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Sammanfattning 
 
Alla som utvecklar mjukvarusystem har ett gemensamt mål, att spara tid och pengar samtidigt 
som man vill utveckla system som har hög kvalitet. Kvalitet hos mjukvara hänger starkt ihop 
med validering och verifiering av mjukvaran. Vanligtvis validerar och verifierar man mjukva-
ran genom att testa den. Testning upptar därför en stor del av systemutvecklingsresurserna. En 
arbetsam uppgift i sammanhanget är regressionstester eftersom de ofta kräver stora insatser i 
form av arbete och tid och dessutom kan innebära risker i systemutvecklingen. 
 
De senaste åren har det skett en utveckling av verktyg i form av programvara som automatise-
rar testning och som utlovar att den kan förbättra kvaliteten på testningen och spara resurser, i 
synnerhet vid regressionstestning. Trots detta är det få företag som använder sig av denna nya 
teknik. I denna rapport har vi försökt kartlägga de faktorer som påverkar möjligheterna och 
behovet av att införa färdiga verktyg som automatiserar tester. 
 
De faktorer vi funnit som tycks påverka företags val när det gäller att införa automatiserande 
testverktyg är främst: variationer i de system man utvecklar, användandet av tydliga system-
utvecklingsmetoder, hur komplexa de system är som man utvecklar samt kostnader för att in-
föra dessa verktyg. 



   

Abstract 
 
Everyone who develops software systems have a common objective, reducing the develop-
ment time and the cost. At the same time one wishes to develop high-quality systems. Quality 
in software is closely associated with validation and verification of the software. The valida-
tion and verification is usually accomplished by testing the software. Testing therefore con-
sumes a lot of resources in software developing. A laborious task in this context is regression 
testing since it often demands great efforts in time and labour, in addition, regression testing 
may involve risks of the software engineering. 
 
In recent years there has been an evolution in tools in the form of software applications that 
automates testing, offering an improved quality in testing and savings in resources, particu-
larly for regression testing. Despite this there are only a few organisations that employ this 
new technology. In this report we attempt to survey the factors that affect the possibilities and 
the need to introduce ready-made tools that automates tests. 
 
The factors we found to influence organisations in their choice, on whether to introduce auto-
mated test-tools, are foremost in the variations of the systems being developed, the use of 
clear software engineering methods, the complexity of the systems being developed and the 
cost of introducing these tools. 
 
 
 
 
 
 
 



   

Förord 
 
Denna uppsats är resultatet av vårt examensarbete som omfattar tio poäng på avdelningen 
data- och systemvetenskap vid institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, 
på Luleå Tekniska universitet. Handledare på avdelningen var Jan-Olov Ågren och på Frontec 
Norr AB Andreas Nyberg. Arbetet har utförts under våren 2001 och ingår som en del i 
kandidatexamen inom data- och systemvetenskap. 
 
Uppsatsen riktar sig till läsare som har viss erfarenhet av systemutveckling och förutsätter 
därför kunskaper om grundläggande begrepp inom detta ämne. 
 
Vi vill tacka Frontec Norr AB, för att de tillhandahöll  en arbetsplats och tog sig tid med vårt 
arbete. 
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1. Inledning 
 
Den här uppsatsen är en rapport av det examensarbete som vi har utfört under våren 2001. Vi 
börjar med att i detta kapitel ge en inledning till vårt ämne. I kapitel två förklarar vi den metod 
vi använt oss av när vi arbetat. Kapitel tre är en sammanfattning av den litteratur vi läst. 
Fjärde kapitlet är en genomgång av den fallstudie vi genomfört. I kapitel fem finns en analys 
av fallstudien. I det sjätte och sista kapitlet presenterar vi resultatet av vårt arbete. Vi har 
också med en ordlista (se sida 27) som en hjälp vid läsningen av rapporten. 
 
I fortsättningen av detta kapitel kommer vi att ge en bakgrund till det ämne och det problem  
vi undersökt samt redogöra för hypotes, syfte och avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund 
När vi började söka efter ett ämne att skriva vår uppsats om ville vi gärna samarbeta med nå-
got företag. Vi hittade ett företag som önskade hitta en metod för att förbättra testningen vid 
komponentbaserad systemutveckling. Området testning kändes nytt och intressant och därför 
kontaktade vi företaget. För att ämnet skulle bli mer lämpligt som examensarbete i enlighet 
med vår institution fick vi anpassa ämnet och syftet. 
 
Litteraturen, exempelvis Dustin [DUS99] pekar på att verktyg som automatiserar tester skapar 
bättre kvalitet på testprocessen. Därför utformade vi vår fallstudie till en undersökning av om 
verktyg som automatiserar tester var en metod som kunde åstadkomma detta. Vi ville utföra 
undersökningen på företag som använder sig av verktyg som automatiserar tester och 
införandet av ett testverktyg på ett företag. Det vi fann var att det fanns få företag i Luleå som 
använder sig av sådana verktyg, och när också möjligheten att undersöka införandet inte 
möjliggjordes på grund av förseningar valde vi att ändra inriktning. Vi ställde oss istället 
frågan; om verktyg är så bra varför är det så få företag som använder dem? 
 
Alla som utvecklar mjukvarusystem har ett gemensamt mål, att spara tid och pengar samtidigt 
som man vill utveckla system som har hög kvalitet. Kvalitet hos mjukvara hänger starkt ihop 
med validering och verifiering av mjukvaran. Vanligtvis validerar och verifierar man genom 
att testa mjukvaran. 
 
Att verifiera och validera mjukvara med tester är ett stort forskningsområde, för stort för att 
avhandla i en uppsats på den här nivån. När vi började granska litteraturen fann vi ett område 
inom testningen som utgör ett stort problem, nämligen regressionstestning. Regressionstester 
utförs efter att man ändrat i mjukvaran, för att säkerställa att ändringarna inte försätter mjuk-
varan i regress, det vill säga att mjukvaran tappar tidigare funktionalitet. Regressionstestning 
beskrivs genomgående i litteraturen som tidskrävande, enformig och till viss del riskfylld. 
 
De senaste åren har det skett en utveckling av verktyg i form av programvara som automatise-
rar testning och som utlovar att de kan förbättra kvaliteten på testningen och spara resurser. I 
litteraturen inger exempelvis Dustin förhoppningar om att den tidsödande och enformiga 
regressionstestningen tillhör historien, att man nu ska kunna slå på regressionstestet när man 
går hem på kvällen för att sedan hämta resultatet morgonen därpå [DUS99]. Trots detta hade 
vi svårt att hitta något företag som använder sig av sådan programvara. 
 
Vi vidareutvecklar ämnet testning och automatiserande verktyg i teoridelen av uppsatsen. 
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1.2 Hypotes 
Dustin menar att det behövs fler än ett verktyg för att testa olika tekniker som förekommer i 
systemutveckling. De tekniker han pekar på är programspråk, operativsystem och 
systemarkitekturer [DUS99]. Det gav oss uppslaget till hypotesen: 
 
Företags möjligheter och behov av att införa färdiga verktyg som automatiserar 
regressionstester minskar om företagen har stor variation på de system de utvecklar. 
 
Med färdiga verktyg menar vi verktyg som programvaruleverantörer erbjuder till försäljning. 
 
Därifrån fick vi den oberoende variabeln ”variationer i system som utvecklas” som vi delade 
upp i: 
− Variationer i programspråk man använder för att utveckla. 
− Variationer i operativsystem man utvecklar mot. 
− Variationer i den systemarkitektur som utveckling sker mot, exempelvis klient-server, 
webbaserad, stordatormiljö med mera. 
 
Den beroende variabeln är ”möjligheter och behov av att införa testverktyg” 
Fewster menar att för att kunna införa verktyg som automatiserar testning är det tre saker som 
måste vara uppfyllda: 
− Man måste ha identifierat de problem och behov man har. 
− Man måste hitta ett verktyg som passar behoven. 
− Man måste kunna implementera verktyget som man hittat. 
[FEW99] 
 
Den tredje av dessa innebär att man funnit ett verktyg, därför kommer vi inte att beröra den 
vidare. 
 
De två första av dessa handlar däremot om kraven man ställer på verktyget, Dustin beskriver 
hur man testar krav och han pekar på ett antal egenskaper som mäter om en lösning uppfyller 
kraven eller inte. 
 
− Konsistens, att de krav man har är entydiga, så att man vet vad det är man behöver. 
− Fullständighet, att lösningen täcker in alla kända behov. 
− Relevans, att lösningen löser de behov man har. 
− Testbarhet, lösningen måste kunna provas. 
− Spårbarhet, att varje krav kan identifieras så att varje krav kan uppfyllas av lösningen 
[DUS99] 
 
Av dessa väljer vi att inte titta på testbarhet eftersom vi anser att testverktyg redan uppfyller 
denna egenskap. Vi tittar inte heller på spårbarhet eftersom vi anser att den inte har relevans 
för vår undersökning. 
 
Tänkbara störningar är respondenters erfarenhet av testning och respondenters intresse av 
verktyg som automatiserar tester. 
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För att pröva hypotesen undersökte vi vilka möjligheter och behov företag har av att införa 
verktyg som automatiserar regressionstester. Undersökningen genomförde vi på ett antal 
företag i Luleå som sinsemellan har olika variationer i system som utvecklas. Detta enligt 
ovanstående uppdelning, se figur 1.1. 

1.3 Syfte 
Att undersöka om den påverkande faktorn till varför företag inte använder färdiga verktyg 
som automatiserar regressionstester är att de har för stora variationer i de system de utvecklar. 

1.4 Avgränsningar 
Ämnet testning är alltför omfattande för att behandlas i en uppsats på denna nivå. Därför har 
vi valt att avgränsa oss till att behandla enbart regressionstester. Detta eftersom regres-
sionstestning utgör ett vanligt problem vid programutveckling. Att regressionstesta anses ta 
mycket tid och upplevs som enformigt och långtråkigt. Detta gör att man måste välja ut vad 
man ska testa om, vilket innebär risker. Regressionstestning är repetitiv till sin natur, vilket 
också gör att den lämpar sig väl för automatisering. 
 

Variationer i system  
som utvecklas 
•Programspråk 
•Operativsystem 
•Systemarkitektur  

Möjligheter och behov av  
att införa testverktyg 
•Konsistens  
•Fullständighet  
•Relevans  

Störningar 
•Respondenters erfarenhet av testning 
•Respondenters intresse av verktyg som 
automatiserar tester 

Figur 1.1 Variabelmodell. Källa: egen 
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2. Metod 
 
Här följer en beskrivning av hur vi gått tillväga i vårt arbete, tillsammans med förklaringar av 
de val vi gjort. Vår förhoppning är att detta kapitel ska skapa spårbarhet i det arbete vi utfört. 

2.1 Angreppssätt 
Vi har gjort en traditionell, vetenskaplig ansats eftersom vi antar att det vi studerar, testning 
av mjukvara, är skiljt från den person som utför testningen. Det vi studerar är kausalitet, orsak 
och verkan mellan ett antal oberoende variabler och hur de påverkar ett antal beroende vari-
abler, se figur 1.1 Det traditionella angreppssättet ledde till att vi valde en deduktiv (härle-
dande) strategi med hypotesprövning. 

2.2 Metodansats 
Den metod vi har använt oss av är kvalitativ. Det var det naturliga valet eftersom vi använder 
oss av verbala formuleringar. Orsaken till att vi inte valde den kvantitativa metoden är för att 
det vore svårt att kartlägga de processer vi studerar och redovisa resultatet av dessa studier i 
form av tal eller siffror. 
 
De påståenden vi gör är testbara och bygger på kontakt med verkligheten och kan därför un-
dersökas praktiskt, empiriskt. 
 
Vi har använt oss av Backmans modell, Forskningshjulet (bilaga 1) som täcker den traditio-
nella forskningsprocessen när vi utformat vårt arbetssätt [BAC87]. Modellen fungerar som ett 
stöd för att få validitet (visa att vi undersökt det vi haft för avsikt att undersöka [THU96]) ge-
nom att skapa spårbarhet. Modellen ger även reliabilitet (tillförlitlighet att undersökningen är 
korrekt genomförd [THU96]) genom att arbetet utförs metodiskt. Vi skapar också reliabilitet i 
vårt arbete genom att använda oss av ett flertal källor både i litteraturgranskning och 
fallstudie. 

2.3 Litteraturgranskning 
Vi började vårt arbete med att göra en litteraturgranskning för att få förståelse för problemet vi 
undersöker och kunde därmed på lämpligt sätt avgränsa arbetet. Litteraturgranskningen utgör 
också grunden för den fallstudie vi genomfört, vad vi undersökt och hur vi tolkat resultatet av 
fallstudien. 

2.4 Fallstudie 
Eftersom vi valde att göra en kvalitativ undersökning för att kunna skaffa en djupare kunskap 
och kunna analysera helheten beslöt vi oss för att våra observationer skulle ske i form av in-
tervjuer. Vi bestämde dessutom att intervjuerna skulle ha den formen att vi träffar responden-
terna personligen, därför valde vi fall i Luleå. Detta för att vi ansåg att kvaliteten på intervju-
erna skulle bli bättre. 
 
Det ursprungliga syftet var att undersöka hur regressionstestning går till samt hur införandet 
av verktyg påverkar regressionstestningen. Eftersom möjligheten att undersöka införandet 
gick förlorad fick vi tänka om angående det material vi hade. För att uppfylla vårt nya syfte 
kompletterade vi våra intervjuer. Syftet med intervjuerna är att få en förklaring till varför man 
inte använder sig av färdiga verktyg som automatiserar regressionstester. 
 
De företag vi valt att utföra vår fallstudie  på har sinsemellan olika variation på system de 
utvecklar. Vi försökte också hitta olika typer av företag för att få så stor variation på fallen 
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som möjligt. Förutom företag som inte har verktyg som automatiserar tester intervjuar vi 
också företag där man använder sig av automatiserande verktyg, som de själva utvecklat. 
 
Vi har inte förberett färdiga frågor som vi ställer till den vi intervjuar. I stället har vi förberett 
vad det är vi vill ha svar på, mer som en utgångspunkt att ställa frågorna ifrån (bilaga 2). På så 
sätt har vi kunnat fortsätta fråga och omformulera oss tills vi fått fullständiga svar. Vi har for-
mulerat frågorna så att den intervjuade har haft ett visst utrymme för att svara, men ändå haft 
en viss struktur. När vi utfört intervjuerna har vi från olika vinklar försökt närma oss ämnet 
regressionstester och automatisering med hjälp av verktyg. Vi har anpassat intervjuerna efter 
vem vi har intervjuat, position, tidigare relation och så vidare. Detta har vi gjort med syftet att 
få en lägre grad av standardisering eftersom vi gör en kvalitativ analys [PAT94]. 
 
Intervjupersonerna består av tre kvinnor och fyra män i medelåldern, vi antar att kön och 
åldersfördelningen inte påverkar resultatet av våra observationer. De tänkbara störnings-
variabler som vi har angett är respondenters erfarenhet av testning och respondenters intresse 
av verktyg som automatiserar tester. De personer vi intervjuat har alla erfarenhet av att arbeta 
med testning, och vi tror att de därför väl känner till vilka krav som man kan ställa på verktyg 
som automatiserar regressionstester. När vi utfört intervjuerna har vi också kunnat konstatera 
att de är intresserade av att minska den manuella insatsen i testningen. Vi antar därför att 
störningsvariablerna inte har påverkat undersökningen. 
 
Vi valde att spela in våra intervjuer på kassettband för att slippa anteckna under intervjuerna. 
På så sätt kunde vi bättre koncentrera oss på vad respondenterna säger. 

2.5 Analys 
Vi har analyserat intervjuerna i flera steg för att åstadkomma överskådlighet och systematik, i 
syfte att kunna relatera observationerna till den ursprungliga problemställningen. 
 
Vi började med att renskriva intervjuerna ordagrant. I utskrifterna letade vi sedan efter det 
som säger något om ämnet och behöll de delarna. I nästa steg försökte vi kategorisera dessa 
delar på lämpligt sätt. Vi omformulerade det som sades till skriftspråk och tog bort det som 
inte hörde till. För varje respondent gjorde vi sedan en lista med alla kategorier och vad som 
sagts om respektive kategori i punktform. 

2.6 Tolkning 
Vi tolkade sedan data från analysen för att kunna dra slutsatser på ett sätt som är adekvat för 
problemställningen. Vi kopplade ihop empiri och teori för att kunna avgöra om hypotesen kan 
verifieras eller falsifieras. 

2.7 Rapport 
Resultatet av arbetet redovisar vi enlighet med de anvisningar vi fått av avdelningen för data- 
och systemvetenskap, Luleå Tekniska universitet i häftet Rutiner för utförande och 
handledning av examensarbete vid avdelningen för Data- och systemvetenskap, Luleå 
tekniska universitet. 
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3. Teori 
 
Den mesta litteratur som vi använt oss av i vår litteraturstudie är nyare litteratur från slutet av 
nittiotalet och framåt, men vi har även valt att ta med viss äldre litteratur. Exempel på detta är 
Myers bok The art of software testing eftersom han anses vara en auktoritet inom området. 
 
Det har inte varit svårt att hitta litteratur om testning, svårigheten har snarare varit att välja 
vad vi ska studera. Alla författare som vi tagit del av är väl ansedda inom sitt ämne. 
 
Den teori vi har valt att ha med ligger till grund för både förståelsen av ämnet och möjligheten 
att kunna dra slutsatser av fallstudien. Vi börjar med en genomgång av hur man genomför 
testning för att gå vidare med automatiserade tester och hur man väljer verktyg. Vi tar också 
upp hur kvalitet och testning hör samman. 
 
När vi analyserade fallstudien fann vi ytterligare faktorer än de vi avsett i hypotesen som 
påverkade möjligheterna och behoven av verktyg. En av dessa faktorer var närvaron av en 
tydlig systemutvecklingsmetod, därför har vi valt att ha med ett avsnitt om metoder och 
processmognadsnivåer för att senare kunna förklara de slutsatser vi dragit. 

3.1 Testning 
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 köra 
tester. V-modellen visar när testaktiviteterna bör utföras, den visar att varje 
systemutvecklingsaktivitet har en korresponderande testaktivitet. Testerna på varje nivå 
provar den korresponderande utvecklingsaktiviteten. Detta gäller för alla 
systemutvecklingsmodeller och metoder. Figur 3.1 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krav 

Funktioner  

Design  

Kod 

Systemtest   

Acceptanstest Test

Test

Test

Test
Skriva  

test 
Köra  
test 

Figur 3.1 V-modellen som visar den tidiga testdesignen. Källa [ FEW99] 

Integrationstest 

Enhetstest  
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Den viktigaste faktorn för att V-modellen ska kunna implementeras på ett lyckat sätt är tid-
punkten när testerna designas. Redan när man designar testerna hittas fel i det som testet de-
signas mot. Man hittar exempelvis  med hjälp av designen av acceptanstest fel i kravspecifika-
tionen, 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 infor-
mella intill gränsen av att vara kaotiska. Kärnaktiviteterna utförs i alla fall mer eller mindre i 
den sekvens som beskrivs i figur 3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testfall utvecklas för olika funktionella områden i systemet som testas. Varje testfall går ige-
nom 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]. 

3.2 Regressionstestning 
När man testat en ny eller modifierad komponent tillräckligt noga har man kanske skäl att lita 
på just den komponenten. Däremot kan man inte ha samma förtroende för systemet som kom-
ponenten är inbäddad i, även om systemet tidigare har klarat av tester på ett tillfredsställande 
sätt. En ny eller modifierad komponent kan orsaka fel när den används tillsammans med 
komponenter som inte har ändrats, exempelvis genom att generera sidoeffekter. När detta 
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Figur 3.2 Testprocessen Källa [FEW99]
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händer säger man att systemet som testas regredierar eller går i regress, det vill säga att det 
tappar funktionalitet [BIN00]. 
 
Binder beskriver fyra typer av underhåll som alla leder till att ändringar i koden måste göras. 
De fyra är: 
• Korrigerande underhåll som görs efter att man upptäckt fel. 
• Anpassande underhåll görs för att systemet ska bli kompatibelt med den miljö det ska kö-

ras i eller med andra system i miljön. 
• Förbättrande underhåll är ändringar som görs för att förbättra och lägga till egenskaper. 
• Förebyggande underhåll är ändringar för att öka robustheten, underhållsmässigheten och 

andra liknande egenskaper. 
Binder menar att regressionstester måste utföras efter alla dessa situationer för att avslöja si-
doeffekter och dåliga rättningar [BIN00]. 
 
Hetzel går så långt som att påstå att varje ändring kräver en egen minilivscykel. Att man 
måste börja med att designa förändringarna innan man kan implementera dem för att till sist 
testa dem. Han pekar på studier som visar att sannolikheten för att introducera nya fel som 
måste korrigeras är drygt 50 % även för förändringar som bara rör färre än tio programsatser 
[HET88]. Detta verifieras av Myers som anser att regressionstest är särskilt viktig eftersom 
förändringar och rättningar av fel ofta är mer benägna att innehålla fel än själva originalkoden 
[MYE79]. 
 
För att undvika att systemet går i regress tar man till regressionstester. Dessa tester innebär att 
man testar pålitligheten hos ett program, moduler eller liknande efter man gjort förändringar i 
dem. Regressionstester utförs på alla testnivåer se bild 3.1. När man gjort någon förändring i 
programkoden måste man förutom ändringen, även testa andra delar av programmet så 
ändringen inte slagit ut någon annan funktionalitet i programmet. Regressionstestning 
fastställer om några nya fel uppkommit under ändringsprocessen [DUS99].  
 
3.2.1 Exekvering av regressionstestfall 
Regressionstest kan exekveras när som helst efter att den inledande testsviten exekverats och 
ser i princip likadan ut i alla situationer. Binder [BIN00] föreslår följande steg: 
 
1. Ta bort inaktuella testfall från den ursprungliga testsviten. 
2. Välj en hel regressionstestsvit eller reducerad regressionstestsvit. 
3. Sätt upp en testkonfiguration. 
4. Exekvera regressionstestsviten. 
5. Vidta lämpliga åtgärder för det som inte blir godkänt i testet. 
 
Regressionstestning är resurskrävande eftersom man bör exekvera om alla testfall som tillhör 
den ändrade enheten och även testfall som tillhör andra enheter som har något beroende till 
den ändrade enheten [DUS99]. Eftersom det är ett krävande arbete menar Rakitin att man ska 
använda sitt omdöme och sina kunskaper i mjukvarudesign samt sina tidigare erfarenheter för 
att bestämma vilka tester som ska exekveras om [RAK97]. Binder går så långt som att säga att 
för att kunna få effektiva regressionstester är det nödvändigt att automatisera dem. Om man 
måste välja vilka testfall som ska exekveras blir inte regressionstestningen konsistent 
[BIN00]. Att automatisera regressionstester innebär att alla testfall kan testas om vilket är sär-
skilt användbart när man utvecklar komplexa system eftersom detta medför många testfall. 
[DUS99]. Binder hävdar också att för att kunna utvärdera resultatet av ett manuellt regres-
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sionstest måste det vara samma person som exekverar testet som förra gången, för att kunna få 
en bedömning av vad som skiljer resultatet av exekveringen av testfallet åt. 
 
Kit resonerar kring svårigheten att exekvera om alla testfall. Han ställer fullständig 
regressionstestning som minimerar risken för att systemet regredierar mot en ökad kostnad för 
exekveringen. Å andra sidan menar han att man kan utföra regressionstestning med delar av 
testsviten det vill säga att bara testa om utvalda testfall. Rakitin och Hetzel säger samma sak, 
men att det minskar kostnaderna på bekostnad av ökade risker. Det kan även vara kostsamt att 
välja rätt testfall, även detta måste vägas mot den reducerade testkostnaden. Detta är beroende 
på testmiljön, om den är mycket automatiserad är det ibland mer lönsamt att köra om alla tes-
ter [KIT95]. 
 
Hetzel föreslår en matris som kan vara till hjälp för att planera de förändringstester som ska 
exekveras om. Denna matris kopplar ihop testfall med systemprogrammoduler. I matrisen 
markerar man vilka fall som måste testas när modulen ändrats. Regressionstestfall och regres-
sionstestsviter är helt enkelt återanvändning av de testfall som man exekverade före ändringen 
genomfördes [HET88]. 
 
För att kunna få bästa möjliga jämförelse mellan exekveringar av ett testfall vore det idealt om 
regressionstest kunde exekveras i en totalt kontrollerbar miljö. Där det bara är systemet som 
testas som förändras mellan regressionstestexekveringarna. I praktiken finns många faktorer 
som kan resultera i icke identiska testkonfigurationer och det är svårt att åstadkomma en 
identisk miljö manuellt. Här kan verktyg som hanterar testkonfiguration det vill säga hur sy-
stemet är uppbyggt under testningen vara till god hjälp [BIN00]. 

3.3 Automatiserade tester 
Dustin [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”. Han 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 som i sig är upprepningar. Automatiserad testning tillåter 
regressionstestningen att bli mer effektiv [DUS99]. Binder går så långt som att påstå att 
manuella regressionstester aldrig är bra [BIN00]. 
 
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 in-
satser som krävs för att kunna genomföra en adekvat testning. Automatiska test är repeterbara, 
de använder exakt samma indata i samma ordning gång efter gång något man inte kan garan-
tera med manuella tester. Det möjliggör också att även de minsta ändringar kan testas fullt ut 
med minimala insatser. 
 
Fewster är överens med Dustin om att det är testfall som repeteras som är lämpliga att auto-
matisera 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 utförs 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]. 
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Dustin förklarar på följande sätt hur behovet av verktyg som automatiserar tester har växt 
fram. Tidigare var systemutvecklingen fokuserad på stora vetenskapliga och försvarsrela-
terade program som utvecklades för stordatormiljö. Då kunde man effektivt testa hela 
systemet med ett ändligt antal testprocedurer, det vill säga dokument som innehåller 
detaljerade instruktioner om hur testfall ska exekveras. 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-serverarktitekturen 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]. 
 
Verktygsstöd finns tillgängliga för alla steg i mjukvaruutvecklingscykeln i figur 3.3 visar 
Fewster olika typer av verktyg och deras positioner i livscykeln (med alternativa namn för de 
olika utvecklingsstegen). 



Teori 

  11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 eftersom att ta 

bort fel inte egentligen är 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. 
• 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 responstid. Belastningstestverktyg generar 
systemtrafik exempelvis transaktioner. Dessa typer av verktyg kan användas för volym och 
stresstester. 
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Figur 3.3  Hur testverktyg passar in i mjukvaruutvecklingens livscykel. Källa [FEW99]
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Testexekveringsverktyg och jämförelseverktyg möjliggör att test kan utföras automatiskt och 
att testresultatet kan jämföras med förväntat resultat. Dessa verktyg är applicerbara på alla 
nivåer se figur 3.1.  
 
In/uppspelningsverktyg är testexekverings- och jämförelse verktyg och är det mest använda 
testverktyget. In/uppspelningsverktyg utgör också det mest uppenbara sättet som 
automatisering stödjer regressionstestning på. Däremot kan verktyg som utför automatiska 
jämförelser av resultat minska flexibiliteten. Detta eftersom manuella jämförelser av 
regressionstester kan baseras på testarens kunskap om de förändringar som gjorts medan 
automatiska jämförelser utförs exakt likadant varje gång [FEW99]. 

3.4 Att välja verktyg 
Hambling pekar på att det finns flera viktiga faktorer att ta hänsyn till när man väljer verktyg. 
Man måste komma ihåg att huvudorsaken till att man köper ett mjukvaruverktyg är vanligtvis 
att förbättra produktiviteten. Förbättringen får man genom att automatisera lämpliga delar av 
processen och i många fall även reducera de fel som görs. Han menar också att ett verktyg 
endast effektivt kan förbättra processen om processen som ska automatiseras är väl definierad 
och väl implementerad. Att automatisera en process som är illa definierad innebär en stor risk 
eftersom då tillåts verktyget definiera processen. Detta kan bli både kostsamt och ge oönskade 
effekter eftersom man automatiserat en process som man inte velat automatisera 
ursprungligen.  
 
På samma sätt är det riskfyllt att installera ett verktyg för att stödja en process som inte är väl 
implementerad eftersom det är att inbjuda ägarna till processen till att använda verktyget för 
att förbättra det som de tror är processen. Resultatet blir ofta att verktyget används olika på 
olika ställen i företaget, ibland på sätt som är inkompatibla. Den gyllene regeln är: bestäm 
först processen och implementera den, titta sedan på verktyg för att förbättra den. Först när 
man vet vad verktyget behövs till kan man specificera kraven på verktyg [HAM96].  
 
Detta är något som Kit håller med om, han menar att om verktyget stödjer den befintliga 
testprocessen kan det implementeras mycket smidigare både för människor och ekonomi än 
om det krävs en organisatorisk storstädning [KIT95]. 
 
Både Kit och Dustin menar att det är viktigt att ha en strategi när man ska välja verktyg och 
det kan vara lämpligt att söka experthjälp. Det finns en mängd olika verktyg som stödjer alla 
utvecklingsfaser i testprocessen vilket gör att det blir svårare att hitta ett verktyg som passar 
önskad process. För att maximera nyttan man får från verktyg måste man ställa sig ett antal 
frågor. Kit ställer exempelvis frågor som: 

1. Hur passar verktygen in och stödjer de vår testprocess? 
2. Vet vi hur man planerar och designar test? 
3. Vem är ansvarig för att säkerställa att vi får lämplig utbildning i det nya verktyget? 
4. Vem kommer att främja och stödja verktygsanvändningen på företaget på sikt. 

[KIT95] 
 
Dustin tar upp frågor som: 

1. Vilken är verktygets viktigaste/minst viktiga funktion? 
2. Hur kommer verktyget att användas mest? 
3. Hur flyttbart måste verktyget vara?  

[DUS99] 
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Dustin menar också att när man väl bestämt sig för ett verktyg är det viktigt att det finns en 
strategi som detaljerat beskriver hur man ska använda verktyget effektivt. Inför man verktyg 
som automatiserar ostrukturerat och utan tanke bakom leder det troligtvis till att testningen 
drar ut på tiden. Detta kan i sin tur leda till att det kostar mer pengar genom att man förlorar 
kunder och förtroende på marknaden [DUS99]. Det är också viktigt att införa ett testverktyg 
tidigt i utvecklingsprocessen så personalen hinner lära sig verktyget. Hambling menar att man 
bör ha ett pilotprojekt för att kunna undvika de problem som uppstår i början samt att det bör 
finnas en tillfällig helpdesk under tiden användarna vänjer sig vid verktyget. Sammantaget ger 
detta att introduktionen av verktyget kostar åtminstone lika mycket som själva verktyget 
[HAM96]. 

3.5 Kvalitet 
Med kvalitet menas vanligtvis att den produkt som levereras ska uppfylla de överenskomna 
krav som ställs på produkten. Dessa krav innefattar både funktionella krav, vad produkten 
måste göra, och ickefunktionella krav, hur produkten måste uppföra sig [HAM96]. 
 
3.5.1 Mjukvarukvalitet 
Hambling fastställer också sex stycken kriterier för hur man bedömer kvalitet hos en 
mjukvaruprodukt: 

1. Att den gör det den förväntas göra. 
2. Att den inte gör det den inte förväntas göra. 
3. Den beter sig på ett konsistent sätt. 
4. Den beter sig på ett pålitligt sätt. 
5. Användarna kan använda den på ett effektivt sätt. 
6. Den kan modifieras på ett relativt enkelt sätt för att bygga ut eller ändra dess 

funktioner. 
[HAM96] 
 
Rakitin visar på hur kvalitet, testning och de kostnader som hör till hänger ihop. Han säger att 
de kostnader som är kopplade till mjukvarukvalitet härrör från mjukvaruvaliderings och 
verifikationsaktiviteter. Dessa aktiviteter är exempelvis att upptäcka defekter, borttagande av 
dessa och förebyggande aktiviteter. Kostnaderna för att utföra dessa aktiviteter är ganska 
tydliga och lätta att mäta. Däremot är det svårt att mäta kostnaderna för att inte utföra dessa 
aktiviteter. Hur mäter man exempelvis kunders missnöje med en produkt med dålig kvalitet 
eller nedgång i försäljningen för att man inte kan leverera en produkt i tid för att den innehöll 
för många fel [RAK97]. 
 
Smith varnar dock för att fokusera allt för mycket på kvaliteten kring test. Han menar att den 
större delen av kvalitetsarbetet bör utföras innan [SMI89]. 
 
3.5.2 Testkvalitet 
Kvalitet innebär att den produkt som levereras uppfyller överenskomna krav, och testkvalitet 
innebär med detta att testerna uppfyller de krav man ställer på test. Detta kan vara uttryckt i 
testspecifikationen som kan vara en del av testplanen. 
 
Kit menar att kvaliteten hos ett mjukvarusystem först och främst bestäms av den 
mjukvaruprocess som producerade det. På samma sätt är kvaliteten och effektiviteten hos 
testningen av mjukvara i första hand bestämd av den kvalitet som finns i den testprocess som 
används [KIT95]. 
 



Teori 

14 

Av dessa steg torde testdesignen vara det svåraste och kanske det viktigaste steget för att 
skapa god testkvalitet. Fewster ger fyra egenskaper som ett bra testfall ska ha. Den viktigaste 
av dessa är att testfallet ska upptäcka fel. Det andra är att testfallet bör testa mer än en sak. På 
så sätt reduceras antalet testfall som behövs. De två återstående egenskaperna är 
kostnadsövervägningar, hur ekonomiskt testfallet är och hur utvecklingsbart det är. Med 
automatisering av testprocessen kan man endast påverka de två sistnämnda [FEW99]. 
 
Ett kvantifierbart mått på testkvalitet är hur stor del av koden som täcks in av test. Till det kan 
man använda ett verktyg som kallas täckningsanalyserare. Med ett sådant verktyg får man 
veta om mjukvaran testats tillräckligt noggrant [KIT95]. 
 
Dustin påstår att man kan uppnå förbättrad kvalité inom olika områden av testinsatserna med 
hjälp av verktyg som automatiserar tester genom att man ökar bredden och insatserna på 
testningen. Detta sker på ett flertal sätt, exempelvis genom att man tar bort monotona 
arbetsuppgifter, eller genom att testningen kan göras på kvällar och helger och så vidare 
[DUS99]. 
 

3.6 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: 
 
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. 
 
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]. 
 
På Illinois institute of technology har man arbetat vidare med CMM och utvecklat en 
motsvarighet för testning som kallas TMM, testing maturity model. Dustin menar att hur väl 
man kan automatisera testningen beror av graden av mognad som man har i testprocessen. 
Han visar också att för att nå en viss mognadsnivå i TMM måste man ha uppnått åtminstone 
samma mognadsnivå i CMM [DUS99]. 
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4.Empiri 
 

4.1 Fallstudie 
Vi har utfört en fallstudie på fem företag i Luleå. Nedan följer en beskrivning av de företag 
där vi utfört intervjuer. Nedan finns en matris som på ett förenklat sätt visar hur de ingående 
variablerna skiljer sig åt mellan fallen. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.1.1 Beskrivning av de fall som ingår i fallstudien 
Det första fallet, som vi väljer att kalla konsultföretag A är ett större konsultföretag med cirka 
850 anställda på fyra kontor främst i Sverige. På kontoren i Norrbotten arbetar 157 personer. 
Man arbetar inom IT, management, produkt- och programvaruutveckling och 
kärnverksamheten i företaget är elektronisk handel. På konsultföretag A har man variationer i 
system som utvecklas i så mått att man utvecklar många typer av system, och i de olika 
projekten varierar operativsystem och programspråk. Utvecklingen sker också mot olika 
systemarkitekturer. Vi intervjuade två personer på konsultföretag A, en testledare och den 
person som är testansvarig på kontoret i Luleå. 
 
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 har man också 
variationer i de system som utvecklas men endast inom telekommunikation, men där vi 
utförde intervjun utvecklar man mot samma operativsystem och med samma programspråk. 
Här intervjuade vi en person som arbetar med att testa. På konsultföretag B har man ett 
egenutvecklat verktyg för att automatisera tester. 
 
Det tredje fallet är IT-avdelningen på ett företag inom processindustrin och kallas hädanefter 
för IT-avdelningen, processindustri. På IT-avdelningen arbetar cirka 60 personer med att 
utveckla administrativa system och system för produktionen. Vi har intervjuat anställda som 
utvecklar administrativa system. Den mesta systemutvecklingen är inte utveckling av nya 

Samma  Samma  Samma Outsourcing 
företag 

Samma  Varierar Varierar IT-avdelning, 
statligt verk 

Samma  Samma  Samma IT-avdelning, 
processindustri 

Samma  Samma  Samma Konsultföretag 
B 

Varierar  Varierar Varierar Konsultföretag 
A 

Systemarkitektur Operativsystem Programspråk  

Figur 4.1 Variationer i system som utvecklas. Källa: egen  
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system utan vidareutveckling av befintliga system. Man utvecklar inte system för försäljning 
utan enbart åt det industriföretag man är anställd på. Det är också samma typer av 
systemarktiektur, hårdvaror, operativsystem och programspråk som återkommer. Man arbetar 
med klient-server arkitektur. De vi intervjuade var dels en konsult som arbetar med 
systemutveckling och dels en dataarkitekt, båda har vana av att testa i de system de utvecklar. 
Man har inga anställda som enbart arbetar med test. 
 
Vårt fjärde fall är en IT-avdelning på ett statligt verk som vi väljer att kalla IT-avdelning, 
statligt verk. På IT-avdelningen arbetar cirka 90 personer med att utveckla och förvalta 
verkets system som är distribuerade på cirka 2000 terminaler och man använder webbaserad 
distributionsteknik. Systemet är verksamhetskritiskt ur flera synpunkter. Här utvecklar man 
inte system för den öppna marknaden utan det är samma kunder och användare som 
återkommer och det är samma system i grunden som man hela tiden utvecklar. Däremot består 
systemet av många delsystem och man utvecklar mot flera operativsystem med flera 
programmeringsspråk. Här intervjuade vi en testledare. Hos IT-avdelning, statligt verk har 
man utvecklat ett eget verktyg för att automatisera en del av testningen. 
 
Fall fem är ett outsourcingföretag som med sina tjänster erbjuder ett heltäckande IT-stöd för 
små och medelstora företag. Outsourcingföretaget har 45 anställda och man har främst ett 
system man förvaltar och vidareutvecklar enligt önskemål från kunderna. Systemet är 
utvecklat mot ett operativsystem och man använder bara ett programspråk vid utvecklingen. 
Den systemarkitektur man använder är tunna klienter. Vi intervjuade chefen för 
systemutvecklingsavdelningen som både har kunskap om hur man för närvarande testar och 
har själv tidigare arbetat med test. 

4.2 Verktyg som erbjuds av programleverantörer 
På marknaden finns det ett stort, mycket stort utbud av verktyg från nästan lika många 
leverantörer. Därför är det svårt att ge någon tydlig eller heltäckande bild av hur marknaden 
ser ut. I bilaga 3 finns dock några exempel på verktyg tillsammans med vilken del i 
testprocessen de stödjer, samt vilka operativsystem och programspråk som stöds av verktyget. 
Det sker också hela tiden en utveckling av nya verktyg och av de befintliga verktygen. Det 
man kan se är att de flesta verktyg stödjer ett flertal operativsystem, och ett antal språk, vissa 
verktyg är till och med språkoberoende till exempel AutoController som säljs av AutoTester, 
Inc. Det finns också verktyg för ett flertal systemarkitekturer. 
 
Verktygen erbjuder många olika finesser som är tänkta att täcka olika behov som en testare 
kan tänkas ha. Många av verktygen är allsidiga eller ingår i paket där man kan finna stöd för  
test genom hela systemutvecklingsprocessen exempelvis MesaVista från Mesa Systems 
International, Inc. 
 
Vill man ha ett verktyg för att automatisera tester men inte hittar ett som passar finns det 
verktyg som man kan anpassa eller bygga om, ett exempel på ett sådant verktyg är Razor från 
Visible Systems Corporation. 
 
Vi har ingen erfarenhet av något av dessa verktyg utan uppgifterna bygger på information från 
företagen som publicerats på en webbplats där man kan söka efter verktyg och leverantörer 
[STI01]. 
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5. Analys av fallstudie 
 
Här följer en analys av intervjuerna som utförts under fallstudien. Vi börjar med att beskriva 
hur vi har gått till väga när vi analyserat intervjuerna och presenterar sedan resultatet av 
analysen för respektive företag. 

5.1 Tillvägagångssätt 
Trots att vi sållat bort mycket i den tidiga fasen av analysen (se metodavsnitt) var materialet 
fortfarande stort. Eftersom vi båda ansåg att det skulle vara lättare att få en överblick över det 
material vi hade genom att se på en bild än att läsa text valde vi att fortsätta analysen på ett 
mer grafiskt sätt. 
 
Vi fortsatte att studera materialet och utifrån det tog vi ut ett antal ämnen som vi satte i lådor. 
Lådorna ordnades i hierarkier beroende på hur de hörde ihop. Därefter satte vi ut de relationer 
mellan lådorna som vi hittat i analyserna av intervjuerna se bilaga 4.  
 
För att förenkla tog vi modellen med alla lådor och slog ihop varje hierarki för sig och fick på 
så sätt sju stycken paket. Vi förenklade också relationerna mellan lådorna. På så sätt blev det 
hela mer lättöverskådligt. Se figur 5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I denna enklare modell kunde vi se sambanden mellan hur de olika sakerna beror av varandra, 
vilket visas i en variabelmodell se figur 5.2. 
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Figur 5.1 Förenklad analysmodell. Källa: egen 
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Val av systemutvecklingsmetod avgör hur man återanvänder, gör ändringar och underhåll. 
Om och under vilka former man återanvänder, hur man gör ändringar/underhåll tillsammans 
med vilka resurser man har och variationer i system som utvecklas påverkar hur man testar. 
Hur man testar, testmetoden påverkar slutligen kvaliteten på mjukvaran. 

5.2 Resultat av analys för respektive företag 
Nedan visas en matris som visar resultatet av analysen av intervjuerna. Efter följer en 
utförligare beskrivning av resultatet för respektive företag. 
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Figur 5.3 Resultat av analysen. Källa: egen
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5.2.1 Konsultföretag A 
På konsultföretag A har man en guide där man sammanställt de metoder man använder och 
vilka delar i systemutvecklingsprocessen som respektive metod stödjer samt på vilket sätt de 
stödjer systemutvecklingsprocessen. Där finns bland annat beskrivet en standard för hur man 
hanterar ändringar och testning i allmänhet. Där finns också mallar för bland annat testplaner, 
testfall och testprotokoll. Man använder sig i huvudsak av systemutvecklingsmodellen RUP 
och projektstyrningsmodellen PROPS som stöd i sin utvecklingsprocess. I vilken utsträckning 
man använder sig av dessa modeller och standarder beror främst av storleken på projekt och 
vilken erfarenhet man har. Stora projekt kräver mer styrning och mer erfarna utvecklare har 
inte lika stort behov av vägledning som mindre erfarna utvecklare har. 
 
Vad gäller återanvändning skulle man vilja ha generella bibliotek där man återanvänder kod, 
men bristen på gemensamma standarder gör att det är svårt att implementera. Med tiden 
hoppas man även kunna återanvända testfall och återföra erfarenheter mellan olika projekt på 
ett mer organiserat sätt. Man anser att det går att spara tid och pengar på underhåll och 
återanvändning. 
 
Ett av de stora problemen vid regressionstestningen är att välja ut vilka testfall som ska testas 
om. Som det fungerar nu testar man inte om testfall som redan gått igenom i tidigare 
regressionstest. Helst skulle man vilja exekvera om alla testfall. 
 
Andra problem rör frågor som har med administration att göra såsom att ha uppsikt över att 
utvecklingsteamet och testteamet arbetar med samma version eller att testteamet inte missar 
några rättningar. Ett annat problem som rör både administration och dokumentation är att 
återställa systemet i den konfiguration systemet befann sig i förra gången man exekverade 
testfallet, något som kräver noggrannhet. Uppemot 60% av regressionstesterna handlar enligt 
respondenten om administration, att ha rutiner för att fånga upp fel, felrapportering, kunna 
följa upp arbetet med felet och fånga rätt tidpunkt för att testa det och till sist kunna avsluta 
det. 
 
Det som man hoppas att ett verktyg som automatiserar regressionstester ska bidra med är att 
spara tid och att man ska kunna exekvera om alla testfall som regressionstestfall och slippa 
välja ut de som anses vara viktiga. Att exekvera testfall manuellt upplevs ta lång tid och anses 
tråkigt eftersom det är repetitivt, med automatiserade tester exekveras testfallen automatiskt 
utan att någon person behöver övervaka. Man ser också att utvecklingen går mot att storleken 
på de system man utvecklar blir större och då ökar behovet av verktyg. 
 
Något man upplever som det största problemet med att införa verktyg som automatiserar, inte 
bara regressionstester utan tester i allmänhet är att det är för stora variationer i de system som 
man utvecklar, allt från affärssystem till realtidssystem. Det pågår en process där man smalnar 
av sin verksamhet och därmed är det aktuellt med verktyg som automatiserar bland annat 
regressionstester. 
 
Det är en stor investering att börja använda verktyg som automatiserar tester. Förutom 
verktyget i sig som kan kosta upp emot 300 000 kronor tillkommer kostnader för att utbilda 
personal, administration och underhåll av verktyget. Det finns inte heller mycket pengar över 
till saker som inte direkt rör systemutveckling och eftersom man är ett konsultbolag med 
många olika kunder är det svårt att se vem som ska betala. En annan fundering de har är att 
det kanske är svårt att använda verktyg som automatiserar tester i de tidiga utvecklingsfaserna 
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när inte allt är fastlagt. Kanske behöver man också mer gemensamma standarder för hur 
systemutvecklingen och testningen ska gå till för att det ska fungera att använda verktyg. 
 
5.2.2 Konsultföretag B 
På konsultföretag B arbetar man med projektstyrningsmodellen PROPS som bland annat 
innebär att systemutvecklingen är inkrementell. Ändringar görs på ett metodiskt sätt och 
dokumenteras väl. 
 
När man testar använder man en metod som utvecklats ur notationssättet TTCN. Dessutom 
har man utvecklat egna verktyg som automatiserar de moment som ingår i TTCN. Det denna 
automatisering gör är egentligen exakt samma sak som man tidigare gjorde manuellt. 
 
Eftersom man inte arbetar med objektorienterade språk har man ingen återanvändning på 
komponentnivå, däremot har man bibliotek med bland annat funktioner som man 
återanvänder. Testfall har man alltid försökt att återanvända mellan olika projekt och man 
upplever inte att automatiseringen har förändrat den biten. Likaså har det inte förändrat 
testplaneringen. 
 
Den största fördelen man kan se med att automatisera regressionstester är att det sparar 
mycket tid. Arbetet med att exekvera testfall för regression upplevdes som tidsödande och 
enformigt. Man betecknar det till och med som apgöra. Nu får de som tidigare satt och 
exekverade testerna mer tid över till andra arbetsuppgifter, exempelvis att förbättra testfallen, 
hitta nya testfall och så vidare. Tidigare var det också bara den som skrivit testfallen som 
visste hur de skulle exekveras, numera kan vem som helst i testteamet sätta igång en 
exekvering av testfall. Resultatet av testerna sammanställs numer i en fil, tidigare var det en 
person som fick ta emot e-post med resultat från exekveringarna som skulle sammanställas. 
Man har också fått en förbättring av dokumentationen kring testning, i synnerhet 
konfigurationen av systemet när det testas. 
 
Verktyget som man använder är egenutvecklat och därmed skräddarsytt för att passa den 
testmetod de redan använde tidigare. Detta tror man kan vara anledningen till att man bara 
upplever fördelar med verktyget som automatiserar tester. Man tror att ett mer generellt 
verktyg troligen inte hade fungerat lika bra. 
 
5.2.3 IT-avdelningen, processindustri 
På IT-avdelningen, processindustri använder man sig av systemutvecklingsmodellen RUP och 
projektstyrningsmodellen PROPS, men man har anpassat dem efter hur man vill arbeta. Man 
har exempelvis bara med den dokumentation som man anser sig ha nytta av senare. Man 
arbetar mycket med klassdiagram som är ett av flera resultat från RUP. Detta gör att man 
upptäcker fel tidigt i utvecklingsprocessen. De vi intervjuade tycker att det fungerar mycket 
bra med detta arbetssätt. Man får klart för sig på ett tydligt sätt vad det är man gör. 
 
Dessutom arbetar man med komponentbaserad systemutveckling och man lägger hela tiden 
nya gränssnitt på komponenter istället för att gå in och ändra i befintliga gränssnitt och 
metoder hos klasser. På så sätt minskar man risken att det blir fel när man går in och gör 
ändringar i systemet. 
 
Om man genomför större ändringar som beräknas ta mer än 40 timmar att utföra planeras 
dessa som projekt där man planerar in tester. Den metod man har för att genomföra tester har 
man utvecklat själva och i den ingår att man i Excel-ark beskriver testfallen och sedan för in 
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hur de föll ut efter att testet utförts. Dessutom finns det, i den applikation man programmerar 
i, en guide för att skapa testscript som testar igenom gränssnitt. Regressionstest med gamla 
testfall utförs bara om ändringen är stor. Annars testar man bara om den kod som är ändrad. 
Den mesta testningen läggs dock ner på nyutveckling. Det man saknar i dag är att kunna testa 
nyckelklasser som är inblandade i flera system för att kunna kontrollera att funktionalitet inte 
slås ut. 
 
Eftersom man använder en komponentbaserad systemutvecklingsmetod har man en ganska 
strukturerad återanvändning av kodkomponenter. Däremot återanvänder man inte testfall 
mellan projekt även om det vore önskvärt när man gör ändringar som påverkar andra delar av 
systemet än den del där man utför ändringen. 
 
I dag upplever man inga egentliga problem med regressionstestning eftersom man utför 
mycket lite regressionstest. Det som man ser som ett möjligt problem är att det kanske blir 
mycket arbete med att dokumentera konfigurationer och sedan återställa konfigurationerna för 
att kunna exekvera regressionstesterna med ett verktyg som automatiserar. För att det ska vara 
någon mening med att använda verktyg får det inte skapa mer arbete än det sparar. 
 
Eftersom det förekommer lite ändringar och man hela tiden i grunden vidareutvecklar samma 
system är behovet inte så stort av verktyg som automatiserar regressionstester. Eftersom man 
inte heller levererar produkter till kunder på en öppen marknad, som har strängare krav på när 
det ska levereras kan man skjuta på leveransdatum och på så sätt leverera en mer testad och 
felfri produkt. Detta bidrar också till att behovet av verktyg minskar. Inställningen är att det 
troligtvis är bättre att satsa pengar på att skapa bra klassdiagram än verktyg som automatiserar 
tester. 
 
5.2.4 IT-avdelning, statligt verk 
Eftersom systemet man utvecklar är kritiska för verkets verksamhet och dess kunder har man 
väl utvecklade metoder och standarder för hur systemutvecklingen ska gå till. Metoden man 
använder är egenutvecklad. Man använder sig också av projekthanteringsmodellen PROPS 
och har tänkt börja genomföra ändringar i form av projekt enligt PROPS. 
 
Systemet kräver också en mycket hög tillgänglighet och därför sparar man ändringar, som inte 
är resultatet av fel utan är förbättringar av systemet, till två utgåvor per år då en ny version av 
systemet levereras. Fel i systemet åtgärdas däremot löpande och man har ett system för hur fel 
rapporteras och åtgärdas. 
 
Inför varje utgåva har man en omfattande testperiod som börjar med en vecka där man ser om 
systemet fungerar i stort. Därefter genomför man formella test där man löper igenom systemet 
med ett antal testfall. De formella testerna pågår under tre till fyra veckor där man varje dag i 
respektive vecka testar samma testfall, och med samma indata. Under dessa veckor har man 
möjlighet att göra ändringar som man kan testa veckan efter. Testperioden avslutas med en 
acceptanstest som pågår i ungefär en vecka. 
 
Man har själva utvecklat ett verktyg som spelar in scripten som implementerar testfallen vilket 
är till stor hjälp under de funktionella testerna när man regressionstestar systemet och 
exekverar samma testfall flera gånger. Man kan dessutom redigera de inspelade scripten vilket 
underlättar underhållet av dem och främjar återanvändningen av testscript mellan utgåvor. 
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Man har en organiserad återanvändning av kod i något som kallas gemensamma funktioner 
som exempelvis kan vara funktioner för att kontrollera datum eller tid. Dessutom återanvänder 
man också testfall och script mellan testveckor och utgåvor och även dokumentationen av 
systemtestplanen. Med återanvändningen följer också att det man återanvänder måste 
underhållas. 
 
Ett problem som man upplever i testningen är att det är en långdragen och omfattande 
process. Testfallen simulerar de ärenden som löper igenom hela systemet och har därför ett 
tidsberoende. När man testar försöker man korta ner tiderna, men det går inte att driva hur 
långt som helst. 
 
Delvis har man infört verktyg som automatiserar delar av regressionstestningen. Det som 
utgör ett stort problem för att införa ytterligare verktyg är att systemet är så komplext, det 
består av många delsystem som har många inbördes beroenden. När man testar måste man ha 
många kontroller av vad som sker och vad som skickas mellan delsystemen. Risken är att ett 
verktyg från en programleverantör inte passar. 
 
5.2.5 Outsourcingföretaget 
Hos outsourcingföretaget kunde vi inte urskilja någon tydlig systemutvecklingsmodell och 
inte heller någon tydlig ändringsmetod. Systemutvecklingschefen jämkar mellan kundens 
önskemål och vad programmerarna anser att de kan åstadkomma och sedan utvecklar man 
enligt vad man kommit överens om i specifikationen. 
 
Testningen börjar med att programmeraren testar den kod som denne har skrivit. Sedan tar 
testaren över och testar utifrån specifikation och de lagar som är tillämpliga. Man har en 
testare som testar det som de fem programmerarna programmerat. Efter testaren tar den som 
skriver hjälptexterna över, när denna person skriver texterna testar den att det fungerar i 
enlighet med hjälptexterna. I nästa steg låter man supporten ta över och testa systemet under 
två veckor därefter får den kund som beställt ändringen systemet levererat. Denna kund 
använder systemet i en månad för eventuella justeringar innan man levererar det till alla andra 
kunder. Det är viktigt för företaget att kunderna får en väl testad produkt, annars får man svårt 
att behålla kunderna. 
 
Hos outsourcingföretaget anser man att det är svårt att hitta verktyg som passar den speciella 
hårdvara och operativsystem som man utvecklar emot. Detta ser man som det främsta hindret 
för att använda verktyg som automatiserar tester. Dessutom anser man att det är svårt att 
applicera verktyg på nyutvecklad kod eftersom det inte gå att få någon lönsamhet beroende på 
att det tar lång tid att göra scripten och att testfallen inte går att återanvända. De har också 
problem med vem som ska betala, frågan är om kunderna är beredda att betala ett högre pris. 
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6. Resultat 
 
Här följer det resultat vi kommit fram till, hur vår hypotesprövning utföll och vilka slutsatser 
vi kan dra. Vi avslutar kapitlet och rapporten med en diskussion om hur man kan tänkas gå 
vidare i att forska i detta ämne. Nedan följer en matris som visar vilka orsaker som påverkar 
de olika beroende variablerna. Matrisen underlättar läsningen av resultatet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6.1 Hypotesprövning 
Analysen av fallstudien både bekräftar och förkastar vår hypotes om varför företag inte väljer 
färdiga verktyg som automatiserar regressionstester. Hypotesen både bekräftas och förkastas i 
den meningen att hos två av fallen vi undersökt anger man att variationer i system som 
utvecklas påverkar deras möjligheter av att införa dessa verktyg, se figur 5.2. De fallen är 
konsultföretag A, och outsourcingföretaget. Konsultföretag A bekräftar vår hypotes utifrån 
Dustins åsikt [DUS99]. Han menar att eftersom det inte finns ett verktyg som passar för alla 
sorters programspråk, operativsystem och så vidare, innebär detta att för stora variationer i 
system som utvecklas minskar möjligheterna att använda verktyg som automatiserar 
regressionstester. Outsourcingföretaget däremot uppger att man har för specialiserad 
utveckling i form av hårdvara och operativsystem och därför inte kunnat finna ett lämpligt 
verktyg, något som ingen av författarna tar upp, alltså att även små variationer i system som 
utvecklas påverkar negativt. 
 
Hos konsultföretag B och IT-avdelning, statligt verk har man valt att utveckla egna verktyg 
för att automatisera delar av eller hela testprocessen. Konsultföretag B som har automatiserat 
hela sin testning uttrycker att de tror att automatiseringen fungerar så bra är just för att de har 
utvecklat det själva och att ett mer generellt verktyg hade varit svårare att implementera. Hos 
IT-avdelning, statligt verk utvecklade man sitt verktyg för in/uppspelning av testscript för 
cirka tio år sedan när det inte fanns sådana verktyg på marknaden, även de tror i likhet med 
konsultföretag B att sådana verktyg skulle vara för generella. 
 
Vi har inte kunnat göra en entydig koppling mellan de ingående och utgående variablerna. 
Detta eftersom problemet är för komplext för att kunna hitta en till en relation mellan in- och 
utgående variabler. Men uppenbarligen är det så att de ingående variablerna påverkar de 
utgående, kanske tydligast hos variablerna fullständighet och relevans det vill säga at 
verktyget täcker in alla kända behov och att det löser de behov man har. 
 

Relevans  Fullständighet  Konsistens 

X X X Variationer i system som 
utvecklas (oberoende 
variabel) 

X X X Komplexitet  

X  X Närvaro av tydlig  
systemutvecklingsmetod

Figur 6.1. Beroende variabler och påverkande faktorer. Källa: egen



Resultat 

24 

Förutom variationer i system som utvecklas har vi hittat ett antal andra faktorer som påverkar 
företags möjligheter och behov av att införa automatiserande verktyg som 
programvaruleverantörer erbjuder. 
 
6.1.1 Komplexitet 
Graden av komplexitet i de system man utvecklar spelar också stor roll. Om man som i fallet 
IT-avdelning, statligt verk har ett mycket komplext system med många beroenden utgör det 
ett hinder i strävan efter att automatisera. Om man å andra sidan har ett system med låg 
komplexitet och mindre storlek som i fallet IT-avdelning, processindustri har man inte samma 
behov av dessa verktyg eftersom utvecklingen blir mer överblickbar. Det förra påståendet 
motsägs av Dustin [DUS99] som menar att det är just när komplexiteten ökar och testarna 
därmed får svårt att kunna genomföra alla tester manuellt som de har användning för verktyg 
som automatiserar. 
 
Komplexiteten påverkar troligtvis variabeln konsistens på det sättet att komplexiteten 
försvårar möjligheten att hitta entydiga krav. Fullständigheten och relevansen, hur väl 
verktyget täcker in behovet respektive att de behov man har blir lösta, blir därmed också svåra 
att överblicka. När man tittar i matrisen ser man att komplexiteten och variationer i system 
som utvecklas påverkar samma beroende variabler kanske är det så att dessa två orsaker är två 
sidor av samma mynt. 
 
6.1.2 Metoder 
Det verkar också som om vilken metod man använder i sin systemutveckling påverkar 
möjligheterna att automatisera regressionstestningen. De metoder man använder i sin 
utvecklingsprocess påverkar naturligtvis vilken metod man använder när man utför ändringar, 
hur testprocessen ser ut och därmed också hur man hanterar regressionstestningen. 
 
Hos IT-avdelning, processindustri har man en mycket väl implementerad 
systemutvecklingsmetod vilket gör att de anser sig ha mindre behov av verktyg som 
automatiserar regressionstester eftersom man med hjälp av den metod man använder kan 
förebygga de flesta felen. Hos konsultföretag A känner man ett behov av att få en mer 
standardiserad metodik överhuvudtaget innan man kan införa verktyg för att automatisera 
tester. 
 
Flera av författarna pekar också på vikten av att ha en väl definierad testmetod för att 
automatiserade tester ska vara effektivt [HAM96][KIT95]. Verktyg som stödjer den befintliga 
processen kan också implementeras mycket smidigare [KIT95]. 
 
Vi kan alltså se att närvaron av en tydlig testmetod påverkar variabeln konsistens, att de krav 
man har är entydiga. Om man inte har kontroll över hur man testar kan man inte heller 
formulera vilka krav man ska ställa på ett verktyg. Detta är naturligtvis lika viktigt för 
variabeln relevans, om verktyget ska lösa de behov man har måste man veta vilka behov som 
man verkligen har. Detta kan endast åstadkommas med kontroll över den testmetod man 
använder. 
 
6.1.3 Kostnader 
Verktyg som automatiserar tester är en stor investering ur flera olika aspekter. Fallstudien 
visar också att ekonomi är en viktig faktor att ta hänsyn till. För några av de företag som har 
flera olika kunder, konsultföretag A och outsourcingföretaget, är det också en fråga om hur 
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man ska fördela kostnaderna för den investering som ett verktyg innebär. Det kan också vara 
svårt att visa hur en sådan investering nu, betalar sig på sikt. 
 
Hos IT-avdelning, processindustri är man osäker på vilken nytta ett verktyg kan ge gentemot 
vad det kan tänkas kosta både i pengar och i arbetsinsats. Om man utför få regressionstester, 
det vill säga testar om få testfall är det inte motiverat med en investering i verktyg som 
automatiserar tester. Det är precis vad Fewster menar när han säger att det är dyrare att 
automatisera ett testfall än att exekvera det manuellt en gång [FEW99]. 

6.2 Slutsatser 
De problem som finns med regressionstestning är alltför komplexa för att de enbart ska kunna 
lösas genom att införa verktyg som automatiserar dem, även om vi anser att de kan vara ett 
bra hjälpmedel. För detta krävs att man lägger ner tid på att analysera de behov man har för att 
kunna hitta rätt verktyg som matchar kraven. Kit föreslår till och med att det kan vara värt att 
ta in en utomstående konsult för att hitta rätt verktyg [KIT95]. 
 
Vi ser att en väl definierad testprocess är en viktig ingrediens för att möjliggöra en 
automatisering av testprocessen. Detta eftersom en väldefinierad testprocess ger större 
möjligheter att hitta verktyg som matchar den testmetod man har, och då slipper man anpassa 
sin metod efter verktyget. Detta finner vi också stöd för hos Hambling som menar att man 
först måste bestämma och implementera processen för att sedan leta efter verktyg som kan 
förbättra denna. Detta oavsett vilken process som ska automatiseras, testprocessen eller annan 
process[HAM96]. 
 
Vi ser också en stark påverkan från den systemutvecklingsmetod som används. Detta kan bero 
på att testmetoden har sitt ursprung i den systemutvecklingsmetod eller modell som man 
använder. Dustin visar också att för att nå en hög mognad i testprocessen måste man ha 
uppnått åtminstone samma mognad i systemutvecklingsprocessen. På så sätt påverkar 
systemutvecklingsmetoden möjligheterna att använda och behovet av verktyg [DUS99]. 
 
Något som vi också upptäckt under vårt arbete är att man inte kan rycka loss 
regressionstestningen från testprocessen eller testprocessen från systemutvecklingscykeln och 
förbättra kvaliteten på dessa för att få en bättre mjukvarukvalitet. Alla steg i 
utvecklingscykeln måste alla hålla hög kvalitet för att både testprocessen och resultatet, 
mjukvaran ska kunna få en god kvalitet. En dålig kravspecifikation leder till att man utvecklar 
och testar fel saker, dålig design gör det svårtestat och så vidare. 
 
Verktyg som programleverantörer erbjuder och som automatiserar testning är inte någon 
nyhet längre, de har funnits på marknaden några år. Ändå verkar det som de inte slagit igenom 
med någon större kraft hos företag som arbetar med systemutveckling. Kanske behövs det att 
någon går i bräschen och visar på vilka vinster som kan uppnås för att fler ska följa efter. 

6.3 Diskussion 
Vårt syfte med fallstudien var att undersöka varför företag inte använder verktyg som 
automatiserar regressionstester, i teorin hittade vi en möjlig faktor, variationer i system som 
utvecklas. I fallstudien fann vi att det även fanns ett antal andra och samverkande faktorer. På 
grund av detta borde vi kanske ha tittat på andra ingående variabler istället, men det var inget 
vi kunde förutse. Exempelvis skulle man kunna tänka sig att istället undersöka på vilket sätt 
som de enskilda systemutvecklingsmetoderna påverkar de behov och möjligheter företag har 
av att använda färdiga verktyg. 
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Ett annat sätt att fortsätta undersöka det här ämnet kan vara att ta reda på hur man som företag 
hittar ett verktyg som passar den systemutveckling man har och hur man implementerar ett 
verktyg på ett effektivt sätt. Det vore också intressant att följa upp en av de tidigare trådarna i 
vår uppsats och försöka hitta företag som använder testverktyg och undersöka hur de påverkar 
kvaliteten på test alternativt mjukvara. 
 
Något som också vore intressant att undersöka är hur de som utvecklat sina egna verktyg gått 
tillväga vid utveckling och implementering av sina verktyg. Särskilt med tanke på att de är så 
nöjda med sina verktyg. 
 
De olika verktygen möter de olika skillnaderna och behoven som företagen har på olika sätt. 
Det gäller att matcha den utvecklingsprocess man har mot ett motsvarande verktyg för att 
kunna optimera användningen och investeringen. Detta är ingen lätt uppgift med tanke på 
utbudet. Men med den otroliga mängd verktyg som finns på marknaden tycker vi att det borde 
finnas ett verktyg som passar alla och envar. Kanske borde man ta Dustin och Kits råd och 
anlita en utomstående expert när man gör sitt val. Det är utan tvekan så att det går att få 
avkastning på investeringen som ett verktyg för att automatisera tester utgör, både ekonomiskt 
och i besparing av tid. 
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Ordlista 
 
Delta, en förändring i en komponent inom gränserna för ett inkrement [BIN00]. 
 
Inkrement, en delmängd systemkomponenter som har liknande krav. Vanligtvis bygger ett 
inkrement på ett föregående [BIN00]. 
 
Inkrementell systemutveckling, att utveckla ett system genom att bygga självständiga 
versioner och sedan integrera dem. Varje version går igenom en fullständig utvecklingscykel 
[BIN00].  
 
Klass, en beskrivning av en samling objekt som delar samma attribut, operationer, relationer 
och semantik [JAC99].  
 
Klassdiagram, ett diagram som visar en samling klasser, gränssnitt, och kollaborationer och 
deras relationer. Klassdiagram visar den statiska designen av ett system [JAC99].  
 
Klient-server, ett system i lokala datanät som utnyttjar distribuerad datakraft [THO97].  
 
Komponent, en fysisk utbytbar del i ett system som anpassar sig till och tillhandahåller 
realiseringen av en samling gränssnitt [JAC99].  
 
Konfiguration, uppbyggnad. Avser det sätt på vilket en eller flera datorer är 
sammankopplade med sin pereferiutrustning och hur de är programmerade för att arbeta som 
ett datorsystem [NOR86].  
 
Outsourcing, begrepp som syftar på att ett företag lägger ut sin interna datadrift på ett 
utomstående företag [THO97].  
 
PROPS, en generell projektstyrningsmetod som kan användas för alla typer av projekt 
[FRO00]. 
 
Regression, tillbakagång, återgång [STO98].  
 
Regressionstest, test som utförs efter underhåll för att visa att systemet fortfarande har alla 
funktioner som krävdes innan underhållet [DIC96].  
 
RUP, The Rational Unified Process är en webbaserad systemutvecklingsprocess för 
konstruktion av mjukvara som utvecklats av företaget Rational [RAT01]. 
 
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] 
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Testprocess, en samling verktyg, metoder och vanor som används för att testa en 
mjukvaruprodukt [BIN00]. 
 
Testscipt, 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].  
 
Tillgänglighet, graden ett system eller komponent är funktionsduglig och åtkomlig för 
användning när det krävs [ENC94]. 
 
TTCN, står för Tree Tabular Combined Notation och är den enda standardiserade 
testnotationen som existerar. TTCN är en standardiserad formell notation där testscript relativt 
enkelt kan automatgenereras från den tidiga designen [WID99].  
 
Validering, processen att utvärdera ett system eller komponent under eller i slutet av 
utvecklingsprocessen för att bestämma om den uppfyller de specificerade kraven [ENC94].  
 
Verifiering, processen att utvärdera ett system eller komponent för att bestämma om 
produkter av en given utvecklingsfas tillfredställer de villkor som gavs i början av fasen 
[ENC94]. 
 
Återanvändning, att använda en befintlig mjukvarukomponent i ett nytt sammanhang, 
antingen i samma system eller i annat system [ENC94].  
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Bilaga 2  
Frågor vi vill ha svar på 
 
Allmänt angående testning 
Hur styrs testningen från företagsledningen/uppifrån? 
Finns det en standard/metod för hur (regressions)testning ska utföras på företaget? 
Finns det utrymme för/tillåts egna metoder för (regressions)testning ? 
Hur dokumenteras (regressions)testningen ? 
Finns det testmanagement? 
Hur är den i så fall utformad? 
Vad vilka faktorer styr testprocessen? 
Beskriv hur regressionstestprocessen går till 
 
Angående automatisering 
I vilken grad är automatisering av regressionstester införd? 
Vilka delar av regressionstestningen är automatiserad? 
Vad i regressionstestningen skulle du vilja automatisera? 
Använder alla sig av dessa (dessa de automatiserade delarna)? 
Vilka verktyg används för att automatisera regressionstesterna? 
Hur upplevs/känner man inför automatisering av (regressions)testning? 
 
Datorstöd/manuellt arbete? 
Hur mycket av arbetet med regressionstestning utförs manuellt? 
Vilka delar av regressionstestningen utförs manuellt och med verktyg/datastöd? 
Vilka verktyg/datorstöd används? 
Använder alla samma verktyg/datorstöd? 
Hur upplever/känner man inför datorstöd/manuellt arbete med (regressions)testning? 
 
Testplanering 
Hur mycket tid läggs ner på planering av (regressions)tester? 
När i planeringen påbörjas planeringen av (regressions)testning? 
Vem gör planeringen av (regressions)testningen? 
Vilka delar ingår i planeringen av (regressions)test? 
Hur dokumenteras (regressions)testplaneringen? 
Hur upplever/känner man inför testplaneringen? 
 
Omfattning 
Hur väl täcks programkoden in av testmetoden? 
Är det önskvärt att täcka in mer av programkoden? 
Hur upplever/känner man inför omfattningen av testningen? 
 
Tidsåtgång 
När anser man sig vara färdig med testningen? 
Finns det tid till att testa tills man anser sig vara färdig? 
Hur lång tid avsätts till (regressions)testning? 
Hur upplever/känner man inför avsättningen av tid (regressions)testning? 
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Återanvändning av testfall 
Fungerar återanvändning av (regressions)testfall med nuvarande metod? 
I så fall hur? 
Är det önskvärt att kunna återanvända fler (regressions)testfall? 
Hur upplever/känner man inför återanvändning av (regressions)testfall? 
 
Underhållsmässighet 
Är det lätt att underhålla (regressions)testsviter med nuvarande metod? 
Är det önskvärt att kunna underhålla (regressions) testsviter på ett enklare sätt? 
Hur upplever/känner man inför underhåll av testsviter? 
 
Återanvändning och testning 
Stöds återanvändning från ledningen på företaget? 
Om så finns stöd för utökad testning för att möjliggöra återanvändningen? 
Hur upplevs/känner man inför återanvändning? 
Hur upplevs/känner man inför återanvändning kopplat till testning? 
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Bilaga 3 
Några av de verktyg som finns på marknaden 
 
Rational ClearQuest, Rational Software 
Stödjer: Projekt, test, och kvalitets hantering 
Programspråk: Visual Basic Perl 
Operativsystem: Windows95, Windows98 NT, Sun, SunOS, Solaris, HP, HPUX, Win2000 
 
MesaVista, Mesa Systems International, Inc. 
Stödjer: Konfigurationshantering, felspårning, projekt och kvalitetshantering, granskningar 
och inspektioner 
Programspråk: XML 
Operativsystem: Windows 95, Windows98, Windows NT 
 
Aprobe, OC Systems, Inc. 
Stödjer: Kvalitetshantering testutveckling testexekvering  
Programspråk: C, C++, ADA 
Operativsystem: PC/Win95/98/NT / Sun/SunOS/Solaris / IBM/AIX / PC/Win 2000 / 
OS/390/MVS/VM 
 
AutoController, AutoTester, Inc 
Stödjer: Testexekvering 
Programspråk: Språkoberoende 
Operativsystem: PC/Win95/98/NT 
 
ChangeSynergy, Telelogic - Irvine, CA 
Stödjer: Konfigurationshantering och felspårning 
Programspråk: C++ / FORTRAN / Java / HTML / ASP / ADA / C / COBOL / Assembler / 
Visual Basic / XML / C# / Perl 
Operativsystem: Sun/SunOS/Solaris / IBM/AIX / PC/Win 2000 / Compaq Alpha/UNIX / Li-
nux 
 
DOORS RequireIT, Telelogic, Inc. 
Stödjer: Projekthantering, krav 
Programspråk: språkoberoende 
Operativsystem: PC/Win95/98/NT 
 
ActivePerl, ActiveState - Programming for the People 
Stödjer: Testutveckling, testexekvering, webbtest  
Programspråk: Språkoberoende 
Operativsystem: Sun/SunOS/Solaris/ PC/Win 2000 / PC/Win95/98/NT / Linux 
 
ATTOL Coverage, ATTOL Testware SA 
Stödjer: Mätning 
Programspråk: C / C++ / ADA 
Operativsystem: PC/Win95/98/NT / Sun/SunOS/Solaris / HP/HPUX / Compaq Alpha/UNIX 
/ IBM/AIX / Linux / PC/Win 2000 / Other Unix 
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Razor, Visible Systems Corporation 
Stödjer: Konfigurations- och kvalitetshantering och felspårning 
Programspråk: Språkoberoende 
Operativsystem: Sun/SunOS/Solaris / Compaq Alpha/UNIX / Linux / Other Unix / 
PC/Win95/98/NT / HP/HPUX / IBM/AIX / PC/Win 2000 
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