilerna, måste man vara noga med att formatet som scripten eller 
funktionerna kräver. Annars uppstår fil- eller scriptprocessfel beroende på 
datafilformatet och eller att innehållet är felaktigt [ZAM01]. 
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4 Analys av teori 
I detta kapitel redovisas analysen av teorin, samt hur arbetet gått till under analysen. För 
att underlätta läsningen av kapitlet finns en figur 4.1 som sammanfattar de stora ämnen vi 
funnit och relationer mellan dessa.  
 

4.1 Tillvägagångssätt  
Analysen skedde i flera steg. I varje steg reducerades materialet och det som var 
väsentligt behölls. På så sätt fås både en övergripande, mer generell bild över allt det 
insamlade materialet och mer detaljerade, fördjupade bilder. Detta ger möjlighet att 
”zooma” in och ut i materialet utan att förlora detaljer. 
 
Den teori som gäller första delen av syftet, att identifiera de krav automatiserande 
testverktyg ställer, har analyserats på ett grafiskt sätt för att lättare kunna överblicka 
materialet. Ur materialet togs ett antal ämnen ut som sattes i textboxar. Mellan 
textboxarna sattes sedan de relationer ut som analysen visar. I det andra analyssteget 
ordnades textboxarna i hierarkier beroende på hur de hörde ihop. I varje analyssteg har 
sedan förenklingar skett genom att slå ihop hierarkier av textboxar och det som inte 
kändes väsentligt har tagits bort. 
 
Övrig teori, som behandlar systemutveckling och tekniker har analyserats på liknade sätt 
efter vad som är tillämpligt för ämnet utifrån syftet. Det vill säga om man kan behålla 
flexibiliteten i testningen med automatiserande testverktyg, och tekniker som är lämpliga 
när man implementerar automatiserande testverktyg och som inte påverkar flexibiliteten 
negativt. 
 

4.2 Resultat  
Med utgångspunkt från systemtänkandet ser vi det system som testning utgör som ett 
informationssystem där informationen som hanteras gäller kvaliteten hos mjukvaran som 
testas. Därmed gäller teorier angående informationssystem även testningen.  
 
I teorin identifieras formaliserad meddelandehantering som ett krav för att kunna 
datorisera en arbetsuppgift, det vill säga att informationen som överförs i systemet är 
exakt, fullständigt tydlig och uttömmande uttryckt [NAT02]. Med en människa som testar 
blir det hela mer flexibelt. En människa kan göra tolkningar vilket en dator inte kan göra 
och kan dessutom göra dessa tolkningar utifrån sammanhanget och de kunskaper som 
hon eller han har. Några exempel på sådana situationer är: 

• Personen som testar kan exempelvis känna till de ändringar i mjukvaran som är 
gjorda (har kanske till och med utfört dem). 

• Människor kan också se mönster i mindre variationer.   
• En person som är van att testa kan förutse var problem som inte är viktiga för 

testet kommer att uppstå och vidta åtgärder för att komma runt dessa.  
• En dator gör bara och testar bara exakt vad den är tillsagd att testa.  
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• En person som är van att testa kan komplettera testerna direkt om han eller hon 
ser att det behövs. 

Ur denna synvinkel är manuell testning flexiblare än den som utförs av automatiserande 
verktyg, detta är även en reflektion som Fewster gör, se 3.4.1. 
 
Detta krav, formalism, åstadkoms genom en kedja av olika enheter som alla påverkas av 
mognadsnivån, se bilaga 1 (analys steg1).   
 
Formalismen påverkas i första hand av att man använder ett strukturerat arbetssätt och 
standarder. Det strukturerade arbetssättet möjliggör tillsammans med standarder också 
återanvändning av testfall och skapar spårbarhet i testningen. Det strukturerade 
arbetssättet överförs med hjälp av en testinfrastruktur som därmed förmedlar stabilitet, 
kontinuitet och pålitlighet [ISE01].  
 
Det strukturerade arbetssättet är tillsammans med standarder och livscykeln för 
mjukvarutest egenskaper och delar av mjukvaruutvecklingsmetoden. 
Mjukvaruutvecklingsmetoden är en del av den systemutvecklingsmetod som används. 
Hur denna ser ut påverkas av vilken mognadsnivå man har, se även bilden nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.1 Sammanfattning analys av teori, källa egen 
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Hur åstadkommer man denna struktur och standard som behövs? Systemering beskrivs 
som planering av informationssystem [AND94] och Goldkuhl presenterar de fyra delar 
som ingår i systemeringsmetodik som: 

• Begrepp. 
• Problemområdesindelning. 
• Metodsteg, ordning och innehåll. 
• Beskrivningstekniker [GOL80]. 

 
Detta arbete berör främst den tredje och fjärde punkten av dessa, de metoder man 
använder för att utveckla och testa mjukvara och tillhörande beskrivningstekniker. 
Metoden innehåller hur man går tillväga i olika arbetssteg och i vilken ordning de ska 
utföras [GOL80]. Beroende på hur detaljerad denna beskrivning är skapar den struktur i 
arbetet. Beskrivningstekniker talar enligt Goldkuhl om hur saker ska beskrivas och tolkas 
[GOL80]. På detta sätt anser vi att metoder och beskrivningstekniker tillsammans skapar 
standarder för hur saker ska göras och dokumenteras. 
 
Lind menar att det är viktigt att det finns en godartad växelverkan mellan standard och 
innovation och att metodmiljöerna därför måste vara flexibla [LIN96]. Fåhraeus å sin sida 
identifierar krav på struktur och flexibilitet som motstridiga krav [FÅH86].  
Vi tolkar att det som Lind och Fåhraeus uttrycker det problem som formulerades utifrån 
den första empirin. Nämligen att användandet av automatiserande testverktyg ställer krav 
på regelverk och disciplin på ett annat sätt i utvecklingsgruppen än manuell testning. 
 
Fåhraeus menar att lösningen på problemet med dessa två motstridiga krav är att skapa en 
infrastruktur som uppfyller behovet av standardisering och samtidigt ha en miljö som 
möjliggör flexibilitet. På så sätt utgör standardiseringen grund för flexibiliteten [FÅH86]. 
Det är i överrensstämmelse med Goldkuhls åsikt när han säger att rutiner skapar grund 
för kreativitet [GOL80].  
 
Både Fåhraeus och Lind anser också att man inte måste följa metoderna till punkt och 
pricka [FÅH86][LIN96]. Lind menar att man istället ska se metoden som en vägledning, 
som en verktygslåda där man plockar vad man behöver beroende på situationen. 
 
Tre tekniker som kan utgöra delar av en metod är de som författarna förordar för att 
underlätta implementeringen av automatiserande testverktyg: 

• Använda scriptspråk i stället för att spela in testscript. 
• Datadrivna testscript. 
• Bygga upp testfall och testscript av moduler och funktioner. 

 
De positiva effekter som förväntas uppstå som resultat av att använda dessa tekniker är 
att: 

• Strukturen ökar.  
• Underhållet förenklas. 
• Möjligheten till återanvändning ökar. 
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För att de två senare teknikerna ska vara möjliga att använda krävs att man använder sig 
av den första tekniken; att man skriver scripten manuellt med hjälp av scriptspråk i stället 
för att spela in testscript. Därmed är denna teknik den som är viktigast och som man bör 
börja med att använda sig av. Att använda scriptspråk är också en viktig del för att skapa 
struktur i testscripten. Detta bidrar också till den allmänna strukturen i testningen och gör 
scripten möjliga att underhålla vilket gör dem mer robusta. Att använda datadrivna 
testscript bidrar också till att förbättra underhållet av testscripten. Dessutom gör den 
datadrivna tekniken att de blir möjliga att återanvända och att man kan börja utveckla 
scripten tidigare.  
 
Dessa effekter fås även genom att bygga upp testscript och testfall av mindre moduler 
och funktioner, en teknik som omnämns i 3.5. Detta genom att testscripten blir 
strukturerade, underhållet sker på endast ett ställe (där moduler och funktioner är lagrade) 
och att man återanvänder modulerna och funktionerna mellan scripten. Dessa tre tekniker 
förutsätter i viss mån att man använder ett strukturerat arbetssätt och användande av 
standarder, men dessa tekniker frigör resurser. Vi menar att de inte behöver påverka 
flexibiliteten negativt.  
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5 Empiri  
I detta kapitel redogörs för den empiri som inhämtats. Först kommer en beskrivning av 
vad som undersökts. Därefter följer en diskussion och en beskrivning av de företag där 
intervjuerna skett. Hänvisningarna i texten nedan till frågor, gäller intervjufrågorna. 
Intervjufrågor och svar finns som bilagor, se bilaga 2 och 3. 
 

5.1 Vad som undersökts 
Första delen av syftet med detta arbete är att identifiera de delar av en 
mjukvaruutvecklingsmetod som måste finnas för att kunna möta de krav automatiserande 
testverktyg ställer på mjukvaran som testas. I teorin har vi kunnat urskilja de delar som 
mjukvaruutvecklingsmetoden måste innehålla för att testningen av mjukvara ska vara 
möjlig att utföra med hjälp med automatiserande testverktyg. Därför ville vi veta om det 
som teorin uttrycker, att verktyg ställer krav på mjukvaruutvecklingsmetoden med 
avseende på struktur och standarder. Dessutom undersöktes om detta var förenligt med 
behovet av flexibilitet. Frågorna 1 till 5 samt fråga 24 behandlar denna del.  
 
I teorin identifierades testinfrastrukturen och livscykeln för mjukvarutest som viktiga 
delar som stödjer mjukvaruutvecklingen och som måste finnas för att lyckas med 
automatiserande testverktyg. Använder sig företagen av de delar som ingår i 
testinfrastrukturen och har de en fungerande livscykel för mjukvarutest? Denna del 
behandlas i frågorna 6 till 19 där frågorna 6 till 18 specificerar de ingående delar som 
testinfrastrukturen bör innehålla. 
 
Den andra delen av syftet är att visa på tekniker som är lämpliga när man implementerar 
automatiserande testverktyg och som inte påverkar flexibiliteten negativt. Därför 
undersöktes om de tekniker som författarna förordar för att lyckas med implementeringen 
av automatiserande testverktyg är något som tillämpas av företagen. Detta undersöks med 
hjälp av frågorna 20 till 23. 
 
Det vi avser att undersöka kan enligt ovanstående delas in i tre delar: 

• Krav från de automatiserande testverktygen. 
• Testinfrastruktur och livscykeln för mjukvarutest.  
• Tekniker vid implementering av automatiserande testverktyg. 

 

5.2 Beskrivning av företag 
Redan vid arbetet med C-uppsatsen var det svårt att finna företag som använder sig av 
automatiserande testverktyg trots att vi sökt företag i Luleå och övriga Sverige. Vi fann 
dock två företag som inte köpt färdiga verktyg utan utvecklat sina egna. 
 
Båda företagen som vi har varit i kontakt med arbetar på ett strukturerat sätt med 
standarder, men det går inte att härleda till de automatiserande testverktygen eftersom de 
typer av system man utvecklar kräver detta. Att man har utvecklat sina egna verktyg och 
anpassat dessa till den metod för mjukvaruutveckling man har, gör dem också till mindre 
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lämpliga undersökningsobjekt. Man har också lyckats med implementeringen av sina 
verktyg vilket troligtvis beror på dessa faktorer. Vi har dock försökt ta hänsyn till detta i 
intervjuerna och vid analyserna av dessa för att försöka komma runt detta. 
 

5.2.1 Konsultföretag B 
Konsultföretag B är ett utvecklings och produktbolag där man utvecklar programvara för 
produkter främst inom telekommunikation. Man har tre kontor i Sverige med totalt cirka 
700 anställda, varav cirka 350 arbetar på kontoret i Luleå. På konsultföretag B utvecklar 
man främst system inom telekommunikation. Här intervjuades en person som arbetar 
med att testa.  
 
På konsultföretaget har man ett egenutvecklat verktyg för att automatisera tester som har 
varit i gång sedan början av 2001. Verktyget har utvecklats av en som arbetar med 
testning och sedan har det förbättrats det allt eftersom. Verktyget används inte i hela 
företaget. Systemen som utvecklas hanterar främst signaler vilket i sig skapar struktur och 
även kräver ett strukturerat arbetssätt. Dessutom har man inga grafiska 
användargränssnitt vilka kan utgöra ett problem vid automatiserad testning. 
 

5.2.2 IT-avdelning statligt verk 
På IT-avdelningen statligt verk arbetar cirka 90 personer med att utveckla och förvalta 
verkets system som är distribuerade på terminaler med webbaserad distributionsteknik. 
Systemet är verksamhetskritiskt ur flera synpunkter. Detta tillsammans med att systemet 
är stort och består av många delsystem innebär att man tvingas arbeta strukturerat och 
efter standarder. Här utvecklar man inte system för den öppna marknaden utan det är 
samma beställare och användare som återkommer och det är samma system i grunden 
som man hela tiden utvecklar. Här intervjuades en testledare och en som är 
teknikansvarig som var med och utvecklade det automatiserande testverktyg man 
använder. Intervjun genomfördes med båda personerna samtidigt och de var överens om 
de svar de gav. 
 
Verktyget utvecklades när verksamheten startades 1989 och är av typen 
in/uppspelningsverktyg. Systemet man vidareutvecklar är till sin natur sådant att ärenden 
som initieras flyttas och bearbetas mellan olika delsystem vid olika tidpunkter och ger 
upphov till olika resultat eller delärenden. När man utför systemtest matas simulerade 
ärenden in i systemet och behandlas. På ett plan kan man se detta som att ett inmatat 
ärende automatiskt ger upphov till dessa olika delar även om det inte är ett verktyg som 
åstadkommer detta. 
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6 Analys av empiri 
Här följer en analys av intervjuerna som utförts. Kapitlet börjar med att beskriva 
tillvägagångssättet vid analysen av materialet och sedan presenteras resultatet av 
analysen.  
 

6.1 Tillvägagångssätt  
Analysen av intervjuerna har skett i flera steg för att åstadkomma överskådlighet och sys-
tematik, i syfte att kunna relatera observationerna till den ursprungliga 
problemställningen. 
 
Till att börja med renskrevs intervjuerna ordagrant. I utskrifterna letade vi sedan efter det 
som säger något om de tre olika delarna och behöll detta. I nästa steg kategoriserades 
dessa delar på lämpligt sätt. Vi omformulerade det som sades till skriftspråk och tog bort 
det som inte hörde till. För varje respondent gjordes sedan en tabell med kategorier och 
vad som sagts om respektive kategori i punktform. Tabellerna förfinades sedan i flera 
steg tills förfinade tabeller återstod. 
 

6.2 Resultat  
Resultatet av analysen presenteras nedan med de resulterande tabellerna för varje 
delområde som undersökts samt förklaringar av dessa resultat där så är lämpligt.  
 

6.2.1 Struktur och standarder 
 
 IT-avdelning statligt verk Konsultföretag B 
Strukturerat arbetssätt Ja Ja 
Standarder Ja Ja 
Struktur och flexibilitet Ingen motsättning Ingen motsättning 
Tabell 6.1, Resultat empiri med avseende på struktur och standard, källa egen 
 
På båda företagen använder man sig av tydliga metoder när man utvecklar och testar 
mjukvaran. Dessa metoder innehåller ett strukturerat arbetssätt och standarder, men de 
går inte att härleda till användandet av verktygen. Båda företagen har utvecklat verktygen 
själva och då anpassat dessa till den mjukvaruutvecklingsmetod man använder sig av. 
Hos konsultföretag B hade strukturen dock ökat något efter det att man infört verktyget 
eftersom verktyget kräver att man implicit talar om vad det ska göra.  
 
Hos konsultföretag B anser man att verktyget kräver struktur i testningen genom att man 
måste följa vissa givna regler när man skapar testfallen. Hos IT-avdelning statligt verk 
upplever man att användandet av standarder skapar struktur, strukturen har också 
utvecklats parallellt med systemet.  
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På frågan om man upplever att strukturen minskar flexibiliteten och hämmar kreativiteten 
svarade man på IT-avdelning statligt verk att man upplever det tvärtom, man anser istället 
att det strukturerade arbetssättet ger stöd och klara riktlinjer. Inte heller på konsultföretag 
B ansåg man att strukturen skapar stelhet eller inkräktar på kreativiteten. 
 

6.2.2 Testinfrastruktur och livscykel för mjukvarutest 
 
 IT-avdelning statligt verk Konsultföretag B 
Testinfrastruktur Ja Ja 
Livscykel för mjukvarutest Ja Ja 
Tabell 6.2, Resultat empiri med avseende på testinfrastruktur och livscykel för mjukvarutest, källa egen 
 
 
Vi frågade företagen om de hade en livscykel för mjukvarutest och specificerade också 
frågorna om testinfrastrukturen med avseende på de delar som Isenberg menar måste ingå 
i denna [ISE01]. 
 
Vi anser att båda företagen använder sig av en välutvecklad testinfrastruktur, även om de 
inte använder sig av den termen och inte heller har alla ingående delar. Livscykel för 
mjukvarutest är också något som används på båda företagen, denna utgör hur 
testprocessen är organiserad. 
 
Detaljer i testinfrastruktur IT-avdelning statligt 

verk 
Konsultföretag B 

Testplan Ja Ja 
Testfall Ja Ja 
Dedikerad testmiljö Ja Ja 
Databas för att spåra och uppdatera 
manuell och automatiserade testfall 

I stället för en databas 
har man textfiler   

Ja 
 

Sätt att ranka och prioritera testfall som 
ska köras 

Ja 
 

Ja      

Analys av hur stor del av koden som 
täcks in av testet 

Nej  
 

Nej  
  

Databas för att spåra fel I stället för databas 
loggar man det i filer  

Ja  

Sätt att mäta risker och hantering av 
dessa 

Ja  
 

Ja   

System för versionshantering Ja Ja 
Metoder för att hantera konfiguration Ja Ja 
Metod för att spåra krav från testfall Ja Ja 
Mått för att mäta förbättringar i 
mjukvaran som testas 

Nej Ja  

Återställning av testmiljö Via script Versionshantering 
av filer 

Tabell 6.3, Resultat empiri med avseende på detaljer i testinfrastruktur, källa egen 
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Isenberg menar att de viktigaste delarna i testinfrastrukturen är en dedikerad testmiljö och 
standardiserade testplaner och testfall. Detta är något som båda företagen också har. Detta 
tillsammans med ett väl strukturerat automatiseringssystem räcker enligt honom långt för 
att lyckas med automatisering [ISE01]. Nedan tas också upp några punkter som är 
noterbara. 
 
IT-avdelning statligt verk använder sig inte av databaser för att spåra och uppdatera 
testfallen och felen. I stället använder man sig av filer för att hantera detta. Man har i 
vilket fall insett betydelsen av spårbarhet. 
 
När det gäller sätt att ranka och prioritera testfall väljer IT-avdelning statligt verk ut de 
testfall som påverkas av ändringar när man väljer vilka testfall som ska köras om. Hos 
konsultföretag B delar man upp testfallen i normalfall (när allt går som det ska) och 
felfall (att något går fel), där det är viktigare att normalfallen fungerar.  
 
Något som båda företagen saknade är metoder för att analysera hur stor del av koden som 
täcks av testerna. På IT-avdelning statligt verk uppgav man att det är något man saknar 
eftersom det skulle kunna vara till stor hjälp för nya medarbetare. Respondenten på 
konsultföretag B uppgav att där anser man att det inte är ett intressant mått eftersom man 
testar funktonalitet och inte kodrader även om den intervjuade personligen ansåg att det 
skulle vara intressant att veta. 
 
Riskhanteringen ser olika ut på företagen och är olika formaliserad. Hos IT-avdelning 
statligt verk använder man sig av riskhanterings metod som utvecklats av Svenska 
dataföreningen. Konsultföretag B har en informell metod för att prioritera fel och 
analyserar bara i viss mån hur farliga de är. 
 
Sätten för att återställa testmiljön mellan testkörningar skiljer sig också åt. IT-avdelning 
statligt verk har valt att göra detta med hjälp av script som återställer databaser och annat. 
Hos konsultföretag B har man istället versionshantering av filer för att säkerställa att 
testmiljön ser likadan ut. 
 

6.2.3 Tekniker som förordas i teorin 
 IT-avdelning statligt verk Konsultföretag B 
Återanvändbara 
modulbibliotek 

Nej Nej 

Datadriven metod Delvis Nej 
Scriptspråk Nej Ja 
Tabell 6.4, Resultat empiri med avseende tekniker som förordas i teorin, källa egen 
 
Dessutom frågade vi om några av de tekniker som författarna pekade på och som kan 
vara bra hjälpmedel för att lyckas med implementeringen av automatiserande testverktyg.  
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Återanvändbara modulbibliotek var det inget av företagen som använde sig av. På 
konsultföretag B återanvänder man dock delar av script och testfall, men inte på något 
organiserat sätt. 
 
Hos IT-avdelning statligt verk använde man sig delvis av en datadriven metod genom att 
man kan plocka indata från en databas som utgör simulerade ärenden i deras system, i 
dessa fall är dock inte det automatiserande verktyget inblandat. Eftersom deras 
inspelningsverktyg inte har något språk för att manuellt skriva testscript, utan man spelar 
in alla script blir indatat hårdkodat i scriptet. Att man inte har något scriptspråk påverkar 
underhållet av scripten, mindre ändringar går bra att göra men om man vill göra större 
förändringar måste man spela in scriptet igen. 
 
Konsultföretag Bs automatiserande verktyg har ett scriptspråk och man skriver alla 
testfall manuellt, men indatat och det förväntade resultatet av testfallet finns hårdkodat i 
scriptet. 
 

6.2.4 Övrigt 
På IT-avdelning statligt verk upplevde man att det var svårt att motivera beställarna till 
att lägga pengar på interna förbättringar såsom förbättring av testningen och de 
automatiserande testverktygen. Beställarna vill hellre ha saker som de har direkt nytta av. 
Det man tycker är det största problemet när det gäller den automatiserande testningen är 
att hantera att databaserna förändras mellan testerna. 
 



Resultat 

  33  

7 Resultat  
Här följer de resultat och slutsatser som dragits av analysen av teori och empiri. Kapitlet 
avslutas med en diskussion kring arbetet och hur man kan gå vidare med att undersöka 
detta ämne. 
 

7.1 Slutsatser  
Vi har identifierat det krav som automatiserande testverktyg ställer på 
mjukvaruutvecklings metoden, formaliserad meddelandehantering. Utifrån den litteratur 
som studerats, de intervjuer som genomförts och de analyser som gjorts kan vi i nuläget 
inte se några andra uppenbara krav. 
 
Teorin visar att detta krav möts med ett strukturerat arbetssätt och standarder, det vill 
säga egenskaper och delar av en väl implementerad mjukvaruutvecklingsmetod. Att dessa 
också finns hos de två företag där intervjuerna utförts bekräftar detta.  
 
I empirin som föregick problemformuleringen uttrycktes en farhåga att automatiserande 
testverktyg ställer krav på mjukvaruutvecklingsprocessen i fråga om disciplin och 
ordning och att dessa krav orsakar en minskad flexibilitet. Denna farhåga anser utgående 
från resultatet att den inte är helt befogad. Teorin menar att struktur och standard i stället 
kan främja kreativitet och flexibilitet, något som våra respondenter också uttryckte. 
Struktur kan alltså i vissa fall upplevas som stel och hämmande och i andra fall som ett 
stöd. Denna skillnad har vi inte funnit någon förklaring till.  
 
En möjlig förklaring kan dock vara att om man redan har en fungerande 
mjukvaruutveckling, att då behöva formalisera och tillföra ytterligare struktur kan kännas 
som en begränsning. Hos något annat företag där man har en mer kaotisk situation och 
det finns problem med deadlines och annat kan formalism och struktur kanske upplevas 
som något positivt. Det finns ju många orsaker utöver automatiserande testverktyg som 
innebär att man måste arbeta strukturerat. Vi tror också att delaktighet i utformandet av 
arbetssätt, strukturen av denna och standarder är en viktig bit för att vinna förståelse och 
få acceptans.  
 
Isenbergs huvudpunkter för att lyckas med användningen av automatiserande testverktyg, 
testinfrastruktur och en livscykel för mjukvarutest finns enligt respondenterna hos de 
företag där intervjuerna utförts. Det ser vi som de viktigaste ingredienserna för att lyckas 
med testning oavsett om det är frågan om manuell eller automatiserad testning, när man 
använder automatiserande testverktyg är de dock ett krav. 
 
Vi undersökte också tre av de tekniker som författarna pekar på för att underlätta 
implementeringen av automatiserande testverktyg; återanvändbara moduler och 
funktioner, datadrivna testscript och användandet av scriptspråk för att skapa testscript. 
Resultatet visar att företagen inte använder dessa i någon större utsträckning. Hos IT-
avdelning statligt verk använder man sig av in/uppspelning istället för att skriva testscript 
manuellt med hjälp av scriptspråk, och då finns inte heller möjligheten att använda de 
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andra två teknikerna. Hos konsultföretag B där man använder sig av scriptspråk för att 
skriva testscript använder man sig ändå inte av de andra teknikerna. Respondenterna 
ansåg dock att flera av dessa hjälpmedel skulle förbättra testningen generellt och även 
användandet av de automatiserande testverktygen.  
 
Företagen i undersökningen har alltså de delar som teorin visar på är viktiga för att lyckas 
med implementeringen, något som kan tolkas som att de har en hög mognadsnivå. En hög 
mognadsnivå anges också vara en förutsättning för att lyckas med implementeringen av 
verktygen vilket båda företagen har gjort.  
 
Analysen av empirin bekräftar därmed det som teorin säger, men eftersom företagen 
kanske inte är helt representativa är det svårt att dra tydliga slutsatser av detta. Vi finner 
dock ingen anledning att tro att teorin har fel utan antar att man skulle få ett liknande 
resultat med andra analysenheter. Ett strukturerat arbetssätt med användande av 
standarder är alltså nödvändigt för att lyckas med implementeringen av automatiserande 
testverktyg och det måste inte ske på bekostnad av flexibilitet och kreativitet. Tvärtemot 
kan rutiner för repetitiva uppgifter frigöra tid och kraft för kreativitet och flexibilitet. 
 

7.2 Diskussion 
I den C-uppsats som föregick detta arbete undersökte vi vilka möjligheter och behov som 
företag har av att använda sig av automatiserande testverktyg. Vi kunde då konstatera att 
de faktorer som främst påverkar detta är variationer i de system som utvecklas, 
komplexiteten i de system som utvecklas, kostnaden för att införa och använda dessa 
verktyg och användandet av tydliga systemutvecklingsmetoder.  
 
Den sista av dessa faktorer, användandet av tydliga systemutvecklingsmetoder var ingen 
som vi kunde finna i teorin utan den framkom när vi undersökte möjligheterna och 
behoven empiriskt. Det är också detta delresultat som vi valt att undersöka närmare i 
denna uppsats. Inget av det vi funnit i denna undersökning motsäger det vi kom fram till i 
C-uppsatsen i stället kan vi tydligare se samband och förstå hur viktig system- och 
mjukvaruutvecklingsmetoden är i samband med användningen av automatiserande 
testverktyg.  
 
Syftet med denna uppsats var att identifiera de delar och egenskaper som måste finnas i 
en mjukvaruutvecklingsmetod för att kunna möta de krav automatiserande testverktyg 
ställer på mjukvaran som testas. Samt att visa på tekniker för att implementera 
automatiserande testverktyg som samtidigt inte påverkar flexibiliteten i testningen 
negativt. Det anser vi att vi uppnått. 
 
I teorin identifierades kravet som automatiserande testverktyg ställer på 
mjukvaruutvecklingen som: formaliserad databehandling. Teorin visade också att detta 
krav uppfylls genom att använda en strukturerad arbetsmetod och standarder. Dessutom 
visar teorin att det strukturerade arbetssättet och standarder inte måste ha en hämmande 
inverkan på flexibiliteten. Denna teori har även bekräftats i de intervjuer som genomförts. 
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Kravet på struktur och standarder är dock inte något som enbart kan härledas till 
användandet av automatiserande testverktyg. Det kan även finnas många andra 
anledningar till varför man arbetar strukturerat och med standarder. Något man kan se 
exempel på hos de företag där intervjuerna utförts. 
 
Vi anser med stöd av resultatet att den metod som använts när ämnet undersökts har varit 
lämplig. Genom att vi fått ett tillfredställande svar på forskningsfrågan anser vi oss ha 
undersökt relevant litteratur samt ställt rätt sorts frågor. På detta har arbetet fått validitet. 
De författare som använts i arbetet är auktoriteter inom området och respondenterna som 
tillfrågats har gedigen erfarenhet inom ämnet. Även detta pekar på validitet för arbetet. 
Den invändning vi har är att vi kanske skulle försökt finna fler och/eller andra 
analysenheter men tror samtidigt inte att detta skulle påverka resultatet på något 
genomgripande sätt. 
 
De svar vi fått har inte heller på något sätt förvånat oss även om vi kanske trott att man i 
större utsträckning skulle använda sig av de tekniker som förespråkas i teorin. Att man 
inte använder dem kan bero av hur mycket resurser man har till att förbättra den 
automatiserande testningen och förändra sättet man använder verktygen på. Intresset för 
testning och automatiserande verktyg tycks vara på uppgång och när man inser värdet av 
dessa tekniker kanske detta förändras och mer tid och resurser avsätts av fler företag. 
 
Båda de företag där intervjuerna gjorts har redan implementerat sina verktyg. Något som 
skulle vara intressant att undersöka, är hur det går till från början när man ska 
implementera automatiserande testverktyg och hur man åstadkommer den struktur och 
standarder som behövs. Hur väljer man ut vilka delar man ska använda ur den 
verktygslåda som Lind liknar metoden vid? En följdfråga till detta är, hur åstadkommer 
man detta, struktur och standarder, utan att uppleva det som en begränsning av 
flexibiliteten? En annan stor fråga som man kan tänka sig att undersöka är hur kvaliteten 
på mjukvaran som utvecklas påverkas av de automatiserande testverktygen. 
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Ordlista 
 
Adb, förkortning för administrativ databehandling [NAI02]. 
 
Debugging, förfarande för att spåra och avlägsna fel [NAO02]. 
 
Exekvering, den process då ett datorprogram (eller en del av ett sådant) utförs av datorn 
[NAT02]. 
 
Formalisera, uttrycka på ett exakt, fullständigt tydligt och uttömmande sätt ofta med 
formler, logiska symboler och dylikt [NAT02]. 
 
Implementera, förverkliga eller genomföra [SVE98]. 
 
In/Uppspelningsverktyg, funktionalitet hos vissa verktyg som spelar in testindata (med 
tangentryckningar och musrörelser) som script och sedan spelar upp scriptet för att testa 
mjukvaran [FEW99]. 
 
Kognitiv, som avser intellektuella funktioner såsom tänkande, varseblivning, minne med 
mera [NAN02]. 
 
Mjukvara, eller programvara. Instruktioner, procedurer och regler som tillsammans med 
dokumentation och beskrivningar styr verksamheten i ett datorsystem [THO97].  
 
Outsourcing, begrepp som syftar på att ett företag lägger ut sin interna datadrift på ett 
utomstående företag [THO97]. 
 
Regression, tillbakagång, återgång [STO98]. 
 
Regressionstest, test som utförs efter underhåll för att visa att systemet fortfarande har 
alla funktioner som krävdes innan underhållet [DIC96]. 
 
Testfall, dokumentation av en uppsättning indata, exekveringsvillkor och förväntat 
resultat av det man vill testa, exempelvis att ett visst krav uppfylls [BIN00]. 
 
Testplan, dokument som förklarar testningens tillvägagångssätt, arbetsplan och generella 
rutiner samt en förklaring av testdesignen [BIN00]. 
 
Testprocedur, (dokument som innehåller) detaljerade instruktioner om hur testfall ska 
exekveras [FEW99]. 
 
Testprocess, en samling verktyg, metoder och vanor som används för att testa en 
mjukvaruprodukt [BIN00]. 
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Testscript, ett program som är skrivet i ett procedurscriptspråk som exekverar testsviter 
[BIN00]. 
 
Testsvit, en samling testfall som är relaterade genom ett mål med testet eller 
implementationsberoende [BIN00]. 
 
Validera mjukvara, kontroll av hur pass bra programvara motsvarar sin specifikation 
[LIN97]. 
 
Verifiera, fastställa korrekthet och riktighet (hos mjukvara) [SVE98]. 
 
Återanvändning, att använda en befintlig mjukvarukomponent i ett nytt sammanhang, 
antingen i samma system eller i annat system [MAR94]. 
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Bilaga 2  
 
Frågor vi ställt: 
 
Krav på struktur och standard 

1. Vilka krav ställer verktyget på systemutvecklingsprocessen? 
2. Använder ni er av ett strukturerat testfallsformat? Dvs, om ni bygger upp 

testfallen lika varje gång exempelvis efter en mall. 
3. Använder ni er av någon standard vid tex namngivning av vissa filer, eller hur 

hanterar ni det? 
4. Ställer verktyget krav på struktur? 
5. Stödjer er systemutvecklingsmetod den eventuella struktur som verktyget 

kräver? 
 
Testinfrastruktur och livscykel för mjukvarutest 
Har ni: 

6. Testplan. 
7. Testfall. 
8. Dedikerad testmiljö/testlab. 
9. Databas för att spåra och uppdatera manuella och automatiserade testfall. 
10. Något sätt att prioritera eller ranka testfall. 
11. Sätt att analysera hur stor del av koden som täcks in av testerna. 
12. Databas för att spåra fel. 
13. Sätt att mäta risker och hur dessa hantera. 
14. System för versionshantering. 
15. Metoder för att hantera konfigurationer. 
16. Metod för att spåra kraven från testfallen. 
17. Mått för att mäta förbättringar. 
18. Hur styr/kontrollerar ni att testmiljön ser likadan ut mellan testtillfällena? 
19. En livscykel för mjukvarutest. 

 
Tekniker  

20. Har testverktyget ett scriptspråk så att man kan koda scripten manuellt? 
21. Använder ni datadriven automatisering? Vi menar om testdatat läses in från 

filer, andra än testscripten. Om inte, är testdatat kodat i testscripten? 
22. Använder ni datadriven jämförelse av resultaten? Vi menar om man har det 

förväntade resultatet i en fil och verktyget jämför resultatet från körningen 
med innehållet i filen? 

23. Återanvänder ni funktioner till olika script? Tex om inloggning av användare 
används av flera script, kan inloggning vara ett eget script och anropas av 
andra script. 

 
Följande fråga har vi kompletterat med via e-post. 

24. Ni har ju en systemutvecklings/mjukvaruutvecklingsmetod som ni följer 
ganska noga. Tycker ni att det innebär att man tappar i flexibilitet, att man inte 
kan vara lika "kreativ", att systemutvecklingen blir "stel"? 

 



 

  

Bilaga 3 
Frågor och svar 
 
1. Vilka krav ställer verktyget på systemutvecklingsprocessen? 
IT-avdelning statligt verk 
Nej, inte hur vi utvecklar. Vi gör ju testfallen utifrån de, det är ju tvärtom, de här 
förändringarna ska ut och då får de funktionella fundera hur testfallen ska vara, har vi 
testfall vi kan använda eller måste vi göra nya specifika. 
 
Kan det ha att göra med att ni utvecklat verktygen själva? Att verktyget är anpassat 
till den metod ni har? 
Det kan nog vara så, att man gjorde verktygen efter hur….. 
Alltså, det finns ju ett antal saker som, där vi är lite underutvecklade men det ges 
aldrig tid.  
Konsultföretag B 
Eftersom vi har utvecklat verktyget själv så har vi anpassat oss efter befintliga, eller 
hur det var så att säga, enligt befintliga förutsättningar. Vi har inte tryckt något uppåt 
utan vi har accepterat tillvaron, hur förändrar vi oss? 
  
2. Använder ni er av ett strukturerat testfallsformat? Dvs, om ni bygger upp testfallen 
lika varje gång exempelvis efter en mall. 
IT-avdelning statligt verk 
Som man vill, beroende på situation. 
Konsultföretag B 
Ja, till viss det har vi bestämt hur det ska se ut. 
Dels beroende på att vi använder script för att extrahera information om testfall och då 
måste det finnas en viss syntax, dels för att det är lättare för andra att ”ta över” 
testfall. 
 
3. Använder ni er av någon standard vid tex namngivning av vissa filer, eller hur 
hanterar ni det? 
IT-avdelning statligt verk 
Det finns standards för allt och vi följer dem. Det är lättare att få struktur med 
standards. 
Konsultföretag B 
Ja, eftersom filerna som innehåller testfall även är testdokumentation så har de 
dokument nummer som avspeglas på filnamnen. 
 
4. Ställer verktyget krav på struktur? 
IT-avdelning statligt verk 
Vi har ju använt det här sedan tidernas begynnelse. När vi började utveckla vårt 
system, så utvecklade vi även verktyget.  
Konsultföretag B 
Det är väl både och, det är väl, men visst har det att göra med verktyget, eftersom då 
var man ju tvungen att implicit säga vad som verktyget skulle exekvera för testfall, 
förut var det mer godtyckligt, att man satt och valde lite testfall själv och så. 
 



 

 

 
5. Stödjer er systemutvecklingsmetod den eventuella struktur som verktyget kräver? 
IT-avdelning statligt verk 
Det har skett vissa modifieringar till verktyget men grundstrukturen är den samma. 
Det har utvecklats parallellt med systemet. 
Konsultföretag B 
Jo, det har ju mognat fram. Från början var det ju mer eller mindre kaos. Nu jobbade 
ju jag inte här från början utan jag jobbade bredvid men jag såg ju hur det var. Men nu 
är det mycket mer automatiserat och strukturerat än vad det var för bara några år 
sedan. 
 
6. Har ni en testplan? 
IT-avdelning statligt verk 
Ja.  
Konsultföretag B 
Ja.  
 
7. Har ni testfall?  
IT-avdelning statligt verk 
Ja. 
Konsultföretag B 
Ja. 
 
8. Har ni en dedikerad testmiljö/testlab? 
IT-avdelning statligt verk 
Ja.  
Konsultföretag B 
Ja. 
 
9. Har ni databas för att spåra och uppdatera manuella och automatiserade testfall? 
IT-avdelning statligt verk 
Ja, fast det är ingen databas, scripten är vanliga textfiler, men däremot på testfallen, de 
här simulerade företagen så är det ju en databas. Och däri finns alla de här 
möjligheterna med att uppdatera och det. 
Konsultföretag B 
Ja, vi har ett versionhanteringssystem, som vi sparar alla testfiler (testfall) i. 
 
10. Har ni något sätt att prioritera eller ranka testfall? 
IT-avdelning statligt verk 
Inte själva testfallen, de kör sina utvalda testfall vecka efter vecka, och är det nya 
saker så gör de nya testfall. Det som rankas är ju kanske felrättningar. Det finns 
ingenting som att vi sätter en siffra på testfall att det här har prio ett och det här prio 
två osv. Mer exakt fungerar det så att beroende på vad som är förändrat, så går man in 
och plockar ut de testfall som påverkats av förändringen. 
De rankas inte utan de väljs ut, efter vart rättningar gjorts. 
Konsultföretag B 
Ja, men vi har det inte så där jätte uppdelat, men vi har normalfall, dvs då allt fungerar 
som det ska, sedan har vi felfall som det är nåt som går fel. Går nåt fel rankar vi dem, 
normalfallen är då viktigare eftersom normalfallen ska inträffa oftare än felfallen.  



 

  

 
11. Har ni något sätt att analysera hur stor del av koden som täcks in av testerna? 
IT-avdelning statligt verk 
Nej. 
 
Är det något ni känner behov av att ha? 
Ja, det skulle vara väldigt intressant att veta. Vi har väldigt lite liten personal 
omsättning och de som arbetar här är därför väldigt erfarna så de vet vad som ska 
testas för att täcka så mycket som möjligt, men slutar många så... 
Konsultföretag B 
Nje, inte så att det finns verktyg som man kan få i klartext hur många rader som 
exekveras. Vi testar funktonalitet inte kodrader.  
 
Är det något ni känner behov av att ha? 
Jag vet inte, det är inget som har pratats om i alla fall. Personligen skulle jag tycka att 
det vore bra. 
 
12. Har ni en databas för att spåra fel? 
IT-avdelning statligt verk 
Nej det loggas i filer men sparas inte i en databas. Vi har standarder för hur felen ska 
loggas och därmed skapas det spårbarhet. Vi har ett felhanteringssystem som alla fel 
automatiskt fångas upp i. Och denna skriver ner allt, var felet kan ligga med 
felmeddelande och så där. 
Konsultföretag B 
Ja, hittas ett fel lagras det. 
 
13. Har ni något sätt att mäta risker och hur dessa hanteras? 
IT-avdelning statligt verk 
Ja, vi kör dataföreningensrisk…vad det nu heter. Vi har börjat lite smått och använder 
det. 
Konsultföretag B 
Ja, men det är nog ganska informellt. Vi prioriterar i och för sig fel. Vi säger att det är 
ett a-, b- eller c-fel. Men jag tror inte vi analyserar hur farligt det är. I viss mån, men 
vi gör nog det. 
 
14. Har ni något system för versionshantering? 
IT-avdelning statligt verk 
Ja.  
Konsultföretag B 
Ja.  
 
15. Har ni metoder för att hantera konfigurationer? 
IT-avdelning statligt verk 
Ja.  
Konsultföretag B 
Ja, vi spar mycket i vårt versionshanteringssystem. 
 



 

 

 
16. Har ni någon metod för att spåra kraven från testfallen? 
IT-avdelning statligt verk 
Ja, det är ju de beställarna som skriver krav på vad de vill vi ska utveckla åt dem. Det 
är sedan de beställarna som gör testfall. De ställer krav och sedan testar de om vi gjort 
som vi skulle.  
Konsultföretag B 
Ja, i testfallet refererar man till kravspecen, till vilket stycke och så där som det tas 
upp i. 
 
17. Har ni något mått för att mäta förbättringar? 
IT-avdelning statligt verk 
Nej. 
Konsultföretag B 
Ja, vi har kvalitetsmänniskor som gör kvalitetsuppföljningar. 
 
18. Hur styr/kontrollerar ni att testmiljön ser likadan ut mellan testtillfällena?  
IT-avdelning statligt verk 
Vi har script som fyller på, tömmer osv. 
Konsultföretag B 
Vi versionshanterar alla filer som har med testningen att göra, vilket gör det lätt att ha 
reda på vad vi använt tidigare och bör användas igen. 
 
 
19. Har ni en livscykel för mjukvarutest? 
IT-avdelning statligt verk 
Ja.  
Konsultföretag B 
Ja. 
 
20.  Har testverktyget ett scriptspråk så att man kan koda scripten manuellt? 
IT-avdelning statligt verk 
Nej, det har vi inte, vårt verktyg är ett egenutvecklat hack så att säga, så att skapa en 
testfil som, den är inte så himla trevlig att jobba med, det ska vara ett visst antal 
mellanslag mellan vissa fält och sånt där, det går inte att hantera manuellt, chansen att 
man gör nåt fel är maximal. Ska man sitta och skriva ett organisationsnummer och 
sedan trycka 30 mellanslag och sedan kanske namnet kommer, det funkar inte. Så det 
här är inte riktigt riktigt.  
 
Innebär det att det också blir svårt att underhålla scripten? 
Nej det är inte svårt att underhålla dem så länge man ska gå in och ändra ett datum 
men gör vi en större förändring i en skärmbild som förändrar sekvensen mellan fälten 
då är det ju bara att spela in det igen. Då blir det en nyinspelning, men man kan ju 
använda samma testfall under hela testcykeln. 
Konsultföretag B 
Ja, vi skriver alla testfall manuellt. 
 



 

  

 
21. Använder ni datadriven automatisering? Vi menar om testdatat läses in från filer, 
andra än testscripten. Om inte, är testdatat kodat i testscripten? 
IT-avdelning statligt verk 
För att få in de här testfallen måste man ju knappa in dem, så är det, men när de väl 
ligger i databasen så kan man bara peka ut vad man vill ha, och så trycker man på 
send. Det är som ett smörgåsbord, det och det och det vill jag ha, så plockar jag ut och 
sedan skickar jag och tjong. Däremot när det gäller scripthanteringen vid inknappning 
så fungerar det annorlunda, eftersom man då får olika filer så man kan säga att man 
vill köra det och det scriptet,  
 
Så det är att föredra att ha det i en databas? 
Ja. Det är även lättare att underhålla.  
Konsultföretag B 
Nej, datat är kodat i scriptet.  
 
22. Använder ni datadriven jämförelse av resultaten? Vi menar om man har det 
förväntade resultatet i en fil och verktyget jämför resultatet från körningen med 
innehållet i filen. 
IT-avdelning statligt verk 
Nej. 
Konsultföretag B 
Resultatet, det förväntade värdet är inkodat i scriptet. 
 
23. Återanvänder ni funktioner till olika script? Tex om inloggning av användare 
används av flera script, kan inloggning vara ett eget script och anropas av andra 
script. 
IT-avdelning statligt verk 
Nej. 
Konsultföretag B 
Ja, vi försöker att återanvända delar av testfall. Vi har ett antal filer som innehåller en 
mängd olika testfall. Varje testfall byggs upp av ett eller flera steg, och på så sätt 
återanvänds många steg i alla de olika testfallen. Alla testfall och steg ligger dock i 
separata filer, så en fil kan inte anropa en annan fil utan båda filerna innehåller till 
viss del samma information. 
 
24. Ni har ju en systemutvecklings/mjukvaruutvecklingsmetod som ni följer ganska  
noga. Tycker ni att det innebär att man tappar i flexibilitet, att man inte kan vara lika 
"kreativ", att systemutvecklingen blir "stel"? 
IT-avdelning statligt verk 
Nej! Tvärtom. Med klara system/mjukvaruutvecklingsmetoder så får utvecklarna stöd 
och klara riktlinjer på hur utveckling skall ske och vilken metod som skall användas, 
givetvis får man följa upp dessa metoder då vi tex tar in ett nytt operativsystem till 
våra miljöer och plattformar så att våra utvecklingsmetoder även passar in på dessa. 
Konsultföretag B 
Nej, det tycker jag inte. Visst finns det begränsningar t ex hos det språk vi använder 
för att testa (TTCN) men vissa begränsningar finns ju alltid, oavsett hur man jobbar. 
 




