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Sammanfattning 

Test av mjukvara görs i syfte att se ifall systemet uppfyller specificerade krav samt för att 
hitta fel. Det är en viktig del i systemutveckling och involverar bland annat 
regressionstestning. Regressionstester utförs för att säkerställa att en ändring i systemet inte 
medför att andra delar i systemet påverkas negativt. 
 

Dokumenthanteringssystem hanterar ofta känslig data hos organisationer vilket ställer höga 
krav på säkerheten. Behörigheter i system måste därför testas noggrant för att säkerställa 
att data inte hamnar i fel händer. Dokumenthanteringssystem gör det möjligt för flera 
organisationer att samla sina resurser och kunskaper för att nå gemensamma mål. 
Gemensamma arbetsprocesser stöds med hjälp av arbetsflöden som innehåller ett antal 
olika tillstånd. Vid dessa olika tillstånd gäller olika behörigheter. När en behörighet ändras 
krävs regressionstester för att försäkra att ändringen inte har gjort inverkan på andra 
behörigheter. 
 

Denna studie har utförts som en kvalitativ fallstudie vars syfte var att beskriva utmaningar 
med regressionstestning av roller och behörigheter i arbetsflöden för dokument i 
dokumenthanteringssystem. Genom intervjuer och en observation så framkom det att stora 
utmaningar med dessa tester är att arbetsflödens tillstånd följer en förutbestämd sekvens. 
För att fullfölja denna sekvens så involveras en enorm mängd behörigheter som måste 
testas. Det ger ett mycket omfattande testarbete avseende bland annat tid och kostnad. 
 

Studien har riktat sig mot dokumenthanteringssystemet ProjectWise som förvaltas av 
Trafikverket. Beslutsunderlag togs fram för en teknisk lösning för automatiserad 
regressionstestning av roller och behörigheter i arbetsflöden åt ProjectWise. Utifrån en 



 

 
 

kravinsamling tillhandahölls beslutsunderlag som involverade Team Foundation Server (TFS), 
Coded UI och en nyckelordsdriven testmetod som en teknisk lösning. 
 

Slutligen jämfördes vilka skillnader den tekniska lösningen kan utgöra mot manuell testning. 
Utifrån litteratur, dokumentstudie och förstahandserfarenheter visade sig 
testautomatisering kunna utgöra skillnader inom ett antal identifierade problemområden, 
bland annat tid och kostnad. 
  



 

 
 

EXAMENSARBETE, 
Grundnivå 2 i Informatik 
 
 
 

Subject  Reg number Extent 

Informatics, Undergraduate level 2  15 ects 
Names  Month/Year  
Fredrik Ograhn  June 2016 

August Wande  Supervisor: Ulrika Artursson Wissa 

  Examiner: Mathias Hatakka 

Company/Department  Supervitor at the company/department 

Trafikverket Anton W Krogars 
Title    
Automatiserade regressionstester avseende arbetsflöden och 
behörigheter i ProjectWise. 
 

   

Keywords    
Workflows, permissions, roles, regression test, test automation, 
document management system, keyword driven testing, Coded 
UI, TFS. 

   

 
Abstract 

Software testing is done in order to see whether the system meets specified requirements 
and to find bugs. It is an important part of system development and involves, among other 
things, regression testing. Regression tests are performed to ensure that a change in the 
system does not affect other parts of the system adversely.  
 

Document management systems often deals with sensitive data for organizations, which 
place high demands on safety. Permissions in the system has to be tested thoroughly to 
ensure that data does not fall into the wrong hands. Document management systems make 
it possible for organizations to pool their resources and knowledge together to achieve 
common goals. Common work processes are supported through workflows that contains a 
variety of states. These different permissions apply to different states. When a permission 
changes regression tests are required to ensure that the changes has not made an impact on 
other permissions.  
 

This study was conducted as a qualitative case study whose purpose was to describe the 
challenges of regression testing of roles and permissions in document workflows in a 
document management system. Through interviews and an observation it emerged that the 
major challenges of these tests is that workflow states follow a predetermined sequence. To 
complete this sequence, a huge amount of permissions must be tested. This provides a very 
extensive test work that is time consuming and costly.  
 

The study was directed toward the document management system ProjectWise, managed 
by Trafikverket. Supporting documentation for decision making was produced for a technical 



 

 
 

solution for automated regression testing of roles and permissions in workflows for 
ProjectWise. Based on a requirement gathering decision-making was provided that involved 
the Team Foundation Server (TFS), Coded UI and a keyword-driven test method for a 
technical solution. Finally, a comparison was made of differences in the technical solution 
versus today's manual testing. Based on literature, document studies and first hand 
experiences, test automation provides differences in a number of problem areas, including 
time and cost.  
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Definitionslista 

 

Begrepp Förklaring 

Coded UI och Coded 
UI Test Builder 

Verktyget Coded UI i Visual Studio är användbart för att skapa helt 
automatiserade tester för validering av funktionalitet och beteende av 
en applikations användargränssnitt (Nagarani & 
VenkataRamanaChary, 2012).  
Coded UI Test Builder kan användas för att lägga till 
gränssnittskomponenter till ett test, eller för att generera kod för en 
valideringsmetod som använder ett påstående för en 
gränssnittskomponent (Use UI Automation To Test Your Code, u.å.). 

Datakälla En datakälla är en instans av en konfiguration (se konfiguration) för 
lagring och hantering av informationsentiteter. 

Desktopklient Med en desktopklient avses i studien sådan programvara som är 
installerad på användarens dator. Begreppet involverar alltså bland 
annat inte webbapplikationer. 

Konfiguration En konfiguration syftar i denna studie till en sammanställning av 
behörigheter, struktur, arbetsflöden och inställningar för att passa en 
viss typ av projekt. Konfigurationer används som en mall när nya 
datakällor skapas. 

Progressivitet Progressivitet kopplas i denna studie ofta till test. Med progressiva 
tester avses tester som bygger på varandra där exempelvis ett testfall 
förutsätter att ett annat testfall genomförs innan testfallet i fråga kan 
genomföras. 

Stacktrace Buggrapporter innehåller ofta stacktrace-information vilket kan ge en 
direkt koppling till eventuellt felaktiga filer. De flesta rapporter 
innehåller även en beskrivning av buggen (Wong, 2014). 

Standardsystem En paketerad systemlösning vars idé är att flera företag ska kunna 
utnyttja samma system istället för att skapa ett eget för samma 
ändamål (Elmquist, 2002). 

Teknisk lösning En lösning som möjliggör skapandet och exekveringen av 
automatiserade tester. Till exempel testramverk och testverktyg. 

Testförutsättningar Detta begrepp syftar i denna studie till förutsättningar som krävs för 
att genomföra tester. Det kan handla om det testdata som kan 
krävas, exempelvis användarnamn och lösenord för inloggning. En 
testförutsättning kan även vara att en databas måste återställas inför 
varje test. 

Testprocess En process med sammanhängande aktiviteter i allt från planering till 
avslutning av test (Eriksson, 2008, s.382). 

Testskript Ett automatiserat testfall som har skapats med testverktyg (Eriksson, 
2008, s.382). 



 

 
 

Testverktyg Excel och Word kan användas som testverktyg för att effektivisera 
testarbetet (Eriksson, 2008, s.312). Testverktyg kan även användas 
för automatisering och exekvering av tester (Eriksson, 2008, s.289).  

TFS TFS är en samarbetsplattform som hanterar allt från planering och 
utveckling till test och driftsättning (Bableshwar, 2015). 

Täckningsgrad Täckningsgrad (eller kodtäckning) är ett sätt att bedöma kvalitet på 
testfall genom mätning av mängden programkod som används i det 
testade systemet när testfall genomförs (Eriksson, 2008, s.241).  

Visual Studio Visual Studio är ett utvecklingsverktyg för att bygga 
webbapplikationer, Windows-applikationer och mobilapplikationer. 
Coded UI (se Coded UI) är en del i Visual Studio. Visual Studio finns i 
flera olika versioner. ( Powers & Snell, 2015).  
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1 Inledning 
 
Kapitlet beskriver bakgrunden till examensarbetet, samarbetspartner, problemformulering 
som formats utifrån bakgrunden och som lett till forskningsfrågor och syfte. Avgränsning och 
tidigare forskning presenteras också i kapitlet. 
 

1.1 Bakgrund 

Mjukvara måste testas för att få förtroende för att allting kommer att fungera som det ska i 
sin avsedda miljö. Mjukvarutester måste effektivt kunna hitta de defekter som finns i 
systemet. Men testning ska också vara tidseffektiv och testerna ska utföras så fort och billigt 
som möjligt (Fewster & Graham, 1999). Detta kan dock vara svårt att uppnå med manuella 
tester då de enligt Persson och Yilmaztürk (2004) kan ses som både tidskrävande och 
kostsamma.  
 

Regressionstester är repetitiva tester som utförs för att verifiera att tidigare fungerande 
mjukvara fortfarande fungerar efter att nya ändringar har införts (Radatz, Geraci & Katki, 
1990, s.64). Repetitiva tester är många gånger logiska att automatisera för att spara både tid 
och pengar, därav är automatiserad regressionstestning önskvärd i många verksamheter. 
Medan automatiserade tester körs så kan testarna ägna sig åt mer nyttiga saker (Randhawa 
& Pandey, 2006). 
 

Att utveckla automatiserade tester kan ses som en stor investering (Nagarani & 
VenkataRamanaChary, 2012). När automatiserade tester väl är implementerade så är de 
generellt sett även mycket mer ekonomiska. Kostnaderna för att köra testerna blir bara en 
bråkdel av ansträngningen för att utföra dem manuellt. Däremot kostar automatiserade 
tester vanligtvis mer att skapa och underhålla (Fewster & Graham, 1999).  
 

Många organisationer samlas för att samarbeta och samlar sina resurser och kompetenser 
gemensamt för att nå gemensamma mål (Elkandoussi, Elbakkali, 2014). Därav ökar 
användningen av digital dokumenthantering och bearbetning. Traditionella arbetsflöden av 
pappersform ersätts av elektroniska arbetsflöden för digitala dokument. Dessa arbetsflöden 
kräver ofta flera signaturer som ska läggas till handlingarna för godkännande (Brooke, Paige, 
Power, 2010). 
 

I system som hanterar arbetsflöden som delas mellan flera verksamheter så är kontroll av 
behörigheter fortfarande en stor utmaning för att garantera säker och pålitlig överföring av 
data. Sådana samarbetsplattformar är mycket sårbara för säkerhetshot, särskilt för 
konfidentiell och känslig data. Verksamheter bör därför ta hänsyn till de säkerhetsbehov och 
särskilt de som är relaterade till kontroll av behörigheter. (Elkandoussi, Elbakkali, 2014). Nu 
för tiden finns det ett stort behov av att säkerställa att information kan utbytas på ett säkert 
sätt mellan olika plattformar (Bertolino et al., 2013). Verifiering av att behörigheter i system 
håller en önskad nivå på säkerheten är ett viktigt problem (Jayaraman et al., 2011). 
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1.2 Samarbetspartner 

Den statliga förvaltningsmyndigheten Trafikverket är samarbetspartnern för denna studie. 
Trafikverket ansvarar för den övergripande långsiktiga infrastrukturplaneringen av väg-, 
järnvägs-, sjö- och lufttransporten. Deras uppgift inkluderar även konstruktionen och 
underhållet av statliga vägar och järnvägar (Trafikverket, u.å.). 
 

Trafikverket leder många stora projekt där flera olika organisationer samarbetar över en lång 
tid. Därav krävs det en strukturerad samarbetsplattform som samlar, delar och hanterar 
dokument mellan parter på ett säkert sätt över en lång tid. 
 

På Trafikverket finns det därför en avdelning som kallas för ProjectWise-förvaltningen. De 
ansvarar för förvaltningen av ett inköpt standardsystem (se definitionslista) som heter 
ProjectWise. ProjectWise är ett IT-system som stödjer gemensamma arbetsprocesser, 
informationshantering och dokumenthantering (ProjectWise/IDA i Trafikverket, 2016). 
 

ProjectWise-förvaltningens uppgift är till stor del att utföra ändringar i systemets 
konfiguration (se definitionslista). Konfigurationsändringarna berör ofta systemets roller, 
behörigheter och arbetsflöden. Dessa behörigheter specificerar bland annat läs- och 
skrivrättigheter hos resurser såsom dokument i systemet. Förvaltningen av dessa 
behörigheter är en kritisk del i säkerheten hos dokument som upphandlingar, 
konstruktionsplaner och anläggningsplaner som endast vissa angivna användare ska ha 
åtkomst till.  
 

Varje dokument har ett arbetsflöde. Arbetsflödena innehåller ett antal tillstånd och för varje 
tillstånd så gäller olika behörigheter. De olika tillstånden motsvarar olika steg i ett 
dokumentens livscykel där ett dokument ska gå igenom ett antal granskningar. Slutligen når 
dokumentet det sista tillståndet som anger att dokumentet är publicerat. 
 

1.3 Problemformulering 

I ProjectWise utförs i dagsläget manuella regressionstester för att säkerställa att en 
konfigurationsändring inte medför att andra delar i systemet påverkas negativt. Man vill 
säkerställa att systemets användare har tillgång till rätt saker och inte får åtkomst till 
känsliga dokument. Det vill säga att se till att roller och behörigheter inte har konfigurerats 
inkorrekt. Roller och behörigheter är nära relaterade till de arbetsflöden som finns för olika 
dokument och tar i dagsläget för lång tid att utföra. Testerna täcker inte heller all 
funktionalitet som finns i systemet.  
 

Om felaktig konfiguration av behörigheter släpps till användarna så kan det ge stora 
konsekvenser ute i verksamheter men även för ProjectWise-förvaltningen. Därav finns ett 
behov av att automatisera dessa regressionstester. 
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1.4 Frågeställning 

Problemformuleringen leder till följande tre forskningsfrågor: 
 

Vilka utmaningar finns med regressionstestning av roller och behörigheter i arbetsflöden för 
dokument i ett dokumenthanteringssystem? 

 

Hur kan en teknisk lösning för automatiserad regressionstestning av roller och behörigheter i 
arbetsflöden för dokument utformas för ProjectWise? 

 

Vilka skillnader kan en teknisk lösning för automatiserad regressionstestning utgöra för 
testarbetet mot den nuvarande manuella testningen av ProjectWise? 
 

1.5 Syfte 

Studien utförs för att beskriva de utmaningar som finns med regressionstestning av roller 
och behörigheter i ett arbetsflöde för dokument i ett dokumenthanteringssystem. 
Beslutsunderlag skall även tillhandahållas som stöd för hur en teknisk lösning för 
automatiserad regressionstestning kan utformas. Utmaningarna identifierades för att sedan 
kunna utvärdera vilka skillnader den tekniska lösningen kan utgöra vid test av arbetsflöden 
och behörigheter. 
 

1.6 Avgränsning 

Införandet av nya verktyg på Trafikverket innebär en tidskrävande process. Därav avgränsar 
sig studien till att endast inkludera verktyg som finns på Trafikverket i dagsläget vilka är 
Visual Studio(se definitionslista) och Team Foundation Server (TFS) (se definitionslista). 
Studien riktar sig mot gränssnittstest på desktopklienter (se definitionslista) med fokus på 
regressionstest.  
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2 Teori 
 
I det här kapitlet beskrivs teori som samlats in via litteraturen för att ge en bakgrund till 
centrala områden som behandlas i studien. Här beskrivs områden som test, 
dokumenthanteringssystem, arbetsflöden och behörigheter. 
 

2.1 Test 

I avsnittet beskrivs olika delar som rör testning mer specifikt då dessa är centrala delar i 
studien. 
 

2.1.1 Manuell testning 

Testning innebär att man exekverar en programvara i syfte att se om den uppfyller de 
specificerade kraven samt för att hitta fel (Eriksson, 2008, s.17). Mjukvara måste testas för 
att få förtroende för att det kommer att fungera som det ska i sin avsedda miljö (Fewster & 
Graham, 1999). 
 

Ett lyckat genomförande av testarbetet kan innebära att användare av systemet får det 
system som de har önskat sig. Testning kan medföra positiva effekter som att 
supportkostnader minskar medan ett misslyckat testarbete kan innebära att system 
levereras senare än förväntat. Ett misslyckat testarbete kan även betyda att systemets 
användare hittar felen i stället för testarna. Felrättningar resulterar ofta i nya fel i andra 
delar av systemet. Ju senare i testningen fel hittas ju större risk är det att felen inte hinner 
åtgärdas eftersom att felrättningar inte alltid lyckas. (Eriksson, 2008, s.17). Enligt Persson 
och Yilmaztürk (2004) kan manuell testning ses som både tidskrävande och kostsam. 
 

2.1.2 Automatiserad testning 

Eriksson (2008, s.371) beskriver automatisering som processen att skriva testprogram som 
utför teststeg och kontrollerar resultatet. Enligt Tahat et al. (2001) är testning av mjukvara 
en mödosam och dyr process, speciellt vid omfattande regressionstestning. För att minska 
tid och ansträngning spenderad på testning och omtestning av mjukvara så investerar många 
verksamheter i verktyg för att kunna automatisera tester. Automatisering har visat sig vara 
ett effektivt sätt att reducera kostnader och minska ledtider. (Tahat et al., 2001).  
 
Automatiserad testning kan dock vara kostsam vid automatisering av progressiva tester (se 
definitionslista) eller när de automatiserade testerna endast exekveras ett fåtal gånger 
(Persson & Yilmaztürk, 2004). Enligt Fewster & Graham (1999) kostar automatiserade tester 
vanligtvis mer att skapa och underhålla. När en viss uppsättning av tester däremot är 
repetitiva så är det mer logiskt att automatisera testerna och dra nytta av automatisk 
exekvering av tester som inte kräver någon övervakning. (Randhawa & Pandey, 2006). 
 

Testskript (se definitionslista) behöver ibland köras med olika testdata (se 
testförutsättningar i definitionslistan). Att automatisera endast ett testskript och köra 
samma testskript med olika testdata gör att ansträngningen blir mycket mindre mot att göra 
det flera gånger manuellt (Randhawa & Pandey, 2006). 
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Testautomatiserare är personer som är ansvariga för att skriva testskript for automatisering. 
Utvecklare som har implementerat systemet som tester ska utföras på är oftast enligt 
Laukkanen (2006, s.40) de bästa kandidaterna för rollen som testautomatiserare. De har 
både kunskaper i programmering och känner till systemet väl. Nagarani & 
VenkataRamanaChary (2012) skriver att eftersom personalkostnader och tidsbrist är 
markanta begräsningar för testprocessen (se definitionslista) kan det ses som en stor 
investering att utveckla automatiserade tester. De kan öka täckningsgraden (se 
definitionslista), samtidigt som man har lika mycket eller rent av mindre testpersonal. 
 

2.1.3 Regressionstestning 

Regressionstestning definieras av Eriksson (2008, s.379) enligt följande: “Testaktivitet som 
utförs vid varje ny leverans av systemet för att upptäcka följdfel som tillkommit (eller blivit 
blottlagda) vid rättning av fel”. Enligt Radatz, Geraci & Katki (1990, s.64) så handlar 
regressionstestning om att göra repetitiva tester för att verifiera att tidigare fungerade 
mjukvara fortfarande fungerar efter att ändringar utförts. Det vill säga att ändringarna som 
gjorts inte har skapat några fel eller brister i mjukvaran. 
 

Enligt Eriksson (2008, s.71) leder ungefär var tredje ändring till ett följdfel, därför räcker det 
inte med att bara testa ändrad kod. Mängden regressionstester varierar och är beroende av 
vilka risker ändringen är förknippad med, storleken på systemet och storleken på ändringen. 
Regressionstestning är en väldigt viktig del i testning, men det kan även vara en väldigt dyr 
sådan (Schwartz & Do, 2016, s. 61). 
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2.1.4 Testfall 

“Ett testfall är en beskrivning av data eller en situation som exekverar systemet i syfte att 
testa en särskild egenskap” (Eriksson, 2008, s.124). Enligt Fewster och Graham (1990) så är 
kanske den viktigaste egenskapen för ett testfall dess effektivitet avseende att upptäcka fel. 
 

Ett exempel på ett testfall är enligt Eriksson (2008, s.124) att “spara kund”, där fallet 
utvärderar om programmet kan spara kunder. Testdata i exemplet är kundens namn “Ulf 
Eriksson”. Delar eller “fält” i testfall varierar, men några av de viktigaste är de i exemplet 
nedan (se figur 1). 
 

ID 14 

Rubrik Spara kund 

Förberedelser  Logga in med säljarbehörighet 

Teststeg Välj kundmodulen. 
Ange kunduppgifter. 
Klicka på knappen “Spara”. 

Förväntat 
resultat 

Ett meddelande visas i programmets statusrad. Meddelandet lyder: 
“Kunden är sparad.” 

Figur 1 Exempel på testfall från Eriksson (2008, s.124). 

 

2.2 Nyckelordsdriven testmetod 

I enkla testskript är testdata inbäddad i skripten. Detta kan leda till problem när testdata ska 
uppdateras eftersom det kräver programmeringskunskaper för att editera testskripten som 
inte alla testare kanske har. När testdata är inbäddad i testskripten kan problem dyka upp 
när liknande testskript skapas. Om det sker en ändring i systemet som ska testas kan då ett 
flertal testskript behöva uppdateras. (Laukkanen, 2006). Vid både datadriven och 
nyckelordsdriven testning så separeras därav data från testskripten för att underlätta 
underhållet och utvidgning av testerna. Data kan med dessa metoder lagras i bland annat 
kalkylark eller en databas beroende på datakomplexiteten (Randhawa & Pandey, 2006). 
Testare och andra eventuellt mindre tekniskt kunniga personer kan då med hjälp av dessa 
testmetoder enklare underhålla testdata utan att kräva några programmeringskunskaper 
(Laukkanen, 2006; Randhawa & Pandey, 2006). 
 

Nyckelordsdriven testning (en. keyword-driven testing) är enligt Hametner, Winkler & Zoitl 
(2012) samt Randhawa & Pandey (2006) en senare generation av det som kallas för 
datadriven testning. Laukkanen (2006, s31, s.89) anser att datadriven testning är bra, men 
att nyckelordsdriven fungerar bättre eftersom det kan användas på ett datadrivet sätt om 
det skulle behövas. Det gör det enklare för personer utan programmeringskunskaper att 
skapa nya tester. Ett nyckelordsdrivet tillvägagångsätt kan dock leda till att testfallen blir 
längre och mer komplexa än att använda ett datadrivet tillvägagångsätt (Laukkanen, 2006, 
s.31). 
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Garg, Singhal & Bansal (2015) beskriver nyckelordsdriven testning som en automatiserad 
testprocess och att det är en avgörande strategi i dagens scenarion. De nämner vidare att 
nyckelord utför specifika funktioner i testet. Enligt Randhawa & Pandey (2006) så 
representerar nyckelord de teststeg inom testfall vilket generellt sett är en händelse eller 
aktivitet. De påstår att data är frivillig att fylla i tillsammans med nyckelord och kan vara 
specifik testfallsdata eller förväntade resultat. 
 

Tabellen nedan beskriver exempel på nyckelord som kan användas vid test. Nyckelorden 
representerar teststeg i ett testfall och är avsedda att utföra en inloggning på en webbplats 
(se figur 2). 
 

Nyckelord Beskrivning 

Browser Detta nyckelord används för att öppna en webbläsare, exempelvis 
Firefox. 

applicationURL Det här nyckelordet används för att gå till applikationens webbadress. 

inp_userName Nyckelordet används för att skriva in användarnamn. 

inp_password Används för att skriva in lösenord. 

btn_login Används för att slutföra inloggningen. 

Figur 2 - Exempel på nyckelord med beskrivning. Ursprunglig källa: Garg, Singhal & Bansal 
(2015). 

 
Användbarhet är alltid en subjektiv fråga, men enligt Laukkanen (2006, s.87) så är det enkelt 
skapa testfall och ganska enkelt att skapa nyckelord i ett nyckelordsdriven test. Laukkanen 
säger även att genom att separera testdata från testskript förbättras underhållningen av 
både koden och testfallen. 
 

En begränsning av flexibiliteten för en nyckelordsdriven testmetod är enligt Laukkanen 
(2006) att uppsättning och återställning metoder av testmiljön måste hanteras separat. 
Ändring av uppsättning och återställning metoderna kräver editering av kod vilket går emot 
idén med att testare ska kunna skapa testfall utifrån enbart testdata. Användning 
av nyckelord för återställning av testmiljö fungerar inte speciellt bra, eftersom ifall ett test 
misslyckas så kanske inte nyckelordet för återställning körs (Laukkanen, 2006).  
 
Nyckelordsdrivna testmetoder använder sig av externa källor för att lagra testdata och 
nyckelord. Nyckelorden används som direktiv och berättar vad som ska göras med testdata. 
Testare kan sedan använda nyckelord för att fritt skapa testfall. (Laukkanen, 2006). 
Figuren nedan illustrerar hur en nyckelordsdriven testdatafil kan se ut. Nyckelorden är bland 
annat Input, Push och Check. Nyckelorden använder i detta fall argument som används för 
utföra operationer mot en miniräknare. I exemplet görs bland annat beräkningen ett plus två 
är lika med tre, där tre är det förväntade resultatet av testfallet (se figur 3). 
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Figur 3 - Exempel på en nyckelordsdriven testdatafil. Källa: Laukkanen (2006). 

2.3 Dokumenthanteringssystem 

Ett elektroniskt dokumenthanteringssystem är mjukvara som kan definieras enligt följande: 
“The application of technology to save paper, speed up communications, and increase the 
productivity of business” (Aaber et al., 2014, s.1058). Dokumenthanteringssystem har 
kontroll över livscykeln av dokument i en organisation - hur de skapas, granskas, publiceras 
och hur de slutligen omhändertas eller behålls (Aaber et al., 2014). 
 

Dokumenthanteringssystem kan bland annat innehålla en lagringsplats där dokument kan 
lagras. I ett typiskt dokumenthanteringssystem kan man även lägga till, hämta och söka 
dokument på olika vis. En fördel med dokumenthanteringssystem är att dokument enklare 
kan lagras på ett strukturerat vid med hjälp av gruppering i form av mappar och dylikt. 
Dokumenthanteringssystem kan potentiellt öka arbetseffektivitet, minska antalet anställda 
som behövs i en verksamhet och förbättra verksamheters service. (Yatin et al., 2015). 
 

2.3.1 ProjectWise som standardprodukt 

ProjectWise är skapat för att förbättra projektresultat genom att integrera människor, data 
och processer genom ett projekts livscykel. Systemet möjliggör delning av 
projektinformation med säkerhet och mobilitet (Bentley, u.å.). 
 

ProjectWise släpptes första gången 1997. Det släpptes då som ett 
dokumenthanteringssystem för ingenjörer. Sedan dess har systemet utvecklats till en 
företagsskalig, virtuell och omfattande projektlevereringslösning. ProjectWise är en 
plattform för samarbete och innehållshantering som stödjer olika arbetsprocesser. (Bentley, 
u.å.). 
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2.4 Behörigheter 

Behörigheter definierar villkor för huruvida åtkomst till resurser (så som dokument) kan 
beviljas och till vem (Xu et al., 2012). 
 

Ett viktigt krav i många informationshanteringssystem är att skydda data och resurser mot 
obehörig exponering och obehörig eller felaktig modifikation. Man vill även försäkra sig om 
att berättigade användare har tillgång till rätt data. Att upprätthålla säkerhet kräver därför 
att åtkomst till ett system och dess resurser kan hållas under kontrolleras och att all, samt 
endast auktoriserad åtkomst kan äga rum. (Samarati & Di Vimercati, 2001).  
 

Ett problem vid testning av behörigheter är ofta att de är relaterade till varandra. Till 
exempel vid testning av ett bibliotekshanteringssystem vid utlåning och retur av böcker är en 
förutsättning för att testa retur av en bok att boken är utlånad. Att testa låna och returnera 
individuellt leder till dubbla tester eftersom testning av returaktiviteten typiskt sett 
involverar en låneaktivitet. Dessutom är det svårt att täcka alla interaktioner mellan 
behörigheter genom att testa dem individuellt. (Xu et al., 2012). 
 

2.5 Arbetsflöden 

Arbetsflöden definieras av Brooke, Paige & Power (2010) som en process av distinkta steg. 
De antyder att arbetsflöden kan involvera ett eller flera dokument som bearbetas av en eller 
flera aktörer. Dokumenten kopieras och skickas mellan olika aktörer på det sätt som krävs 
för att uppnå målet med arbetsflödet.  
 

En upphandlingsprocess är ett exempel på ett arbetsflöde. I ett sådant flöde så kan en 
begäran göras av en viss aktör. Denna begäran kan dock behöva godkännas av ett antal 
andra aktörer innan det går vidare (Brooke, Paige & Power, 2010).  
 

Fysiska dokument i ett arbetsflöde kan behöva signeras för att påvisa överensstämmelse 
med verksamhetsregler eller juridiska ramverk. Liknande mekanismer krävs för digitala 
arbetsflöden, exempelvis för att bifoga signaturer i dokument och delar av dokument för 
godkännande (Brooke, Paige & Power, 2010). 
 

I system som hanterar arbetsflöden som delas mellan flera verksamheter är kontroll av 
behörigheter fortfarande en stor utmaning för att garantera säker och pålitlig överföring av 
data. Samarbetsplattformar är mycket sårbara för säkerhetshot, särskilt hos konfidentiell 
och känslig data. Verksamheter bör därför ta hänsyn till dessa säkerhetsbehov och särskilt de 
som är relaterade till behörighetskontroll. (Elkandoussi & Elbakkali, 2014). 
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3 Metod 
 
Det här kapitlet går igenom metoder för insamling av data och tillvägagångssätt för att 
uppnå syftet med arbetet. Här beskrivs forskningsprocessen för arbetet, litteraturstudie, val 
av strategi, datainsamling, genomförande och dataanalysmetoder. 

3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudier görs bland annat för att placera forskarens studie i kontext till vad som 
redan har publicerats (Oates, 2005, s.72). Litteraturstudiens har genomförts för att samla in 
relevanta vetenskapliga källor för studien. Litteraturstudien har även bidragit till att skapa 
bättre förståelse inom det studerade området för forskarna såväl som för läsarna. Utöver 
detta så har litteraturen använts för att förankra och jämföra insamlad data i analyskapitlet. 
Genom litteraturstudien har även kategorier identifierats för att kategorisera de frågor som 
ställdes under intervjuerna. 
 

Litteraturstudien byggde på sökningar efter vetenskapliga artiklar och information på 
internet som stöd för forskningsstudien. Sökningarna har främst skett via webbsidorna 
Google Scholar, IEEE Xplore, Diva Portal, Google, samt i sökverktyget Summon via Högskolan 
Dalarnas webbsida. De flesta sökningarna har gjorts på engelska för att få ett bredare spann 
av resultat. Några av de vanligare sökorden för denna studie har varit: automated testing, 
automated regression testing, automated testing framework, automated test tools, access 
control, testing access control, software test authorizations, document workflows, TFS 
automated testing, Coded UI, RBAC, Keyword driven, document management system, DMS. 
 

Artiklarna har granskats genom att bland annat studera trovärdighet och tillförlitlighet hos: 

 Författaren 

 Utgivare och förlag 

 Utgivningsår 

 Referenser 
 

Utöver dessa punkter ansåg forskarna även att det är viktigt att studera själva innehållet på 
ett kritiskt vis. Man bör granska språket i litteraturen men även dess relevans till ämnet. 
Backward search har utförts, det vill säga att man granskar artiklars referenser för att 
komma åt andra artiklar inom ämnet. Detta för att på ett varierat sätt hitta nya relevanta 
artiklar inom ämnet. Sökningarna på bland annat titel och nyare utgivningsår har utförts där 
det ansågs lämpligt för att lättare hitta relevanta artiklar. 
 

3.2 Forskningsstrategi 

I begynnelsen av arbetet så övervägdes Design and Creation som forskningsstrategi. Design 
and Creation är enligt Oates (2005, s.108) är en strategi som många gånger fokuserar på att 
utveckla nya IT-produkter, även kallade artefakt. Typer av IT-artefakt kan vara modeller, 
metoder eller instanser av fungerande system (Oates, 2005, s.108). Denna strategi valdes 
bort eftersom att forskarna ansåg att en artefakt inte skulle ge ett tillfredställande bidrag då 
en testautomatisering i detta fall är väldigt omfattande. En kartläggning av utmaningar med 
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testningen ansågs vara av större nytta då forskarna utifrån detta ansåg sig kunna ge ett 
bättre och mer beskrivande beslutsunderlag.  
 

Denna studie grundade sig på en möjlighet att studera testning av roller och behörigheter i 
arbetsflöden i dokumenthanteringssystemet ProjectWise på Trafikverket. Därav kändes en 
deskriptiv fallstudie mer lämplig än Design and Creation. Mycket eftersom att en deskriptiv 
fallstudie fokuserar på att göra en detaljerad analys av ett visst fenomen och dess kontext 
(Oates, 2005, s. 143). Arbetet har utförts under tio veckor och har studerat ett nutida fall.  
 

Fallstudier är passande för forskning kring utveckling, implementation och pågående 
användning av IT-system. Detta eftersom fallstudier gör det möjligt för forskare att studera 
många olika faktorer och dess relationer med hjälp av flera olika datakällor och 
datainsamlingsmetoder (Oates, 2005, s.142). Då studien riktades mot att utforska området i 
fråga på djupet så har det utförts i form av en fallstudie. 
 

Vissa personer kritiserar fallstudier för att de producerar kunskap som endast är relaterad till 
det fall som studeras. Det går dock att generera bredare slutsatser som är relevanta utöver 
själva fallet, kallat generalisering. Även fast vissa faktorer i fallet är unika så återfinns typiskt 
sett en del faktorer även i andra fall. Generalisering kan därför göras i den utsträckningen att 
det valda fallet är typiskt för andra fall (Oates, 2005, s.145).  
 

3.3 Datainsamling 

Intervjuer och observationer bidrar med primärdata vilket innebär information som tagits 
fram specifikt för studien i fråga. Litteratursökningar och dokumentstudier ger däremot 
tillgång till sekundärdata (Björklund & Paulsson, 2012). I detta avsnitt beskrivs det 
tillvägagångssätt som användes för insamling av primärdata genom 
förstahandserfarenheter, intervjuer, observation samt sekundärdata genom en 
dokumentstudie. 
 

3.3.1 Dokument 

Dokument är en alternativ datainsamling utöver intervjuer, observationer och frågeformulär. 
Enligt Oates (2005, s.234) finns det två olika typer av dokument, hittade dokument och 
genererade dokument. Hittade dokument är dokument som existerade redan innan studien. 
Den andra typen är genererade dokument som tagits fram enbart i syfte för studien och 
skulle inte existera om studien inte utförts. Med dokumentstudier kan man på ett enkelt sätt 
erhålla relevant data på ett billigt och bekvämt vis. Däremot så samlas och analyseras 
sekundärdata ursprungligen oftast i ett annat syfte och kan eventuellt lämpa sig dåligt för 
andra studiers forskningsfrågor (Oates, 2005, s.241). 
 

De dokument som har använts i denna studie faller under det som ovan kallas för hittade 
dokument. För att på ett smidigt sätt samla in och kunna presentera relevant data som är 
direkt kopplad till ProjectWise-förvaltningen så har forskarna tagit del av interna dokument. 
Dokumenten innefattar bland annat en användarmanual för systemets grundläggande 
funktioner samt en beskrivning av ProjectWise samt dess förvaltning på Trafikverket. 
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Dokumenten har använts i syfte att beskriva systemet i sig men även ProjectWise-
förvaltningen. 
 

Utöver de dokument som är direkt riktade mot ProjectWise så gjordes även en 
dokumentstudie av Team Foundation Server (TFS). Dokumenten riktade mot TFS kom främst 
från Microsofts egen dokumentation kring produkten som finns tillgänglig för allmänheten. 
TFS studerades med utgångspunkt från de krav som samlades in under kravinsamlingen i 
syfte att se huruvida dessa krav kan uppfyllas med denna produkt. 
 

3.3.2 Förstahandserfarenheter 

Förstahandserfarenheter innefattar de första erfarenheterna som forskarna har skapat sig 
inom det specifika fallet. Det data som framkommit genom detta benämns som 
förstahandserfarenheter. Data som genererats är primärdata, det är alltså framtaget för just 
denna studie. 
 

Forskarna deltog i en föreläsning med en arkitekt och en praktisk genomgång av ProjectWise 
med en utvecklare. Under dessa två tillfällen fick forskarna en introducerande förståelse för 
hur systemet fungerar och hur förvaltningen arbetar. Systemets övergripande delar 
förklarades och illustrerades. De gav en grund till att förstå och beskriva hur datakällor, 
arbetsflöden och behörigheter fungerar i ProjectWise. Eftersom att dokumentationen kring 
ProjectWise på Trafikverket var bristfällig så användes dessa erfarenheter som en del i 
beskrivningen av systemet.  
 

Forskarna bekantade sig även med ProjectWise och utforskade möjligheterna till att 
automatisera tester via gränssnittet. Detta gjordes genom att använda sig av de 
grundläggande funktionerna i systemet, som att till exempel skapa nya dokument. För att se 
huruvida det går att automatisera tester genom systemets gränssnitt så användes verktyget 
Coded UI Test Builder (se definitionslista) som tillhandahålls via Visual Studio. Detta verktyg 
finns bland annat för att kunna identifiera unika komponenter i gränssnittet så som knappar 
och textfält. Identifiering av komponenter sker vanligtvis genom klassnamn, id, namn och 
dylikt.  
 

Efter detta steg så använde sig forskarna av Coded UI (se definitionslista) för att skapa 
automatiserade gränssnittstester för ProjectWise-systemet. Detta gjordes för att praktiskt 
kunna se ifall Coded UI kunde användas för testning av ProjectWise eftersom att 
standardsystem inte alltid har stöd för dessa typer av test. Förstahandserfarenheterna var 
även en del i att se vilka krav som kan uppfyllas med den tekniska lösningen. Anledningen till 
att denna metod introduceras i denna studie är att den här typen av erfarenheter inte alltid 
går att läsa sig till utan kräver att forskarna praktiskt samlar erfarenheter kring detta. 
Förstahandserfarenheter är dock svåra att återskapa och forskarnas objektivitet kan vara 
svår att bedöma. Tidigare erfarenheter spelar också roll då personer med mer erfarenhet av 
systemet och testning skulle kunna ha ett annat perspektiv på området. 
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3.3.3 Observation 

Observationer används ofta i fallstudier och etnografi och kan användas för att förstå hur 
människor utför sina jobb. I deltagande observationer så tar forskaren del av situationen 
som studeras. Detta sker för att få erfarenhet från den ståndpunkt som andra befinner sig i. 
Fördelarna med deltagande observationer är att ingen utrustning krävs och att det ger 
möjlighet till att få goda insikter och leder till holistiska förklaringar av komplexa situationer 
(Oates, 2005, s.209). 
 

En nackdel är att observatören måste vara på plats när någonting av intresse för studien 
händer, allting som händer när observatören inte är där är okänt. Observationer har ibland 
kritiserats för bristande trovärdighet, eftersom forskningen är beroende av forskarens egen 
uppfattning och det är väldigt svårt för andra forskare att återupprepa (Oates, 2005, s.215). 
För att minska rum för egen uppfattning så har testfallet använts som stöd (bilaga 2). 
 

Inledningsvis genomfördes en iakttagande observation medan en testledare på ProjectWise-
förvaltningen genomförde ett acceptanstest via Skype. Observationen gjordes i syfte att få 
en bättre förståelse för hur testning kan gå till i verkligheten. Som uppföljning på detta 
skedde senare en deltagande observation där en annan testledare och forskarna 
tillsammans utförde manuella regressionstester i ProjectWise-systemet. Deltagarna fick 
varsin användare och följde sedan ett verkligt testfall (se bilaga 2). Observationen 
genomfördes i syfte att få en djupare förståelse kring hur regressionstest av behörigheter 
och arbetsflöden för dokument går till. Anteckningar togs som minnesstöd och 
observationen utfördes på ProjectWise-förvaltningens avdelning på Trafikverket. 
 

3.3.4 Intervju 

Intervjuer är en bra datainsamlingsmetod för att tillhandahålla detaljerad information och 
ställa öppna eller komplexa frågor. Man kan också utforska känslor och erfarenheter som är 
svåra att observera eller beskriva i fördefinierade formulär. Intervjuer används ofta i 
fallstudier och etnografi, men kan även användas i andra strategier. (Oates, 2005, s.187). 

Intervjuer kan delas in i tre olika typer: ostrukturerade, semistrukturerade och 
strukturerade. Strukturerade intervjuer innebär en standardiserad, fördefinierad lista med 
frågor som är samma för varje respondent. (Oates, 2005, s.187). Semistrukturerade 
intervjuer har också en fördefinierad lista, men här kan forskaren ändra på ordningen av 
frågorna beroende på hur intervjun går och ytterligare frågor kan läggas till. Ostrukturerade 
intervjuer har ingen frågelista utan intervjuaren startar samtalet med ett ämne och låter 
respondenterna tala fritt kring ämnet (Oates, 2005, s.188).  
 
Testledarna valdes ut som intervjupersoner då de är ansvariga för testningen på 
ProjectWise-förvaltningen och valet ansågs då falla sig naturligt. Dessa två testledare är de 
enda testledarna som har intervjuats i denna studie. Vid kravinsamlingen intervjuades även 
två utvecklare och en arkitekt för att hjälpa till att ta fram krav för testautomatisering. 
Intervjuerna som utfördes för denna studie var en viktig del i besvarandet av 
forskningsfrågorna då de bidrog med grundläggande data som i sin tur användes för att 
besvara forskningsfrågorna. Denna studie innefattar tre stycken intervjuer som listas nedan: 
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 Semistrukturerad gruppintervju med två testledare om nuvarande problem med 
testningen (bilaga 3). 

 Semistrukturerad intervju med en tidigare intervjuad testledare om nuvarande 
styrkor med testningen (bilaga 4). 

 Semistrukturerad gruppintervju för framtagande av kravlista (bilaga 5). 
 
Intervjuerna kompletterades efteråt med följdfrågor som forskarna fick besvarade via mail 
från två testledare (bilaga 6). Det gjordes för att förtydliga vissa oklarheter som uppstod 
efter intervjuerna om nuvarande problem och styrkor. 
 
Problem med testningen i nuläget 
Under en semistrukturerad intervju med två stycken testledare från ProjectWise-
förvaltningen så kartlagdes problem som fanns med testningen på förvaltningen i nuläget. 
Frågor och transkribering av intervjun återfinns i bilaga 3. Frågorna som ställdes utformades 
utifrån följande kategorier som identifierades under litteraturstudien: 

 Tid, kvalitet, kostnad 
 Återanvändbarhet 
 Täckningsgrad (se definitionslista) 
 Inverkan 

 
Dessa kategorier användes för att få en bra dynamik i olika problemområden inom testning 
samt för att tydligare kunna se att intervjun täcker in dessa områden. Problemen som 
identifierades i denna intervju stod senare som grund för intervjun där krav samlades in för 
den tekniska lösningen då krav delvis har agerat som lösningar på dessa problem. Frågorna 
delades ut i pappersformat och ljudinspelning utfördes i samtycke med respondenterna. 
Intervjun tog ungefär en timme och hölls i ett spontanmötesrum på Trafikverket. 
 
Styrkor med testningen i nuläget 
För att identifiera styrkor med den manuella testningen av ProjectWise så utfördes en 
semistrukturerad intervju med en av de tidigare intervjuade testledarna. Denna testledare 
kallades i problemintervjun för Testledare 1. Frågorna som ställdes utformades utifrån 
liknande kategorier som användes vid intervjun om problem. Kategorierna presenteras i 
listan nedan: 

 Tid, kvalitet, kostnad 
 Återanvändbarhet 
 Täckningsgrad 
 Övriga styrkor 

 
Intervjufrågorna återfinns i sin helhet i bilaga 4 ihop med transkribering av intervjun. 
Liknande kategorier användes även i denna intervju för att försäkra att intervjuerna förhåller 
sig till ett genomgående tema som riktar sig mot det studerade området. Styrkor 
identifierades i syfte att se vilka delar i den manuella testningen som kan vara viktig att 
bibehålla vid en övergång till mer automatiserad testning. Även för att få en så partisk syn 
som möjligt på hur testningen faktiskt fungerar på förvaltningen i dagsläget. 
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En definition av vad testledaren anser att kvalitet på test innebär samlades in för att kunna 
förtydliga detta i studien. Som stöd för utformningen av en modell så användes Erikssons 
(2008, s.86) modell över en testprocess som utgångspunkt.  
Intervjufrågorna delades ut till testledaren i början av intervjun som ägde rum i ett 
konferensrum på Trafikverket. Ljudinspelning utfördes med respondentens samtycke för att 
sedan kunna transkriberas. Intervjun tog en timme. 
 
Kravinsamling 
Under den sista intervjun så togs en kravlista fram. Intervjun skedde i ett konferensrum på 
Trafikverket där en projektor kunde utnyttjas under hela intervjun. Intervjun tog ungefär en 
och en halv timme. Transkribering av intervjun utfördes i efterhand och återfinns ihop med 
en agenda som användes under intervjun i bilaga 5. Kravlistan innefattar de krav som 
ProjectWise-förvaltningen ställer på den tekniska lösningen för automatiserade 
regressionstester. För att få olika perspektiv på hur lösningen bör se ut från olika viktiga 
parter i automatiseringen så har två testledare, två utvecklare och en arkitekt deltagit. Dessa 
tre roller utgör en viktig del i automatiseringen, därav ansåg forskarna att det var viktigt att 
dessa var inblandade i kravinsamlingen.  
 
För att tydligt framföra vad kravinsamlingen gäller så presenterade forskarna vad studien 
handlar om. Under presentationen lyftes även några vanliga fallgropar och möjligheter med 
automatisering av tester fram samt tidigare insamlade problem som finns med testningen i 
ProjectWise-förvaltningen.  
  
Kraven samlades in genom diskussion och fördes under mötet direkt in i kravlistan som 
visades på en projektor. Respondenterna tillsammans fick formulera innehållet. 
 
Då dessa krav senare bland annat användes vid utvärdering av teknisk lösning (se 
definitionslista) så fick respondenterna skriftligt sätta prioritering på de insamlade kraven 
efter att de hade samlats in. Prioriteringen utfördes individuellt för att få olika perspektiv 
kring de olika kraven. Prioritering på kraven sattes på en skala mellan ett och sex för att 
uppmana respondenterna till att ta ställning och inte ge neutrala prioriteringar (se bilaga 5). 
 

3.4 Genomförande 

En figur över tillvägagångssätt har tagits fram för att tydligare återge studiens upplägg (se 
figur 4). Syftet återspeglas i forskningsfrågorna. Forskningsfrågorna har sedan stått till grund 
för den empiri som samlats in. Empirin samt insamlad litteratur har sedan analyserats för att 
framställa ett resultat som besvarar studiens forskningsfrågor och uppfyller syftet med 
studien (figur 4).  
 

Studien utförs för att beskriva de utmaningar som finns med regressionstestning av roller 
och behörigheter i ett arbetsflöde för dokument i ett dokumenthanteringssystem. 
Beslutsunderlag skall även tillhandahållas som stöd för hur en teknisk lösning för 
automatiserad regressionstestning kan utformas. Utmaningarna identifierades för att sedan 
kunna utvärdera vilka skillnader den tekniska lösningen kan utgöra vid test av arbetsflöden 
och behörigheter. 
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Figur 4 - Modell över tillvägagångssätt för besvarande av forskningsfrågorna. 

 

3.5 Dataanalys 

Data som forskaren samlar in bör bearbetas och analyseras. Detta sker genom dataanalys 
vilket görs för att kunna dra slutsatser och se om det finns några särskilda mönster i de data 
som samlats in (Oates, 2005, s.267).  
 

I studien har kvalitativ data genererats genom intervjuer, dokumentstudier och 
observationer. Det finns två typer av dataanalyser, kvalitativ och kvantitativ. Med kvalitativ 
data menas icke numerisk data som ord, bilder, ljud och dylikt. Kvalitativ data förekommer 
många gånger i form av intervjuinspelningar och företagsdokument. Kvantitativ data är 
nummerbaserad data vilket ofta förekommer i statistiska undersökningar eller i experiment. 
Kvalitativ data är dock det data som oftast används i fallstudier (Oates, 2005, s.246 & s.266).  
 

För att analysera de kvalitativa data som genererats har triangulering använts. Triangulering 
innebär att mer än en datainsamlingsmetod används. Vilket gör det möjligt att betrakta det 
studerade området på olika sätt. Genom att använda fler metoder produceras mer data 
vilket kan höja kvaliteten av forskningen, men tar längre tid och kostar mer. (Oates 2005, 
s.37). 
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Intervjuerna spelades in och har till stor del transkriberats för att enkelt kunna analysera 
dem samt för att kunna föra in viktiga delar av intervjun i rapporten. Transkriberingen 
innehåller det material som ansågs vara relevant för intervjuernas syfte och de finns i sin 
helhet tillgängliga för granskning i form av ljudfiler. Transkriberingarna analyserades genom 
att söka efter mönster och återkommande ämnen och nyckelord under intervjuerna. En 
forskningsfråga som ställdes var: Vilka utmaningar finns med regressionstestning av roller 
och behörigheter i arbetsflöden för dokument i ett dokumenthanteringssystem?. För att 
besvara denna fråga så identifierades bland annat ämnen eller nyckelord som exempelvis 
omtestning, täckningsgrad och enhetstest. Dessa nyckelord framkom i insamlad data och 
motsvarar det som i forskningsfrågan benämns som utmaningar.  
 
Forskarna analyserade även skillnader och samband mellan olika respondenters uttalanden 
för att inkludera åsikter ur olika perspektiv. Denna sammanställning var en del i att besvara 
forskningsfrågorna. 
 

De mönster som identifierades i transkriberingarna och dess sammanställning var till viss del 
i form av kategorier. Enligt Oates (2005, s.267) så involverar de flesta kvalitativa 
dataanalyserna abstrahering av teman och mönster som är viktiga för det studerade ämnet. 
Kategorierna beskriver de teman som presenteras i insamlad data.  
 
I analysdelen 5.3 där en jämförelse gjordes utifrån ett antal problemområden så användes 
ett induktivt tillvägagångssätt. Kategorier skapades utifrån de data som framkom vid 
datainsamlingen. Dessa kategorier återfinns i rubrikerna i tabellen (figur 13) i avsnitt 5.3. 
Oates (2005, s.269) beskriver idén med ett induktivt tillvägagångssätt som att man har ett 
öppet sinne och tillåter data att tala för sig själv. Forskarna valde detta tillvägagångssätt då 
de inte kände till vilka problem- och styrkeområden som fanns med testningen i 
förvaltningen. De lät då identifiera dessa områden utifrån insamlat data för att påverka 
resultatet så lite som möjligt. Kategorier utformades även utifrån rubrikerna på de krav som 
ställdes under kravinsamlingen (avsnitt 4.4). Dessa rubriker användes vid analys av kraven 
(avsnitt 5.2) för att bibehålla temat genom studien och för att påverka så lite som möjligt. 
 

Vad gäller utformningen av intervjufrågorna i intervjuerna om problem och styrkor som 
sammanställdes i avsnitt 4.3 så kategoriserades dessa utifrån vanliga problemområden för 
testning. Områdena som användes för utformningen av intervjufrågorna var: tid, kvalitet, 
kostnad, återanvändbarhet, täckningsgrad samt inverkan. Då dessa framkom via litteraturen 
så skapades kategorierna med ett deduktivt tillvägagångssätt. Oates (2005, s.269) beskriver 
deduktiva tillvägagångssätt som just att kategorier hämtas från litteratur eller skapas av 
forskaren själv. Vid ett deduktivt tillvägagångssätt bör man dock akta sig för att förbinda sig 
för mycket åt sådana kategorier så att man inte missar andra teman i data (Oates, 2005, 
s.269). Kategorierna har med tiden ändrats och har därför inte använts vidare i studien utan 
har endast använts som en utgångspunkt för att kunna samla in så relevant data som 
möjligt. 
 
I studien har både ett induktivt och ett deduktivt tillvägagångssätt använts. På grund av 
detta så benämns studien därav som abduktiv vilket är en kombination av dessa två.  
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4 Test av roller och behörigheter i 

arbetsflöden i ProjectWise på Trafikverket 
 

I det här kapitlet presenteras en sammanställning av den information som samlats in från 

utförda intervjuer, observation, dokumentstudie och förstahandserfarenheter. 

 

4.1 ProjectWise på Trafikverket 

Under det här avsnittet beskrivs hur ProjectWise fungerar på Trafikverket. Avsnittet baseras 
på en dokumentstudie och förstahandserfarenheter. 
 
ProjectWise är ett standardsystem i form av en desktopklient som Trafikverket har köpt in av 
företaget Bentley. Systemet stödjer gemensamma arbetsprocesser, informationshantering 
och dokumenthantering. Systemet används främst för konstruktions- och 
anläggningsinformation, men också som rent dokumenthanteringssystem (Trafikverket, 
2016). 
 
Dokumenthanteringssystemet ProjectWise hanterar tekniska dokument för projekt inom väg 
och järnväg som utförs i uppdrag av Trafikverket (Trafikverket, 2016). De tekniska 
dokumenten som finns i systemet sträcker sig från tidigt planeringsstadium ända till 
driftdokumentation för den aktuella anläggningen. Det kan röra sig om bland annat ritningar, 
tekniska beskrivningar, utredningar, rapporter, underhållsdokumentation, miljödata, 
planeringsunderlag och markundersökningar (Trafikverket, 2016). 
 
ProjectWise är konfigurerbar vilket gör det möjligt att stödja olika arbetsprocesser och 
arbetssätt. På så sätt kan Trafikverket använda olika konfigurationer för att anpassa 
systemet efter verksamhetens behov. ProjectWise-förvaltningen har ingen tillgång till 
systemets källkod utan de flesta ändringarna sker genom konfiguration. (ProjectWise/IDA i 
Trafikverket, 2016). 
 
Ett exempel på en konfiguration som skapats av Trafikverket är PDB 
(Projektdatabasen) Investera som är en konfiguration för stora järnvägsprojekt (Trafikverket, 
2016). Exempel på dessa projekt som ingår i PDB Investera är projekten Ostlänken och 
projekt Göteborg-Borås. Det är två stora delprojekt för att bygga Götalandsbanan, en 
dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm. 
 

4.1.1 Roller och behörigheter i ProjectWise 

Roller i ProjectWise är definierade, skapade och förvaltade av ProjectWise-förvaltningen. Det 
görs utifrån användarnas kravställning. En roll kan ses som en generell mall med en 
uppsättning behörigheter som kan tilldelas till flera olika användare i ProjectWise. Exempel 
på några roller som finns är intern eller oberoende granskare, datasamordnare, 
teknikansvarig, kontraktsmedlem. Behörigheterna (se även avsnitt 2.4) specificerar bland 
annat läs- och skrivrättigheter hos resurser såsom dokument i systemet. Se bilaga 7 för att se 
en fullständig lista över behörigheter i ProjectWise. 
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4.1.2 Mappstruktur 

I en datakälla (se definitionslista) med konfigurationen PDB Investera finns en uppdelning på 
olika stråk, vilka representerar olika järnvägssträckor (se figur 5). När ett bygge påbörjas på 
en sträcka skapas ett projekt under stråket. Ett projekt delas oftast upp i flera kontrakt som 
gäller olika anläggningar som skall byggas inom projektet. Exempel på anläggningar: spår, 
broar och tunnlar. Dessa utförs ofta av ett flertal olika entreprenörer. Det finns även andra 
mappar med resurser under varje projekt. Till exempel “befintligheter samt styr och stöd”, 
vilket används för att hantera den information som beställaren vill tillgängliggöra för 
kontraktens medlemmar eller andra externa intressenter (Trafikverket, 2016). Det kan vara 
tidigare utredningar samt befintligt underlag. 
 

I varje projekt kan det finnas flera kontrakt från olika entreprenörer (figur 5). För dessa 
kontrakt är det väldigt viktigt att behörigheter och roller (avsnitt 4.1.1) är korrekt 
konfigurerade. Ifall roller från olika kontrakt skulle få tillgång eller insyn i andra kontrakt vid 
fel tillfälle i arbetsflödet så kan affärshemligheter exponeras. Det kan leda till att Trafikverket 
blir stämda eller att upphandlingar blir överklagade och projekt blir försenade. 
 

I kontrakten finns det mappar för olika BSAB-koder (Trafikverket, 2016). En BSAB-kod är en 
serie bokstäver och siffror med tillhörande rubrik som representerar olika byggdelar eller 
produktionsresultat. De används som gemensam struktur för information inom byggsektorn 
(BSAB-systemet, 2013). Under dessa finns bland annat olika mappar för textdokument, 
modeller, ritningar. Alla dessa dokument kan ha olika typer av arbetsflöden och 
behörigheter för de olika rollerna av dokument i givna tillstånd. 

 

 
Figur 5 - Exempel på hur mappstrukturen i en datakälla kan se ut i ProjectWise. Ursprunglig 
källa: Trafikverket (2016). 
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4.1.3 Arbetsflöden i ProjectWise 

Arbetsflöden (se avsnitt 2.5) för dokument i ProjectWise har tagits fram av Trafikverket med 
hjälp av experter inom området. Ett arbetsflöde består av olika tillstånd (figur 6) som 
dokument kan befinna sig i. Tillstånd kan beskrivas som steg i dokuments livscykel. 
Dokumentet måste gå från steg till steg och kan inte hoppa över något tillstånd i arbetsflödet 
(Trafikverket, 2016). Tillstånd som skapad, granskning, godkännande, delning, publicering 
och upphävd är vanliga tillstånd som finns med i många arbetsflöden (Trafikverket, 2016). I 
tillstånden har olika roller ansvar för att godkänna dokumentet till nästa tillstånd. De kan 
också avslå dokumentet för att skicka ner det till skapad och påbörja en ny version av 
dokumentet. 
 
Arbetsflödena konfigureras efter vilken typ av dokument som behandlas, vilket i sin tur 
bygger på att olika yrkeskategorier jobbar med dem. Det finns därför olika arbetsflöden 
framtagna beroende på om det gäller till exempel textdokument, databasdokument eller 
någon annan typ av dokument som projektet anser bör behandlas på ett visst sätt. 
 

Arbetsflöden innehåller som nämnts tidigare ett antal olika tillstånd. Under dessa olika 
tillstånd gäller olika behörigheter och olika synlighetsbarriärer. Synlighetsbarriärer är delar i 
arbetsflödet där bara vissa kan se dokumentet. Figur 6 innehåller synlighetsbarriärer som 
kan ses som de färgade zonerna. Leverantörer i figuren är den verksamhet som utför 
arbetet. De kan se dokumentet under hela dokumentets livscykel medan beställare kan se 
dokumentet i barriär två och tre. En besökare kan endast se dokumentet i synlighetsbarriär 
tre. 
 

Läs mer om arbetsflöden och dess olika synlighetsbarriärer i bilaga 1. 
 

 
Figur 6 - Modell över ett arbetsflöde i ProjectWise. Ursprunglig källa: Trafikverket (2016). 
 

4.2 Observation av testfall 

Författarna deltog i en simulering av ett verkligt regressionstestfall (se bilaga 2) med en 
testledare på ProjectWise-förvaltningen. Testfallet var framtaget och skrivet av testledaren 
och det är de som alltid skapar testfallen. Testets syfte var att testa hela arbetsflödet för 
textdokument, modeller och ritningar med tio olika roller för att verifiera att dessa 
behörigheter genom arbetsflödet stämde. Under observationen testades dock bara tre av 

https://drive.google.com/file/d/0B3dcm7CJid2HbmcydUVXak43aUU/view?usp=sharing


 

21 
 

dessa roller, medlem, datasamordnare och uppdragsledare. Tester utfördes endast på 
dokumenttypen textdokument i en av flera typer av kontrakt. Testet inleddes med att 
testledaren och de två forskarna tilldelades olika roller att logga in med i datakällan där 
testet skulle utföras. Testledaren nämnde att vanligtvis vid regressionstester är det bara en 
testledare som kör igenom testet, ibland två om det finns möjlighet. 
 
Första steget var att skapa ett nytt textdokument i en viss mapp där rollerna hade olika 
behörigheter (steg 1 i bilaga 2). Rollen medlem inledde med ett misslyckat försök till att 
skapa ett dokument då dess behörigheter inte tillät detta. Rollen uppdragsledare testade 
därpå med samma resultat. Sist testades rollen datasamordnare som lyckades skapa ett nytt 
textdokument. När filen var skapad hamnade den i tillståndet skapad varpå varje användare 
fick kontrollera om de kunde se filen i systemet (steg 2 i bilaga 2). De tre rollerna som 
testades kunde alla se textdokument vilket var korrekt. 
 

Nästa steg var att ändra från tillståndet skapad till nästa tillstånd i arbetsflödet (steg 3 i 
bilaga 2). Alla rollerna skulle verifiera att deras behörigheter är rätt. Fem av de tio rollerna i 
testfallet ska få ändra tillståndet medan resterande inte har tillåtelse till detta. När en roll 
lyckas med att byta tillstånd på dokumentet, så måste dokumentet skickas tillbaka ner till 
tillståndet skapad igen för att de andra rollerna skulle kunna utföra samma test. Det sker 
genom att dokumentet avslås, en ny version hamnar då i tillståndet skapad och den gamla 
får tillstånd ersatt. 
 

Rollerna testades sedan genom att avslå dokumentet (steg 5 i bilaga 2). Dokument kan 
avslås i alla tillstånd i arbetsflödet och innebär att dokumentet inte har gått igenom 
granskning. Dokument skickas ner till första tillståndet skapad för att sedan ändras och 
påbörja klättringen i arbetsflödet igen. Att ändra tillstånd, kontrollera synlighet på dokument 
och testa att avslå dokument sker igenom hela arbetsflödets olika tillstånd. Sist sker även ett 
test av alla roller att upphäva dokumentet. Detta innebär i princip att dokumentet kastas i 
papperskorgen.  
 

Teststegen återupprepades i testfallet för flera olika användare och vissa steg utfördes flera 
gånger. Testfallet var tänkt att täcka in tre stycken olika dokumenttyper där samma steg då i 
vanliga fall skulle ha utförts för samtliga dokumenttyper. Testningen av arbetsflödena för 
dessa dokument upplevdes som väldigt monoton och tidskrävande. Under utförandet av 
detta testfall framkom det att de olika tillstånden i arbetsflöden är progressiva, det vill säga 
att de bygger på varandra. För att tillstånd tre skall kunna nås så måste dokumentet först nå 
tillstånd två. Om dokumentet misslyckas med att nå tillstånd två så kan dokumentet alltså 
inte heller nå de senare tillstånden i arbetsflödet. 
 

 

4.3 Testningen av ProjectWise i nuläget 

I avsnittet sammanställs problem och styrkor med manuell testning av ProjectWise i nuläget. 
Problem (bilaga 3) och styrkor (bilaga 4) samlades in under varsin intervju med testledare. 
Intervjuerna kompletterades även med följdfrågor (bilaga 6). 
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4.3.1 Problem med manuell testning av ProjectWise 

Under denna intervju framkom det att det finns många problem med testningen i 
ProjectWise-förvaltningen i nuläget. En testledare nämner under intervjun följande: “Om vi 
kör igenom alla testfallen och det går bra så går det två och en halv till tre dagar, beroende 
på hur van man är…” (Testledare 1, bilaga 3). Den andra testledaren nämner att “Vi måste 
hitta ett bättre sätt att jobba på och få bättre struktur…” (Testledare 2, bilaga 3). 
 

Respondenterna nämner att när fel hittas under testningen så kan det resultera i att man 
måste köra flera testomgångar och ju senare man hittar fel, ju dyrare blir testningen. En 
testledare nämner att “Tiden för test kan ju bli större om det är så att man hittar många fel 
så man måste gå och göra allt flera omgångar. Det är ju svårt att bara testa om den här 
grejen som man hittade som var fel. Det kanske man kan göra om det är en väldigt isolerad 
funktion liksom men ofta måste man ju kanske köra om större delen av det.” (Testledare 2, 
bilaga 3). Testledarna upplever även att detta kan göra att testningen blir monoton (bilaga 
3). 
 

Testledarna diskuterar att systemets kvalitet när det kommer till systemtestfasen är alldeles 
för låg och att automatiserad testning nog skulle kunna lösa det problemet. Det säger 
Testledare 2 (bilaga 3) beror på att de inte har några enhetstester på denna del 
överhuvudtaget vilket också är en del som de betecknar som viktig. Enligt det som framkom i 
de kompletterande följdfrågorna (bilaga 6) så har tidigare försök att införa enhetstest 
misslyckats. Man har heller inte hittat några möjliga verktyg för detta innan. Testledarna 
ansåg att man via gränssnittstester kan testa behörigheter, vilket utgör den stora 
majoriteten av de tester som behöver köras. Detta menar de skulle kunna innebära att 
enhetstesterna faktiskt utförs vilket skulle ge högre kravuppfyllnad in i nästa teststeg, till 
exempel systemtest (bilaga 6). 
 

När nya testomgångar måste köras så kostar det inte bara pengar, det kostar även 
förtroende hos användarna av systemet. Inte minst när verksamheten tvingas göra samma 
acceptanstester flera gånger för att verifiera att ändringarna blev korrekta. När en testmiljö 
ska skapas inför en ny testomgång så kan det ta en halv till en dag att göra vilket de anser är 
kostsamt. (bilaga 3). 
 

Testledarna anser att de har problem med att kommunicera exempelvis status för var i 
utvecklings- eller testprocessen de befinner sig (bilaga 6). 
 

I dagsläget finns en länk till kravspecifikationen i testfallsdokumenten. För regressionstest, 
det vill säga gammal funktion som skall fungera som innan så finns däremot ingen koppling 
till ursprungliga krav (bilaga 6). 
 

Testledarna uttryckte att de vill få mer tid till planering och till att kunna ligga steget före. De 
tror att automatisering av tester kan möjliggöra detta. De nämnde även att täckningsgraden 
på testerna kan höjas i och med detta då de i nuläget inte hinner testa så mycket som vore 
önskvärt. Att testa igenom hela systemet med regressionstest anser Testledare 1 skulle ta 
oerhört mycket tid vilket leder till att de aldrig gör det då det inte anses vara rimligt. Därav 
brukar de avgränsa sig till att testa mindre delar i hopp om att det räcker. 
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Vidare nämner de att det många gånger sker ändringar i systemet som testledarna inte 
informeras om. Detta medför att de inte kan testa dessa ändringar och de menar att 
automatiserade tester till viss del skulle kunna lösa det problemet. (bilaga 3). 
 

Testledare 1 nämner att när leverantören levererar uppdateringar på systemet så levererar 
de till acceptanstest, systemtest utför leverantören själv. När förvaltningen acceptanstestar 
uppdateringen så finns det ibland vissa saker som inte går att köra.  
 

Testledare 2 påpekar att man med ett testverktyg (se definitionslista) har lättare uppföljning. 
Man ser precis var ett fel uppstod och kan få en bra beskrivning på felet i fråga. När ett fel 
uppstår vid manuell testning så måste en förklaring dokumenteras som sedan skall tolkas av 
någon och testledaren menar att man lätt tolkar denna förklaring fel. Med ett testverktyg 
menar de att man enklare kan identifiera felet som uppstod vid testningen vilken då gör det 
enklare att förmedla felet vidare. “Vi kommer ju säkert att ha ett resultat direkt som vi kan 
lämna och säga att det här stämmer inte” (Testledare 2, bilaga 3). 
 

Beslutspunkter finns i dagsläget men de anses hålla en ojämn kvalitet. De hoppas lätt över 
för att vinna tid. Testhållpunkter finns också men de kan vara svåra att boka in möten för då 
framförhållningen kan vara kort vid akuta leveranser. Testledarna ansåg att dessa slarvas 
bort väldigt enkelt. Man kan tappa kontrollen över releasen och besluten behöver 
dokumenteras. (bilaga 6). 
 

4.3.2 Styrkor med manuell testning av ProjectWise 

Avsnittet syftar till att sammanställa intervjun om styrkor (bilaga 4) med nuvarande testning 
i ProjectWise. 
 

Kvalitet på test anser testledaren är när man uppnår hög täckningsgrad och har bra 
planering, samt bra riskhantering. Med bra riskhantering menar testledaren att det är viktigt 
att veta historiskt hur systemet fungerar. Vilka delar i systemet som har haft problem 
tidigare och vilka funktioner som är kritiska för systemet. Utifrån den kunskapen kan man 
lägga resurserna på rätt ställe vid testning. Vidare ansåg testledaren att även god 
kommunikation i hela kedjan igenom redan från krav är kvalitet på test. (bilaga 4).  
 

Testledaren anser att automatisering kan ses som mer kvantitativt medan manuell testning 
är mer kvalitativ. En människa kan se mer och kan upptäcka saker under testets gång som ett 
automatiserat test inte kan göra. Samtidigt tycker testledaren att automatisering kan vara 
bra för att täcka upp den andra halvan av den mänskliga faktorn. Den delen som missar 
saker man borde ha sett, men människan är för trött efter en heldag av testning. Vid frågan 
om nuvarande manuella test är återanvändbara ansågs nästan alla manuella tester att vara 
återanvändbara. “Nästan allting nytt vi skriver blir ju ett regressionstest efter första gången 
vi har kört det. Vi bygger bara till och till och till”. (bilaga 4). 
 

Testledaren tillfrågades om manuell testning har någon positiv inverkan på testkostnaderna. 
Huruvida manuell testning har någon positiv inverkan på testkostnaderna är väldigt 
situationsanpassat. Vid situationer där temporära lösningar finns under en begränsad tid så 
kommer testfall inte bli speciellt återanvändningsbara och då skulle manuella tester vara att 
föredra. (bilaga 4). 
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Någon positiv inverkan på täckningsgrad kunde inte testledaren se. Eftersom 
täckningsgraden i nuläget ligger på ungefär tio procent och ändå testas det i flera dagar 
(bilaga 4). En fråga ställdes kring vilka styrkor som manuell testning har som är viktiga att 
behålla vid automatisering. Testledaren svarade att det kommer krävas att man kör igenom 
flöden även manuellt då det ibland dyker upp fenomen när allt ser rätt ut. Men i 
verkligheten när man kör så blir det inte som man har tänkt sig. (bilaga 4). 
 

Testledaren ansåg att det är enkelt vid manuella tester att upptäcka oförutsedda 
konsekvenser av ändringar som man inte tänkte på vid designen av testfallet. (bilaga 4). 
 

4.4 Kravinsamling 

Under en intervju (bilaga 5) där krav på den tekniska lösningen för automatiserad testning 
samlades in så sammanställdes nedanstående kravlista (se figur 7). För att tydligare återge 
vad kraven innebär så har även transkriberingen av intervjutillfället sammanställts senare i 
detta avsnitt. 
 

Krav Rubrik Beskrivning Motivering 

A TFS-koppling. TFS-koppling med testfall 
och testutfall. 

Säkerställa spårbarhet mot 
krav samt att inga nya 
avvikelser från funktionalitet 
infinner sig mot tidigare 
lösning. 
Kommunikation torde 
underlättas med en 
gemensam bild. 

B Gemensamt 
arbetssätt (ramverk). 

Ett standardiserat sätt att 
skriva testfallen på. 

Så att det blir lätt att 
underhålla. Mindre 
personberoende. 

C Ej progressiva testfall. Mindre och enklare testfall 
som kan byggas ihop till en 
mer komplex struktur. 

Lättare att förstå och 
underhålla. Vi fångar testfel 
på rätt ställe, vilket kortar 
ner tiden för felsökning. 

D Testrapport från 
verktyg. 

Få utförlig information om 
testfallet samt 
testförutsättningen för 
testfallet. 

Korta ner felsökningstid samt 
få en helhetsbild. Viktiga 
detaljer får inte döljas. 

E Automatiskt 
återskapa 
testförutsättningar. 

Återskapa underliggande 
information och 
infrastruktur automatiskt 
inför varje regressionstest. 

Säkerställa att 
regressionstesterna ger ett 
korrekt utfall. 
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F God användbarhet på 
testverktyget. 

Lätt att använda och 
underhålla redan inlagda 
testfall och testplaner. 

För att det ska bli en 
besparing av tid och resurser. 
För att faktiskt få testerna att 
användas (köras). 

G Koppla till 
releaseprocess. 

Säkerställa att 
testverktyget kan hantera 
testhållpunkter för 
releasecykeln för en given 
produkt. 

Säkerställa att vi får 
beslutspunkter i 
releaseprocessen avseende 
testutfall. 

H Testdatabas. Testdatabas för 
förutsättningar (testdata) 
för testkörningar. 

Möjliggör datadriven 
testning. Möjliggör 
flödesstyrning baserat på 
indata. 

Figur 7 - Kravlista från kravinsamlingen. 

4.4.1 TFS-koppling 

Testledare 1 anser att det vore fördelaktigt ifall testverktyget kan kopplas till TFS. Vidare 
anser respondenterna att kommunikationen bör kunna underlättas i och med detta. De kan 
då enklare följa hur testprocessen går och enligt kravlistan (figur 7) så anser man att TFS-
koppling kan ge en gemensam bild (bilaga 5). Därmed skapades krav A (se figur 7). 
 

4.4.2 Gemensamt arbetssätt 

Utvecklare 2 ansåg att det är viktigt att man har ett gemensamt arbetssätt vid utveckling av 
tester för att främja vad arkitekten kallade för enhetlighet i testframtagande (bilaga 5). I och 
med detta uppstod krav B (figur 7). 
 

4.4.3 Ej progressiva testfall 

Respondenterna lyfte fram att det är viktigt att testfall inte bygger på varandra, det vill säga 
att de inte får vara progressiva. Istället vill man bygga ihop tester till serier där testfallen inte 
har några externa förutsättningar utan ska fungera oberoende av vilken ordning testerna 
exekveras i. (bilaga 5). Detta var grunden till krav C (figur 7). 
 

4.4.4 Testrapport från testverktyg 

En rapportfunktionalitet ansågs vara en viktig del i lösningen och fördes in under krav D 
(figur 7). Arkitekten beskriver att en stacktrace (se definitionslista) kan vara användbar för 
utvecklare för att kunna spåra var felen uppstod. Testförutsättningar (testdata), alltså det 
data som krävs för de olika testfallen anses också kunna vara en viktig del att få med i en 
testrapport. Arkitekten menar att det bland annat kan ge en direkt indikation på om det är 
ett negativt testfall eller om det eventuella felet uppstod på grund av felaktigt testdata 
(bilaga 5). 
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4.4.5 Automatiskt återskapa testförutsättningar 

Att automatiskt kunna återskapa testförutsättningar ansågs vara ypperligt viktigt vid 
regressionstestning. Detta innebär enligt arkitekten att man vill starta med samma 
förutsättningar varje gång, till exempel att kunna återställa en datakälla. Förutsättningarna 
kan i detta fall handla om en automatiskt genererad testplattform innehållande en datakälla, 
databas eller en webbserver (bilaga 5). Detta fördes in under krav E (figur 7). 
 

4.4.6 God användbarhet på testverktyget 

Krav F (figur 7) uppstod i och med att testledarna anser att en viktig egenskap hos ett 
testverktyg är att det är lätt att använda. De vill ha så få handgrepp som möjligt, dels med att 
uppdatera gamla testfall. Detta då de anser att det är viktigt att de kan lägga fokus på sitt 
arbete snarare än på verktyget (bilaga 5). 
 

4.4.7 Koppla till releaseprocess 

Arkitekten ansåg att det är viktigt att kunna koppla testningen till releaseprocessen (krav G, 
figur 7). Syftet med detta är att man tydligt kan definiera testhållpunkter som måste 
uppfyllas för att kunna gå vidare. En testhållpunkt är en punkt där testning genomförs, om 
ett fel uppstår under en hållpunkt menar arkitekten att någon måste gå igenom felet. Denna 
person skall då vid en så kallad beslutspunkt besluta ifall felet måste åtgärdas innan man kan 
gå vidare (bilaga 5). 
 

4.4.8 Testdatabas 

Med testdatabas (krav H, figur 7) menades en enhetlig plats där testförutsättningar samlas 
för att abstrahera detta data från koden. Det nämndes att en testdatabas inte nödvändigtvis 
måste vara en databas utan det kan även handla om en excelfil eller en textfil. Arkitekten 
menade att detta leder till att tester blir mer generella och mindre beroende av utvecklarna 
vid förändringar i testförutsättningarna. En testdatabas medför även att testledarna enklare 
kan uppdatera testerna. Enligt arkitekten så minskas då belastningen på utvecklarna och 
man kan enklare skapa och variera mellan negativa och positiva testfall (bilaga 5).  
 

Att kunna styra flödet av testerna med hjälp av testdatabasen ansågs kunna vara till nytta. 
Arkitekten menade att man med detta skulle kunna: “Säkerställa att det man gör i kontrakt 
A kan man inte göra i kontrakt B fast det är samma testkörning till exempel”. Det här ansågs 
kunna vara ett sätt att spara tid (bilaga 5). 
 

4.4.9 Prioritering av krav 

Efter att kravlistan färdigställts så satte respondenterna prioritering på de insamlade kraven 
(se figur 8). En sammanställning av själva kraven återfinns i figur 8. Utifrån figur 8 så ansågs 
krav B, C, E och H vara de viktigaste kraven på den tekniska lösningen. Krav A, D, F och G är 
till synes lägre prioriterade även om olika roller tenderar att prioritera vissa saker olika. 
Testledarna ansåg bland annat att krav F (God användbarhet) var viktigt medan övriga 
verkade tycka att det var mindre viktigt. 
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 Rubrik Extremt 
viktigt 
(1) 

Mycket 
viktigt 
(2) 

Viktigt 
(3) 

Mindre 
viktigt 
(4) 

Inte 
särskilt 
viktigt 
(5) 

Inte 
alls 
viktigt 
(6) 

A TFS-koppling.  ⚫⚫ ⚫⚫⚫    

B Gemensamt 
arbetssätt (ramverk). 

⚫⚫ ⚫⚫ ⚫    

C Ej progressiva testfall. ⚫⚫ ⚫ ⚫⚫    

D Testrapport från 
verktyg. 

 ⚫ ⚫⚫ ⚫⚫   

E Automatiskt 
återskapa 
testförutsättningar. 

⚫⚫ ⚫⚫⚫     

F God användbarhet på 
testverktyget. 

⚫  ⚫⚫ ⚫ ⚫  

G Koppla till 
releaseprocess 

⚫ ⚫ ⚫⚫ ⚫   

H Testdatabas. ⚫⚫ ⚫⚫ ⚫    

Arkitekt ⚫          Utvecklare ⚫          Testledare ⚫ 

Figur 8 - Sammanställning av individuell prioritering på de insamlade kraven. 

 

4.5 Automatiserade tester med TFS 

I detta avsnitt sammanställdes en dokumentstudie om Team Foundation Server (TFS). 
Dokumentstudien utgick från två av de insamlade kraven (se avsnitt 4.4.1 och 4.4.7). 
 

Application Lifecycle Management med hjälp av Team Foundation Server (TFS) handlar om 
att utnyttja en integrerad uppsättning av verktyg för att hantera mjukvaruprojekt. TFS är en 
samarbetsplattform som hanterar allt från planering och utveckling till test och driftsättning. 
En viktig del i Team Foundation Server är Test Hub. Det är ett verktyg som gör det möjligt att 
skapa och köra tester genom ett användarvänligt webbaserat gränssnitt som kan nås via alla 
större webbläsare på alla plattformar. (Bableshwar, 2015). 
 

4.5.1 TFS-koppling 

Testledare och andra inblandade roller kan vara intresserade av att veta om testningen går 
som planerat, om en funktion är leveransklar, om alla testfall är planerade och dylikt. Test 
Hub ger möjlighet till att skapa en rik uppsättning av diagram för att hjälpa till att besvara 
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dessa typer av frågor (Bableshwar, 2015). Exempel på dessa diagram illustreras i figuren 
nedan (se figur 9). 
 

 
Figur 9 - Exempel på diagram i Test Hub. Källa: Bableshwar (2015). 

 

Spårbarhet mot krav 

Testsviter är artefakter som gör det möjligt att gruppera testfall i logiska enheter. I TFS finns 
tre olika typer av testsviter: kravbaserade testsviter (en. Requirement-based suites), 
frågebaserade testsviter (en. Query-based suites) och statiska testsviter. En statisk testsvit 
fungerar som en mapp för att organisera kravbaserade och frågebaserade testsviter. 
Frågebaserade testsviter skapas genom att definiera en fråga mot testfallen. Testfallen som 
matchar frågekriteriet samlas automatiskt i den testsviten. (Bableshwar, 2015). 
 

Kravbaserade testsviter motsvarar användarfall som projektet arbetar med. Målet med 
kravbaserade testsviter är att möjliggöra spårbarhet. De testfall som skapas i kravbaserade 
testsviter kopplas automatiskt till användarfall vilket gör det enkelt att hitta de scenarion 
som omfattas för att testa användarfall. Buggar som hittas vid testning kopplas till 
användarfallet och till testfallet vilket ger spårbarhet hos ett användarfall, dess scenarion 
och buggar. Detta underlättar mätning av kvalitet och leveransfärdighet hos en funktion. 
(Bableshwar, 2015). 
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4.5.2 Koppla till releaseprocess 

Release Management är en tjänst i TFS som gör det möjligt att automatisera installation (en. 
deployment) och test av mjukvara. Med hjälp av Release Management kan man fullständigt 
automatisera leverans av mjukvara hela vägen till produktion. Man kan också använda 
halvautomatiska processer där godkännande krävs mellan dessa processer och installation 
vid begäran. (Get started with Release Management, u.å.). 
 

För att använda Release Management skapas leveransdefinitioner (en. release definitions) 
där man specificerar vilka automatiserade uppgifter som skall utföras i varje miljö (en. 
environment). De automatiserade uppgifterna kan vara att installera mjukvara samt att 
utföra tester mot installationen. (Get started with Release Management, u.å.). I figur 10 visas 
hur en leveransdefinition kan se ut med dess miljöer samt vilka godkännare (en. approvers) 
som har definierats för varje miljö. 
 

 
Figur 10 - Leveransdefinition med dess miljöer och godkännare. Källa: Get started with 
Release Management (u.å.). 

 
Godkännare kan definieras för varje miljö (se figur 10). När en leverans av mjukvara som 
innehåller godkännare görs så stoppas installationen vid varje punkt där godkännande krävs 
tills den specificerade godkännaren eller godkännarna godkänner eller avslår installationen. 
(Environments in Microsoft Release Management, u.å.). 
 

4.6 Automatiserade tester med Coded UI 

Här presenteras forskarnas insamlade förstahandserfarenheter kring automatiserade 
gränssnittstester med Coded UI för ProjectWise. 
 
Coded UI Test Builder är ett verktyg i Coded UI (se definitionslista) som är en del av Visual 
Studio. Det användes för att se ifall komponenter i systemets gränssnitt kan identifieras och 
användas, ifall det går att automatisera knapptryckningar och dylikt. I samband med detta så 
upptäckte forskarna att klassnamn för gränssnittets komponenter ibland genereras per 
automatik vid uppstart av programmet vilket illustreras i figuren nedan (figur 11). 
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Figur 11 - Coded UI Test Builder med ett automatiskt genererat klassnamn (se “ClassName”). 

 

I figur 11 illustreras hur verktyget Coded UI Test Builder ser ut. I exemplet visas de olika 
identifierarna som finns för en viss komponent i gränssnittet. Värdet för “ClassName” är ett 
värde som skiftar från gång till gång i och med uppstart av ProjectWise. Ett sådant fenomen 
kan orsaka problem när komponenter ska identifieras för att automatiskt utföra 
knapptryckningar eller dylikt. Utöver detta problem så kunde forskarna dock se att det finns 
möjlighet till att skapa automatiserade gränssnittstester i form av regressionstest. Trots att 
forskarna endast besitter grundläggande kunskaper inom programmering så upplevdes 
inlärningskurvan för Coded UI vara relativt kort. En bidragande effekt kan ha varit att 
forskarna redan hade viss erfarenhet av Visual Studio.  
 

Forskarna skapade därefter automatiserade gränssnittstester med hjälp av Coded UI i Visual 
Studio 2015. Testet som programmerades gick ut på att testa inloggningsfunktionen i 
ProjectWise med olika användare. Vid första inloggningen i ProjectWise uppmanas 
användare att skapa en lagringsmapp på sin hårddisk vilken då inkluderades i testet (se steg 
5 i den numrerade listan nedan). Detta är en testförutsättning som ansågs behöva hanteras 
under varje testomgång genom att ta bort dessa lagringsmappar efter varje test. Borttagning 
av dessa lagringsmappar skedde genom att testet öppnade upp Windows kommandotolk 
och tog bort de lagringsmappar som skapades efter varje test. Den numrerade listan nedan 
illustrerar de teststeg som testet i fråga utförde. 
 

1. Starta klienten ProjectWise Explorer. 
2. Tryck på knappen “Datasource” och tryck sedan på “Log in…” i menyn som dyker upp. 
3. Ange datakälla, användarnamn och lösenord och tryck på “Log in”. 
4. Tryck nej i dialogrutan som dyker upp. 
5. Markera en plats på datorns hårddisk och välj “Skapa ny mapp”.  
6. Ange lämpligt namn för lagringsmappen och tryck på “Ok”. 
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För att skapa en så robust och återanvändbar inloggningsfunktion som möjligt så loggas 
föregående användare ut innan en ny inloggning görs ifall en användare redan är inloggad. 
De automatiserade testerna tycktes utföras mycket fortare än när forskarna själv utförde 
samma test manuellt. Det här tyder på att man kan testa mer på kortare tid genom att 
använda Coded UI istället för att testa manuellt. 
 

Efter att testerna slutfördes så genererades en testrapport för att ge en överblick över vad 
testet har utfört samt för att få en status på godkända och eventuellt felaktiga testfall. I 
figuren nedan (se figur 12) illustreras en del utav en sådan testrapport. Denna figur visar en 
del av testfallet som genomfördes, närmare bestämt steg nummer tre i den numrerade 
listan som presenterades tidigare i detta avsnitt. Testet angav automatiskt datakälla, 
användarnamn och lösenord vilket beskrivs i testrapporten i form av text med stöd av 
skärmbilder för att ge en visuell återkoppling. I botten av figuren visas även en del av en 
stacktrace vilket används av utvecklare vid felsökning. 
 

 
Figur 12 - En del av en testrapport med Coded UI. 
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5 Analys av regressionstestning av roller 

och behörigheter i arbetsflöden 
 
Det här kapitlet syftar till att analysera insamlad data för att besvara de forskningsfrågor 
som ställts. 
 

5.1 Utmaningar med regressionstestning av roller och 

behörigheter i arbetsflöden 

Här analyserades insamlad data utifrån följande forskningsfråga: Vilka utmaningar finns 
med regressionstestning av roller och behörigheter i arbetsflöden för dokument i ett 
dokumenthanteringssystem? Analysen gjordes främst med hjälp av avsnitt 4.1, 4.2, 4.3 samt 
litteraturen för att hitta mönster och samband. 
 

Under en deltagande observation genomfördes ett testfall (avsnitt 4.2). Där visade det sig att 
manuell regressionstestning av speciellt arbetsflöden (se avsnitt 4.1.3) i ProjectWise kan vara 
väldigt tidskrävande och monoton på grund av arbetsflödenas komplexitet. För varje roll (se 
avsnitt 4.1.1) som skall testas så kan ett flertal in- och utloggningar behöva göras för att 
kunna testa igenom ett helt arbetsflöde för ett dokument. Vid samtliga tillstånd i 
arbetsflödet måste dokument kunna avslås av rätt roller vilket visade sig vara en tämligen 
tidskrävande process. Arbetsflödena berör ett stort antal rollers behörigheter i systemet 
vilket utgör ett monotont och tidskrävande testarbete när alla dessa behörigheter ska testas. 
(avsnitt 4.2).  
 

Enligt Xu et al. (2012) i avsnitt 2.4 så är ett problem vid testning av behörigheter att de ofta 
är relaterade till varandra. Där illustreras ett scenario där ett test kan kräva att ett annat test 
utförs innan för att kunna utföra det önskade testet. Xu et al. (2012) anser att det är svårt att 
täcka in alla interaktioner mellan behörigheter genom att testa dem individuellt. Ett sådant 
problem återfanns även i observationen av ett testfall som sammanställdes i avsnitt 4.2. 
Forskarna kunde där se att test av arbetsflöden är progressiva tester, vilket innebär att 
testerna bygger på varandra. Detta då arbetsflödena i sig är progressiva då de olika 
tillstånden följer en förutbestämd sekvens. I sekvensen så kan inte tillstånd två nås förrän 
arbetsflödet har passerat tillstånd ett, tillstånd tre kan inte nås förrän arbetsflödet har 
passerat tillstånd två och så vidare. Samma princip gäller vid testning av att gå igenom alla 
tillstånd i ett arbetsflöde. Om testet inte kan nå tillstånd två så hindras alla tester som ska 
testa resterande tillstånd (avsnitt 4.2).  
 

På grund av arbetsflödens och behörigheters progressivitet blir även testningen av dessa 
arbetsflöden och behörigheter progressiv vilket enligt Persson & Yilmaztürk (2004) i avsnitt 
2.1.2 är kostsamt att automatisera. Testning av arbetsflöden och behörigheter kan därav 
kräva en kombination mellan manuell och automatiserad testning. Enligt en testledare på 
ProjectWise-förvaltningen så upptäcker inte automatiserade tester fel som de inte har 
programmerats för att hitta. Testledaren ansåg vidare att manuell testning enklast kan 
upptäcka oförutsedda konsekvenser av ändringar man har gjort. Alltså sådant som man har 
missat redan i designen (avsnitt 4.3.2). 
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När fel upptäcks under testningen så kan en korrigering behöva göras vilket kan resultera i 
att en ny testomgång måste utföras för att verifiera att korrigeringen blev korrekt. Denna 
process kan behöva repeteras tills systemet går igenom alla tester. Omtestning av systemet 
och dess arbetsflöden gör testningen ännu mer tidskrävande, monoton och kostsam (avsnitt 
4.3.1). När en viss uppsättning av tester kräver frekvent exekvering så är det enligt 
Randhawa & Pandey (2006) mer logiskt att automatisera dem och dra nytta av automatisk 
exekvering av tester som inte kräver någon övervakning (avsnitt 2.1.2).  
 

Testningen på ProjectWise-förvaltningen utförs idag manuellt vilket under intervjun i avsnitt 
4.3.1 visade sig vara mycket tidskrävande. Där påstås även att testningen kan ta uppemot tre 
dagar per testomgång. Att manuell testning är tidskrävande beskrivs i avsnitt 2.1.1 av 
Persson & Yilmaztürk (2004). Där skrivs även att manuell testning kan vara kostsam.  
 

Systemets mappstruktur (avsnitt 4.1.2) med dess komplexa arbetsflöden är tämligen 
omfattande. Den skulle utifrån observationen (avsnitt 4.2) att döma ta alldeles för lång tid 
att göra ett heltäckande manuellt test av. Detta kan ha en negativ inverkan på 
täckningsgraden för testerna som under en intervju visade sig vara av intresse att öka 
(avsnitt 4.3.1). Under samma intervju nämndes att systemet är för stort för att kunna testas 
igenom helt och hållet. Testledarna anser inte att det är rimligt att göra och brukar därför 
avgränsa sig till att testa mindre delar i hopp om att det räcker. 
 

5.2 Teknisk lösning för automatiserad 

regressionstestning 

Här analyseras de insamlade kraven (avsnitt 4.4) med hjälp av litteratur, information om TFS 
(avsnitt 4.5) samt förstahandserfarenheter av Coded UI (avsnitt 4.6). Kraven analyserades 
utifrån följande forskningsfråga: Hur kan en teknisk lösning för automatiserad 
regressionstestning av roller och behörigheter i arbetsflöden för dokument se ut för 
ProjectWise? 
 

Rubrikerna i detta avsnitt är direkt hämtade från kravlistan som togs fram under 
kravinsamlingen (avsnitt 4.4). Kraven togs fram i samråd med representanter från 
ProjectWise-förvaltningen. Kravinsamlingen återfinns i avsnitt 4.4. Beslutsunderlaget som 
analyseras i avsnittet riktar sig främst mot TFS (Team Foundation Server) (avsnitt 4.5), Coded 
UI (avsnitt 4.6) och nyckelordsdriven testning (avsnitt 2.2). Studien avgränsar sig till att 
endast involvera programvara för automatiserad testning som är godkänd av Trafikverket (se 
avsnitt 1.6). Därav analyserades TFS och Coded UI.  
 

En nyckelordsdriven testmetod valdes eftersom den ansågs spegla kraven Gemensamt 
arbetssätt (avsnitt 4.4.2), God användbarhet på testverktyg (avsnitt 4.4.6) och Testdatabas 
(avsnitt 4.4.8). Tidigare forskning har visat att nyckelordsdriven testning kan användas på ett 
datadrivet sätt och är en senare generation av datadriven testning (avsnitt 2.2). Garg, Singhal 
& Bansal (2015) i avsnitt 2.2 anser även att nyckelordsdriven testning är en avgörande 
strategi i dagens scenarion. 
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5.2.1 TFS-koppling 

ProjectWise-förvaltningen önskade under kravinsamlingen kunna underlätta 
kommunikationen med hjälp av stöd för TFS-koppling i den tekniska lösningen. De vill att det 
ska hjälpa dem att få en gemensam bild över testningen då man enklare kan följa 
testprocessen i TFS. (avsnitt 4.4.1). 
 

TFS är en samarbetsplattform som hanterar allt från planering och utveckling till test och 
driftsättning. Det gör det möjligt att samla flera olika roller inom projekt på en och samma 
plats (avsnitt 4.5). I avsnitt 4.5.1 framkom det att TFS tillhandahåller stöd för att följa 
testprocessen genom att skapa diagram och dylikt som ger en status på testprocessen. 
Diagrammen kan bland annat presentera vilka tester som har lyckats och misslyckats samt se 
vilka tester som ännu inte har körts. En sådan funktion kan göra att personer som är 
inblandade i projektet i fråga kan få en överblick över testprocessen. (avsnitt 4.5.1).  
 

Förvaltningen önskade även kunna spåra krav mot relaterade testfall. (avsnitt 4.4.1). Kravet 
ansågs utifrån prioriteringarna vara viktigt även om det till synes var bland de lägre 
prioriterade kraven (avsnitt 4.4.9). För att få spårbarhet mot krav så tillhandahåller TFS 
möjlighet till att koppla testfall mot krav genom det som i avsnitt 4.5.1 kallas för 
kravbaserade testsviter. Dessa testsviter ger spårbarhet från testfall mot krav såväl som 
buggar som uppstått under test (avsnitt 4.5.1). 
 

5.2.2 Gemensamt arbetssätt 

Gemensamt arbetssätt var ett av de högst prioriterade kraven, särskilt bland utvecklarna och 
testledarna (avsnitt 4.4.9). Ett gemensamt arbetssätt efterfrågades för att standardisera 
skrivandet av testfall. Detta för att få en enhetlighet i testframtagandet. Den önskade 
effekten av kravet är att testskripten ska bli lättare att underhålla och mindre 
personberoende (avsnitt 4.4.2). 
 

Nyckelordsdriven testmetod använder sig av externa källor för att lagra testdata och 
nyckelord. Nyckelorden används som direktiv och berättar vad som ska göras med testdata. 
Testare kan sedan använda nyckelord för att fritt skapa testfall. Sättet nyckelordsdrivna 
tester skrivs på kan på så sätt ge stöd för att forma ett gemensamt arbetssätt att jobba med i 
skrivandet av testfall. Fördelar med nyckelordsdriven testning är enligt Laukkanen (2006) att 
testare utan programmeringskunskaper kan skriva automatiserade testfall baserat på 
metoder som utvecklare har skapat. Genom att separera testdata från testskript så 
förbättras underhållningen av både koden och testfallen (se avsnitt 2.2). 
 

5.2.3 Ej progressiva testfall 

Ett krav som yttrades var att testfall inte får bygga på varandra, de får inte heller vara för 
stora. Därav önskas mindre delar som kan kopplas ihop till serier utan externa 
förutsättningar. Kravet är kopplat till den utmaning som finns med progressiva tester som 
lyfts fram i avsnitt 5.1. Verksamheten önskar kunna få en god underhållsvänlighet och lägre 
komplexitet hos testerna i och med detta krav. (avsnitt 4.4.3). Kravet fick en relativt hög 
prioritet, särskilt hos de två utvecklarna (avsnitt 4.4.9). 
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Under observationen av testfall som genomfördes upptäcktes det att testfallen är 
progressiva. För att testa alla behörigheter för en roll krävs det hjälp från andra roller för att 
till exempel ändra till rätt tillstånd på ett dokument (avsnitt 4.2). 
Ett problem vid testning av behörigheter är ofta att de är relaterade till varandra och kan 
leda till dubbla tester. Dessutom är det svårt att täcka alla interaktioner mellan behörigheter 
genom att testa dem individuellt. (avsnitt 2.4). 
 

5.2.4 Testrapport från verktyg 

Det här kravet fick störst intresse hos testledarna men blev ett av de lägre prioriterade 
kraven (se avsnitt 4.4.9). Rapportfunktionalitet ansågs kunna korta ner felsökningstiden. 
Bland annat genom att få information via en stacktrace (se definitionslista) och genom vilken 
testdata (se testförutsättning, definitionslista) som använts under testet. De ansåg även att 
man får en helhetsbild över det genomförda testet med en testrapport (avsnitt 4.4.4). 
 

Genom att kunna se den testdata som använts under testet i testrapporten så påstods det 
att man kan få en direkt indikation på om det är ett negativt testfall. Man kan även se om 
det eventuella felet uppstod på grund av felaktigt testdata. Därav ville de att testdata ska 
ingå i testrapporten (avsnitt 4.4.4). 
 

Utifrån forskarnas förstahandserfarenheter med Coded UI (avsnitt 4.6) så finns det bra stöd 
för det som under kravinsamlingen kallades för testrapportering. Under forskarnas testning 
av verktyget kunde testrapporter genereras med både stacktrace-meddelanden och 
testdata. Ytterligare funktioner såsom skärmbilder genererades ihop med beskrivning av 
eventuella fel samt de steg som testet utför. (avsnitt 4.6). 
 

5.2.5 Automatiskt återskapa testförutsättningar 

Inför varje testomgång vill verksamheten kunna återskapa testförutsättningar för att alltid 
starta med samma förutsättningar. Man vill då exempelvis kunna återställa en datakälla, 
databas eller webbserver inför varje testomgång. Detta för att säkerställa att 
regressionstesterna ger ett korrekt utfall som inte har påverkats av dessa förutsättningar 
(avsnitt 4.4.5). Kravet fick under kravinsamlingen högst prioritet (avsnitt 4.4.9). 
 

Under insamling av förstahandserfarenheter (se avsnitt 4.6) såg forskarna behov av att 
automatiskt återskapa testförutsättningar. Återskapningen involverade borttagning av de 
lagringsmappar som skapades upp under testet. Dessa kunde automatiskt tas bort med hjälp 
av kommandotolken. Även om återskapningen som gjordes endast var en liten del av vad 
ProjectWise-förvaltningen önskade så ansåg forskarna utifrån detta att det visar på att 
åtminstone en del av återskapningen kan automatiseras. (avsnitt 4.6). 
 

Med nyckelordsdrivna testmetoder måste återskapning av testförutsättningar ske separat 
vilket är en begränsning av dess flexibilitet. Eftersom ändring av uppsättnings- och 
återställningsmetoderna kräver editering av kod vilket går emot idén med att testare ska 
kunna skapa testfall enbart utifrån testdata. Ännu viktigare är det att använda nyckelord för 
återställning av testmiljö inte fungerar eftersom ifall ett test misslyckas så kanske inte 
nyckelordet för återställning köras. (avsnitt 2.2). 
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5.2.6 God användbarhet på testverktyget 

För att enkelt kunna använda samt underhålla testerna så önskar förvaltningen en god 
användbarhet hos den tekniska lösningen. Detta för att bespara tid och resurser men även 
för att se till att testerna faktiskt används. (avsnitt 4.4.6). I tabellen i avsnitt 4.4.9 ser 
prioriteten på detta krav ut att vara högst bland testledarna även om det var bland de lägre 
prioriterade kraven.  
 

Användbarhet är alltid en subjektiv fråga, men enligt Laukkanen (2006, s.87) så är det enkelt 
skapa testfall och ganska enkelt att skapa nyckelord i ett nyckelordsdrivet test. Laukkanen 
säger även att genom att separera testdata från testskript förbättras underhållningen av 
både koden och testfallen. Med hjälp av en testmetod som datadriven och nyckelordsdriven 
testning så separeras testdata från testskripten. Testdata lagras istället i en egen datakälla 
som till exempel ett kalkylark eller en databas. En sådan testmetod öppnar då möjligheten 
för testledare och andra eventuellt mindre tekniskt kunniga personer att själva underhålla 
testdata utan att behöva röra testskripten. (avsnitt 2.2). 
 

Under förstahandserfarenheterna så upplevde forskarna att Coded UI var relativt enkelt att 
sätta sig in i. En bidragande effekt till detta kan ha varit att forskarna redan hade viss 
erfarenhet av Visual Studio (avsnitt 4.6). 
 

5.2.7 Koppla till releaseprocess 

Testningen vill ProjectWise-förvaltningen kunna koppla till releaseprocessen. Detta tror de 
gör det möjligt att definiera testhållpunkter där testning skall genomföras för att säkerställa 
att man får beslutspunkter. Ifall fel uppstår så måste någon analysera felet. Därefter ska 
personen besluta ifall felet måste åtgärdas innan testningen kan fortgå, vilket indikerar en 
beslutspunkt. (avsnitt 4.4.7). Prioriteringarna av kravet var väldigt spridd men ansågs som 
extremt viktig av arkitekten (avsnitt 4.4.9). 
 

Under dokumentstudien framkom det att TFS tillhandahåller en tjänst som heter Release 
Management. Tjänsten gör det möjligt att helt och hållet automatisera installation och test 
av mjukvara. Man kan också sätta in halvautomatiska processer där tester måste godkännas 
efter att de har utförts. Dessa processer faller inom ramen för testhållpunkter där 
godkännande krävs för att kunna gå vidare. För varje testhållpunkt kan en eller flera 
godkännare definieras. En godkännare ansvarar för att antingen godkänna eller avslå 
tillåtelse att fortsätta vilket motsvarar en beslutspunkt. (avsnitt 4.5.2). 
 

5.2.8 Testdatabas 

En testdatabas är en enhetlig plats där testförutsättningar samlas för att abstrahera data 
från testskripten. Data som samlas i testdatabasen är testdata som används i testerna, därav 
används ibland ordet indata. Med testdatabas menas inte nödvändigtvis en databas utan 
kan även handla om en excelfil eller en textfil. De ansåg att en testdatabas gör tester mer 
generella och mindre beroende av utvecklarna vid underhåll av testförutsättningar vilket 
medför att testledare utan programmeringskunskaper enklare kan uppdatera testerna. 
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(avsnitt 4.4.8). Kravet i fråga var ett av de högre prioriterade kraven utifrån de insamlade 
prioriteringarna (avsnitt 4.4.9). 
 

Genom att använda sig av en testmetod som till exempel datadriven testning eller 
nyckelordsdriven testning kan man separera data från testskripten. Testdata kan då lagras i 
bland annat kalkylark eller en databas vilket leder till att testdata samlas på en enhetlig 
plats. Detta underlättar underhållet och utvidgning av tester vilket dels beror på att mindre 
tekniskt kunniga personer som exempelvis testare enkelt kan ändra testdata. (avsnitt 2.2).   
 

Representanterna från ProjectWise-förvaltningen uttryckte under kravinsamlingen att de 
ville ha möjlighet till flödesstyrning baserat på indata från testdatabasen. En sådan 
funktionalitet anses kunna spara tid (avsnitt 4.4.8). Med testmetoden nyckelordsdriven 
testning används nyckelord som representerar olika teststeg i ett testfall. Nyckelorden knyts 
enligt (Randhawa & Pandey, 2006) ihop med specifik testfallsdata eller förväntade resultat 
och samlas i ett kalkylark eller dylikt (avsnitt 2.2). 
 

5.3 Jämförelse mellan regressionstest med och utan 

teknisk lösning 

I avsnittet analyseras forskningsfrågan: Vilka skillnader kan en teknisk lösning för 
automatiserad regressionstestning utgöra för testarbetet mot den nuvarande manuella 
testningen av ProjectWise? Analysen skedde genom att jämföra testningen i nuläget (se 
avsnitt 4.2, 4.3) mot vad litteraturen, förstahandserfarenheter (avsnitt 4.6) och 
dokumentstudie (avsnitt 4.5) visar att automatisering kan utgöra för skillnader. 
 
I tabellen nedan (figur 13) jämfördes den nuvarande manuella testningen av ProjectWise 
mot vad en teknisk lösning för automatiserad testning kan utgöra för skillnader. Rubrikerna 
är problemområden som forskarna har identifierat utifrån insamlad data. Problemområdena 
har till stor del funnits genom observation av testfall (avsnitt 4.2) samt nuvarande problem 
och styrkor med testningen av ProjectWise (avsnitt 4.3). Tabellen visar hur 
problemområdena ser ut idag samt vad en teknisk lösning kan utgöra för skillnad i dessa 
områden. 
 

Rubrik Testningen av 
ProjectWise i nuläget. 

Testningen med teknisk lösning. 

Omtestning Flera testomgångar kan 
krävas i dagsläget, de är 
dessutom tidskrävande 
(avsnitt 4.3.1). 

Automatisering kan minska omtestning 
och kräver ingen mänsklig övervakning 
(avsnitt 2.1.2). 

Täckningsgrad Täckningsgraden är cirka tio 
procent av systemet (avsnitt 
4.3.2). 

Utifrån förstahandserfarenheterna 
(avsnitt 4.6) så kan man testa mer på 
kortare tid. Testerna kan byggas ut med 
tiden och kan öka täckningsgraden. 
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Automatiserade tester kan vara en stor 
investering i att öka täckningsgraden 
(avsnitt 2.1.2) 

Gemensam bild 
över 
testprocessen. 

Problem finns med att 
kommunicera status för var i 
testprocessen de befinner 
sig (avsnitt 4.3.1). 

Testledare och andra roller i 
förvaltningen kan övervaka 
testprocessen i TFS för att få en bättre 
överblick (avsnitt 4.5.1). 

Enhetstest Inga enhetstester utförs i 
nuläget. Tidigare försök har 
misslyckats.  
För låg standard på systemet 
in i systemtest. (se avsnitt 
4.3.1). 

Behörigheter kan testas med 
gränssnittstester, vilket utgör 
majoriteten av de tester som behöver 
köras. Kan ge högre kravuppfyllnad in i 
nästa steg, exempelvis systemtest. 
(avsnitt 4.3.1). 

Testrapportering Beskrivning av fel 
dokumenteras manuellt 
vilket lätt kan leda till 
misstolkningar av vad felet 
är (se avsnitt 4.3.1). 

Testrapport innehållande testdata och 
beskrivning av teststeg med skärmbild. 
Beskrivning av funna fel samt en 
stacktrace för det givna felet kan uppnås 
med hjälp av Coded UI (se avsnitt 4.6). 

Testhållpunkter 
och 
beslutspunkter 

Testhållpunkter och 
beslutspunkter hoppas lätt 
över för att vinna tid. De 
tappar lätt kontrollen över 
releasen och besluten 
behöver dokumenteras. 
(avsnitt 4.3.1).  

TFS tillhandahåller verktyget Release 
Management som gör det möjligt att 
definiera testhållpunkter och 
beslutspunkter med godkännare för varje 
miljö (avsnitt 4.5.2).  

Tidskrävande 
testgenomförande  

Genomförande av alla 
testfall kan ta två och en 
halv till tre dagar (avsnitt 
4.3.1). 

Genomförande av test går fortare och 
kräver ingen övervakning (avsnitt 2.1.2). 

Kostnad Testledarna anser att 
testningen är kostsam i 
dagsläget (avsnitt 4.3.1). 

Automatisering av tester kan vara ett 
effektivt sätt att reducera kostnader. 
Progressiva tester och tester som sällan 
exekveras kan dock vara kostsamma att 
automatisera, samt kan skapandet och 
underhållet också vara mer kostsamt. 
(avsnitt 2.1.2). 

Monoton testning Testledarna upplever att 
testningen är monoton 
(avsnitt 4.3.1). 
Testning av roller och 
behörigheter i arbetsflöden 

Repetitiva tester är många gånger logiska 
att automatisera för att dra nytta av 
automatisk exekvering av tester som inte 
kräver någon övervakning (avsnitt 2.1.2). 
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upplevdes som väldigt 
monoton (avsnitt 4.2). 

Spårbarhet mot 
krav 

För regressionstester finns 
ingen koppling mot 
ursprungliga krav (avsnitt 
4.3.1). 

Med TFS kravbaserade testsviter kan krav 
spåras mot testfall. ProjectWise-
förvaltningen kan få en bättre överblick 
över krav och buggar som tillhör ett 
specifikt testfall (avsnitt 4.5.1). 

Testpersonal Regressionstestfall skrivs och 
utförs av testledare (avsnitt 
4.2). 

Testare utan programmeringskunskaper 
kan fortfarande skapa och köra tester 
(avsnitt 2.2). 
Utvecklare krävs för att skapa och 
underhålla testskript (2.1.2) 

Figur 13 - Jämförelse mellan regressionstestning med och utan teknisk lösning. 
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6 Slutsats & diskussion 
 
I kapitlet besvaras forskningsfrågorna, diskussion förs även kring resultatet. Kapitlet 
innehåller även metodkritik, kunskapsbidrag och förslag till vidare forskning. Svaren på 
forskningsfrågorna är baserade på analyskapitel 5. 
 

6.1 Svar på forskningsfrågor 

Examensarbetets syfte har varit följande: 
Studien utförs för att beskriva de utmaningar som finns med regressionstestning av roller 
och behörigheter i ett arbetsflöde för dokument i ett dokumenthanteringssystem. 
Beslutsunderlag skall även tillhandahållas som stöd för hur en teknisk lösning för 
automatiserad regressionstestning kan utformas. Utmaningarna identifierades för att sedan 
kunna utvärdera vilka skillnader den tekniska lösningen kan utgöra vid test av arbetsflöden 
och behörigheter. 
 

För att uppfylla syftet så har tre stycken forskningsfrågor ställts. Dessa besvaras i de 
kommande tre avsnitten. 
 

6.1.1 Vilka utmaningar finns med regressionstestning av roller och 

behörigheter i arbetsflöden för dokument i ett 
dokumenthanteringssystem? 

Utifrån analysavsnittet 5.1 visade sig dokumenthanteringssystemet ProjectWise hantera en 
voluminös mängd av mappar. I dessa mappar finns en uppsjö av olika dokument med olika 
typer av arbetsflöden som är kopplade till roller och behörigheter. Arbetsflödena är som 
tidigare nämnts progressiva och att testa dessa manuellt visade sig vara monotont, 
tidskrävande och kostsamt.  
 

När fel upptäcks vid testning så kan en ny testomgång krävas för att säkerställa att 
ändringarna har fått önskad effekt. En testomgång kan ta upp emot tre dagar och många 
gånger krävs flera testomgångar. En testomgång beräknades ha en täckningsgrad på ungefär 
tio procent av systemet. 
 

Även vid automatisering av dessa test tros problem kunna uppstå i och med att test av 
arbetsflöden är progressiva. Om testskriptet misslyckas någonstans under loppet till det 
slutliga tillståndet så kommer testerna därefter också misslyckas. Detta är något som måste 
hanteras vid automatisering men är enligt litteraturen kostsamt att hantera, troligtvis på 
grund av den komplexitet som plötsligt uppstår. 
 

6.1.2 Hur kan en teknisk lösning för automatiserad 
regressionstestning av roller och behörigheter i arbetsflöden 

för dokument se ut för ProjectWise? 

I avsnitt 5.2 analyserades de insamlade kraven mot litteraturen och insamlad empiri. Utifrån 
de krav som samlades in i denna studie så har lösningsförslagen på dessa krav riktat sig mot 
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TFS (Team Foundation Server), Coded UI samt ett nyckelordsdrivet ramverk. Med hjälp av 
dessa tre så har lösningsförslag kunnat ges till åtminstone större delen av kraven.  
 

Utifrån datainsamling och litteratur så visade sig TFS kunna vara till stor nytta för 
ProjectWise-förvaltningen. TFS kan dels underlätta kommunikation och bidra till att 
förvaltningen ska få en gemensam bild över testprocessen men även ge spårbarhet mot 
krav. Utöver ovanstående så kan man med TFS koppla testning till releaseprocessen. Det 
öppnar möjlighet till att kunna definiera testhållpunkter och beslutspunkter för att bättre 
kunna kontrollera testprocessen. 
 

Genom att använda Coded UI så kan testrapporter genereras som täcker in önskemålen som 
förvaltningen hade på testrapportering. Under förstahandserfarenheterna visade det sig att 
Coded UI även kunde erbjuda en beskrivning och skärmbild för varje teststeg. Verktyget var 
utifrån forskarnas erfarenheter relativt enkelt att använda och kunde utifrån 
förstahandserfarenheterna visa på att det åtminstone till viss del går att återskapa 
testförutsättningar med Coded UI.  
 

Användbarhet är en subjektiv fråga. Men nyckelordsdriven testning kan åtminstone vara en 
väl bidragande faktor till god användbarhet vid automatisering. Personer utan 
programmeringskunskaper kan fortfarande skapa och uppdatera testfall och testdata utan 
att editera testskripten. Underhållet av testfallen kan då också bli enklare. 
 
Nyckelorden i kalkylarken representerar teststeg i ett testfall vilket gör det möjligt att styra 
testskriptens flöde, detta var ett önskemål som fanns inom ProjectWise-förvaltningen. 
Kravet om ej progressiva testfall har varit svårt att åtgärda och studien har då inte kunnat 
bidra med någon lösning på detta. 
 

6.1.3 Vilka skillnader kan en teknisk lösning för automatiserad 
regressionstestning utgöra för testarbetet mot den nuvarande 

manuella testningen av ProjectWise? 

En teknisk lösning för automatiserad regressionstestning visade sig under jämförelsen 
(avsnitt 5.3) kunna erbjuda möjlighet till att utgöra ett antal skillnader mot den nuvarande 
manuella testningen. Utmaningar som identifierades (avsnitt 5.1) var bland annat att 
manuell testning av roller och behörigheter i arbetsflöden hade en negativ inverkan på tid, 
kostnad och täckningsgrad. Genom att automatisera tester visade sig genomförandet av test 
potentiellt skulle kunna gå fortare samtidigt som det inte krävs någon mänsklig övervakning. 
Automatiserade tester kan vara ett effektivt sätt att minska testkostnader, inte minst vad 
gäller repetitiva tester. Att automatisera progressiva tester samt tester som sällan exekveras 
kan dock vara väldigt kostsamt. Täckningsgraden visade sig ligga på ungefär tio procent vilket 
med automatisering skulle kunna få en ökning över tid. Detta då automatiserade tester kan 
byggas ut med tiden och täcka en större och större del av systemet med ett snabbare 
testgenomförande. Automatisering skulle även kunna minska antalet omtestningar som 
krävs och minska den totala tiden för testgenomförandet. Dessutom kan de obefintliga 
enhetstesterna börja göras via gränssnittet vilket kan ge en högre kravuppfyllnad in till 
systemtesterna. 
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6.2 Diskussion kring resultat 

Här diskuteras de resultat som presenterades i avsnitt 6.1. 
 

6.2.1 Vilka utmaningar finns med regressionstestning av roller och 
behörigheter i arbetsflöden för dokument i ett 

dokumenthanteringssystem? 

Progressiviteten med arbetsflöden är en stor utmaning och forskarna anser att hög 
komplexitet i de automatiserade testerna kommer krävas för att hantera utmaningen. Att 
skapa sådana tester kommer troligtvis vara tidskrävande och kostsamma även om de över 
tid kan vara gynnsamma. 
 
Behörigheter verkar i sin natur kunna vara relaterade till varandra. Alla dessa interaktioner 
kan vara svåra att täcka in genom att testa dessa individuellt vilket talar för att 
komplexiteten kan bli väldigt hög. Vid manuell testning kan dessa interaktioner eventuellt 
täckas in enklare då en människa enklare kan hitta oförutsedda avvikelser. En kombination 
mellan automatiserad och manuell testning kan vara att föredra för att angripa arbetsflöden 
och behörigheter på ett grundligt vis. 
 

6.2.2 Hur kan en teknisk lösning för automatiserad 
regressionstestning av roller och behörigheter i arbetsflöden 

för dokument se ut för ProjectWise? 

Även om TFS, Coded UI och en nyckelordsdriven testmetod teoretiskt sett skulle kunna lösa 
större delen av kraven som ställdes så har inte alla krav kunnat uppfyllas helt och hållet. 
Kravet om ej progressiva testfall består olöst även om dessa verktyg kan vara till stor hjälp 
för testningen över lag, även för progressiviteten. För att lösa ett sådant krav så anser 
forskarna att det kan handla mycket om hur dessa verktyg tillämpas. Med hjälp av den 
tekniska lösningen och väl skrivna samt robusta testfall så finns det ändå goda möjligheter 
till att lösa problemet. Precis som med vanlig programmering så kan duktiga utvecklare lösa 
problem på bra sätt. Utvecklaren kan utöver sin kompetens dra fördel av den tekniska 
lösningen.  
 

6.2.3 Vilka skillnader kan en teknisk lösning för automatiserad 

regressionstestning utgöra för testarbetet mot den nuvarande 
manuella testningen i ProjectWise? 

Skillnaden mellan manuell och automatiserad testning är stor. En övergång till 
automatisering kan utgöra stora skillnader för testarbetet, bra som dåliga. Att förlita sig på 
att automatisering ska kunna ersätta manuell testning och förminska testarbetet anser 
forskarna dock inte vara rimligt. Automatiserade tester kan kräva mycket underhåll vilket 
kanske kan glömmas bort. Däremot finns det möjlighet till att minska tid och kostnad för 
testning när det utförs på rätt sätt. Den största vinsten med automatisering görs nog när 
repetitiva och mindre föränderliga tester automatiseras. En stor vinst för ProjectWise-
förvaltningen kan vara att enhetstester kan börja utföras via gränssnittet som sedan kan 
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användas som regressionstester. Standardsystem har många gånger ingen tillgång till källkod 
som inköparen förändrar, därmed kan enhetstest på gränssnittsnivå vara till nytta.  
 

Utifrån de utmaningar som har identifierats så bör ett bättre sätt att testa utformas. 
Täckningsgraden är som tidigare nämnt ungefär tio procent vilket kan vara en god indikation 
på att en förändring kan behövas. Forskarna anser att en teknisk lösning för automatisering 
har visat goda tendenser till att kunna vara till stor hjälp för att förbättra testarbetet. 
 

6.3 Reflektioner 

 

6.3.1 Metodkritik 

Genom att stödja den tekniska lösningen mot befintlig teori så anser forskarna att det har 
funnits mindre utrymme för att forskarna själv skulle kunnat påverka resultatet negativt. För 
att förankra teorin i det studerade fallet så har vissa delar av den tekniska lösningen testats 
praktiskt för att kunna verifiera att de går att applicera på systemet i praktiken. Mer praktisk 
användning av den tekniska lösningen som föreslogs hade dock kunnat öka förtroendet hos 
läsarna ytterligare. Det praktiska prioriterades lägre för att kunna ge ett bredare och mer 
täckande beslutsunderlag än vad som hade hunnit utföras rent praktiskt. 
 

Den tekniska lösningen riktade sig mot befintliga testverktyg på Trafikverket. Det gjordes 
eftersom andra testverktyg inte kunde installeras på Trafikverkets datorer där ProjectWise 
fanns installerat. Därav har inte studien behandlat övriga verktyg som kanske hade lämpat 
sig bättre. Eftersom att endast en teknisk lösning har föreslagits så kan det vara svårt att se 
hur den tekniska lösningen förhåller sig till andra varianter. 
 

Förstahandserfarenheter tillämpades bland annat i syfte att samla in data om ProjectWise 
genom en föreläsning och en genomgång av systemet. Dessa tillfällen var svåra att 
dokumentera eftersom de involverade visuell demonstration av systemet tillsammans med 
muntlig förklaring av de steg som utfördes. Inspelning och transkribering ansågs inte vara av 
något större värde eftersom de skulle kräva visuellt stöd för att kunna förstås. Dessa 
erfarenheter har dock varit en viktig del i beskrivningen av ProjectWise för att komplettera 
dokumentstudien som utfördes. 
 

Coded UI testades även under förstahandserfarenheter. Det gjordes för att forskarna själv 
skulle kunna samla in data kring verktyget genom att praktiskt använda det. Erfarenheterna 
var viktiga för att säkerställa att verktyget faktiskt gick att använda på ProjectWise. Någon 
passande vedertagen datainsamlingsmetod hittades inte vilket gjorde att 
förstahandserfarenheter användes. Tillvägagångssättet handlar om forskarnas egna 
erfarenheter vilket gör att det kan vara svårt för andra att återskapa dessa med liknande 
resultat. 
 
Eftersom arbetet bara behandlar ett unikt fall så kan det anses vara för litet för att kunna 
generalisera. Men forskarna tror att verksamheter som använder ProjectWise eller liknande 
system kan dra nytta av kunskapen av de utmaningar som lyfts fram. De bör även kunna 
finna den tekniska lösningen och jämförelsen av intresse. 
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6.3.2 Kunskapsbidrag 

Kunskapsbidraget för denna studie har varit att genom intervjuer, observation, 
dokumentstudie och litteratursökningar beskriva utmaningar som finns med test av roller 
och behörigheter i arbetsflöden för dokument i dokumenthanteringssystem.  
 

Ett annat bidrag har varit att ge beslutsunderlag för en teknisk lösning för automatisering av 
regressionstester i ett dokumenthanteringssystem utan tillgång till källkod innehållandes 
arbetsflöden och behörigheter. Utifrån en kravinsamling användes en litteraturstudie, 
dokumentstudie samt praktiska erfarenheter för att ge beslutsunderlag för kraven.  
 

Ytterligare bidrag har varit en jämförelse mellan manuell testning och automatiserad 
testning med en teknisk lösning. Jämförelsen gjordes genom att insamlad data 
presenterades i en tabell där problem med nuvarande manuell testning jämfördes med hur 
den tekniska lösningen skulle påverka hur det sker i nuläget. 
 
Sammanfattning 
Studien täcker in utmaningar med regressionstestning av roller och behörigheter i 
arbetsflöden för dokument i dokumenthanteringssystem hos en verksamhet som ej har 
tillgång till systemets källkod. Någon studie som täcker in alla dessa delar eller större delen 
av dessa har forskarna under studiens gång inte kunnat finna. Inte heller någon som i 
kombination med detta tar fram en teknisk lösning för automatiserad regressionstestning. 
Däremot har tidigare studier i sin helhet hanterat delar av det studerade området. Forskarna 
anser att denna studie har samlat dessa områden och genom en kombination av dem har 
bidragit med ny kunskap. 
 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Något som vore intressant att studera vidare vore hur man på bästa sätt automatiserar test 
med den tekniska lösningen för progressiva fenomen i ett system. För att göra det skulle ett 
antal prototyper kunna användas för att i någon mening kunna mäta vilket tillvägagångssätt 
som fungerar bäst utifrån förutsatta kriterier. Förslagsvis kan de progressiva fenomenen 
innebära arbetsflöden som involverar behörigheter. 
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Bilaga 1 
Vidare beskrivning av synlighetsbarriärer i arbetsflöden. 
 
Synlighetsbarriär ett 
I barriär ett kan bara leverantörer det vill säga utförare av arbetet se dokumentet. 
 
Leverantörer är företag som har fått kontrakt att utföra arbete i projektet som förvaltas i 
ProjectWise. Leverantörer kan till exempel vara företag som Sweco eller Skanska som till 
exempel ska utföra en utredning om miljöpåverkan eller byggkonstruktioner. 
Leverantörerna har en egen uppsättning av roller som de använder för att skapa, granska 
och godkänna dokument med i ProjectWise. Rollerna är dock definierade av trafikverket. 
 
Dokument i synlighetsbarriär ett är under pågående arbete av leverantörerna. När 
leverantörerna färdigställt dokumentet kan de sedan ändra tillståndet till delad om 
dokumentet passerar den interna granskningen och blir godkänt. Delad innebär delad mellan 
utförare och beställare. 

Synlighetsbarriär två 
I synlighetsbarriär två blir dokumentet synligt för beställaren som är en del av Trafikverket. I 
det här fallet enheten “Investering” som är ansvarig för stora nybyggen. Det är de som 
bestämmer och står för nybyggnation av större vägar och järnvägar i Sverige. 
De i sin tur ska granska och godkänna innehållet i dokumenten. 
Om dokumentet går igenom granskningen och blir godkänt så blir tillståndet på dokumentet 
publicerad och det hamnar i synlighetsbarriär tre. 
 
Synlighetsbarriär tre 
När dokumentet är i tillstånd publicerad kan även personer med rollen besökare se 
dokumentet. 
Besökare kan vara till exempel leverantörer från andra kontrakt, anställda på kommuner 
eller andra personer på Trafikverket än dem som är direkt inblandade i projektet. 
Besökarrollen har lägst behörighet och kan bara se dokument efter att de har blivit 
publicerade. 

Efter synlighetsbarriär tre så har dokumentet hamnat i tillstånd upphävd. Vilket innebär att 
dokumentet inte lägre är aktuellt och ska inte längre användas. Dock så är dokumentet 
fortfarande synligt och läsbart av alla roller, men endast roller med administratörs 
rättigheter kan modifiera dokumentet. 
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Figur - Modell över ett arbetsflöde i Projectwise. Ursprunglig källa: (Trafikverket, 2016). 
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Bilaga 2 
Urklipp från testspecifikation som användes vid observation av testfall. I bilagan finns 6 av de 
42 teststeg som utfördes.  
 
Testfallsförteckning 
 

Testfalls-ID Egenskap Syfte (referens till krav)/ 
Genomförandebeskrivning 

Testdata/ 
Godkännandekriterier 

TF001  Syfte:  

- Fullt flöde för 
Modeller, Ritningar 
och Textdokument. 

Förutsättningar:  

- Användare 1 – 11 
finns 

- Skapa nya dokument 
utanför PW Explorer 
och dra in dessa på 
aktuell yta. 

Roll: 1: Kontraktets 
Datasamordnare (DS) 

           2. Kontraktets 
Konstruktör (PR) 

           3: Kontraktets 
teknikansvarig (TA) 

           4: Kontraktets 
Uppdragsledare (GK) 

          5: Kontraktets 
oberoende granskare (OG) 

          6: Kontraktets medlem 

          8: TRV projektets 
teknikspecialist (TS) 

          9: TRV projektets 
godkännare (GK) 

          10: TRV Beställare 

          11: Besökare 
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Testfalls-ID Egenskap Syfte (referens till krav)/ 
Genomförandebeskrivning 

Testdata/ 
Godkännandekriterier 

1.    Skapa nya dokument utanför 
PW Explorer och dra in dessa 
på aktuell yta. 

Kontraktets Datasamordnare (DS): Nytt 
dokument skapas med version _ i läge Skapad 
med versionen _.1 

Kontraktets Konstruktör (PR): Nytt dokument 
skapas med version _ i läge Skapad med versionen 
_.1 

Kontraktets teknikansvarig (TA): Får inte lägga in 
filer i PW. 

Kontraktets Uppdragsledare (GK): Får inte lägga 
in filer i PW. 

Kontraktets oberoende granskare (OG): Får inte 
lägga in filer i PW. 

Kontraktets medlem: Får inte lägga in filer i PW. 

TRV projektets teknikspecialist (TS): Får inte lägga 
in filer i PW. 

TRV projektets godkännare/projektledare: Får 
inte lägga in filer i PW. 

TRV Beställare: Får inte lägga in filer i PW. 

Besökare: Får inte lägga in filer i PW 
2.  Kontrollera synlighet i läget 

Skapad 
Kontraktets Datasamordnare (DS): Skall synas och 
gå att läsa. 

Kontraktets Konstruktör (PR): Skall synas och gå 
att läsa. 

Kontraktets teknikansvarig (TA): Skall synas och 
gå att läsa. 

Kontraktets Uppdragsledare (GK): Skall synas och 
gå att läsa. 

Kontraktets oberoende granskare (OG): Skall 
synas och gå att läsa. 

Kontraktets datasamordnare (DS): Skall synas och 
gå att läsa. 

Kontraktets medlem: Skall synas och gå att läsa. 

TRV projektets teknikspecialist (TS): Skall inte 
synas. 

TRV projektets godkännare/projektledare: Skall 
inte synas. 

TRV Beställare: Skall inte synas. 

Besökare: Skall inte synas. 
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Testfalls-ID Egenskap Syfte (referens till krav)/ 
Genomförandebeskrivning 

Testdata/ 
Godkännandekriterier 

3.  Välj Change State och 
Approve 

 

Kontraktets Datasamordnare (DS): Dokumenten 
ska komma till läget Intern Granskning 

Kontraktets Konstruktör (PR): Dokumenten ska 
komma till läget Intern Granskning 

Kontraktets teknikansvarig (TA): Dokumenten ska 
komma till läget Intern Granskning. 

Kontraktets Uppdragsledare (GK): Dokumenten 
ska komma till läget Intern Granskning. 

Kontraktets oberoende granskare (OG):Skall inte 
få ändra läge på dokumentet. 

Kontraktets medlem: Skall inte få ändra läge på 
dokumentet. 

TRV projektets teknikspecialist (TS): Skall inte få 
ändra läge på dokumentet. 

TRV projektets godkännare/projektledare: Skall 
inte få ändra läge på dokumentet. 

TRV Beställare: Skall inte få ändra läge på 
dokumentet. 

Besökare: Skall inte få ändra läge på dokumentet 
4.  Kontrollera synlighet i läget 

Intern Granskning 
Kontraktets Datasamordnare (DS): Skall synas och 
gå att läsa. 

Kontraktets Konstruktör (PR): Skall synas och gå 
att läsa. 

Kontraktets teknikansvarig (TA): Skall syna soch 
gå att läsa. 

Kontraktets Uppdragsledare (GK): Skall synas och 
gå att läsa. 

Kontraktets oberoende granskare (OG): Skall 
synas och gå att läsa. 

Kontraktets medlem:Skall synas och gå att läsa. 

TRV projektets teknikspecialist (TS): Skall inte 
synas. 

TRV projektets godkännare/projektledare: Skall 
inte synas. 

TRV Beställare: Skall inte synas. 

Besökare: Skall inte synas. 
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Testfalls-ID Egenskap Syfte (referens till krav)/ 
Genomförandebeskrivning 

Testdata/ 
Godkännandekriterier 

5.  Välj Reject från Intern 
Granskning 

Kontraktets Datasamordnare (DS): Dokumenten 
ska komma tillbaka till läget Skapad med ny 
version och få en kopia i WIP Ersatt. 

Kontraktets Konstruktör (PR): Dokumenten ska 
komma tillbaka till läget Skapad med ny version 
och få en kopia i WIP Ersatt. 

Kontraktets teknikansvarig (TA): Dokumenten ska 
komma tillbaka till läget Skapad med ny version 
och få en kopia i WIP Ersatt. 

Kontraktets Uppdragsledare (GK): Dokumenten 
ska komma tillbaka till läget Skapad med ny 
version och få en kopia i WIP Ersatt.. 

Kontraktets oberoende granskare (OG):Skall inte 
få ändra läge på dokumentet. 

Kontraktets medlem: Skall inte få ändra läge på 
dokumentet. 

TRV projektets teknikspecialist (TS): Skall inte få 
ändra läge på dokumentet. 

TRV projektets godkännare/projektledare: Skall 
inte få ändra läge på dokumentet. 

TRV Beställare: Skall inte få ändra läge på 
dokumentet. 

Besökare: Skall inte få ändra läge på dokumentet 
6.  Kontraktets teknikansvarig 

(TA): Skicka dokumenten till 
Intern Granskning - Välj 
Change State och Approve 

Dokumenten ska komma till läget Intern 
Granskning 
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Bilaga 3 
Intervju om problem med testningen av ProjectWise i nuläget. I bilagan finns de frågor som 
togs med till intervjun följt av transkribering av vad som sades under intervjun. 
 
Triangeln - tid, kvalitet, kostnad 

1. Vad har ni för problem med regerssionstestningen i dagsläget? 
a. Anser ni att det är för tidskrävande? 

i. Hur mycket tid avsätter ni åt regressionstestning i dagsläget? 
ii. Hur mycket tid går åt till att köra testerna respektive att planera inför 

testerna? (uppskattningsvis) 
iii. Om ja, hur skulle effektiviserad regressionstestning gynna er? 
iv. Hur tror ni att man kan minska tiden för regressionstestning? 

b. Anser ni att kvaliteten på testningen är låg? Varför? 
 . Om ja, hur tror ni att man kan öka kvaliteten? 

c. Anser ni att kostnaderna för regressionstesterna är för höga? 
 . Om ja, hur tror ni att man kan minska kostnaderna? 

 
Återanvändbarhet 

1. Automatisering sägs gynnas bäst när tester är repetativa och går att återanvända flera 
gånger. 

a. Återanvänder ni många regressionstest? 
b. Finns det grundtester som ni kör varje gång? 

i. Vad för några? 

 
Täckningsgrad 

1. Hur stor coverage har testerna på systemet i dagsläget? 
2. Hur stor coverage vore önskvärt att ha? 

 
Inverkan 

1. Vad tror ni att automatiserad regressionstestning kan ha för negativ inverkan på testningen? 
2. Vad tror ni att automatiserad regressionstestning kan ha för positiv inverkan på testningen? 

 

Transkribering 
 
Deltagare: 
F - Fredrik 

A - August 
T1 - Testledare 1 

T2 - Testledare 2 

 

T1: Det går ju åt ohumunt mycket tid till testning. Och det är ju ganska direkt beroende av 
hur många man är. Ni har ju sett de här testfallen med rollerna. 
 

T1: Om vi kör igenom alla testfallen och det går bra så går det två och en halv till tre dagar, 
beroende på hur van man är... 
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T1: Och är man ensam och kör då får man ju lov att hoppa mellan rollerna och bara det tar ju 
också en hel del tid, logga in och logga ut. Så att den är väldigt tidskrävande och sen beror 
det ju på då hur duktig man var... 
 

T1: Man väljer ett kontrakt av någon typ och så kör man. Sen ute i prod så har vi ju 
jättemånga kontrakt av den här typen och då har vi ju bara testkört på ett av dem och det 
ligger ju i det här systemets natur att det kan ju vara fel där dom skiljer sig. Man kan inte 
kallt utgå ifrån att ifall ett funkar så funkar dom andra. Så att om vi egentligen då skulle testa 
allting med regressionstest, då pratar vi ju om manår. Det är ju inte rimligt riktigt 
kostnadsmässigt så det gör vi ju aldrig. Vi brukar ju avgränsa oss till en av varje typ. Och så 
hoppas vi att det räcker. 
 

A: Om man kollar på. Ert arbete involverar väl lite planering och ren testning. Hur stor av 
delen går åt till bara planeringen av det här då? 

 

T1: Om vi börjar med att kolla på hur mycket tid det tar att göra det vi ska göra, alltså 
testning och testledning kontra sådant som faktiskt inte är vårt jobb, typ ta reda på hur facit 
ser ut, förbereda fenomen för arkitekterna att hugga tag i. Vi lägger ungefär halva tiden på 
det vi ska... 
 

T2: Vi måste hitta ett bättre sätt att jobba på och få bättre struktur... 
 

T1: Just nu har vi väldigt luddiga ansvarsfördelningar... 
 

T1: 30% ungefär planering och sen skulle jag vilja säga att det är ganska jämt fördelat att 
skriva testfallen och underhålla testfallen. Att få i ordning testfallen så de går att köra för 
den här releasen är ungefär lika mycket jobb som att köra dem. 
 

T2: Tiden för test kan ju bli större om det är så att man hittar många fel så man måste gå och 
göra allt flera omgångar. Det är ju svårt att bara testa om den här grejen som man hittade 
som var fel. Det kanske man kan göra om det är en väldigt isolerad funktion liksom men ofta 
måste man ju kanske köra om större delen av det. Och så om man har fler personer som vill 
testa i olika datakällor, då tar det ju längre tid också. Om man säger att vi kallar in fem 
personer som kan testa i sina egna datakällor, då blir det mer testtid men det beror ju på vad 
man gör för typ av test liksom. 
 

T1: Sen har vi ju det där när man planerar för två testomgångar och så räcker inte det, så 
man måste göra om hela planeringen framöver, speciellt om det händer i acceptanstesterna 
och man har en massa folk ifrån verksamheterna och man måste boka in en ny sittning när 
ingen hade räknat med att det skulle behövas en ny sittning. Sånt tar ju ganska mycket tid. 
 

T1: Sen har vi ju också vår kravgranskning och den tycker jag är otroligt viktig... 
 

A: Om vi tänker så här då, att man till exempel med automatisering kan effektivisera själva 
testarbetet. Då kommer man ju få tid till en massa annat. Hur tror ni att det kan gynna er i 
ert arbete, till exempel att man kan få tid för annat och så. 
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T2: Ja det blir lättare att planera tror jag framför allt och då vet man att våra kvalificerade 
gissningar faktiskt slår in. 
 

T1: Jag kan se det så här, det är det som kan göra att vi kan komma upp ur träsket. Den här 
förvaltningen har ju inte varit i TFS:en förut, vi har precis börjar jobba med det. För vi är inte 
igång med MTM:en än så vi skriver fortfarande in våra testfall i word-mallar från helvetet. 
Det är ju skitdrygt liksom, det är lite stenåldern för oss. Det är inte jätteroligt. Om man skulle 
få loss tid för att ta oss upp på den nivån vi vill till. Vi vill vara inne i MTM, vi vill köra våra 
testplaner där inne och vi vill få till vårt arbetssätt, oss testledare emellan och gentemot 
arkitekterna och utvecklarna att vi jobbar där inne precis som projektledarens vision är. Vi 
tyckte det var jätteskönt när han kom och satte ner foten och sa att så här vill jag att ni 
jobbar.  
 

T1: Och ligga lite i framkant istället för att trampa runt i det här träsket, den tiden har vi ju 
inte nu. Nu är det ju givetvis bättre när vi är två stycken...  
 

T1: Som jag ser det så skulle det liksom ge oss den här tiden att göra sånt som faktiskt är kul 
med att vara testledare och inte bara liksom det här brandsläckandet ute i träsket som vi 
pysslar med nu. 
 

T2: Ja, ligga steget före och kunna planera och sen också kunna vara lite mera... Skulle vi få 
till bra automatiserade tester så skulle vi ju också åtminstone delvis vara säkra på att 
kvaliteten är så här, liksom att vi vet det. Nu när vi testar med manuell testning och så här då 
kan vi ju inte testa precis överallt. Skulle ni liksom kunna gå igenom hela de här 
behörigheterna maskinellt så vet vi ju att det ser ut så överallt. Och då vet vi ju också att vi är 
säkra.  
 

T1: Som jag sa på mötet igår, så uppskattar ju jag att 80-90% av de fel vi hittar är slarvfel i de 
här behörigheterna.  
 

18min--------------------------------------- 
 

T1: Det skulle nog också lösa det problemet vi har med den här superdåliga kvaliteten vi har 
in till systemtest. För den är faktiskt under all kritik, det ska inte se ut så där liksom… 

T1: Sen också till viss del så skulle det lösa problemet för dig och mig med att det händer 
saker som vi inte vet om.  
 

T1: Då skulle vi bara kunna köra det där och säga att här har ni rapporten som stämmer med 
dokumentation, hör av er till oss när vi kan göra ett nytt så vi kan börja systemtesta någon 
gång och då behöver inte vi gräva ner oss i det varje gång som något inte stämmer. Och då 
kommer de att tvingas att uppdatera sin dokumentation när de gör någonting. 
 

T2: Jag tänker mig med att ett verktyg så har man en lättare uppföljning, då ser man att det 
är precis det här som är fel och det var här det blev fel. Nu om vi testar själva eller har lagt ut 
på användare eller en grupp. Ja men då får man tillbaka en förklaring att jag körde si och så 
och det såg ut så här och så här. Då måste man själv verifiera och kolla först, vad menade 
han eller hon egentligen, var det ett handhavandefel för det är det ju ibland också. Nu kör 
man det ju med en maskin och så får man ut en lista säkert eller vad det kan vara. Vi 
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kommer ju säkert att ha ett resultat direkt som vi kan lämna och säga att det här stämmer 
inte. Då är den mer exakt och vi kommer slippa kolla själva liksom.  
 

T1: Kvaliteten är ju låg för vi har inga enhetstester, de existerar inte. Och jag ser ju från mitt 
perspektiv att det är absolut viktigast att man kan använda det här som enhetstestning, så 
som jag ser det. Sen har vi ju arkitekterna som har en liten annan synvinkel på det då. Men 
jag tycker ju att de också borde ha det för det är ju dom som har ansvar för 
enhetstestningen.  
 

T2: När man utvecklar något så kan man ju inte ha systemtest som det första steget, man 
måste ju testa någonting innan, men det gör vi ju nu.  
 

A: Hur tror ni att man kan öka kvaliteten då, det är egentligen att få in enhetstester? 

 

T1: Få in enhetstester, att få in den här kontrollen av behörigheter i flöden innan systemtest 
så tror ju jag att vi får bort någonstans mellan 80-90% av de buggar vi hittar, och det är ju 
ganska mycket.  
 

A: Juste, kostnad då… 

 

T1: Ja vi är ju inga billiga flickor, vi kostar ju en hel del i timmen och när dom får lov att lägga 
våra timmar på sånt här, ja, testplanering och testomgångar i onödan. Då är det klart att det 
är svindyrt... 
 

T1: Sen har vi ju också verksamheten, det här är ju folk som är högsta hönsen för allt vad 
data heter i verksamheten. Det är ju inga gratismänniskor det heller. Och sen då när vi får 
drämma till med acceptanstest i 16 timmar gånger 8 personer. En gång, fine. Men när vi får 
göra det 3 gånger... 
 

T2: Det är sånt man vill komma ifrån. För det är både höga kostnader för att det tar mycket 
tid och det skapar också irritation och dåligt förtroende. För det vet ni själva när vi köper en 
teknisk pryl så vill man att det ska funka, man vill inte att ni ska vara försökskaninerna som 
ska tala om vad som inte funkar. 
 

27.09--------------------- 
 

T1: Det kostar rätt mycket förtroende gör det. Men även också i rena pengar och sen varje 
gång man ska sätta upp en ny testmiljö med alla rättningar i, så okej, nu blåser vi ren 
testmiljön med den nya builden med alla rättningarna i, det kan ju ta en halv till en dag för 
en här att göra. Det är ju dom pengarna också, börjar man liksom summera ihop det här så 
är det ju himla mycket pengar kort sagt. Jag skulle faktiskt inte låta mig förvånas om en till 
två extra acceptanstestomgångar kostar typ 50 000 plus. 
 

T2: Men just det här att de som nyttjar ska ju känna att det är hög kvalitet och de ska känna 
sig trygga med det och så blir det ju inte när man måste testa om och testa om. Det är ju 
både pengar och förtroende. 
 

A: Vi kan ju kostatera att tid och pengar är ganska nära relaterat. 
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T2: För sen så tröttnar det också. På liksom att köra samma saker för det blir ju lite lika... 
 

F: Det blir monotont då liksom 

 

T2: Och det blir ju inte så himla roligt för vi vill ju liksom att de kör samma grej för att vi ska 
få det verifierat. Vi kan ju inte hitta på roligare testfall bara för att det är roligare att göra 
något annat liksom. Så kan det ju bli monotont och trist för dom. 
 

T1: Det är ganska klassiskt att ett sånt där omtag när man upptäcker fel i spec väldigt sent att 
då läggs alla dom timmarna på design och bla på test och där ska dom ju inte hamna. Så vi 
har många utmaningar på många håll. Men att kostnaderna skulle minska med det här det 
behöver vi liksom inte fundera på, det kommer dom göra. 
 

T2: Men det är ju det här att man hittar ett verktyg som är enkelt att underhålla så det inte 
blir att man måste lägga tid och pengar på det istället.  
 

T1: Eftersom de inte gör några enhetstester idag och det faktiskt är de som måste göra 
enhetstestfallen så kommer det ju att gå åt mer tid för dom.  
 

F: Det sa ju Björn också att utvecklarna hänger på och gör sånt här, hänger på. Då blir det ju 
korrekt också. 
 

T2: Det gäller ju liksom att ställa det i relation till och se vad man får ut liksom. Det gäller att 
titta på värdet hela tiden och är det rätt saker man automatiserar. För det är ju en viktig 
fråga också tycker jag att ställa sig. 
 

34:05 

F: Ja det är ju viktigt, vad är värt att automatisera liksom. 
 

T2: Så gör vi det här så vinner vi väldigt mycket på det i det här fallet till exempel och det är 
enkelt att underhålla, ja då ska vi ju göra det också. 
 

T1: Vi har ju också ganska hårda diskussioner med det här med tid, kostnad och pengar med 
vår verksamhet som beställer av oss, speciellt i PDB 1.3-projektet var det hårt. För vi säger ju 
då så här, man kan inte ha alla tre i taget, man måste välja bort en, så bara är det. Är kostnad 
och kvalitet det man prioriterar, ja då får man kanske skjuta på deadline och är det liksom 
deadline som är det hårda som inte går att flytta på så får man alltså minska kvaliteten eller 
kostnaden, så är det bara. Och det här har de väldigt stora problem att förstå, väldigt stora 
problem för de sa ju att alla de här 3 var ledande och jag fick slåss jättehårt för att, ja men 
med den här tiden och den här kostnaden kan jag inte hålla den här kvaliteten, ni måste 
liksom ändra på någon av de här. Och det slutade ju med att det var kvaliteten som 
prioriterades ner och det är ju förstås lite tråkigt. Men det var ju lite skönt också för då hade 
de i alla fall tvingats välja. 
 

T1: När Bentley levererar till oss då levererar de ju till acceptanstest, systemtest har ju dom 
gjort själv, sen är det ju vissa saker som inte går att köra. Helt fascinerande, jag är ju inte van 
att man tar så lätt på kvaliteten liksom.  
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T2: Så summeringen, nu blir det jobbigt för er kanske men alltså summeringen är att det är 
väldigt viktigt att ha den här triangeln levande och ha den här diskussionen levande.  
 

A: Om vi skulle summera problemen som ni har nu då men manuella testningen, den tar 
mycket tid och… 

 

T1: Den tar mycket tid och så tycker jag också att vi ska fundera så här. Vi säger så här hela 
tiden att vi måste tänka på underhållet på vad ni nu än ger åt oss. Fine, men vi har ju 
vansinnigt tungt underhåll nu också. Nu sitter vi ju manuellt och uppdaterar alla dom här 
testfallen i word... 
 

T1: Så det är ju faktiskt inte alls säkert att vad ni nu än hittar kräver mer underhåll i tid än 
vad vi redan har. Det är ju inte så att vi har noll underhåll nu liksom. 
 

T2: Det gäller ju liksom att se allting, det är jättejättebra att utreda för då man kan ställa 
saker emot varandra och sen kan man fatta beslut utifrån allt man vet och då vet man varför 
man gör saker också. 
 

T1: Och om man tittar på en inkörsperiod, tänk er att ni tar fram någontign där man 
automatiskt kan kolla av hela PDB Investera till exempel, det är ju den ni har fått en kopia på, 
uppifrån och ner att allt stämmer med dokumentationen i precis var enda bit av strukturen, 
foff liksom. Då kommer vi säkert fortsätta köra igenom regressionstestfallen manuellt till en 
början liksom att man kör dubbelt. Men även då om man räknar på att vi gör det så gör det 
att när vi börjar köra det här manuellt, då stämmer allting efter att vi har kört ert verktyg 
efter att vi har kört allting en omgång. Då kan vi skala bort sex mandagar där. Och då har vi 
lagt en minut eller vad det tar att köra igång det här verktyget och får den här rapporten plus 
de här tre vanliga dagarna då. Och då är det ju faktiskt så att vi har skalat bort 66% ungefär 
av tiden det tar att regressionstesta även om vi kör dem som vi har kört förut för att ha 
hängslen och livrem. Och sen när man har gjort så ett par gånger och man ser att nä men det 
sitter liksom.  
 

T1: Och man kanske märker att dom sakerna är så små att man kan ta dem i och med 
systemtesterna liksom. Så ja, vad vet jag, det är ju liksom två tredjedelar av tiden då som 
sparas. Fast vi kör det här som förut och bara kör det här som ett komplement. Och kommer 
vi då till den här punkten då vi känner att vi inte behöver köra det manuellt längre, ja då är 
det ju en tredjedel som försvinner då. Men även alltså om vi lägger till det här och kör som 
förut då börjar vi spara två tredjedelar av tiden om man bara kollar på regressionstest. Då 
kan vi ju titta på hur många systemtestomgångar vi sparar oss och hur mycket slarvfel vi 
slipper i acceptanstesterna.  
 

T1: Jag tror det är det (namn på arkitekten) är ute efter, (namn på arkitekten), att han vill ha 
något som går att köra i varje fas. Komma åt dom här slarvfelen som blir i och med att vi har 
så många manuella handgrepp i varje fas.  
 

A: Sen också ett problem som ni nämnde var väl just att det är lite svårt för själva kunden att 
få förtroende för systemet ibland också om det blir mycket fel. 
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T1: Oh ja, oh ja. 
 

T2: Nu vet jag inte om det är så men det kan ju bli så om man har en väldigt, har väldigt 
mycket fel. 
 

T1: Ja men så blir det ju liksom, jag menar vad har jag för förtroende för Bentley när de 
leverererar som de gör. Det är inte jättehögt ska jag säga...  
 

T1: Jag skulle ju tycka så här att även om ni inte når i mål och ni kommer med en 
rekommendation vi kan gå vidare på så tror vi ju ändå att ni har sålt in den här iden så pass 
åt oss så vi kan använda den utåt sen. 
 

T1: Återanvändbarhet. Vi har ju en massa tester som är repetitiva. 
 

A: Täckningsgrad tror jag ju att vi har varit inne på också, ganska mycket till och med. 
 

T1: Täckningsgraden är ju… Han frågade det mig en gång (namn på projektledaren) och han 
blev jätteledsen. Jag tror jag sa att vi har nog typ 50% på PDB. Då vet jag att det är vissa bitar 
som prioriterades bort när vi skulle testa de här och de här bitarna… 

 

T1: Så vi har ju inte 100% coverage. Plus då att jag vet ju inte hur mycket de har gjort vid 
sidan av, jag har ju ingen koll. Så därför drog ju jag i med 50%. Och det tror jag ju blev en 
väckarklocka för (projektledaren)vad konsekvenserna är när man går förbi alla våra rutiner vi 
har och går rätt ut. För att då har vi ju inte coverage, hur ska vi kunna ha det liksom. 
 

T1: Vi är ju bra på mycket men sån här mind reading, det står ju inte i mitt anrop i alla fall.  
 

T1: Så täckningsgrad tror jag att man kan, ja 50%-70% beroende på var man är och vi vill ju 
ha mer coverage förstås. 100 är väl lite mer optimistiskt kanske, runt mot 80% vill man ju 
vara på i alla fall.  
 

T1: Med det här så skulle man ju kunna få mycket högre kvalitet mycket tidigare i 
utvecklingen. Så att vi slipper ta det jobbet här borta.  
 

T1: ...Om vi lyckas med det att vi får upp kvaliteten tidigt i utvecklingen då spar ju det väldigt 
mycket pengar. Det gör också att vi kan hålla deadline och det där kan ha jättestora 
konsekvenser ute i produktionen för ta till exempel Förbifart Stockholm, de vet att de ska få 
innstallationsentreprenörer i höst.Så då börjar de fundera så här i februari, dom passa inte in 
i våra kontrakt, vi måste göra en ny kontrakttyp för installationsentreprenörer, vad ska dom 
få se. Dom ska se mer än en vanlig entreprenör gör och det finns en massa sådana där 
anledningar till det ena och det andra. Om vi inte har fått ut det där till dom kommer, alltså 
det har ju skrivits kontrakt med dom, om dom inte kan sätta igång och jobba dag ett för att 
det inte finns någonstans alls för dom att jobba i ProjectWise, då står dom och kostar pengar 
varje dag tills vi får ordning på deras kontrakt. 
 

T2: Då är våra testkostnader minimala från vad det kostar, för då blir det stillestånd kanske 
någonstans. 
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T1: Och förseningar ja. 
 

T2: Och det ena bygger på det andra i ett vägbygge, det är inte bara… 

 

… 

 

T1: Så det gör ju att vi kan hålla deadline, det spar pengar tittar på sådana här hårda fakta. 
Sen är det ju faktiskt så också i och med att vi stickprovar idag, det här med behörigheter och 
offrar någon svart höna till dom mäktiga nätgudarna eller någon projektledare, jag vet inte, 
beroende på och hoppas liksom att de här stickproverna är väldigt representativa. Om vi 
istället kan köra dom här genom precis allt så höjer ju det faktiskt kvaliteten ut också, alltså i 
andra änden. Det blir faktiskt bättre kvalitet då än om vi hade handjagat här, vi kan inte 
handjaga så mycket.  
 

T2: Nä vi kan liksom inte gå igenom allt och då har man en plattform det är som jag sa i 
början, då har vi en plattform som vi vet att den stämmer.  
 

T1: Då skulle jag vilja säga att då har vi ökat coverage med vad vi faktiskt har kört på med, 
vad ska vi gissa på, 80, 90%. Testar vi 10 till 20 procent kanske när vi stickprovar. 
 

… 

 

T1: Det är en jättestor skillnad. Så om vi bara tar liksom sådana här hårda mätbara värden 
och lämnar det här med att jag och (namn på Testledare 2) kan ha lite omvärldsbevakning 
och liksom ha lite ja, allt det här man vill göra för att förvaltningen ska utvecklas med det 
man inte hinner med nu. Om man lämnar det vid sidan och bara tar sånt här hårt mätbart… 

 

T1: Sen negativ inverkan, jag kan inte komma på en enda grej. 
 

T2: Nej men det är, nej inte i det här läget så ser vi inte det. Det är om vi skulle ha någon… 

 

A: Svårt att underhålla, svårt att ha någon som sitter och utvecklar på det. 
 

T1: Man skulle kunna säga så här, eventuell, för det vet man inte om det kommer men 
eventuellt är det ju då om det här kräver mer resurser att underhålla än hur mycket tid vi 
lägger på att underhålla testfall idag. Initialt blir det ju det i och med att vi får köra dubbelt. 
Det skulle kunna vara en eventuell negativ grej. Samtidigt så är det på Trafikverket sagt så att 
det ska vara enhetstest och det ska vara utvecklarna som sköter den så egentligen rätar det 
ju upp oss, men eventuellt då den. 
 

T2: Men det är ju också så här, det är ju om man väljer felaktigt verktyg som jag tänker. Det 
är ju så viktigt liksom, det ni får fram, kan vi använda i beslutsunderlag för vilket verktyg som 
ska sen hanteras. Och tar man ett felaktigt beslut där någonstans då kan det ju bli så, men 
det vet vi ju inte idag. Idag känner jag mig mest hoppfull.  
 

T1: Jag är ju så himla uppgiven så jag känner att till och med med fel verktyg blir det bättre… 
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T2: Ja men fel verktyg, inte fel verktyg utan för dyrt verktyg… Ja precis, ett verktyg som gör 
att det blir för mycket liksom handpåläggning där så det inte tar ut den tiden vi lägger på test 
idag. 
 

A: Ja, det är ju därför kravlistan som vi samlar in nästa vecka kommer vara väldigt viktig. 
 

F: Det kan ju också vara så att det blir mer, lite mer underhåll och sånt också men man 
kanske också höjer kvaliteten att man hinner testa mer fast man får ju underhålla mycket 
mer också samtidigt. 
 

T1: Samtidigt ser vi ju också att det är väldigt mycket… När vi tittar på siffror så blir det 
liksom 50% bättre eller mer, det ska ju vara vansinnigt mycket underhåll för att väga upp vad 
vi sparar in… Det känns ju ganska, alltså dels ska man ju hitta något som har så lite underhåll 
och så enkelt underhåll som möjligt, givetvis. Men, jag vet liksom inte riktigt vad man skulle 
hitta på för att det skulle bli mer totalt. Det känns inte, det känns inte riktigt, ja då skulle jag 
bli väldigt förvånad om man hittar något sånt. 
 

T1: Negativ inverkan skulle ju också kunna vara att om man gör det här nu och det 
misslyckas så kan det vara svårt och hitta motivation för att försöka en gång till. Samtidigt 
känner jag så här att det ansvaret ligger mycket mer på er än på den här förvaltningen. Jag 
menar det ni hinner göra på 10 veckor det är ju vårt jobb att ta hand om och förvalta väl 
efteråt. Misslyckas det så är det ju snarare vi som har misslyckats med vad ni har gett oss, 
definitivt. 
 

A: Det kan nog gå åt båda håll. 
… 
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Bilaga 4 
Intervjufrågor och transkribering av intervju om styrkor. 
 
Tid 
1. Tror du att det finns någon situation där manuell testning är tidseffektiv? Motivera. 

 
Kvalitet 
2. Vad anser du att hög kvalitet på test innebär? 

3. Har den manuella testningen någon positiv inverkan på kvaliteten på testningen? 
Motivera. 

 
Kostnad 
4. Anser du att manuell testning har någon positiv inverkan på testkostnaderna? Motivera. 

 
Återanvändbarhet 
5. Anser du att era manuella test är återanvändbara? 

 
Täckningsgrad 
6. Anser du att manuella tester har någon positiv inverkan på testernas täckningsgrad? 
10% 

 
Övriga styrkor 
7. Vi tror att manuell testning kan ha unika styrkor som man kanske vill behålla vid en 
övergång till ett mer automatiserat testarbete. Vilka manuella bitar tycker du är viktiga att 
behålla i testningen av ProjectWise och varför? 

 
8. Vad anser du att manuell testning har för styrkor vid test av behörigheter och 
arbetsflöden? 

 
Övrigt 
9. Får vi använda testfallsspecifikationen för att illustrera vad vi gjorde under 
testfallsobservationen? 
 

Transkribering 
Testledare = E 

Fredrik = F 

August  = A 

 

F: Tror du att det finns någon situation där manuell testning är tidseffektiv i nuläget? 

 

E= Om man bara tittar på tidseffektiv, hur vi ska få igenom de här testfallen på kortas möjliga 
tid så tror jag det är svårt att hitta någonting där manuell testning vinner över automatisk 
när det gäller regressionstest. Om det är med den parametern specifikt man kikar på, så tror 
jag det är svårt… 

 

F: finns det några speciella regressionstester som är enklare att göra manuellt än att 
automatiserad dom? 
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E : ... Om man bara tittar på ProjectWise så är det ju i princip GUI tester och där är det ju 
svårt att hitta någonting. 
Men om man tittar på vad vi håller på med runt omkring, konton, servicekonton och allt sånt 
i själva miljön som behöver testas så kan det vara väldigt svårt att automatisera det. Och där 
finns det en hel del handgrepp som är mer tidseffektiva faktiskt. 
Just kring våra servicar kort sagt. Vi har ju det här med streamingservicen och keymanager 
och massa sånna olika som går via API:et. 
Som det ser ut nu så.  
Och sen att vi har dom här olika miljöerna, det är tre nät vi är i så är det nog mer tidseffektiv 
att sätt någon som förstår vad det handlar om på det och testar av det än att försöka 
automatisera upp det.  
Men det är ju lite utanför eran avgränsning…. 
 

...Sen finns det ju andra parametrar där det kan vara effektivt. 
Det är med att en människa kan ju se saker som ser lite underligga ut. 
Så får de tanken att vänta lite nu ska det verkligen vara så där där. Som ett programmerat 
test inte gör. Den gör ju som man säger åt den. Men det har ju egentligen inget med 
tidseffektivitet att göra. 
 

E= hög kvalitet på test tycker jag är vad brukar kalla hög kodtäckning. Alltså att man har en 
hög täckningsgrad, det tycker jag har med kvalitet att göra. 
Men sen också att man har en bra riskhantering så att man lägger sina resurser på rätt ställe. 
 

F: hur menar du då? 

 

E: jag menar så här att om man har ett system där man historiskt vet att så fort man rört 
någonting i den här modulen så har det krånglat varje gång förut. Just den modulen med den 
funktionen är lite exceptionell för att den är så komplex kanske att där är jätte lätt att få 
spagettieffekter i den eller någonting. 
Man vet liksom med sig om man varit med ett tag och man ser också utifrån historiskt om 
man läser testrapporter och så, att här har det varit problem. 
Att man då lägger mera av resurserna där än något annat ställe som alltid har funkat näst 
intill felfritt…. 
 

...Också om man har vissa funktioner som är väldigt kritiska att om dom inte fungerar då är 
det liksom kört…. 
… Här har vi såna saker som att om entreprenader i systemet kan komma in och se vad 
projektörer gör. Alltså får tillgång till data som håller på att bli ett förfrågningsunderlag innan 
det är ute. Då är det en juridisk katastrof.  
Så även om det där brukar fungera bra och vi inte haft så mycket krångel med det så sätter vi 
ju prioritet på det ändå.  
Därför att skulle någonting hända där så är det kokta fläsket stekt.. 
 

...Det kan jag tycka är högkvalitet att man liksom har en bra planering och en bra 
riskhantering så att man lägger resurserna på rättställe.  
 

F: Att man levererar högtrovärdighet åt kunden att dom kan lita på? 
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E: Ja och att det här är väl kommunicerat med alla kan jag också tycka är högkvalitet på test, 
innebär att det liksom inte är någon svartlåda hos testarna. Utan att andra i projektet vet 
vad vi håller på med. 
 

Det första vi gör är att skriva en testplan och den ska ju förankras både med de som jobbar 
med den här releasen, projektgruppen skulle man kunna kalla det för. 
Men också att den är kommunicerad med beställaren. Så här tänker vi testa det här kommer 
vara gjort när ni får ett acceptanstest.  
Att man får ett ack från dom. 
Att dom också tycker att det ser bra ut, man har den där kommunikationen… 

..Så att man har god kommunikation även med beställarna och att man kör det här ända från 
kraven, att man inte bara kommer in i slutet och nu ska vi testa av det här, utan att man är 
med redan från när kraven kommer in och då skriver man sin testplan och man är med om 
kraven förändras under tiden. 
det tycker jag är kvalitet på test. 
 

A: god kommunikation hamnar med här då? 

 

E: Ja och sen att man är med i hela kedjan igenom redan från krav. 
 

3. Har den manuella testningen någon positiv inverkan på kvaliteten på testningen?  
E:  Manuell testning har absolut en positiv inverkan på kvaliteten tycker jag och där är det 
kanske mer. 
7.59.20 

Ja kan se den här automatiseringen lite grann som där får man kvantiteten, medans manuell 
testning är mer kvaliteten på något vis. 
En människa ser ju mer.  
Och jag tror också att speciellt när man säger åt dom att här får ni 45 minuter att förstöra 
systemet, gör erat bästa liksom. 
Så är ju en människa mycket mer innovativ att ha sönder saker än vad automatisering är.  
Så jag personligen tror ju på en kombination. 
Att den mänskliga faktorn hittar saker som inte den automatiserade funktionen gör 

 

F: sånt man inte tänkt på i för väg utan upptäcker under test då? 

 

E: ja precis 

 

F: När man upptäcker under testet att här var någonting lurt? 

 

E: Ja speciellt spaggetieffekten kan ju bli det där att man har några testfall man kör och dom 
går bra, men man får syn på någon detalj som egentligen inte har med saken att göra som 
ser konstig ut, så då börjar man gräva lite grann och då upptäcker man att någonting har 
spaggetat iväg och gjort någonting man inte alls har tänkt sig att det skulle göra. 
 

Den mänskliga faktorn är svår att ersätta fullt ut tycker jag. 
 

09.33 Kostnad 

4. Anser du att manuell testning har någon positiv inverkan på testkostnaderna? Motivera. 
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A: det kan vara väldigt situationsanpassad kan jag tänka mig 

 

E: ja väldigt. 
Egentligen blir det ju samma som trean(fråga tre). 
 

F: kanske testerna inte är så återanvändbara så att det blir bättre att göra manuellt, ifall det 
ändrar sig lite grann, då blir det ett ny testfall? 

 

E: ja det har du helt rätt i, för interim lösningar och så vidare 

 

F: vad är det? 

 

E: En interim lösning det är när man har. 
Ett exempel kan vara att vi håller på att titta på det här med konfidentiella handlingar i 
ProjectWise. 
Det finns ju massa olika säkerhetsklassningar och dom lägsta graderna som inte är så himla 
hemligadom får vi ju ha i ProjectWise, men dom riktigt hemliga sakerna får vi inte ha där, det 
måste vara någon annanstans. 
 

Och då har man tittat på hur man ska kunna lösa det här på ett mer organiserat sätt än vad 
vi har idag, idag har vi lite ful lösningar vissa projekt kör med och då pågår ett arbete 
tillsammans med infosec (otydligt) och så vidare hur man ska gör det där. 
Samtidigt står ju västlänken och måste ha någonting nu liksom typ imorgon. 
Och då har man gjort en liten koves utav något som heter sekretesskontrakt, alltså ett 
kontrakt som man lägger till folk på individ basis istället för dom här listorna. 
 

Och då är det en interim lösning, den ska bara gälla till den här riktigt stora utredningen är 
klar och den lösningen implementeras. 
och det är klart har man en interim lösning då kommer man ha den en begränsad tid och 
därför är det inte så himla återanvändbart att skriva dom här testfallen för den biten. 
Så i det fallet ja vid interimslösningar eller temporära… 

 

13.40Återanvändbarhet 
5. Anser du att era manuella test är återanvändbara? 

 

E: Ja nästan alla våra manuella tester är återanvändningsbara.  
Nästan allting nytt vi skriver blir ju ett regressionstest efter första gången vi har kört det. Vi 
bygger bara till och till och till. 
Och när vi ändrar saker då går vi ju tillbaka och ändrar i regressionstestfallen så att dom blir 
likdana som den här omgången. 
 

A:Det är inte så att det blir jätte mycket ändringar. 
E: det blir ganska mycket faktiskt för om man till exempel tar, ja ni har ju sett hur dom här 
ser ut. 
säg då att vi tar en roll och ändrar på den så den får göra andra saker, så är de var enda 
sablans teststeg som ska ändras för den rollen. 
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A: Egentligen kan man säga att dom är återanvändbara ändå, men man kanske måste ändra 
dom lite? 

 

E: Ja precis 

Och det där är ju ett problem när vi automatiserar dom, hur gör vi dom där ändringarna på 
ett bra sätt som är smidigare än mina search and replace i word. 
 

A: hoppar ner till sexan då. 
 

15.00 Täckningsgrad 

6. Anser du att manuella tester har någon positiv inverkan på testernas täckningsgrad? 

 

E: Nej nej inte alls. inte ett smack som det ser ut nu inom eran avgränsning, utan istället så 
gör dom ju att vi testar kanske två kontrakt och där i fyra discipliner. 
Trots att det finns 20 kontrakt, så då kanske vi testar av allt som ligger där kanske vi 
testar  tio procent och ändå håller vi på i flera dagar. 
Så att nej  
 

A: Det är väl lite klassikern också. De är det vanliga problem med manuella tester kanske? 

 

E: Umm, och just med hur vi jobbar så är det här problemet att du kan inte 100 procent lita 
på att bara för att du testat ett kontrakt så ser det likadant ut i ett annat. I och med att det är 
som mycket manuella handgrepp. 
Om man verkligen verkligen visste liksom att det var automatiserat hur det driftsattes också, 
men det är det ju inte. 
Så det är ju ganska spännande när vi verifieringstestar. 
Alltså när man bara går ut i produktion och sen ska man stickprovar efteråt för att se om det 
är bra, finns det nåt så missar man ju det, så är det ju bara. 
Murphys lag liksom…. 
 

 

 

17.00 Övriga styrkor 
7. Vi tror att manuell testning kan ha unika styrkor som man kanske vill behålla vid en 
övergång till ett mer automatiserat testarbete. Vilka manuella bitar tycker du är viktiga att 
behålla i testningen av ProjectWise och varför? 

 

F: ...Fråga sju, tror du det finns några unika styrkor för manuell testning som man kan behålla 
vid övergång till automatiserat testarbete? 

Som är viktiga att behålla, styrkor som finns nu? 

 

E: ja precis. 
Ja det är nog att man måste köra igenom flöden även manuellt, eftersom ibland får man ju 
fenomen, men hur grupperna är uppbyggda bakom till exempel också att man sätter upp 
någonting och tror att det ska bli att fungera på ett sätt, då kommer inte det att fastna i det 
här automatiserade för kryssen sitter ju på rätt ställen. 
Men sen när man verkligen kör det så blir det inte riktigt den effekten man har tänkt sig. 
Vi har haft sådana saker som till exempel när man joxat kring läget upphävd. 
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Där dom helt plötsligt får för sig att man måste kunna plocka upp det ur papperskorgen från 
upphävd. 
Men var stoppar man in det då?  
Och så går det inte att stoppa in det precis var som helt heller för att dom lägena har vissa 
krav på vissa metadata fält som inte går att ändra på i och med att de låste sig vid 
upphävningen och ja det blir sådana här effekter man inte har tänkt på och det kommer 
aldrig att fastna i ett automatiserat test. för det tittar ju bara att kryssen sitter på rätt ställen 
som man tänkt sig och det gör dom. Det är bara det att man inte har tänkte hela sträckan ut 
när man sätter dom där. 
 

A: Det kan man ju i och för sig göra, säkert dra igenom långflöde och kolla av så att det är 
rätt funktion eller någonting, byter state och sånt där. Fast man ser ju inte allt runt omkring. 
 

E: Nej man gör ju inte det. 
 

A: så det kanske är mest den explorativa delen eller vad man säger? 

 

E: Ja dels är det ju den naturligtvis. Fritester, sen också det här med då man verkligen 
försöker knäcka systemet. 
Komma hur man ska sänka hela ProjectWise. 
 

A: Prestandatester eller? 

 

E: Verkligen försöka få det liksom att bryta ihop för att man gör någonting som inte ska gå 
att göra. Att det bara hänger sig alltihop eller kraschar eller någonting.  
Dom är ju svår att ersätta kan jag tycker jag. 
Men dom hör explorativa testerna och sen tror jag också att om man återvänder till det här 
med riskhanteringen. 
Absolut viktigaste flödet tycker jag man bör köra igenom manuellt också, just på grund av 
riskhanteringen då. 
Att det som har högst prioritering i riskhanteringen bör köras igenom manuellt. 
 

A: okej. Är det något mer du kommer på där? om man tänker att börjar automatisera det 
mesta så finns det kanske mycket man missar ändå? 

 

E: jag tror ju också att om vi går igång med det här. I början då måste dom här två 
komplettera varandra. Sen allt efter som man bygger fler och fler tester som är 
automatiserade så kan man säkert minska den manuella biten allt efter som och sen också 
när man ser att det funkar kan man börja prioritera bort mer och mer manuellt. 
Men till en början. 
Egentligen skulle man ju vilja gå igenom den här nu. När man kanske har väldigt litet 
testbatteri när man går igång och sen följa upp typ tre år senare och se hur vad svara man nu 
när man haft automatisering som växt till så under tre år. 
 

A: ja då kan man se brister i det också som man kan bygga på. 
 

E: ja säkert vidare utveckla det och ta det ganska långt. 
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A: ja precis. 
 

F: Det är den här mänskliga faktorn att kunna upptäcka saker man inte är förberedd på, som 
är typ den viktigaste?  
 

E: Ja samtidigt så är det ju bra med sådana här automatiska för dom täcker ju upp för den 
andra halvan av den mänskliga faktorn, den som missar sånt som man borde ha sett för att 
man suttit och testat en hel dag och är ganska trött i huvuden. 
 

A: ska vi hoppa till nästa? 

21.38 

8. Vad anser du att manuell testning har för styrkor vid test av behörigheter och 
arbetsflöden? 

 

E: Styrkan där kan jag tycka är att där upptäcker man nog enklast oförutsedda konsekvenser 
av ändringar man har gjort. 
Sådant som man har missat i designen helt enkelt. 
Kan också vara sånt som har missats i kraven. Vi har dragit tillbaka saker i till exempel 
Förbifart Stockholm där dom har jobbat igenom kraven på sin sida. Vi har jobbat ihop kraven 
med dom, vi har PoC:at med dom. allting blir precis att funka så som dom har tänkt sig.  
Och sen vid acceptanstesterna så har det kommit folk som är dom som faktiskt sitter och 
jobbar och då säger dom:  
Ja men nu blir den här så här då kan jag ju inte göra det här med den här borta. 
 

Var på både dom på Förbifarten och vi säger shit tänkte inte på det och så har vi fått rulla 
tillbaka hela den funktionen för så långt hade ingen av oss lyckats tänka inte ens dom i 
ledningen. 
Och det är ju sånt som händer….. 
 

… men just att man upptäcker dom här oförutsedda konsekvenserna som ingen har tänkt på. 
 

A: tänker säkert det här med arbetsflöden och behörigheter är komplicerade, det blir ganska 
mycket också. 
Och att försöka automatisera alla checkningar som behöver göras är svårt. 
 

F: ja krävs nog mycket efter tanke där, hur man ska förberedda allting. Just testmaterial och 
allt sånt där. 
 

E: Vad jag kan känna det är att vi egentligen inte är riktigt riktigt mogna för erat exjobb för vi 
har inte ett facit än.  
Alltså om ni sätter er ner och vill göra ett automatiserat test då kan jag hitta några ställen 
där jag har trippel kollat att det är så här det ska vara. 
till exempel i Förbifarten där vi har massor med stället med liksom jaha nu händer det här. 
Är det rätt? eller är det fel? vad säger dokumentationen? 

Ja den säger si och så här ser det ut i det vi acceptanstestade på, i prod ser det ut på ett 
tredje sätt. 
Vi har liksom inte ett facit och då kan ju ni har hur bra modell som helst fast vad ska ni 
stoppa in i den. 
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Så att nu håller dom ju på att jobbar ikapp med det våra tre arkitekter. Att dokumentera 
upp, men mycket som har tagit tid det är ju liksom att inte har facit. Och det måste man ju 
ha lite grann när man ska skriva automatiskt. 
ja tycker det har varit väldigt positivt att få in er, det har hjälpt mig sätta press på det här 
med facit, det kommer liksom till sin spets då lite grann…..25.16 
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Bilaga 5 
Bilagan innehåller agendan som följdes under kravinsamlingen följt av transkribering av vad 
som sades under intervjun. 
 

1. Presentera - Var gör vi i exjobbet? (Vad för testfall vi riktar oss mot) 
2. Presentera - Fallgropad och möjligheter med automatiserad testning 
3. Presentera - Problemlista på problem som finns i nuläget 
4. Presentera - Vad vi ska göra under detta möte 
5. Kravinsamling - samla in krav och fyll i kravlistan (bokstavera) 
6. Induviduellt - prioritera krav (1-6) 

 
Prioriteringar: 

1. Extremt viktigt 
2. Mycket viktigt 
3. Viktigt 
4. Mindre viktigt 
5. Inte särskilt viktigt 
6. Inte alls viktigt 

 

Transkribering 
A1 - Arkitekt 
U1 - Utvecklare 1 
U2 - Utvecklare 2 
T1 - Testledare 1 
T2 - Testledare 2 
 
A - August 
F - Fredrik 
 
Krav A-H - Krav (KravID A - KravID H) 
 
Krav A 
... 
A: Jag tänker just för det här med kommunikationen, är det liksom ni tre parterna testledare 
och utvecklare och arkitekter som kommer vara inblandade förmodligen? 
 
T1: Ja. 
 
A: TFS, tror ni att det kan vara en viktig del i lösningen och få lösa kommunikationen liksom? 
 
A1, T1: Absolut… 
 
A: Tror ni att det kan vara någonting som ställer krav på testverktyget då att det ska vara, 
kunna vara något som integrerar med TFS? 
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T1: Det är väl en fördel kan jag tycka. Att man kan gå in och se, till exempel om vi har 
kravgranskat ett krav, vi har uppdaterat specen med sånt vi tyckte saknades från 
testperspektiv, (namn på A1) har tagit den och gjort en design som han ger till (namn på U1) 
tillsammans med hur kraven ser ut och sen sitter vi två och hoppar och väntar på att få gå 
igång med systemtesterna (otydbart)... Då ser vi ju det i sådana fall i TFS:en då. Så att det är 
absolut en fördel. 
 
A: Så vad skulle ni kunna ställa för krav på verktyget mot TFS då? 
... 
 

Krav B 
U2: Ja, alltså med noll insyn i testverktyg och så vidare så satt jag här och knåpade på en liten 
kravlista, vad jag hade för input till det här då. Och som utvecklare så känner jag att när vi 
går in i det här och ska börja göra automatiserade tester och skriva testerna så är det viktigt 
att dom är standardiserade här bland oss, att vi gör på samma sätt alla utvecklare. Så att det 
inte blir att alla gör på olika sätt och så blir det jättejobbigt att underhålla för att alla gör på 
olika sätt. Så gör någon form av struktur, ett ramverk för hur man ska skriva dom här 
testerna.  
 
A1: Du efterfrågar enhetlighet i testframtagande. 
… 
 

Krav C 
U2: Och, nästa jag hade det är ju kanske lite halvsvårt att mäta eller någonting så men det 
har att göra lite med det här jag sa att det får inte bli för komplicerat att man gör liksom, 
hellre bygger kanske små moduler som sitter ihop snarare än att skriva stora haranger och så 
där då. Så, ej komplicerat. Vad ska vi skriva som rubrik där då. Okomplicerat eller hur fan ska 
man skriva... 
 
U1: Ja men okomplicerat är väl ett bra ord. 
 
U2: Ja men det är det... 
 
A: Okomplicerat, vad är det som ska vara okomplicerat?  
 
T1: Choken då med testfallen. 
 
T2: Ja men mindre testfall än stora. 
 
U2: Man ska inte, det jag menar är, om vi jämför med kodning, skriv inte en funktion som är 
400 rader utan dela upp det liksom. Så, det är det jag menar liksom. 
 
T1: Ja men det har egentligen lite att göra med mer lättunderhåll. (Otydbart)... att testen ska 
vara lätt att underhålla. Då blir det där liksom som ett brev på posten. För det är jättesvårt, 
det blir tungt att underhålla när dom är superstora för då måste du skriva om alltihop. En 
liten ändring. 
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T2: Ja och så är det svårt att sätta sig in i om det blir väldigt stort. 
 
A1: Finkornighet. 
 
U2: Vad sa du? 
 
A1: Finkornighet. Sen kan man ju fundera på finkornighet i vilket sammanhang… 
 
… 
 
U2: ...Det jag egentligen försöker säga är liksom att, om vi ska testa ett behörighetsflö... eller 
ett arbetsflöde (otydbart).. Ja, till exempel. Skriv inte in hela flödet utan ta del för del, om 
det är möjligt i testverktyget, det är lite det jag menar. 
 
A: För det är egentligen ett progressivt test. 
 
U2: Ja vad det nu heter. 
 
A: Dom bygger på varandra liksom… 
 
U2: Om det är möjligt så hade det ju varit bra att göra små delar som hakar i varandra 
liksom, det är det jag menar. 
 
A1: Ja, men skriv det, det är ju jättebra. Progressiva testfall. 
 
T1: Men då blir det lättare att underhålla för om man har gjort förändringar i ett läge i det 
där flödet då behöver man bara uppdatera det testfallet… 
 
A1: Det blir bra. 
 
T1: Då kan man bygga ihop dom till serier liksom för att bygga ett flöde. 
 
U2: Ja, jag vet ingenting om hur testverktyg funkar men det hade ju varit väldigt… 
… 
 
Krav D 
A1: En rapportfunktionalitet är ju rätt viktig. För att få en rapport som säger att det här sket 
sig, det är vi inte jättemycket behjälpta med. Man kanske skulle ha lite mer information om 
varför det sket sig. Till exempel för utvecklarna skulle stacktrace kunna vara intressant att 
veta. Var small det här. Så att, rapportmöjlighet, rapportsammanställning, 
testsammanställning ser jag som en viktig grej… 
… 
A1: För det kan ju också vara så att även om vi får en stacktrace så behöver vi också veta lite 
mer om vad vi stoppar in där. Så förutsättningarna är ju det som går in i testfallet för att 
kunna köra så körs testfallet sen får du ut resultat. Och det kan ju vara minst lika viktigt att få 
input för det kan vara så att det är egentligen inte ett fel, vi stoppar in skit och sen har vi, 
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felet är egentligen att vi har inte felhantering, som ett exempel. Så att om vi hade stoppat in 
rätt saker så hade det här funkat utmärkt, stoppar vi in fel saker så smäller det och då har vi 
taskig felhantering men grundfunktionen funkar med rätt förutsättningar. För det är ju också 
viktigt kan jag tycka att vi har negativa testfall, det vill säga att vi stoppar in skit och ser vad 
som händer för vi vill ju inte ha ett system som exploderar i ansiktet på oss bara för att 
någon råkar stava fel på ett ord till exempel eller något sånt där.  
 
38.41… 
 
T1: Det är ju jätteviktigt med negativa testfall… 
… 
A: Ja, så du tycker att det kan vara lämpligt att få med inputen i den rapporten? 
 
A1: Ja. Och det ger ju också en direkt indikation på om det är ett negativt testfall eller om det 
är ett icke negativt testfall och det ser man också på förutsättningarna. Eller man kan se det 
på förutsättningarna. 
… 
A: Tror ni att det här kravet är, skulle ge er en komplett och perfekt testrapport på 
verktyget? 
 
A1: Nej. 
 
A: Eller tror ni att det är något mer viktigt som man behöver stoppa in där? 
 
A1: Det får man väl se litegrann vad verktyget klarar av också och samla på sig då men man 
må ju definiera vad man anser vara utförlig information och det är nog också olika för olika 
tester, vad man anser vara utförlig information. Om du kör en funktionstest så som sagt en 
stacktrace kan vara viktig utförlig information men om du kör en GUI-test så kommer du 
aldrig få en stacktrace, det är kanske inte relevant att få där. Så ur det perspektivet så är det 
ju inte en nytta med den, utifall man ens får ut den då. Då är ju testförutsättningarna ack så 
viktiga istället. 
 
42.49 
 
Krav E 
A1: Automatiskt återskapa testförutsättningar ser jag som ypperligt viktigt om du kör 
regressionstester. 
 
T1: Ja sån här snapshot reset-funktion. 
 
A1: Ja, så att du alltid startar med samma förutsättningar varje gång. Annars ger inte ett 
regressionstest särskilt mycket värde. Den kan fortfarande ge ett värde i ordet testperspektiv 
men inte som regressionstest direkt eftersom den alltid ska kunna upprepas gång efter gång 
efter gång med samma förutsättningar. 
… 
U2: Ligger det på verktygets… 
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T1: Det vore ju toppen om det gjorde det. 
 
A1: I och med att testerna kommer att köras mycket på en server så är det väl lämpligt om 
den kan automatiskt generera upp en testplattform åt oss... 
 
U2: Alltså du menar en datakälla eller… 
 
A1: Datakälla, databas, en webbserver, det beror ju på vad vi ska testa. 
 
U2: Ja, så vi kan återställa en datakälla till exempel (...otydbart). 
 
T1: Ja och ha någon slags snapshot som vi kan gå tillbaka till varje gång. 
 
A1: Det hänger ju ihop med byggen också. Om du gör en release, ett releasebygge och sen så 
skjuter du det till en testmiljö där du säkerställer att vid den releasen för varje natt eller en 
gång i veckan eller hur man gör det då också nollställer testmiljön i samma veva för 
testförutsättningarna som ligger under, inte bara det du bygger. Bygget kommer ju bli 
nollställt, vi har ju ett nytt bygge, så den kommer vi ju att göra en (otydbart)... och det 
kommer att ske automatiskt och sen (otydbart)... 
… 
T1: Lätt att underhålla tycker jag är jättejättejätteviktigt men det kanske vi har täckt in där 
med något av dom andra. Men att själva verktyget gör att det är lätt att underhålla testfallen 
(otydbart…) 
 
T2: Ja nä skriv det som ett eget krav tycker jag. 
 
A: På vilket sätt kan ett testverktyg hjälpa till med det då? Om vi försöker bryta ner det. 
 
T1: Jag vill inbilla mig att dom kan vara mer eller mindre knöliga när man ska in och 
uppdatera i gamla testfall för det kommer ju liksom att mögla om det är för jobbigt. Då 
kommer folk att sluta göra det och börja grina och vi har ju många gånger väldigt bråttom 
med saker och ting och då är det ju väldigt lätt hänt att man hoppar över saker för att hålla 
en deadline och är det då för omständigt och tidskrävande att underhålla dom här testfallen, 
då kommer det ju inte bli gjort. 
 
A: Med att underhålla testfallen, tänker du just underhålla koden eller underhålla 
testförutsättningarna, inparametrarna till… 
 
T1: Ja både och. Om vi får ett krav som innebär en ändring, kanske både i inparametrar och 
helt plötsligt så ska det funka med inte bara numeriskt utan alfanumeriskt till exempel... 
... 
 
Krav F 
A: Ja det har ju mycket att göra med också hur utvecklarna skriver koden. 
 
T2: Vad sa du, det har mycket att göra med hur utvecklarna… 
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A: Alltså hur man skriver koden egentligen, för det är ju mycket koden som man måste gå in i 
och ändra. 
 
T2: Ja, fast jag tror du menar, du menar liksom verktyget i stort. Någon sorts 
användarvänlighet eller vad man ska säga att det är, att det uppfattas som att det är, man 
behöver inte tänka så mycket utan att, man behöver förstås tänka på testfallet men inte på 
allt omkring liksom. 
 
T1: Nä att det inte är en miljard handgrepp för att uppdatera gamla testfall utan att det är 
smidigt. 
 
A: Mm, så få handgrepp som möjligt. Hur skulle ni formulera det till ett krav? 
 
T1: Underhållsvänligt. 
… 
F: Menar ni att det ska vara användarvänligt verktyg, att verktyget är lättförståeligt? 
 
T2: Ja men precis, att man inte behöver fundera på själva verktyget utan att man får 
fokusera på testfallet. 
 
A: Mm, är det mer användarvänlighet vi är inne på nu kanske? 
 
T2: Mm, det är vi nog. 
 
T1: Ja. 
... 
Krav G 
A1: Koppla till releaseprocessen… Vi har ju då design, tillverkning, test, release, test… Vi har 
två testfaser där och då räknar jag då inte med utvecklarnas test. Det vi har i dom två 
testfaserna det är just systemtesten och till viss del acceptanstesten. Sen kör vi release på 
det, sen kör vi verifieringstester efteråt och det är ju bra om man kan koppla in då i våran 
releaseprocess testerna också. Det finns ju verktyg nu då som hjälper oss med det här så vi 
kan bygga hela flödet från ax till limpa från det att du definierar en release till det att du 
faktiskt börjar köra de olika testerna så det är syftet med det hela. 
… 
A: Testhållpunkter, det har jag aldrig hört talas om. 
 
A1: Det är egentligen dom punkterna som man definierar upp i releaseprocessen att här 
testar vi så det kan vara till exempel, antingen kan man namnsätta dom där och sätta att det 
är verifieringstest eller acceptanstester (otydbart)... kärt barn har många namn, men varje 
sån blir en testhållpunkt. 
 
T1: Den ska ju vara godkänd innan man går vidare. 
 
A1: Precis och därav att den håller hållpunktsdelen så milestone är att för att gå vidare här 
om det är ett fel här, åtminstone ska någon gå igenom och titta på den, är det här ett fel som 
vi kan leva med ja då kan vi skjuta den vidare. Så det behöver inte nödvändigtvis vara att vi 
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stoppar releasen men det ska i alla fall vara en interaktionspunkt där någon faktiskt tar ett 
beslut och säger kör eller kör inte beroende på allvarligheten i testutfallets potentiella fel.  
 
A: Ja då hänger jag med. 
... 
Krav H 
 
A1: Testdatabas för förutsättningar, och vad jag menar med det det är att ha ett enhetligt 
ställe där vi kan lagra undan förutsättningar så att vi inte hårdkodar det i testerna. 
 
A: Du tänker indata. Typ användarnamn, lösenord. 
 
A1:Indata, exakt. Användarnamn, lösenord, dokumentnamn, whatever det nu kan tänkas 
vilja vara för någonting. Så vi kan skriva mer generella tester för det gör också att det är inte 
beroende av utvecklarna för förändring och genomförande av testerna utan testledarna kan 
själva göra det. Genom att enda förutsättningarna in i testerna (otydbart)... Då blir det också 
mycket lättare och mindre belastning på utvecklarteamet för att skapa negativa och positiva 
testfall och kan skapa en variation på dom. Dessutom om vi tittar över tid så kommer vi vilja 
fånga tester över tid så både sånt fel som vi får i produktion som vi inte har testat och missat 
vill vi lägga in som tester så vi inte får det i nästa varv igen som en del av regression att det 
här har vi någonting som vi har missat så behöver vi kunna stoppa in den här typen och vi 
kommer aldrig någonsin kunna täcka alla indataflöden som sker i produktion från scratch, 
det kommer inte gå. Över tid så kommer man komma till ett läge där man har nått så pass 
långt… Om man går tillräckligt långt så kommer man komma till ett läge när man har täckt 
90%, 95% av alla möjliga indatavarianter, det finns fortfarande 5% för om det var någon 
dumskalle som ville prova något som vi aldrig har testat förut då men över tid så kommer 
man hamna där men initialt så får man nog vara glad om man kan täcka 40, 50 något sånt 
där varianter, bara webblänkar är ett exempel på. Vi har, vi hittade fyra varianter så dök det 
upp två till (otydbart)… Så det är något som jag skulle vilja ha med också. 
 
01.01.50 
A: Ja, jag är ju glad att du tar upp det för det finns ganska mycket möjligheter där. Det finns 
något som heter datadriven testning där du har, det blir väl som ett dictionary där man kan 
hämta ut parametrar mot nyckelvärden eller så kan du helt styra testets flöde med hjälp av 
en excelfil och då kan ange vilka metoder du vill ha in och så kan du skicka in dom 
parametrarna i den metoden och så vidare. Den möjligheten finns, eller dom två 
möjligheterna finns egentligen. 
 
01.03.04 
A1: (otydbart)... Slumpgenerator (otydbart)... Så vi kan slumpa in (otydbart)... Om vi bara ska 
blåsa på med konstigheter. Jag skulle inte se det som ett regressionstest men jag skulle 
kunna se det som ett kraschtest i alla fall. Kunna generera en massa slumpmässigt data och 
prova prova trycka in vad som händer hela tiden för att fånga dom här underligheterna då. 
Beroende naturligtvis på vilket testverktyg då men om vi tittar på MTM:en så finns det i alla 
fall möjligheter, unittestdelarna så kan man automatgenerera motsvarande dictionarys som 
man använder för datadriven test så kan du också låta den generera skräp eller vettigt data, 
baserat på grunddata, du kan ha en lista med användarnamn till exempel så slumpar den in i 
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den där och lite sånt där pyssel. Det finns massa varianter på det där men jag skulle ändå 
vilja ha med testdatabas för… 
 
A: Ja, i databasform… 
 
A1: Databas för testförutsättningar. Databas är inte nödvändigtvis att vi pratar SQL Server 
eller någonting sånt där utan databas det är egentligen informationssamling, sen kan det 
vara en excelfil, det kan vara, en relationsdatabas, det kan vara textfiler, (otydbart) men 
någon stans där i alla fall… 
 
A: Ja precis, som man vidare kan utreda men en testdatabas egentligen. 
… 
A: Ja det är inte så att det ska styra ett flöde utan det är bara… 
 
A1: Det är alldeles utmärkt om det går att göra det också. 
 
A: Ja det beror ju på hur man… 
 
A1: En viss användare kanske ska köra ett visst flöde, då kan vi styra det på användarnamn, 
som ett exempel. Om du är av en viss roll så kommer vi att köra testerna i följande ordning 
för det är vad du i vanliga fall gör. Om du loggar in som den här rollen så ska du köra följande 
tester för det är vad den vanligtvis gör. Då kan vi bygga upp kedjor på det sättet också 
beroende på hur mycket tid och krut man vill lägga på det där men det finns den möjligheten 
att bygga smarta saker. 
 
A: Mm, det är sånt som möjliggör för testledarna att utöka dom testerna också. Testa nya 
kontrakt och bygga ut test för andra datakällor… 
 
A1: Säkerställa att det man gör i kontrakt A kan man inte göra i kontrakt B fast det är samma 
testkörning till exempel. Beroende på vilket kontrakt du kör det mot. Skulle nog spara rätt 
mycket tid för det är mycket hoppande mellan sånt och mellan roller idag… 
 
T1: Ohja. Men just dom här synligheterna mellan kontraktstyperna om man kunde 
automatisera det… 
 
A1: Till viss del i alla fall. 
 
T1: Så man körde hela det choket bara så fort man har gjort någonting, det är ju ändå det 
som jag tycker är absolut viktigast… 
 
A: Ska vi slutföra det här kravet och sen får vi sätta prioriteringarna, så drar vi inte över. 
… 
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Bilaga 6 
Följdfrågor på intervjuerna om nuvarande problem och styrkor med testningen i nuläget. 
Nedan följer en mailkonversation. Den blå texten är alltså de svar som testledarna gav på 
frågorna.  
 
1. Ett krav som ställdes under kravinsamlingsintervjun var stöd för beslutspunkter 
avseende testutfall. 

 Hur fungerar det med beslutspunkter i dagsläget?  - > Ojämn kvalité på 
beslutspunkter i dagsläget. Hoppas lätt över för att vinna tid. 

 Hur fungerar det med testhållpunkter i dagsläget? -à Samma lika som ovan. Finns ett 
problem med att boka tid med folk med framförhållning vid akuta leveranser. 

 Varför är det viktigt?  - > det slarvas bort väldigt enkelt. Man kan tappa kontrollen 
över releasen. Beslutet behöver dokumenteras. 

2. Enhetstest 

 Varför finns det inga enhetstester i dagsläget? -> tidigare försök har misslyckats. 
(kodning) har inte hittat möjliga verktyg innan. (konfigurering.) 

 Hur skulle man kunna använda GUI-tester som enhetstester? (Ingen kodning sker, 
konfiguration/ändringar sker i liknande/samma GUI miljö). -- > Via GUI-tester är det 
möjligt att testa ”användarbehörigheter”, vilket utgör den stora majoriteten av de 
tester som behöver köras. – Bl,a, testas synlighet i olika delar beroende på dessa 
användarbehörigheter. 

 Vad för skillnad skulle automatiserad GUI-testning kunna göra på enhetstestningen? 
Att den faktiskt blir gjord, vilket skulle ge högre kravuppfyllnad in i nästa teststeg, 
t.ex. systemtest. 

3. Gemensam bild 

 Hur ser den gemensamma bilden ut över testprocessen i dagsläget? (Till exempel 
bristande kommunikation?) - > Bilden är kommunicerad och förankrad inom IT, men 
hos verksamheten är det en bit kvar. I själva arbetet har vi problem med att 
kommunicera t.ex. status för vars i utvecklings/test-processen vi är. 

4. Spårbarhet mot krav 

Under kravinsamlingsintervjun önskade man kunna säkerställa spårbarhet mot krav samt att 
inga nya avvikelser från funktionalitet infinner sig mot tidigare lösning. 

 Hur fungerar det nu och hur ser testfallens koppling mot kraven ut i dagsläget? () -- > 
länk till kravspecen i testfallsdokumentet, om det är ny funktionalitet. I 
regressionstest, d.v.s. gammal funktion som skall fungera som innan, så finns ingen 
koppling till ursprungliga krav. 

 Varför är det viktigt? Utan kraven har man inget facit. 
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Behörigheter som finns tillgängliga i systemet är: 
 

 Full control: Ger fullständiga rättigheter i systemet. Används sällan, endast 
adminstratörer på ProjectWise-förvaltningen tilldelas denna behörighet. 

 Change permission: Behörighet till att ändra behörigheter. 
 Create: Behörighet att skapa dokument. 
 Delete: Behörighet att ta bort dokument. 
 Read: Behörighet för att se dokumentet. 
 Write: Behörighet till att ändra metadata på dokument. 
 Change state: Behörighet att ändra tillstånd på dokumentet. 
 File read: Behörighet att öppna och läsa dokumentet 
 File write: Behörighet att skriva i dokument. 
 Free: Om en användare öppnar ett dokument blir det låst. Med denna behörighet går 

det att ta bort låsningen och fri släppa dokumentet så att andra användare kan 
komma åt det. 

 No Access:  Behörighet som spärrar användaren vilket gör att den tappar alla sina 
behörigheter. 

  


