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Abstract:
Information systems are used by most organisations today and are critical to the
business. Many organisations got one or more legacy systems which have been
used for a long period of time. Failures and disruption in these systems can lead to
great consequences and it is important to test the systems to avoid them. Manual
testing requires much resources. To automate the tests are a possibility and our
partner in this study, Stora Enso Skog, wanted to look into the possibilities.
The purpose of this study is to describe what challenges you meet when
automating tests for legacy systems. The purpose is also to describe what factors
you need to consider when implementing test automation. To do this we have used
a case study and gathered data through interviews and study of documents. The
interviews have been conducted with experienced experts within the testing area.
Our conclusions shows that there are a number of challenges to consider when
automating tests for legacy systems. The challenges include problems trying to
automate some sort of tests for legacy systems due to the code being unstructured
and not prepared for tests. There’s also a risk of spending too much resources in
automating the tests instead of improving the systems.
A number of factors to consider when implementing automated tests for legacy
systems have also been found. Examples given are that automating tests can never
fully compensate for a bad architecture and design. Focus should also be on the
most important tests and start automating small parts. Also to improve the
possibility to test in legacy systems instead of just adopting the testing tool to the
system is to be considered.
Finally we have noted that there are different types and levels of legacy systems
and because of that challenges and factors to consider when automating tests may
vary. Many challenges and factors presented in this study also applies to systems
not considered legacy.

Keywords: Legacy systems, test automation, test, challenges, factors

Sammanfattning:
Informationssystem används idag av de flesta organisationer och är kritiska för att
verksamheten skall fungera väl. Många organisationer har ett eller flera så kallade
legacysystem som funnits i verksamheten en tid. Fel i systemen kan leda till stora
konsekvenser och för att undvika detta är det viktigt att de testas. Att manuellt
testa är resurskrävande. Möjligheter finns att automatisera tester i
informationssystem vilket vår samarbetspartner Stora Enso Skog velat undersöka.
Syftet med detta examensarbete är att beskriva vilka utmaningar som finns vid
automatisering av tester för legacysystem. Syftet är vidare att beskriva vilka
faktorer som behöver beaktas vid implementering. Arbetet har genomförts som en
fallstudie och datainsamling har skett genom intervjuer och dokument. Intervjuer
har genomförts med erfarna och kunniga inom testområdet.
Slutsatserna är att det finns ett antal utmaningar vid automatisering av test av
legacysystem. Exempel på utmaningar är att det kan vara svårt att automatisera
vissa typer av test då koden i legacysystem ofta är ostrukturerad och inte förbered
för test. Det finns också risk att man lägger för mycket resurser på automatiserade
tester istället för att förbättra informationssystemet.
Faktorer att beakta vid implementering är bland annat att automatisering av test
aldrig kan kompensera för en dålig arkitektur och design. Man bör också fokusera
på det viktigaste delarna och börja i mindre omfattning. Att utveckla testbarheten i
legacysystem istället för att bara anpassa testverktyg efter systemet är en annan
faktor.
Vi har slutligen konstaterat att det finns olika typer eller nivåer av legacysystem
och beroende på det kan utmaningar och faktorer vid automatisering av test
variera. Många av de utmaningar och faktorer som presenteras i examensarbetet
gäller även system som inte klassas som legacysystem.
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Definition
Bearbetning av stora datamängder.
Bearbetningen sker utan mänsklig
medverkan och är vanligt när sådana
körningar tar lång tid. Ett antal liknande
uppgifter, t.ex. transaktioner samlas in och
körs samtidigt, ofta nattetid. (Computer
Sweden, u.å.)
Enhetstester är en testmetod för att testa
olika mindre delar av koden som
exempelvis moduler, metoder, funktioner
osv, genom att anropa dessa enskilt.
(Guru99, u.å.b)
Graphical User Interface. På svenska
grafiskt användargränssnitt. Underlättar
interaktionen mellan dator och människa
genom användande av grafiska element.
(Grafiskt användargränssnitt, 2017, 18 juli)
SDC är en branschgemensam ekonomisk
förening med drygt 50 medlemmar. SDC
förmedlar och förädlar information t.ex. vad
gäller produktionsinformation,
lagerförflyttningar och inmätning av virke.
(SDC, u.å.)
En skogsmaskin som används för
terrängtransport (även kallad skotning) av
rundvirke, stubbar, träddelar och grot från
avverkningsplats till plats där den kan
hämtas upp av t.ex. timmerlastbil.
(Skotare, 2017, 27 november).
En typ av skogsmaskin som används för att
fälla, kvista och aptera träd till stockar.
(Skördare, 2015, 22 juli)
Testdriven utveckling innebär att man
istället för att först koda och sedan testa
istället tar fram små testfall för delar av
funktionalitet och sedan kodar funktionalitet
som uppfyller testfallet (Beck, 2003).
En sekvens av aktiviteter som inkluderar
förväntade resultat. Ett testfall används för
att utvärdera om en applikation fungerar
korrekt. (Microsoft, 2012b)
Område, i examensarbetes ämnesområde
innebär det ett område av skog som på
något vis är logiskt sammanlänkat
exempelvis beroende på ägarskap och
skogstyp.

1 Inledning
I detta kapitel presenterar vi bakgrunden till examensarbetets ämne, problemformulering
samt kort information om vår samarbetspartner.

1.1 Bakgrund
I dagens läge så används informationssystem som stöd till det mesta inom en organisation,
nästan oavsett vart du vänder dig så kommer du att stöta på informationssystem.
Informationssystem är en del av verksamhetsstrategin och är en huvudsaklig del i samtliga
processer inom verksamheter. Informationssystemen lagrar, transporterar och hanterar
verksamhetens information vilket gör att det är kritiskt att systemen fungerar korrekt.
(Flodén, 2013)
Informationssystem vars språk, standarder, kod och teknologi hör till en tidigare generation
har ett uttryck på engelska som benämns ”Legacy systems” (Dedeke, 2012). Vi har inte
funnit någon bra svensk översättning och använder oss därför av begreppet legacysystem.
Då stora delar av organisationers verksamhet idag stöds av IT-baserade informationssystem
så kan fel eller avbrott i dessa få stora konsekvenser. Konsekvenserna kan innebära
affärskostnader, produktionskostnader, återställningskostnader, förlust av kunder och sämre
rykte. (Stratus Technologies, u.å.)
För att system ska fungera så bra som möjligt och för att undvika problem i framtiden efter
att man lanserat systemet så krävs det att man testar under utvecklingen, ju mer man testar
desto bättre (Johnston, 2014, 11 februari). Test definieras av Eriksson (2008, s.17) på
följande sätt: ”Att man exekverar en programvara i syfte att se om den uppfyller de
specificerade kraven samt för att hitta fel.”
Att testa under utvecklingen av ett system eller program är ett viktigt moment som man borde
börja göra så tidigt som möjligt i utvecklingsfasen. Den primära rollen av test innefattar att
man avstämmer att det inte finns några avvikelser igenom utvecklingen av systemet. Ett annat
syfte med att testa är för att hitta fel i programmet så att felen kan avhjälpas snabbt och
smidigt innan systemet tas i bruk. (Khan & Khan, 2018)
Enligt Original Software (u.å.) så är testning tidskrävande och ett enformigt arbete. Detta
innebär att verksamheter har börjat intressera sig för att automatisera tester för att spara tid
och pengar. Testautomatisering innebär att man använder testverktyg eller testskript för att
automatisera delar av testprocessen (Eriksson, 2008). Testverktyg är program som används
för att underlätta testarbetet. Vissa testverktyg kan automatisera manuella tester och
genomföra dessa när testaren så önskar (Eriksson, 2008).
Kostnaden att ta fram automatiserade tester är ofta högre än att utföra testerna manuellt men
kan leda till andra positiva effekter, exempelvis tidsbesparing och ökning av mängden test
(Holmquist, 2018).
Vår samarbetspartner Stora Enso Skog har system som kan kategoriseras under det tidigare
nämnda begreppet legacysystem. Legacysystem tenderar att ha dålig kodkontroll då man har
få eller inga enhetstester. Man testar istället vanligtvis manuellt på en högre nivå. När mer
funktionalitet adderas till legacysystem ökar resurserna som behöver läggas på manuella
tester drastiskt. (Infosys, 2017)
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1.2 Problemformulering
Vid automatisering av tester för legacysystem finns det förutsättningar man behöver ta
hänsyn till. Komplexiteten i koden för legacysystem kan göra det svårt att genomföra tester
efter varje förändring. (Visaggio, 2001)
Hos vår samarbetspartner Stora Enso Skog testar man idag manuellt och anser att det är
kostsamt, tidskrävande och innebär mycket repetitivt testarbete. De vill undersöka
möjligheten till automatisering av tester.
Detta leder till följande forskningsfrågor:



Vilka utmaningar kan organisationer ställas inför i samband med automatisering av
test av legacysystem?
Vilka faktorer bör beaktas inför automatisering av test och val av testverktyg för
automatisering av legacysystem?

1.3 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att beskriva vilka utmaningar man kan stöta på vid
automatisering av test av legacysystem. Syftet är även att beskriva faktorer som man bör
beakta vid val av testverktyg för denna typ av informationssystem.

1.4 Kunskapsbidrag
Vårt kunskapsbidrag är en ökad förståelse för utmaningar vid automatisering av test av
legacysystem. Kunskapsbidraget är även faktorer som man bör beakta vid automatisering och
val av testverktyg för legacysystem.

1.5 Avgränsning
Vårt examensarbete fokuserar på test av själva mjukvaran och koden i informationssystem.
Vi behandlar inte infrastrukturen runt om kring som t.ex. att testa att eventuell
brandsläckning, temperaturkontroll och backup för strömförsörjning fungerar. Vi behandlar
heller inte test av t.ex. katastrofplaner för hantering om något väl gått ordentligt fel.

1.6 Samarbetspartner
Stora Enso bildades 1998 då Stora AB och finländska Enso Oyj slogs samman, Stora AB har
verksamhet som går tillbaka ända till 1200-talet. (Stora Enso, 2017, december 28)
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom biomaterial,
träprodukter, förpackningar och papper och har runt 26 000 medarbetare fördelat på över 30
länder. Stora Enso består av fem divisioner varav en utav dessa är Wood Products. Stora
Enso Skog som går under Division Wood Products är vår samarbetspartner i det här
examensarbetet. (Stora Enso, u.å.)
Stora Enso Skog har som uppgift att förse Stora Ensos sågverk, massa- och pappersbruk med
den virkesråvara och det biobränsle som de behöver för sin produktion. (Stora Enso Skog,
u.å.)
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2 Teori
I detta kapitel presenterar vi teori kring området test av informationssystem och
legacysystem. I avsnitt 2.1 beskrivs tester i olika former och testverktyg. I avsnitt 2.2 beskrivs
begreppet legacysystem. I avsnitt 2.3 beskrivs faktorer att beakta vid val av testverktyg.

2.1 Test
Eriksson (2008, s.17) definierar testning på följande sätt: ”Att man exekverar en programvara
i syfte att se om den uppfyller de specificerade kraven samt för att hitta fel.”
Vid mjukvaruutveckling idag så är testning oerhört viktigt. Vi människor gör misstag och för
att kunna korrigera dessa misstag och undvika större katastrofer efter lansering av exempelvis
ett nytt system, så krävs testning. Vid utvecklingen av nya system och programvaror så
kommer den mänskliga faktorn spela in, trots att man själv kan tycka att man är noggrann och
korrekt i sin utveckling. De flesta utvecklare testar sina program själva under tiden som de
utvecklar, men ofta så tänker man inte på allt som kan gå fel. Därför krävs det ofta att andra
personer testar systemet eller programmet innan det lanseras. (ISTQB Exam Certification,
2017)
Följande punkter är enligt ISTQB Exam Certification (2017) anledningar till att testning är
viktigt:
 Testningen hjälper till med att hitta defekter och fel som orsakades vid utvecklingen
 Testningen förstärker kundens känsla av pålitlighet och nöjdhet i systemet
 Det ökar kvalitén i systemet vilket leder till att kunden värderar företaget som tagit
fram systemet högre.
 Det gör så att systemet är mer exakt, pålitligt och konsistent samt reducerar
underhållskostnader för kunder och ökar den övergripande kvaliteten av systemet
 Testning krävs för att systemet ska fungera effektivt
 Testning är viktigt för att minska risken för att systemet kraschar som kan orsaka
enorma kostnader i framtiden eller senare i utvecklingsfasen
 Det krävs för att kunna erbjuda ett system som är kvalificerat på marknaden
Man ska försöka börja testa så tidigt som möjligt i utvecklingsfasen. Ju tidigare man börjar
testa, desto enklare är det att hitta små fel och åtgärda dessa innan de utvecklas till stora
problem, vilket sparar både tid och pengar. (Khan & Khan, 2014)
Tester kan utföras både manuellt och med hjälp av automatiserade testverktyg.
2.1.1 Manuella tester
Manuella tester är den process där en testare manuellt testar ett system eller mjukvara för att
hitta buggar och defekter. Testaren antar vanligen rollen som slutanvändare där han eller hon
då använder systemets alla funktioner för att se så att dessa fungerar korrekt. Testaren följer
ofta en skriven testplan som innehåller ett antal testfall som ska genomföras. (Manual testing,
2017, 31 oktober)
Microsoft (2012a) definierar manuella test enligt följande: ”A test performed by a human,
usually captured in text or a Word document that lists the steps.”
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Testfall
Manuella testfall är fall som skapas utifrån användarscenarion för ett system. De består av en
sekvens av teststeg som skrivs i vanligt talspråk. Dessa testfall är tänkt att utföras av
människor. (Thummalapenta, Sinha, Singhania, & Chandra, 2012)
Nedan så presenteras några för- och nackdelar med manuella tester, hämtade från Original
Software (u.å.).
Fördelar med manuella test
 Ideella för små företag
o För små företag så kan det vara bättre att utföra tester manuellt. Detta då
automatisering av tester kan kräva mycket resurser.
 Lättare att hitta användarorsakade fel
o Automatiserade test kan ha problem med att hitta alla fel som faktiska
användare kan stöta på.
 Flexibilitet
o Manuell testning är mer flexibelt då det är enklare att förändra och/ eller lägga
till nya saker att testa under testprocessen. Det gör även att man får snabbare
svar.
Nackdelar med manuella test
 Mänskliga faktorn
o Eftersom manuella tester alltid utförs av en person så finns det alltid rum för
fel, orsakat av den mänskliga faktorn.
 Enformigt
o Som tidigare nämnt, testning kan vara väldigt enformigt och repetitivt, vilket i
längden kan vara väldigt tråkigt och det finns större risk att misstag görs.
 Tidskrävande
o Vid förändring måste hela manuella testerna utföras igen. Vid automatisering
kan det vara lättare att anpassa och även köra om testerna flera gånger.
2.1.2 Automatiserade tester
Eriksson (2008, s.380) definierar testautomatisering på följande sätt: ”Processen då en
programvara används för att exekvera tester, kontrollera resultatet och rapportera funna fel.”
Automatisering av test innebär att manuella testfall omvandlas till testprogram, resultatet blir
att man kan genomföra många tester på kort tid. När testaren startar ett testprogram så körs
testerna automatiskt. Testprogrammet kontrollerar därefter ifall det förväntade resultatet är
uppfyllt och rapporterar resultatet, testerna kan även startas efter lyckad kompilering.
(Eriksson, 2008)
Som tidigare nämnt så är testning inom systemutveckling och mjukvaruutveckling idag
oerhört viktigt, dock så är det en tidskrävande och ofta dyr aktivitet. Därför så har testning
börjat automatiseras på olika nivåer för att just reducera tidsåtgången för testerna och även
långsiktigt minska kostnaderna. (Laplante, Belli, Gao, Kapfhammer, Miller, Wong & Xu,
2010).
Många tror att genom testautomatisering så kommer man per automatik spara mycket tid och
pengar. Detta är ett vanligt misstag som görs. Processen att automatisera tester kan vara
väldigt komplex, ta lång tid och kosta mycket pengar. Däremot när man väl har fått igång
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automatiseringen så utförs testerna per automatik och kostnadsfritt, vilket kan leda till sparad
tid och sparade pengar med tiden. Det är därför viktigt att man väljer att automatisera de
tester som är lönsamma i längden att automatisera. (Holmquist, 2018)
Holmquist (2018) skriver några anledningar i sin bok till att automatisera tester, dessa
presenteras nedan:
 Spara tid
 Minska mängden repetitivt arbete
 Öka mängden test
 Upptäcka fel som datorer är bättre på att hitta
 Minska riskerna vid ändringar
 Minska riskerna när koden omstruktureras
Bland annat regressionstester kan vara lämpliga att automatisera. Engström, Runeson och
Skoglund (2010) definierar regressionstester på följande sätt: regressionstester verifierar att
tidigare fungerande mjukvara fortfarande fungerar efter att man genomfört en förändring.
Regressionstestning är en aktivitet som säkerställer att systemet fungerar som det ska och
som det tidigare har gjort efter att man genomfört en förändring i någon del av systemet
(Qaisar & Rehman, 2011).
Lambert (2016, 19 maj) skriver om tre anledningar till varför automatisering av tester fallerar
och som man bör undvika:
 De som arbetar med automatiseringen upptäcker att det är svårare än förväntat. De ger
upp innan de hinner uppleva fördelarna med automatiserade tester. Att skriva tester
speciellt för legacysystem kan vara svårt och kräva ny kunskap, tålamod krävs.
 Man skriver automatiserade tester för samma testfall som man tidigare testat manuellt.
Det gör att man inte använder automatiserade tester optimalt. Man bör istället skriva
tester som faktiskt är designade för automatisering.
 Det är för lite fokus på testkod och istället fokuseras för mycket på programkoden.
Det kan t.ex. vara så att man inte kontrollerar testerna tillräckligt och man tar inte bort
gamla tester.
2.1.3 Automatisering av test av legacysystem
Infosys (2017) skriver att implementera automatiserade tester för ett helt legacysystem är
otroligt svårt och tar mycket tid. Det påverkas även av det faktum att ett system sällan är
statiskt utan förändras över tid.
Automatisering av tester för legacysystem kan istället implementeras genom att identifiera
systemets grundläggande testscenarion och prioritera dessa. Prioriteringen kan göras utifrån
hur kritiska scenarierna är och hur stor sannolikhet det är att de fallerar. Detta kan skapa en
portfölj av regressionstester som körs vid förändringar av systemet. (Infosys, 2017)
2.1.4 Testverktyg
Genom att använda testverktyg, kan man lägga mindre tid och resurser på administration
eftersom att verktyget möjliggör att fler tester kan genomföras samtidigt. (Eriksson, 2008)
Enligt Eriksson (2008) så består ett verktyg för testautomatisering i stort sett av följande
delar, alla verktyg innehåller dock inte samtliga delar men de flesta verktyg innehåller minst
en utav dessa:
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Inspelningsfunktion
o En testare utför samtliga teststeg i ett testfall och spelar in detta, för att
verktyget senare ska kunna replikera testfallet.
Redigeringsverktyg
o Testskriptet ändras och/ eller utökas. Det går också att skriva testskript från
grunden utan att först spela in.
Uppspelningsverktyg
o Ett eller flera testfall exekveras. Uppspelningsfunktionen har inbyggd
felhantering, testverktyget kan återställa data, gå vidare och utföra nästa
testfall ifall ett fel har inträffat.
Jämförelse av verkligt resultat med förväntat resultat
o Genom att läsa av i databasen, läsa av värden på skärmen eller på en utskrift, i
meddelanderutor, loggfiler m.m. så kan verktyget kontrollera och jämföra
resultatet.

2.1.5 Typ av tester som är vanliga att automatisera
Eriksson (2008) skriver i sin bok att man automatiserar tester med hjälp av testverktyg eller
testskript för att underlätta i testarbetet. I figur 1 illustreras de tre typer av test som är
vanligast att automatisera enligt The Segue Quality Control Team (2014). Dessa testtyper
beskrivs vidare i detta avsnitt.

Figur 1 - De tre vanligaste testerna att automatisera. Källa: The Segue Quality Control Team (2014).

Användargränssnittstester
Användargränssnittstester eller GUI-tester är en typ av test som kan automatiseras.
Användargränssnittstester innebär att man testar ett programs användargränssnitt genom att
säkerställa att ställda krav uppfylls och har den funktionalitet som ska finnas och att denna
fungerar korrekt. (Graphical user interface testing, 2018, 19 april)
Med automatiserade användargränssnittstester så genomförs kontroller av att rätt saker
händer genom att man simulerar en användare som utför diverse saker i användargränssnittet.
Man skickar in testdata via användargränssnittet och resultatet kontrolleras. (Holmquist.
2018)
Integrationstester
Integrationstester är tester där man testar integrationen mellan mjukvarumoduler, och dessa
utförs ofta av testare. Det är en teknik där olika individuella enheter i ett program
sammansätts och testas som en grupp. Det huvudsakliga syftet med integrationstester är att
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testa så att integrationen mellan dessa programenheter fungerar korrekt och att de olika
delarna i ett program eller olika system kan kommunicera på rätt sätt. (Guru99, u.å.b)
Minsta förändring i något av de integrerade systemen kan det leda till att integrationerna
mellan systemen slutar att fungera. Då många parter ofta är inblandade så blir felsökningen
generellt omfattande. Detta gör att integrationstester kan vara lämpligt att automatisera.
(Holmquist, 2018)
Testdata är enligt Holmquist (2018) den största utmaningen, man behöver ha kontroll över
det data som finns i det system som anropas då detta kommer att påverka svaret. Om
förväntat resultat inte kan avgöras innan testet så kan verktyget inte avgöra om svaret är rätt
eller fel (Holmquist, 2018).
Enhetstester
Det är utvecklarna som genomför enhetstester för den kod som dem själva har skrivit.
Enhetstester är en testmetod för att testa olika mindre delar av koden som exempelvis
moduler, metoder, funktioner osv, genom att anropa dessa enskilt. (Guru99, u.å.b)
Enligt The Segue Quality Control Team (2014, 7 februari) så är det enhetstester som är den
största delen av ens automatiserade tester. Enhetstester är snabba, pålitliga och testar enbart
små delar av koden. Automatiserade enhetstester är enkla att utveckla och de flesta
programmeringsspråk har bibliotek för denna typ av tester som man kan använda, de är
dessutom enkla att applicera i utvecklingsprocessen. (The Segue Quality Control Team, 2014,
7 februari)
Syftet med enhetstester är att anropa specifika delar i koden, metoder och moduler, efter att
man gjort en förändring för att se så att allting fungerar som förväntat. Då det ofta är
utvecklaren själv som utför dessa tester så är det rekommenderat att använda testdriven
utveckling som då medför att dessa automatiserade enhetstester skrivs först. Detta behövs
annars läggas till i efterhand, vilket kan vara komplext och tidskrävande. (Gistvik, 2017, 5
maj)
2.1.6 Testdriven förvaltning
I en artikel diskuterar Shihab, Jiang, Adams, Hassan och Bowerman (2011) över det faktum
att de flesta studierna som gjorts kring testdriven utveckling fokuserar på utveckling av ny
mjukvara. Arbetssättet har konstaterats ha flera fördelar inte bara ur testsynpunkt utan det kan
även exempelvis medföra en bättre programkod och öka utvecklarnas produktivitet.
Författarna (Shihab et al., 2011) anser att fördelarna med testdriven utveckling även bör
kunna användas i förvaltning/vidareutveckling av befintlig mjukvara. De introducerar ett
begrepp som de kallar för testdriven förvaltning (Test-driven maintenance).
Att skriva enhetstester för hela legacysystem är dock tidskrävande och praktiskt orimligt
(Shibab et al., 2011). Det kan istället vara bra att implementera testdriven förvaltning för de
nya delarna i systemet.

2.2 Legacysystem
På engelska finns ett ganska utbrett begrepp som benämns ”legacy system”. Dedeke (2012)
definierar det i en artikel som en samling av mjukvaru- och hårdvarulösningar vars språk,
standarder, kod och teknologi hör till en tidigare generation eller era av innovationer. Vi har
inte funnit någon bra svensk översättning av ”legacy system”. Då tidigare examensarbeten
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har benämnt det legacysystem även på svenska har vi även valt att göra så. Utifrån
definitionen av Dedeke (2012) konstaterar han att alla tekniska lösningar så småningom
kommer att bli ”legacy systems”.
Begreppet ”legacy systems” har dock inte en helt entydig definition vilket en studie av
personer som arbetar med informationssystem visar (Khadka, Batlajery, Saeidi, Jansen, &
Hage, 2014). I studien intervjuades 26 personer som praktiskt arbetade med
informationssystem och man validerade resultaten från dessa intervjuer med en enkät som
198 personer besvarade. Intervjurespondenterna ombads initialt att ge deras definition på
begreppet ”legacy systems”. Resultatet för denna fråga var att de flesta respondenter menade
att ”legacy systems” är gamla system. De flesta respondenter menade även att ”legacy
systems” är system som inte passar in i organisationens framtida IT-strategi. En annan fråga i
studien var om respondenterna ansåg att programmeringsspråket var en avgörande faktor för
om ett system kan klassas som ”legacy system”. Åsikterna i frågan var delade och mer än
hälften av respondenterna ansåg inte att detta var avgörande. Detta verifierades även av
enkätresultatet där cirka 50 % ansåg att programmeringsspråket kan avgöra om ett system
kan anses som ”legacy system”. De fem vanligaste programmeringsspråken som dessa ansåg
indikerar detta är Cobol (47 %), Assembler (17 %), PL/I (14 %), Visual Basic (12 %) och
RPG (10 %). (Khadka, Batlajery, Saeidi, Jansen, & Hage, 2014)
Legacysystem definieras alltså inte enbart utav åldern på systemet vilket även påtalas av
Techopedia (u.å.). De menar att det kan handla om dålig leverantörssupport och sämre stöd
för verksamhetens krav. Techopedia (u.å.) påpekar också att även om det hade varit bra att
direkt ha stöd för ny teknologi i sina system så har de flesta organisationer legacysystem i
någon utsträckning.

2.3 Att tänka på vid val av verktyg för automatisering av test
För att med framgång kunna automatisera tester så krävs det att man väljer rätt verktyg. Det
tar väldigt lång tid att utvärdera potentiella verktyg som finns på marknaden. Det är dock en
engångsaktivitet som måste genomföras. I längden kommer det att gagna projektet och
verksamheten. (Software Testing Help, 2018)
Poston & Sexton (1992) hävdar att företag som lyckas med att implementera testverktyg i sin
verksamhet oftast använder sig av en systematisk datainsamlingsmetod, ofta med hjälp av
formulär eller checklistor för att utvärdera olika verktyg.
Följande kriterier som är bra att beakta vid val av testverktyg är hämtade från Software
Testing Help (2018)
1. Om man har kompetenta och nödvändiga resurser för att kunna genomföra
automatiseringen.
2. Budget för projektet.
3. Om verktyget uppfyller våra behov utifrån t.ex. vår miljö och teknologi som används.
4. Om leverantören erbjuder en gratis testversion som ger möjlighet att utvärdera
verktyget. Det är en fördel om testversionen innehåller alla funktioner som verktyget
vanligtvis har.
5. Om nuvarande versionen av verktyget är stabil. Är leverantören etablerade och
erbjuder bra kundsupport, online-hjälp och användarmanualer?
6. Inlärningskurvan för verktyget. Är inlärningstiden acceptabel för våra mål?
7. Det kan vara bra att välja ett verktyg som stödjer samtliga programmeringsspråk som
används inom företaget.
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8. Vilka testtyper som stöds av verktyget. Ett verktyg som stödjer de vanligare
testtyperna som enhetstester, funktionstester, regressionstester m.m. är alltid ett bättre
alternativ. Dock så ska man inte välja ett verktyg bara för att det stödjer dessa, utan
verktyget ska även stödja ens egna mer komplexa krav.
9. Stödjer verktyget enkla interface för att skapa och underhålla testskript? Record och
playbackverktyg med funktioner att editera inspelade skripts kan vara ett bra
alternativ.
10. Har verktyget ett simpelt gränssnitt som ändå har kraftfulla funktioner som kan utföra
komplexa uppgifter?
11. Hur enkelt är det att förse verktyget med testdata? Ett verktyg som stödjer matning av
testdata från flera olika datakällor som Excel, XML, textfil m.m. är att
rekommendera.
12. Hur kraftfull verktygets rapportering med grafiskt gränssnitt är. Tydliga rapporter
kommer alltid att hjälpa till med att analysera testresultaten snabbare.
13. Finns bra integration med andra verktyg som eventuellt används i projektet/
verksamheten?
14. Leverantörens återbetalningspolicy kan vara bra att ta hänsyn till
15. Nuvarande kunders omdömen av verktyget.
16. Om leverantören erbjuder assistans med installation, utbildning m.m.
Process för val av verktyg
I figur 2 nedan så illustreras en modell för processen att välja rätt testverktyg för att
automatisera tester.

Figur 2 - Tool selection process. Källa: Guru99 (u.å.a)

Hela beskrivningen av processen nedan är hämtad från Guru99 (u.å.a).
Step 1 – Identifiera kraven på verktyget
I första steget så behöver man fastställa vilka uppgifter det är man vill att verktyget ska klara
av, det är bra att dokumentera ner dessa krav i en kravlista.
Step 2 – Utvärdering av verktyg och leverantörer
I detta steg så går man igenom och utvärderar olika verktyg utifrån den kravlista som man
skrivit i tidigare steg. Testledaren bör göra följande:
 Analysera kommersiella och open scource-verktyg som finns tillgängliga på
marknaden.
 Skapa en kort lista på några verktyg som bäst uppfyller framtagna kriterier och krav.
 Ta hänsyn till vilket företag som är leverantör av verktyget. Man bör bland annat ta
hänsyn till leverantörens generella rykte, support och uppdateringsfrekvens av
verktyget.
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Utvärdera verktygets kvalité genom att testa verktyget genom en testversion eller att
pilottesta verktyget.

Step 3 – Uppskatta kostnaden och fördelarna
Det är viktigt att försöka uppskatta ifall det är värt att skaffa ett verktyg för att automatisera
tester. Kostnaden för att köpa in verktyget och underhålla det skall ställas gentemot
fördelarna och värdet som man får ut efter implementering. Värdet kan vara i form av
exempelvis sparad tid, resurser och pengar.
Step 4 – Ta det slutgiltiga beslutet
Vid slutgiltigt beslut behöver man:
 Ha en stark medvetenhet och kunskap kring verktygets styrkor och svagheter.
 Balansera kostnaden kontra fördelarna med verktyget.
Det är att rekommendera att ha möten med projektteamet och konsulter för att få en djupare
kunskap av verktyget. Verktyget skall gärna testas i den egna miljön innan inköp.
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3 Metod
I detta kapitel beskriver vi vår metod för genomförandet av detta examensarbete. Vi beskriver
den övergripande forskningsprocessen, litteraturstudie, strategi, datainsamling, dataanalys
samt metodkritik.

3.1 Forskningsprocess
I figur 3 nedan illustrerar vi efter Oates (2006) vår forskningsprocess och vilka steg vi
genomfört i detta examensarbete. Vi började med en litteraturstudie för att skapa oss en
grundläggande kunskap om ämnet. Vi formulerade sedan våra forskningsfrågor utifrån vår
samarbetspartners upplevda problem och resultatet av vår litteraturstudie. Vi använde
forskningsstrategin fallstudie och datainsamlingsmetoderna intervjuer och dokument.
Insamlat data analyserades genom kvalitativ dataanalys och vårt forskningsbidrag är i form
av kunskap om automatisering av test av legacysystem. De olika delarna beskrivs vidare i
detta kapitel.

Figur 3 - Översikt över forskningsprocessen efter Oates (2006)

3.2 Litteraturstudie
Enligt Oates (2006) görs en litteraturstudie oftast i två delar. En första del innebär att
forskarna använder litteratur för att hitta en lämplig forskningsidé och finna infallsvinklar i
ämnet man önskar forska kring. Inför vårt examensarbete uttryckte vår samarbetspartner
Stora Enso Skog ett problem och en forskningsidé. Vi började med en första del av
litteraturstudien där vi utforskade ämnet, sökte efter tidigare studier i ämnet och formulerade
forskningsfrågorna.
När man valt ämne börjar den andra delen som pågår under hela resterande
forskningsprocessen. Syftet med den är att samla in material som stödjer forskarens tes att
man bidragit med ny kunskap. Den syftar även till visa att det är relevant forskning samt att
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den inte bara är upprepning av tidigare genomförd forskning. (Oates, 2006) Vi har i del två av
litteraturstudien sökt litteratur för att stödja och motivera vår forskning.
Oates (2006) föreslår att man vid litteratursökning kan dela upp ämnet i ett antal olika
koncept med synonymer. Detta har vi gjort i tabell 1 och tabell 2 nedan. Tabellerna har
använts för att göra litteratursökningar i olika kombinationer. Vi har med både svenska och
engelska begrepp men främst sökt med engelska då mest litteratur är skriven på engelska.
Tabell 1 - Koncepttabell svenska

Koncept 1
Automatisera
Automation

Koncept 2
Testverktyg

Koncept 3
Test

Koncept 4
Informationssystem
Programvara
Mjukvara

Koncept 3
Test

Koncept 4
Information system
Software
Legacy system
System
Legacy software

Tabell 2 - Koncepttabell engelska

Koncept 1
Automation
Automatization

Koncept 2
Testing tool

Vi har genomfört våra sökningar i databaserna Summon, Google Scholar och Diva. Vi valde
Summon då vi som studenter på Högskolan Dalarna har tillgång till mycket vetenskaplig
litteratur där gratis. Vi använde även Google Scholar för att komplettera och se om vi fann
ytterligare relevant litteratur. Vi har också gjort sökningar på Googles vanliga sökmotor för
att hitta relevant icke vetenskaplig litteratur. Litteratursökningar har även gjorts genom att
studera källförteckningen i tidigare studier i ämnesområdet och på Wikipedia-sidor för att
finna ytterligare relevant litteratur.
Vi har granskat källorna och bedömt dess relevans och trovärdighet. Oates (2006) menar att
man vid bedömning av källorna bland annat behöver ta hänsyn till vilka författarna är, typen
av källa och när den är skriven.
Vi har använt flera vetenskapliga källor som är granskade genom så kallad peer review vilket
innebär att artikeln är granskad av personer med god kompetens inom området innan
publicering (Jerkert, u.å.).
Vi har använt några internet-/bloggkällor. Oates (2006) skriver att man vid användande av
källor på internet måste vara extra noggrann vid bedömningen. Man behöver bland annat ta
hänsyn till om det finns kontaktuppgifter, om syftet framgår och när den senast uppdaterats
(Oates, 2006). Vi har använt dessa källor för att ge ytterligare djup till teorin och har bedömt
att de är relevanta och inte är skrivna utifrån t.ex. egen vinning eller i reklamsyfte.
Vi har även använt några Wikipedia-källor för att definiera olika begrepp. Då begreppen inte
är t.ex. politiskt laddade eller att det finns risk för influenser av personliga åsikter så anser vi
att Wikipedia är en godtagbar källa för dessa.
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3.3 Strategi
En strategi för forskningsarbetet är ett övergripande angreppssätt för att kunna svara på
forskningsfrågorna (Oates, 2006). Vi har för detta examensarbete valt att använda oss av
strategin fallstudie.
En fallstudie fokuserar på en företeelse som studeras på djupet och målet är att skapa en rik
detaljerad bild av företeelsen och dess relationer och processer (Oates, 2006). Vår företeelse
som vi studerat i vår fallstudie är Stora Enso Skog och specifikt deras huvudsakliga
informationssystem. Vid en fallstudie studerar man också företeelsen i sin naturliga
miljö/omgivning (Oates, 2006) vilket vi gjort i detta examensarbete. Detta då vi studerat
verksamheten och dess system i drift genom att samla in data om hur de dagligen används
och dess arkitektur.
Vi valde en fallstudie då vi ville studera Stora Enso Skog och deras system på djupet. Att
förstå verksamhetens tre huvudsakliga informationssystem och de processer som stödjs såg vi
som en förutsättning för att kunna utreda möjligheter för automatiserade tester. Stora Enso
Skog arbetar i och förvaltar idag i huvudsak tre stycken lokala system som kan klassas som
legacysystem. Då de också har som önskemål att automatisera tester för dessa legacysystem
så anser vi Stora Enso Skog vara ett representativt fall för vår problemställning. Fallet kan
också ses som en unik möjlighet enligt Oates (2006). Detta då vi fått möjlighet att studera
Stora Enso Skog då en av författarna tidigare arbetat inom företaget.
En annan möjlig strategi hade kunnat vara en undersökning. En undersökning fokuserar dock
mer på bredden än djupet (Oates, 2006) och vi valde därför bort den strategin då vi behövde
djupare insikt i företeelsen.

3.4 Datainsamling
Empirisk data är uppgifter om det man studerar (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2011) och
vårt empiriska data är insamlad genom intervjuer och dokument. Det data vi samlat in är
kvalitativt då det är i form av beskrivningar i ord (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2011). En
studie kan också vara kvantitativ och då arbetar man med numerisk data.
Data från våra intervjuer är primärdata vilket är data som man samlar in själv (Eriksson &
Weidersheim-Paul, 2011). Sekundärdata är data som redan finns (Eriksson & WeidersheimPaul, 2011) och i vårt fall de dokument vi studerat som fanns redan innan vårt examensarbete
påbörjades.
Att samla in data innebär ofta en avvägning där kostnad, kvalitet och snabbhet spelar in
(Eriksson & Weidersheim-Paul, 2011). Exempelvis tar det generellt längre tid att samla in
data via en intervju än via en enkät. Vi har genomfört relativt långa intervjuer som tagit lång
tid att genomföra och bearbeta.
3.4.1 Intervjuer
Enligt Björklund och Paulsson (2012) är en intervju en typ av utfrågning som sker
personligen på plats eller via telefon men ibland kan även en dialog via exempelvis e-post
klassas som en intervju. Våra intervjuer har skett antingen på plats eller på distans över
röstkommunikationsverktyget Skype. Vi har genomfört intervjuer för att samla in data för att
kunna besvara forskningsfrågor vilket Oates (2006) menar är syftet med intervjuer.
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Våra intervjuer har varit semi-strukturerade. Semi-strukturerade intervjuer innebär att man
har bestämda ämnesområden och frågorna delvis formuleras under intervjuns gång baserat på
respondentens svar (Björklund & Paulsson, 2012). Man kan även genomföra strukturerade
eller ostrukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer innebär att man har förutbestämda
frågor som tas i en viss ordning och ostrukturerade innebär att man enbart har ämnesområden
man vill ta upp. (Björklund & Paulsson, 2012)
Oates (2006) menar att semi-strukturerade intervjuer möjliggör för respondenterna att öppet
tala och fungerar bra då syftet är mer undersökande än att man kontrollerar något. Vi har
förberett ett antal frågor på förhand kring ämnet och information som vi ansåg oss behöva för
att stödja oss i att besvara våra forskningsfrågor. Vi har dock inte ställt frågorna i en specifik
ordning och respondenterna har delvis kunnat tala fritt vilket inneburit att vi ibland fått svar
på frågor vi förberett utan att specifikt uttalat dem. Vi har under intervjuerna även ställt
uppföljningsfrågor och förtydligande frågor när vi ansett något vara oklart.
Intervjuer används ofta som datainsamlingsmetod vid fallstudier (Oates, 2006). Vi har behövt
skaffa oss en detaljerad bild av verksamhetens informationssystem och erfarna experters
kunskap inom test. Oates (2006) menar att intervjuer är passande för detta ändamål. Att
respondenterna kunnat tala relativt öppet har också varit viktigt då vi haft liten förkunskap
om systemen. Fördelen med intervjuer är bland annat att de ger möjlighet till en djup
förståelse genom att man anpassar frågorna till varje respondent och respondentens tidigare
svar (Björklund & Paulsson, 2012). Genomförande och bearbetningen av intervjuerna har
tagit lång tid vilket även Björklund och Paulsson (2012) anger som en eventuell nackdel för
intervjuer.
Intervjufrågorna inför intervjuerna med respondenterna med kunskap i de specifika systemen
i Stora Enso Skog formulerades utifrån att vi ville skapa oss en övergripande bild av
informationssystemen och dess syfte. Två av intervjuerna var inriktade på detta, dessa
intervjufrågor finns i bilaga 1 och 2.
Intervjufrågorna inför intervjuerna med de tre respondenterna med sakkunnighet inom test
och automatisering av test formulerades dels utifrån vad som framkommit i de två
intervjuerna med de systemkunniga. De formulerades även utifrån examensarbetets två
forskningsfrågor för att det insamlade data skulle kunna hjälpa oss att besvara dem.
Intervjufrågorna finns i bilaga 3 och 4.
Under intervjuerna behöver man på något sätt dokumentera dem. Att enbart lita på minnet är
inte bra då det kan leda till att man är opartisk och det blir fel (Oates, 2006). Vi har spelat in
samtliga intervjuer och en av oss har fört skriftliga anteckningar.
En nackdel med att spela in en intervju kan vara att respondenten kan bli nervös och hämma
svaren (Oates, 2006). Vi bedömer dock att ämnet inte är speciellt känsligt och det bör därför
inte ha påverkat respondenterna i sina svar.
Urval intervjurespondenter
Vi har fått kontakt med de två intervjurespondenterna som är kunniga i systemen genom vår
handledare på Stora Enso Skog som har kännedom om vilka personer som har god kunskap
om deras tre informationssystem som vi avgränsat oss till.
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Dessa två respondenter, nedan angivna A och B har intervjuats för att skapa oss en bild av
informationssystemens syfte, bakomliggande tekniska specifikationer m.m. Under dessa två
intervjuer har även viss funktionalitet demonstrerats i utvecklingsmiljöer av respektive
system.
Respondent C har kontaktats via vår handledare hos samarbetspartnern. Detta då vår
handledare känner respondenten sen tidigare och visste att han hade god kunskap inom test.
Han har också nyligen varit med och genomfört ett stort projekt inom automatisering på ett
stort företag.
Respondent D och E har kontaktats via deras arbetsgivare, två konsultbolag inom ITbranschen. De har vidarebefordrat vår intervjuförfrågan till den personal de ansett varit
lämpad för intervjun. De två konsultbolagen valdes ut då vi hört att de har personal med god
kunskap inom automatisering av test.
I tabell 3 nedan beskrivs respondenterna och genomförandet kort.
Tabell 3 - Information om respondenter

Benämning
respondent
Respondent A

Respondent B

Respondent C

Respondent D

Respondent E

Längd
Info respondent
intervju
1:24:54 Konsult på CGI. Är med och underhåller/vidareutvecklar
informationssystemet VSOP. Har även kunskap om testarbete.
Intervjun genomfördes på CGIs kontor i Gävle. De delar vi
använt i arbetet finns transkriberad i bilaga 5.
0:42:36 Systemägare för SCOOP och eSkog på Stora Enso Skog.
Underhåller/vidareutvecklar dessa system. Intervjun
genomfördes på plats i Stora Enso Skogs lokaler i Falun.
Intervjun finns i sin helhet transkriberad i bilaga 6.
0:37:15 Testarkitekt på Sandvik AB där han nyligen varit med och
genomfört ett projekt med implementering av testverktyg för
automatisering av tester. Intervjun genomfördes på distans via
Skype. De delar vi använt i arbetet finns transkriberad i bilaga
7.
0:25:25 Konsult på Sogeti. Har arbetat med test sedan 2003, bland
annat med utforskande test, agil testning och som testarkitekt.
Intervjun genomfördes på distans via Skype. Intervjun finns i
sin helhet transkriberad i bilaga 8.
0:26:40 Konsult på Konsultbolag1. Har arbetat med test sedan 2004.
Har bland annat arbetat med systemtester av GSM-system,
som testledare och testautomatiseringscoach. Intervjun finns i
sin helhet transkriberad i bilaga 9.

Vi båda författare har deltagit vid samtliga intervjuer. Samtliga respondenter lämnade
medgivande till att intervjuerna spelades in.
Vid intervju med respondent C på distans deltog även vår handledare från Stora Enso Skog
under intervjutillfället. Detta då kontakten tagits genom vår handledare som är tidigare
kollega med respondenten och handledaren önskade närvara. Vi har bedömt att handledarens
närvaro inte skall ha påverkat respondentens svar i någon nämnvärd utsträckning. De båda är
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tidigare kollegor, Sandvik och Stora Enso har inte heller någon konkurrerande verksamhet
eller någon kundrelation. Handledaren har vid fåtal tillfällen under intervjun inflikat med
kommentar, vi har valt att ta bort dessa delar samt eventuell respons från respondenten ur
transkriberingen. Vi har heller inte med dessa delar i rapportens resultat.
3.4.2 Dokumentstudier
Vi har i detta examensarbete även använt dokumentstudier som datainsamlingsmetod. Oates
(2006) delar in dokument i två kategorier som är funna dokument och forskningsgenererade
dokument. Vi har använt oss av funna dokument som är dokument som finns redan innan
studien genomfördes (Oates, 2006). Forskningsgenerade dokument är dokument som tas fram
enbart med syfte att stödja forskningsarbetet. (Oates, 2006)
Systemarkitekturen hos Stora Enso Skog är komplex och dokument har varit ett bra
komplement till intervjuerna vilket även Yin (2013) beskriver som en fördel. De dokument vi
studerat har hjälpt oss i förståelsen då de beskriver samverkan mellan informationssystemen.
Då dessa dokument är Stora Enso Skogs egendom finns ingen allmän tillgång till dem men en
kort beskrivning av det dokument som studerats följer:
 PowerPoint-presentation med flödesdiagram som beskriver arbetsgången och flödet
mellan de tre huvudsakliga system samt övriga system som kommunicerar med dessa.
Flödesdiagrammen beskriver vad som görs i respektive system samt när och vilken
data som kommuniceras mellan systemen.

3.5 Dataanalys
Vi lyssnade på inspelningarna av intervjuerna och transkriberade delar av eller hela
intervjuerna. Att transkribera intervjuerna gör det lättare att söka och analysera data (Oates,
2006). Transkriberad intervju kan sedan enligt Oates (2006) initialt delas in i tre delar:
 Delar som inte är kopplat till forskningens syfte och inte har någon relevans för
studien.
 Delar som ger beskrivande generell information som beskriver forskningens kontext
för läsarna.
 Delar som kan anses relevanta för studiens forskningsfrågor.
Då några av intervjuerna blev väldigt långa och även innehöll relativt mycket information
som vi inte använt i examensarbetet valde vi att göra denna indelning innan transkribering för
två av intervjuerna. Det som ger en generell information om kontexten samt det som har
direkt relevans för forskningsfrågorna och har använts i examensarbetet har transkriberats.
Intervju med respondent B, D och E har dock transkriberats i sin helhet.
Kontexten i vårt examensarbete har bland annat varit beskrivning av informationssystemens
syfte, huvudsakliga funktion, förvaltning och dess tekniska uppbyggnad.
Vi har sedan letat i det data vi funnit relevant för våra forskningsfrågor:
Vilka utmaningar kan man ställas inför i samband med automatisering av test av
legacysystem? Vi har dels identifierat det som respondenterna uttryckligen sagt kan vara
utmaningar vid automatisering av dem. Vi har också identifierat speciella egenskaper som
kan vara specifikt för legacysystem och skulle kunna påverka möjlighet till automatisering av
test.
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Vilka faktorer bör man beakta inför automatisering av test och val av testverktyg för
automatisering av legacysystem? Vi har identifierat de delar respondenterna har angett att
man behöver ta hänsyn till och beakta. Vi har dels identifierat de allmänna faktorer som
gäller alla informationssystem och även de faktorer som kan vara unika för legacysystem.
Vi beskriver vad som framkommit i teori respektive genom vår datainsamling i kapitel 5
analys. Insamlat data samt teori har delats in i olika utmaningar (kopplat till forskningsfråga
ett) och faktorer (kopplat till forskningsfråga två). Vi har angett vilka som kommer från
empirisk data, teori eller både och.

3.6 Metodkritik
Att använda flera datainsamlingsmetoder för att undersöka samma företeelse kan skapa flera
perspektiv på det man studerar vilket även kallas triangulering (Björklund & Paulsson, 2012).
Vi har primärt använt intervjuer och kan således inte anses ha använt triangulering. Vi
bedömde dock att mer djupgående intervjuer var tillräckligt för ändamålet. Detta då våra
intervjurespondenter har god kunskap om verksamhetens informationssystem samt erfarenhet
inom test.
En annan möjlig datainsamlingsmetod hade kunnat vara enkäter. Vi ansåg dock att enkäter
inte ger det djup vi behövde för att besvara våra forskningsfrågor. Enkäter ger ingen
möjlighet till uppföljande frågor, utveckling av svar eller möjlighet att förtydliga (Oates,
2006). Detta var en nödvändighet för oss då vårt examensarbete är utforskande och en enkät
hade varit för strukturerad och begränsad.
Fallstudier kritiseras ibland för att de skapar kunskap som bara är relaterad till det specifika
fallet som studeras (Oates, 2006). Vissa faktorer kan vara unika för fallet men andra kan vara
typiska för flera andra fall. Vi beskriver de system vi utgått ifrån när vi bedömt att det kan
klassas som legacysystem. Genom det anser vi att vi gjort det möjligt för läsaren att bedöma
hur det kan generaliseras till egna fall vilket även Oates (2006) menar är bra.

3.7 Etiska ställningstaganden
När man genomför forskning är det viktigt att ta hänsyn till etiska ställningstaganden och de
personer som direkt eller indirekt kan påverkas av forskningen (Oates, 2006).
Respondenterna har enligt Oates (2006) rätt att t.ex. inte delta, att vara anonym och att återta
medgivande till deltagande vilket de givits möjlighet till i vårt examensarbete. Vi har även
informerat dem att de under intervjun har rätt att ändra sig.
Vi valde att inte använda respondenternas namn i examensarbetet. Detta då vi inte finner
namnen relevant samt att man utifrån den korta beskrivningen om dem i avsnitt 3.4.1 kan
bedöma deras relevans.
Vi har heller inte ställt onödiga frågor vilket kan vara ett onödigt intrång (Oates, 2006). Vi
har heller inte plagierat eller undanhållit visst insamlat data vilket är viktigt i vetenskaplig
forskning (Oates, 2006). Transkriberingarna av de delar som vi använder i rapporten
möjliggör till kontroll och egen bedömning för läsaren.
Vi har tillfrågat vår samarbetspartner Stora Enso Skog om de som företag vill vara anonyma i
rapporten. De har valt att inte anonymiseras men däremot har de bett att eventuell
företagsinformation angående kunder, volym etc. skall maskeras i rapporten vilket vi tillsett.
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4 Empiri
I detta kapitel presenterar vi resultatet från vår datainsamling. Under avsnitt 4.1 beskriver vi
de tre systemen på Stora Enso Skog samt deras samband. I avsnitt 4.2 beskriver vi först
dagens testmetod i dessa system samt förutsättningar för automatisering av test av dem.
Vidare i avsnitt 4.3 beskriver vi insamlad data kring automatisering, val av testverktyg och
legacysystem.

4.1 Informationssystemarkitekturen på Stora Enso Skog
Stora Enso Skog använder sig av ett antal olika informationssystem som integrerar på olika
sätt. I detta avsnitt beskrivs först den övergripande arkitekturen, sen de tre system och
slutligen deras samband.
4.1.1 Övergripande arkitektur
Stora Enso Skogs systemarkitektur består av ett stort antal system med mycket
integrationer/kommunikation. Nedan i figur 4 visas de tre systemen vårt examensarbete är
avgränsat till men även resterande system som kommunicerar med dessa. Figuren visar att det
finns väldigt mycket integrationer och att systemarkitekturen är relativt komplex. De system
som är färgade röda är externa system som inte ägs och förvaltas av Stora Enso Skog. De
grönfärgade systemen är Stora Enso Skogs egna system. De blåa är de tre system som vårt
examensarbete avgränsas till. Pilarna visar datautbyte/integration mellan de olika systemen.

Figur 4 - Stora Enso Skogs systemarkitektur

4.1.2 VSOP
Detta avsnitt är baserat på intervju med respondent A som är konsult på CGI som utvecklar
och ansvarar för systemet VSOP. VSOP började användas inom Stora Enso Skog år 2011.
VSOP används inte enbart utav Stora Enso Skog, utan används även utav andra kunder hos
CGI. Intervjun finns transkriberad i bilaga 5.
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VSOP står för Virkesstyrning Operativ Planering och är ett informationssystem för operativ
planering för avverkning av skog och andra åtgärder. I systemet matar man in vilka maskiner
man har och vilka trakter man har samt vad de innehåller för typ av skog. Planerare skapar
planer på hur mycket skog som skall avverkas och/eller gallras med egna maskiner och
maskiner hyrda via entreprenad. Planerna innehåller även en beräkning av vad man tror att
man får ut av avverkningen. I VSOP kan man även skapa avverkningsanmälan som måste
skickas till Skogsstyrelsen för att få avverka skog i Sverige.
En annan funktionalitet som finns i VSOP är kontraktshantering. Där hanterar man kontrakt
med markägare. Respondenten berättar att det finns komplex funktionalitet kopplat till det,
där man kan lägga till egna tillägg och avdrag och göra justeringar.
Man kan i VSOP även göra uppföljning. Det går att skapa rapporter för hur bra maskinerna
fungerar i skogen och att de avverkar det som planerats. För att återrapporteringen skall
fungera bra behöver de som kör maskinerna rapportera efter de levererat eller i slutet på sitt
skift.
Det finns även simuleringsfunktionalitet i VSOP där man kan skapa en virtuell skog och
maskiner. Man kan då simulera hur mycket man får ut av avverkningen och hur mycket betalt
man kan få.
VSOP är en server/klient-lösning där klienten installeras som en Windows-applikation.
VSOP är utvecklat i programmeringsspråket C# och man använder Microsoft SQL-server
som databas. Respondenten berättar att man i VSOP använder teknologier som kommer att
behöva bytas ut. Ett exempel är COM+ från Microsoft som används för databashantering.
Respondenten berättar att det är möjligt att Microsoft vid kommande Windows Serverversioner kommer att sluta stödja COM+.
4.1.3 SCOOP
Detta avsnitt är baserat på intervju med respondent B som är systemägare på Stora Enso Skog
för SCOOP och eSkog. Respondenten berättar övergripande att det inte är samma personer
som nyttjar alla de tre systemen. SCOOP började enligt respondenten att användas inom
Stora Enso Skog år 2005. Intervjun finns transkriberad i bilaga 6.
Respondenten berättar att SCOOP kan ses som ett övergripande system som hämtar
information från VSOP och eSkog. SCOOP innehåller tre delar; kontrakt, taktiskt och
operativt. I kontraktsdelen där lägger man upp försäljningskontrakt, t.ex. att Stora Enso Skog
ska sälja virke till Skutskär. I den taktiska delen skapar man planer, t.ex. på att Bollnäs skall
leverera ett visst antal kubikmeter talltimmer till Ala sågverk en viss period. Det finns mycket
olika underdelar i den taktiska delen och respondenten säger att man kan se den delen som ett
planeringsverktyg. I den operativa delen kan man se trakterna som kommer från VSOP och
status. Exempelvis kan man följa hur mycket timmer som ligger i en viss trakt vid bilväg,
man kan följa lager på olika ställen.
SCOOP används även för att kommunicera med SDC (Skogsbrukets Datacentral).
Gränssnittet för användning av SCOOP är webbaserat. SCOOP är utvecklat utifrån tanken att
ha en ”treskiktslösning”. Ett skikt med gränssnitt, ett med affärsregler/process och ett med
modell för databaskommunikation. Gränssnittet är utvecklat i Visual Basic, affärsregler i
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Visual Basic och modellen i C#. Som utvecklingsmiljö används Visual Studio 2015 men man
håller på och flyttar över till Visual Studio 2017. Databasen som används är Oracle 11.
4.1.4 eSkog
Detta avsnitt är baserat på intervju med respondent B som är systemägare på Stora Enso Skog
för SCOOP och eSkog. eSkog började enligt respondenten att användas inom Stora Enso
Skog år 2009. Intervjun finns transkriberad i bilaga 6.
eSkog används för återrapportering av volym och tid. I produktionsplaneringen anges till
exempel hur mycket skördad och skotad skogsvolym en avverkning resulterade i. I eSkog kan
man se olika uppföljningsbilder som bland annat kan användas av maskinförarna för att se
hur effektiva de har varit. Rapporteringen av skördarens tid kan göras manuellt eller med
hjälp av filer som skördaren genererat. För skotarna används enbart manuell rapportering.
eSkog används också som tidsrapportering för personalen och tiden skickas sedan över till
ekonomisystemet för hantering av lön etc. Det som går över till ekonomisystemet är en
klumpsumma men i eSkog kan man se hur tiden är fördelad, d.v.s. vad de har gjort under de
här timmarna.
Det finns även tre andra varianter av eSkog. eSkogsvård, eSkog admin och eMaskin.
Samtliga inbegrips dock under samlingsnamnet eSkog.
eSkog och SCOOP kommunicerar ganska mycket med varandra och viss information som
finns i SCOOPs databas visas i eSkog.
Gränssnittet för användning av eSkog är webbaserat. eSkog är utvecklat utifrån tanken att ha
en ”treskiktslösning”. Ett skikt med gränssnitt, ett med affärsregler/process och ett med
modell för databaskommunikation. Gränssnittet är utvecklat i C#, affärsregler i Visual Basic
och modellen i C#. Som utvecklingsmiljö används Visual Studio 2015 men man håller på och
flyttar över till Visual Studio 2017. Databasen som används är Oracle 11.
4.1.5 Integrationer VSOP, SCOOP och eSkog
De flesta systemen kommunicerar genom att skriva direkt i databasen. Det finns en tabell
som heter transaktioner där varje rad anger vilket system transaktionen kommer ifrån och
vilket system den skall till. Det finns även ett webbgränssnitt som visar innehållet i tabellen.
Själva meddelandet är oftast i XML-struktur. Det finns även ytterligare kolumner i tabellen
för exempelvis returkod och felmeddelanden. (Respondent B)
Det används också mycket så kallade batch-program som körs enligt schema och kollar efter
t.ex. data i eSkog som inte finns i SCOOP som då kommunicerar det via tabellen och XML.
Programmen kontrollerar med intervall om data skall kommuniceras och vad som skall göras
med det. Det kan t.ex. vara att skördad volym som kommit in från eSkog. De tittar i
transaktionstabellen och utför det som skall göras och tar bort rader från tabellen. Det skickas
även olika statusar t.ex. om SCOOP skall skicka vidare något så går en statusrapport ibland
till VSOP, exempelvis om en trakt skall avslutas. (Respondent B)
För datautbytet med SDC används ett program som heter MQ (Message Queue) som är en
slags kö-hanterare. I MQ ingår även felhantering om något skulle gå fel. MQ skickar business
acknowledgement tillbaka så att man vet om överföringen gått bra eller ej. (Respondent B)
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Respondent B berättar att det är väldigt mycket program av denna typ som ligger i
bakgrunden och kör på schema för att skicka data. Respondenten berättar att det beror mycket
på att det är mycket stora datamängder som behandlas.

4.2 Testarbete och förutsättningar för automatisering av test i
VSOP, e-Skog och SCOOP
I detta avsnitt presenterar vi data från intervjuerna kring hur man idag testar samt de
förutsättningar för automatisering som respondenterna nämnt.
VSOP
Texten under denna underrubrik är baserad på intervjun med respondent A. Intervjun finns
transkriberad i bilaga 5.
Mycket parametrar är konfigurerbara i VSOP berättar respondent A vilket han menar kan
påverka testning och göra det krångligare.
Respondenten berättar om begreppet testdriven utveckling som han menar är ett tankesätt
som används när man kodar. Det första man skall tänka på är då hur man skall testa det som
skall kodas. Det kan behövas för att få till automatiska tester och även bättre tester i
allmänhet. Han berättar exempelvis att en metod i koden skall göra en enda sak och inte bli
metoder på upp till tusentals rader kod. Respondenten menar att VSOP inte utvecklas på det
sättet och blir därför svårare att testa. Han säger att koden i alla system med tiden blir mer
eller mindre ostrukturerad under tiden systemet vidareutvecklas. Han uttrycker det såhär:
”… ju äldre ett program blir desto mer spaghetti kommer det å bli och så är det
bara.”
(Respondent A)
Respondenten säger dock vidare att med god kodkontroll och testare som arbetar med koden,
ju långsammare kommer processen att gå. I VSOP försöker de i vidareutvecklingen att lämna
gammal teknik och åtminstone skriva testmetoder på enklare funktionalitet. Förövrigt så
använder de en lång checklista för att manuellt testa systemet.
VSOP ägs och utvecklas av CGI, vilket innebär att Stora Enso Skog inte har tillgång till
koden. Om VSOP skall testas genom kod manuellt eller automatiserat säger respondenten i så
fall att det skulle handla om någon typ av uppgörelse mellan CGI och Stora Enso Skog där
CGI sköter testningen.
Respondenten säger att det Stora Enso Skog annars skulle kunna titta på är GUI-tester eller
att skriva ett program som tittar på databasförändringar. Han berättar också att automatisering
av tester för förändringar mellan flera system också blir mer komplicerat än att automatisera
inom ett och samma system. Han berättar även att Stora Enso Skog använder mycket så
kallade batch-program som körs med vissa intervaller och hanterar data mellan olika
databaser. Han säger att det är något som man måste ta i beaktning när det gäller
automatisering av test.
Respondenten berättar även att de på CGI tidigare har tittat på automatisk testning av GUI
som de dock inte upplevt fungerat bra. Han tror att det möjligtvis fungerar i stora projekt där
man kan lägga mer resurser på det. Han berättar även att i VSOP så är separationen mellan
GUI och affärslogik ”obefintlig”.
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Något som respondenten ser som en möjlighet är att Stora Enso Skog automatiserar delar av
testerna och att man använder det i kombination med manuell testning. Det skulle till
exempel kunna göras genom skript i t.ex. Powershell.
Respondenten menar att automatisering i allmänhet har en gräns som man kommer till där
automatiseringen i sig blir väldigt komplicerad. Man skall väga det mot tiden det tar för
någon att manuellt testa även om det kan vara en tråkig aktivitet.
SCOOP och eSkog
Texten under denna underrubrik är baserad på intervjun med respondent B. Intervjun finns
transkriberad i bilaga 6.
En förvaltningslista används där de lägger in önskemål från olika användargrupper om
förändringar och nya funktioner. Flera önskemål läggs ihop till en passande release.
Respondenten eller hennes kollega skapar sedan en detaljspecifikation. Den stäms sedan av
med verksamhetskunnig personal så att det överensstämmer med vad som efterfrågas. En
tidsuppskattning görs sedan och någon annan än den som gjort detaljspecifikationen granskar
den.
Detaljspecifikationen lämnas sedan till utvecklare som oftast är CGI men även ibland
respondenten själv när tid finns. Efter att utvecklingen är klar testar man. Om CGI gjort
releasen så är det ofta respondenten som gör testningen innan den går ut till användare så att
de får testa vidare. Man bestämmer sedan ett datum för när releasen skall gå in i
produktionsmiljön om allt går bra och efter eventuella justeringar. Det finns inga fasta
perioder för när nya releaser skall släppas.
För testningen finns inga färdiga testfall, de har dock funderat på att det kanske vore bra att
skapa färdiga testfall, i alla fall för grundflödet. Istället lämnas oftast detaljspecifikationen till
den som skall testa. Den/de får sedan testa utifrån den och ”vara lite kreativ”. Respondenten
berättar att färdiga testfall också kan vara lite begränsande för testningen och att det ibland
kan vara ”bättre att låta användaren testa ganska fritt”.
Respondenten har inte använt något testverktyg och berättar att test alltid är någonting som
kommer sist och ofta får för kort tidsutrymme. Testerna är ofta det som skärs ner på om det
blir kort om tid.
Scoop och eSkog utvecklas enligt respondent B som ovan beskrivits, enligt en tresiktslösning.
Respondenten svarar i det kompletterande e-postmeddelandet (se bilaga 10) att även Scoop
och eSkog har ”lite spagettikod” som respondent A även sa om VSOP. Detta gäller främst
mellan gränssnitt och affärsregler/process. Funktionerna i denna del är även ofta ”väldigt
komplexa och gör väldigt mycket”.

4.3 Utmaningar och faktorer att beakta vid automatisering för
legacysystem
I detta avsnitt presenteras data från de tre intervjuerna med de utomstående respondenterna
med god kunskap inom test. Svaren från de tre intervjuerna är sammanställda och indelade i
olika avsnitt för att underlätta för läsaren.
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4.3.1 Typer av test som är lämpliga att automatisera
Respondent C berättar att automatisering kan göras på många olika nivåer och att det kan
bero på vilken typ av system man utvecklar och vilken metodik man har. Respondent C
berättar om några exempel:
 Om man utvecklar allting själv så kan testdriven utveckling vara lämpligt.
Utvecklingsverktygen kan innehålla delar för automatisering av test.
 Tester av integrationer mellan två system.
 Regressionstester, både inom ett system och end-to-end med integrationer.
 Test av behörigheter kan vara lämpliga att automatisera, att olika roller/användare har
tillgång till rätt delar av systemet.
Respondent D säger att vad som är lämpligt att automatisera beror på om det är
”återkommande informationsbehov”. Om man pratar med en utvecklare och frågar vad man
minst måste veta varje gång när man exempelvis klickar på en knapp, så kan man fokusera på
det. Det ser respondent D som ett ”återkommande informationsbehov” och kan vara lämpligt
att automatisera oavsett vilken testnivå det gäller.
Respondent E säger att han tycker ”som många andra” att de tester som är väldigt repetitiva
är lämpliga att automatisera. De bör också vara lätta att replikera och inte kräva så mycket
mänskligt omdöme. Det är också tester som behöver köras väldigt ofta och som kräver snabb
återkoppling. Han säger att man får se både på vad som är lättast att göra och som ger mest
värde tillbaka. Det är även lämpligt att ta hänsyn till hur automatiseringsbart ett system är.
Respondent E menar att det kan vara bra att inte försöka automatisera delar som förändras
mycket eller är svåra att verifiera.
Istället för att utgå ifrån vilka typer av test som man kan automatisera idag menar respondent
E också att man istället kan se på vilka nya möjligheter automatiseringen medför. Man
kanske t.ex. får möjlighet att utöka mängden test och göra tester som inte kan utföras
manuellt av en människa.
Respondent E säger också att det är bra att man inte ser automatisering som en separat
aktivitet utan ser det som en del i testarbetet allmänt. Det kan till exempel vara användbart att
bygga automatisering för vissa delar som görs t.ex. för att förbereda manuella tester. Det kan
få bort väldigt repetitiva moment.
4.3.2 Val av testverktyg
Respondent E säger att det man först bör titta på är vilket syfte man har med att använda ett
testverktyg, vad man vill åstadkomma. När man vet det så kan man börja fundera på vilka
nivåer av test som man vill automatisera. Nivåerna kan vara t.ex. GUI-test, enhetstester eller
på en tjänstenivå, respondent E säger att det ofta kan vara flera nivåer man vill automatisera.
Om man vill ta ett ”helhetsgrepp” så menar respondent E att man ofta kan behöva ha flera
olika testverktyg. Är det däremot några enklare typer av smoke-test av GUI så kanske det
räcker med ett.
Faktorer som respondent C nämner behöver beaktas vid val av testverktyg:
 Vilken miljö som används, exempelvis Windows, Java eller SAP.
 Prisnivå, priset bör vara rimligt och man bör beakta hur det står i jämförelse med
testandet idag, om man kan hämta tillbaka kostnaden.
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Intresse och engagemang från leverantören, exempelvis hur intresserade de är av att
hjälpa till. Att leverantören vill att kunden skall lyckas.
Att leverantören bidrar med metodik och kunskap för hur automatiseringen skall
hanteras och förvaltas.
Att verktyget är modulärt.
Separation av testflöde och testdata så att man kan återanvända testdata och byta ut
det enkelt vid behov.
Det kan vara lämpligt att leverantören kan komma och visa på något mindre verkligt
fall i organisationens miljö som man gett dem.
Att leverantören inte säger sig vara marknadsledande. Respondenten menar att det
finns risk att leverantören redan är nöjd då och man som kund då inte blir lika viktig.

Respondent C säger att det inför val kan vara bra att presentera olika förslag med fördelaroch nackdelar för en ledning som kan ta beslutet. Han berättar att det kan vara ett bra sätt att
få ledningen involverad.
Respondent D säger att man skall beakta hur utvecklingsmiljön ser ut i stort. Det skall passa
in och att inte bara specifika testare skall kunna använda det, utan även utvecklarna. Det blir
då viktigt att det hänger ihop då det ofta kan finnas färdiga integrationer och att inte verktyget
är helt separat. Respondent E är också inne på liknande spår, att man behöver ta hänsyn till
om man vill kunna integrera med andra typer av system.
Respondent E säger att man även behöver fundera på hur mycket man vill betala för
testverktyg. Man kan välja att betala och kanske få bättre support, utveckla ett eget verktyg
från grunden eller använda ett open source-verktyg. Respondenten påpekar att dessa olika val
har för- och nackdelar.
Respondent E pratar vidare om att man även behöver ta hänsyn till kompetenskrav, vilken
kompetens man har idag och vad som behövs för att kunna använda testverktygen. Ibland kan
det krävas en kompetens som är väldig svår att hitta, t.ex. att man behöver kunskap i ett visst
programmeringsspråk. Respondenten säger att det kan leda till att man måste välja bort ett
visst testverktyg.
Respondent E säger att när man tittar på testverktyg kan det vara bra att se om det möjliggör
att man separerar testdata från testlogik. Att man t.ex. kan ha testdata separat i exempelvis ett
Excel-ark eller i en databas. Det skulle också kunna uppnås genom att man har en testdatatjänst som levererar testdata efter anrop med parametrar. Respondenten tror att en sådan
testdata-tjänst skulle kunna vara mycket användbar men har själv inte varit med och
implementerat någon sådan lösning.
4.3.3 Implementering av testverktyg
Följande tycker respondent C är bra att beakta vid implementering:
 Börja med att förankra i verksamheten. Att involvera personer från olika delar av
verksamheten och få med dem som tycker det är intressant. Det för att det skall skapas
en förståelse för vad det innebär.
 Fundera på vilka som skall arbeta med automatiseringen, egen personal eller konsulter
etc.
 Fundera på hur man ska bedriva projektet.
 Finansiering av implementeringen.
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Kontrollera med de som utför testning idag vilka delar de helst skulle vilja
automatisera. Respondenten berättar att det kan vara bra för att om man underlättar
mest för testerna i början blir upplevelsen positiv vilket kan sprida sig.

Respondent C berättar att det tekniska med att implementera testverktyget ofta är det ”lilla
jobbet” och att allt omkring är svårare. Exempelvis anställa kompetens, utbilda personal,
frigöra resurser som behövs m.m.
Respondent D tycker att det är viktigt att man med ett testverktyg får till en lösning ”från ax
till limpa” och inte bara stötta körningen av testerna. Han uttrycker det såhär:
”…om de bara är ett verktyg som i princip eh, kan stötta exekveringen så så så
blir de de blir bara ett ett styre, du kan inte cykla med det, eh, de blir inte inte en
fullständig lösning.”
(Respondent D)
Respondent D säger att det han menar med uttrycket ovan är att man ska tillse att
informationsbehovet man har är uppfyllt och att den informationen har nått den som behöver
den.
Respondent E påtalar att det är viktigt att utgå ifrån syftet man har med att automatisera. Man
bör ej heller ta ett för stort grepp från början. Istället kan man gärna göra en liten pilot och
utvärdera. Man kan då titta på vilket värde man får ut, vilka problem man stött på och okända
faktorer som man inte tänkt på från början.
En annan faktor som respondent E säger att man ofta missar vid implementering av
testverktyg är samarbete med de som utvecklar systemet. Att samarbeta med utvecklarna för
att få systemet så automatiseringsbart som möjligt är bra. Om utvecklarna däremot inte har
kunskap om automatiseringen och beroenden som kan finnas så finns det risk att det får
påverkan.
Något man även behöver beakta är långsiktigheten. Att planera för hur mycket
automatiseringen kommer att kosta i underhåll och uppföljning. Respondent E säger såhär om
det:
”Det är ju lätt att man glömmer från början å det kan ju komma som en såhär jobbig
överraskning sen då.”
(Respondent E)
4.3.4 Problem vid automatisering av test
Respondent D berättar att ett vanligt problem kan vara att man inte ser det informationsbehov
som finns utan att man tänker att om man köper ett bra verktyg så kommer det att lösa alla
problem och hitta alla fel.
Respondent E säger att något som är ganska vanligt är att man får problem med testdata. Att
testdata ändras och att det kan vara problem att hitta rätt data. Det finns en risk att man
fokuserar på hur de automatiska testerna ska fungera men missar hur man ska få fram
tillförlitligt data att testa med.
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Ett problem man kan stöta på är att det blir dyrare än vad man tänkt på grund av att man
automatiserar på en ”omogen” applikation som ändras mycket. Respondent E menar att man
kanske då hade vunnit på att vänta till den blivit stabilare.
Ett annat problem som respondent E stött på är att tester är ”skakiga”. Med det menar han att
tester ger olika resultat vid olika körningar exempelvis på grund av störningar i nätverket,
långa avbrott etc.
Dåligt dokumenterade tester är också ett problem som respondent E nämner. Om då personer
som jobbar med automatiseringen slutar kan följande inträffa:
”Till slut sitter man där me en automatiserings-svit som kör igenom som man
inte vet va den gör faktiskt.”
(Respondent E)
Respondent E säger att det är ett problem som kan uppstå över tid och man vet då t.ex. inte
om det är allvarligt eller ej när ett test misslyckas.
Lång återkopplingstid är också något som kan bli ett problem enligt respondent E. Om man
får vänta länge på resultat av testerna kan de minska i värde för verksamheten.
4.3.5 Automatisering av test av legacysystem
Respondent D säger att man i äldre system ofta kan ha en ”teknisk skuld”, att det saknas
dokumentation eller att arkitekturen inte är så robust som man önskat. Han menar att det leder
till att utveckling på en viss del av systemet kan få påverkan på andra. För att kompensera för
det så intresserar många företag sig för automatisering för att uppnå en känsla av trygghet.
Respondent D förespråkar att man börjar med att skapa en mindre testautomatisering för det
väsentligaste och sen bygga på det. Han menar även att man kan bygga funktionalitet för att i
realtid kunna följa vad som händer i produktionsmiljön. På det viset kan man fokusera på
övervakning av systemet för att kunna se om något blir fel.
Om automatisering av test av ”legacy systems” med äldre arkitektur och kodstruktur säger
respondent D såhär:
” …det blir ju komplicerat och och testautomation kan aldrig eh.. till fullo
kompensera en en dålig arkitektur eller design…”
(Respondent D)
Han menar vidare att det leder till att man bygger in en falsk trygghet och att det kommer
dyka upp nya problem. Det leder till att man måste lägga mer och mer resurser på
testautomatiseringen för att utveckla och underhålla den. Det finns då enligt respondent D en
stor risk att testautomatiseringen blir resurskrävande. Resurser som respondent D menar att
man istället kunnat lägga på refaktorering och förändring av designmodeller som kan
förbättra systemet.
Angående automatiserade GUI-tester säger respondent D att människor är exemplariska på
att se problem i ett GUI men att det är svårare att få en maskin att göra den analysen, om än
inte omöjligt. Han förespråkar dock ibland istället att man tittar på hur man kan hjälpa en
mänsklig testare att öka dennes möjlighet till att testa systemet så snabbt som möjligt. Ett
26

exempel som han ger är att man bygger en demo i systemet som maskinen kör men det är en
människa som tittar och ser om allt verkar fungera som det skall. Han menar att det ofta kan
gå fortare än att programmera en maskin till att kontrollera allt.
Vid automatisering av test av legacysystem säger respondent E att man behöver undersöka
hur ofta ändringar sker i systemet. T.ex. titta på om det är utvecklare som aktivt arbetar med
det eller om det inte sker så mycket förändringar. Det kan påverka hur mycket man behöver
testa.
Det kan även vara bra att se till att någon kan arbeta med att förbättra testbarheten i systemet.
Respondent E säger att det ofta kan vara en stor kodbas och då vara svårt att ta ett
helhetsgrepp och göra allt på en gång. Man kan istället steg för steg försöka öka testbarheten i
systemet då det förmodligen inte var utvecklat utifrån att det skulle vara lätt att automatisera
tester på. Respondent E säger att det är bra att lägga fokus på det och inte bara försöka
anpassa automatiseringslösningen efter hur systemet fungerar om möjligt.
Vid automatisering av tester mellan system då batch-körningar används säger respondent E
att man behöver fundera på om det går att trigga dessa från testverktyget eller om det händer
vid givna tidpunkter. Om det bara kan ske vid givna tidpunkter så kan man få väldigt långa
återkopplingstider på testerna vilket kan försvåra automatiseringen.
4.3.6 Övrigt
Respondent D påpekar att han ser testautomation som hur vi använder maskiner för att stilla
olika informationsbehov vi har. Han menar att det inte bara behöver innebära rena
automatiseringsverktyg utan också om system som kan analysera stora mängder data. Det kan
då användas för att presenteras i en dashboard för utvecklare där man kan se hur förändringar
påverkar t.ex. produktion, kundrecensioner och incidenter. Han menar att denna insamling,
behandling och visning av information från flera källor också kan inbegripas i begreppet
testautomation.
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5 Analys
I detta kapitel så analyseras det data som presenterats i empirin och teorin. I avsnitt 5.1
beskriver vi de mer generella utmaningar som man kan ställas inför vid automatisering av
test och i avsnitt 5.2 mer specifika för legacysystem. I avsnitt 5.3 beskriver vi de mer
generella faktorer man bör beakta vid automatisering och val av testverktyg och i 5.4 de mer
specifika för legacysystem.

Figur 5- Processen vid automatisering av tester

Ovan i figur 5 beskriver vi hur vi ser på flödet då man står inför beslut om att automatisera
tester. Vi har i figuren försökt att beskriva hur vi ser på generella utmaningar/faktorer och de
som är specifika för legacysystem. De generella utmaningarna/faktorerna måste alltså även
beaktas då man automatiserar för legacysystem. Analyskapitlets upplägg bygger på detta
tankesätt även om namngivningen och antalet avsnittsrubriker inte är exakt desamma (då
vissa avsnitt skulle få för lite innehåll är de hopslagna).
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5.1 Generella utmaningar vid automatisering av test









Det kan bli dyrare än man tror att automatisera, speciellt för ett system som förändras
mycket och inte är stabilt. (Respondent E, Holmquist, 2018 och Original Software,
u.å., Laplante, Belli, Gao, Kapfhammer, Miller, Wong & Xu, 2010)
Man ser inte det informationsbehov som finns utan man införskaffar ett testverktyg
och tror att det skall lösa alla problem och hitta alla fel. (Respondent D)
Dåligt dokumenterade test i samband med t.ex. att insatt personal slutar kan innebära
att man inte vet vad testerna utför och således inte kan bedöma resultatet av dem.
(Respondent E)
Problem med att hitta rätt testdata eller att testdata ändras. Man lägger fokus på hur de
automatiserade testerna skall fungera och lägger för lite fokus på hur man får fram
tillförlitligt testdata. (Respondent E och Holmquist, 2018)
Störningar och avbrott i systemen kan innebära att testerna ger olika resultat vid olika
körningar vilket då inte kan jämföras mot ett förväntat resultat och således fallerar.
(Respondent E)
Om man har långa återkopplingstider på sina automatiserade tester kan de minska i
värde för verksamheten. (Respondent E)
Att automatisera tester för integrationer eller tester som går genom flera system blir
mer komplext än att automatisera tester inom ett och samma system. (Respondent A)
Man lägger för lite fokus på att underhålla testkoden och man fokuserar för mycket på
programkod. Exempelvis kontrolleras inte testerna tillräckligt och gamla tester tas ej
bort. (Lambert, 2016, 19 maj)

5.2 Utmaningar vid automatisering av test specifika för
legacysystem









I legacysystem kan man sakna dokumentation eller att arkitekturen inte är stabil vilket
kan försvåra automatisering av tester. Det kan innebära att vissa delar i systemet
påverkar andra men att man har dålig koll på det. (Respondent D)
Att automatisera för legacysystem kan innebära att man skapar en falsk trygghet och
att nya problem kommer att uppstå i systemet. Det kan leda till att man behöver lägga
mer och mer resurser på att utveckla och underhålla de automatiserade testerna.
(Respondent D)
De som arbetar med automatisering upptäcker att det blir svårare än förväntat och ger
upp innan fördelarna upplevs. Det kan vara speciellt svårt för legacysystem. (Lambert,
2016, 19 maj)
Ett legacysystem innehåller ofta mycket kod och det kan vara svårt att få ett
helhetsgrepp och implementera automatiserade tester för hela systemet samtidigt.
(Respondent E)
Legacysystem är sällan utvecklade för att automatisera tester på. (Respondent E)
Batchkörningar behöver man ta hänsyn till, exempelvis de som inte kan triggas utan
körs vid givna tidpunkter kan man få väldigt långa återkopplingstider på testerna.
(Respondent A och E)
Om inte GUI och affärslogik är separerat i ett system kan det försvåra automatisering
av test. Detta då det innebär sämre struktur, logik och uppdelning i systemet.
(Respondent A)
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5.3 Generella faktorer att beakta vid automatisering och val av
testverktyg
I detta avsnitt presenterar vi generella faktorer att beakta innan automatisering, vid val av
testverktyg, vid implementering och övriga faktorer.
Innan man väljer verktyg och beslutar att automatisera tester
 Vad är syftet med att implementera ett testverktyg för automatisering av test och vad
vill man ha för resultat. (Respondent E och Software Testing Help, 2018)
 Planera redan innan implementation av automatisering av test för resurs- och
tidskostnader för att underhålla automatiseringen, det bör vägas mot resurs- och
tidskostnader som krävs vid manuella tester. (Respondent A, E och Guru99, u.å.a)
 Lägg upp en plan för finansiering av automatiseringsprojektet. (Respondent C och
Software Testing Help, 2018)
 Inför testautomatisering kan det vara bra att presentera ett antal olika förslag med föroch nackdelar samt kostnad för ansvarig ledning som får ta ett beslut. (Respondent C
och Guru99, u.å.a)
 Tänk över vilka som skall arbeta med automatiseringen av test, skall man t.ex. ta in
externa resurser eller har man kompetens och resurser internt. Vissa kompetenser kan
vara svåra att rekrytera och kan innebära att man måste välja bort vissa verktyg.
(Respondent C, E och Software Testing Help, 2018)
 Fundera på vad som är ett återkommande informationsbehov i verksamheten. Det man
ofta behöver veta kan vara lämpligt att automatisera test för. (Respondent D, E,
Software Testing Help, 2018, Original Software, u.å., och Holmquist, 2018)
 Se inte enbart till vilka tester som utförs idag som kan automatiseras utan också vilka
nya möjligheter som automatisering medför. Man kan t.ex. utöka mängden test och
genomföra test som inte en människa kan. (Respondent E och Lambert, 2016, 19 maj)
 Att se testautomatisering inte enbart som traditionella verktyg utan även verktyg som
samlar in, bearbetar och presenterar information som visar nuvarande läge i system.
Där kan man t.ex. se om något är på väg att gå fel. (Respondent D)
 Behövs ett eller flera olika testverktyg vid automatisering för att täcka alla
utvecklingsspråk/miljöer om man tänker sig att automatisera majoriteten av testerna.
(Respondent E och Software Testing Help, 2018)
 Att den tekniska faktorn av att implementera ett testverktyg bara är en del av arbetet.
En stor del är också kringliggande faktorer som att planera, frigöra resurser, utbilda
personal m.m. (Respondent C)
 Vissa tester kan vara lämpligare att utföras manuellt av en människa. Detta då man
upptäcker och ser faktorer som inte en maskin beaktar. Det kan därför vara bättre att
underlätta för de som testar manuellt än att automatisera testerna (Respondent D, E
och Original Software, u.å.)
Vid val av testverktyg
 Vilken systemmiljö används t.ex. Java eller Windows. Samt beakta hur
utvecklingsmiljön ser ut i stort och om testverktyget kan integreras i den. (Respondent
C, D, E och Software Testing Help, 2018)
 Testverktyget bör vara modulärt, d.v.s. om man kan bryta ner testerna i flera steg som
är hanterbara individuellt. (Respondent C)
 Testdata och testflöde bör kunna separeras exempelvis för att enkelt kunna byta ut
testdata vid behov. Det kan också vara bra om man kan ha testdata i t.ex. ett Excel-ark
eller databas. (Respondent C, E och Software Testing Help, 2018)
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Ett testverktyg bör stödja hela testprocessen ända fram till att resultatet presenteras för
relevant personal. (Respondent D)
Vilka testtyper som stöds av testverktyget. Se till att verktyget stödjer de testtyper
som skall genomföras. (Software Testing Help, 2018)
Det bör vara enkelt att skapa och underhålla testskript. (Software Testing Help, 2018)
Verktyget bör ha ett enkelt gränssnitt men ändå kraftfulla funktioner. (Software
Testing Help, 2018)
Verktyget bör ha en god rapportering med grafiskt gränssnitt och tydliga rapporter.
(Software Testing Help, 2018)
Om man skall använda sig av open source-lösningar eller betalda varianter. Båda har
sina för- och nackdelar. (Respondent E och Guru99, u.å.a)
Om leverantören bidrar med metodik och kunskap för hur automatiseringen skall
hanteras och förvaltas. (Respondent C och Software Testing Help, 2018)
Intresse och engagemang från leverantören. (Respondent C)
Om leverantören kan visa ett verkligt exempel i den aktuella systemmiljön och inte
bara visa någon allmän demo. (Respondent C och Guru99, u.å.a)
Om leverantören säger sig vara marknadsledande. Stora leverantörer kan leda till att
man som kund inte blir så viktig i det stora hela utan en i mängden. (Respondent C)
Ta hänsyn till leverantörens rykte och nuvarande kunders omdömen om verktyget.
(Software Testing Help, 2018 och Guru99, u.å.a)
Leverantören bör erbjuda support, online-hjälp och användarmanualer. (Software
Testing Help, 2018 och Guru99, u.å.a)
Leverantören bör erbjuda en testversion som ger möjlighet att testa verktyget, helst
med samtliga funktioner från fullversionen. (Software Testing Help, 2018 och
Guru99, u.å.a)
Priset, man bör jämföra detta med kostnaden man har för att testa idag. Man bör även
se till vad man får för priset i form av t.ex. support. (Respondent C, E och Software
Testing Help, 2018)
Verktygets inlärningskurva och om tiden det tar att lära sig verktyget är acceptabel.
(Software Testing Help, 2018)
Vilken typ av test man ämnar automatisera, vissa typer av test är mer lämpliga att
automatisera än andra, exempelvis regressionstester. (Respondent C)

Vid implementation av testverktyget och automatiserade test
 Vid implementering av testverktyg bör man börja med att förankra i verksamheten för
att de skall förstå syfte och innebörden. (Respondent C)
 Kontrollera med de som testar manuellt i dagsläget vilka tester som kan ge dem mest
fördelar om de automatiseras. Att börja med dessa kan leda till att dessa personer blir
nöjda vilket sprider sig i verksamheten. (Respondent C)
 Testarna som arbetar med automatisering av test bör samarbeta med utvecklarna av
systemet. Detta för att utvecklarna kan göra saker som underlättar automatisering
samt om de är ovetande kan göra förändringar som påverkar automatiseringen.
(Respondent E)
 Vilka tester som är lättast att automatisera och samtidigt ger mest värde tillbaka till
verksamheten. (Respondent E)
 Det kan vara lämpligt att börja med en mindre del vid automatisering och utvärdera
denna innan man fortsätter. (Respondent D och E)
 Tester som kräver snabb återkoppling kan vara lämpliga att automatisera.
(Respondent E)
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Delar i system som förändras mycket eller tester som är svåra att verifiera resultatet
för bör kanske inte automatiseras. (Respondent E)

5.4 Faktorer att specifikt beakta för legacysystem vid
automatisering och val av testverktyg









God kontroll av programkoden och testare som arbetar med den kan leda till att
system vidareutvecklas på ett bättre sätt och således också kan underlätta
automatisering av test. (Respondent A, E och Shihab, Jiang, Adams, Hassan &
Bowerman, 2011)
Då koden kan vara ostrukturerad eller om man inte har tillgång till den kan man titta
på GUI-verktyg för automatisering som inte är beroende av kodstrukturen.
(Respondent A)
Att i legacysystem vid vidareutveckling fokusera på att skriva testmetoder för enklare
funktionalitet. (Respondent A)
Hur ofta systemet förändras och om det aktivt vidareutvecklas. Det kan påverka hur
mycket man behöver testa. (Respondent E)
Det kanske inte är lämpligt eller möjligt att automatisera samtliga tester i ett
legacysystem. Man kan då istället kombinera automatiserade tester med manuella
tester. Fokus för de automatiserade testerna kan vara på de viktigaste testscenarierna
(Respondent A och Infosys, 2017)
Automatisering av tester kan inte helt kompensera för en dålig arkitektur och design.
Man bör beakta om man istället skall lägga resurser på att utveckla/förbättra systemet.
(Respondent D)
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6 Diskussion och slutsatser
I detta kapitel för vi en diskussion kring slutsatserna och faktorer som kan ha påverkat
resultatet av vår forskning. Vi ger också förslag på vidare forskning, delger vår
metodreflektion och våra slutsatser.

6.1 Slutsatser
Våra slutsatser presenteras här under respektive forskningsfråga.
Vilka utmaningar kan man ställas inför i samband med automatisering av test
av legacysystem?
De flesta av utmaningarna man kan ställas inför som vi genom vårt examensarbete kommit
fram till är allmängiltiga. Det vill säga de gäller oavsett om det är legacysystem eller inte.
Likväl måste dessa såklart beaktas när man tittar på automatisering av test av legacysystem.
Följande är våra slutsatser för vilka generella utmaningar man ställs inför:
 Fel avvägt fokus – En utmaning är att man kan fokusera för mycket på testverktyget
och tro att det skall lösa alla problem. Man lägger för lite fokus på att underhålla de
automatiserade testerna.
 Testdata – Det kan vara en utmaning att hitta rätt testdata för de automatiserade
testerna och att producera/ta fram det.
 Resursåtgång – Automatiseringslösningen blir dyrare i resurser än man beräknat.
 Problem vid körning av automatiserade tester – Exempelvis kan störningar och
avbrott innebära att testerna ger olika resultat vid körning. De kan också ge lång
återkopplingstid vilket gör att värdet för verksamheten minskar.
 Komplexitet – Det kan bli komplext att automatisera tester speciellt då man vill testa
saker genom flera system.
Följande utmaningar är specifika för legacysystem:
 Dåligt strukturerade system – Den bakomliggande arkitekturen, tekniken och koden
för systemen som skall testas påverkar möjligheten till att automatisera. Exempelvis
försvårar det om koden är väldigt omfattande och man inte separerat på GUI och
affärslogik. Legacysystem är ofta inte utvecklade för att underlätta tester. Batchkörningar kan vara en dålig design som försvårar automatiseringsprocessen.
 Skapande av falsk trygghet – Man skapar sig en känsla av falsk trygghet genom att
automatisera tester och man gömmer den bakomliggande problematiken som kan
finnas med ett legacysystem.
 Vad som skall automatiseras – Att automatisera samtliga tester då man har ett
legacysystem kan vara svårt. Vissa tester går ej att automatisera och man behöver
prioritera.
 Man ger upp för tidigt – Då automatisering av tester för legacysystem kan vara
svårare än förväntat finns en risk att man ger upp innan man uppnått nyttan med
automatiserade tester.
Vilka faktorer bör man beakta inför automatisering av test och val av
testverktyg för automatisering av legacysystem?
Precis som för den första forskningsfrågan så är många av de faktorer man bör beakta vid
automatisering av test och val av testverktyg allmängiltiga.
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Följande är våra slutsatser för vilka generella faktorer man bör beakta:
 Tekniska faktorer – Man behöver ta hänsyn till den tekniska arkitekturen, tekniken
och strukturen i de system som det skall automatiseras tester för. Exempelvis påverkar
batch-körningar, möjlighet till integration med andra system och verktyg i
verksamheten, systemmiljön m.m.
 Resurskostnad – Testautomatisering är inget självändamål och de resurser som krävs
skall ställas mot manuella tester. Man bör också beakta olika priser för testverktyg
samt totalkostnad för implementation. En finansiell plan för implementering bör
utformas och även en budget för underhåll och vidareutveckling av testerna.
 Kompetens – Man behöver fundera på om kompetensen skall införskaffas externt
eller om den redan finns i verksamheten. Vissa kompetenser kan vara svåra att få tag
på vilket kan påverka val av testverktyg.
 Vilka tester som skall automatiseras – Vissa tester lämpar sig bättre för
automatisering vilket bör beaktas. Man bör kontrollera vilka tester som i dagsläget
kan ge flest fördelar med automatisering, börja med dessa och sedan göra en
utvärdering. Vissa tester passar även bättre för en människa att utföra och man kan
eventuellt istället underlätta för de som skall utföra testen.
 Utveckla system för att förbättra testbarhet – Vid vidareutveckling av system bör man
ha i åtanke att förbättra testbarheten. Om möjligt kan man t.ex. använda sig av
metoden testdriven utveckling/förvaltning.
 Leverantör – Faktorer kring leverantören av testverktyget för automatisering av test
bör beaktas. Exempelvis engagemanget från leverantören, om de bidrar med metodik,
support, dokumentation och om de kan visa på resultat i den systemmiljö som det
skall användas etc. Bra även om leverantören erbjuder en testversion av verktyg för
utvärdering. Leverantörens rykte och kunders omdömen bör beaktas.
 Egenskaper hos testverktyget – Vilka funktioner och möjligheter testverktyget har bör
beaktas. Exempelvis om testverktyget är modulärt, d.v.s. att tester kan delas in i olika
modifierbara/hanterbara delar. Möjlighet att separera testdata från testflödet kan vara
en viktig faktor för att smidigare hantering av testdata. Ett enkelt men kraftfullt
gränssnitt är att föredra.
 Beslut om införande – Vid beslut om införande av automatisering och val av
testverktyg kan det bland annat vara bra att presentera ett antal förslag med för- och
nackdelar för ansvarig ledning.
 Förankring i verksamheten – Vid implementering av automatisering bör man börja
med att förankra i verksamheten.
 Typ av testverktyg – Förutom traditionella testverktyg som automatiserar tester bör
man även fundera över andra verktyg som kan underlätta övervakning och
uppföljning av funktionalitet och drift av systemen.
 Nya möjligheter med automatisering av test – Man bör inte bara se till vilka manuella
tester man använder idag som är lämpliga att automatisera utan även se vilka nya
möjligheter automatiseringen medför. Exempelvis kan man utöka mängden test och
testa nya saker.
 Samarbete med utvecklare – Man bör ha ett samarbete med utvecklarna av systemet
för att kunna underlätta för varandra.
Följande faktorer är specifika för legacysystem:
 Legacysystem bör vidareutvecklas så att man förbättrar testbarheten och om möjligt
skriva testmetoder för den nya funktionaliteten.
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Testverktyg som inte är beroende av programkoden kan övervägas. Exempelvis
testverktyg för GUI-testning.
Det kan vara bra att kombinera automatiserade tester och manuella tester i
legacysystem då alla tester sällan är möjliga att automatisera.
Automatiserade tester kan inte helt kompensera för dålig arkitektur och design. Man
bör även lägga resurser på att utveckla och förbättra systemet.

6.2 Diskussion kring begreppet legacysystem
Vi har haft svårt att hitta en entydig definition av engelskans ”legacy systems” och inte heller
en bra svensk översättning. Studien över hur de som praktiskt arbetar med IT ser på och
definierar ”legacy system” (Khadka et al., 2014) bekräftar att det råder viss oklarhet kring
det. Vi anser precis som Dedeke (2012) påpekar att alla system med tiden så småningom
kommer att bli ”legacy systems”.
Detta är något som även en av våra respondenter nämner i intervjun:
”… ju äldre ett program blir desto mer spaghetti kommer det å bli och så är det bara.”
(Respondent A)
Vi ser att det självklart finns olika nivåer av legacysystem. En av respondenterna i
intervjuerna i studien av Khadaka et al. (2014) uttryckte det som att man kan se ett system
som legacysystem när det inte längre är i fas med vår framtida IT-strategi. Det anser vi kan
vara en bra grund till att bedöma om det långsiktigt är så att man skall byta eller utveckla ett
nytt system.
Vi tror att många äldre system som fortsätter utvecklas med tiden tenderar att få vissa
liknande problem. Exempelvis användning av föråldrade tekniker som slutar att stödjas och
en dålig struktur på koden tror vi är vanliga problem, vilket även några av våra respondenter
talar om. Beroende på hur gammalt systemet är och hur det har förvaltats ser vi dock att man
behöver göra en individuell bedömning och översyn av systemet. Det inte bara i
sammanhanget att man står inför eventuell automatisering av tester men också i den fortsatta
utvecklingen och förvaltningen av systemet.

6.3 Diskussion av slutsatser
Vi har i slutsatserna presenterat ett antal utmaningar och faktorer att beakta vid
automatisering av test och val av testverktyg för legacysystem. Dessa är självklart inte helt
fulltäckande, ett större urval av respondenter skulle säkerligen medföra mer utmaningar och
faktorer. Vid anser dock att det är en mycket god grund. Vi anser att det ibland kan vara
viktigare att identifiera de olika områdena för utmaningar och faktorer och inte nödvändigtvis
specifika tips.
Att mycket av de data vi fått in är allmängiltig och inte bara gäller legacysystem tror vi beror
på att begreppet legacysystem är så brett. Som vi diskuterar om begreppet i avsnitt 6.2 så är
det inte helt entydigt vad som anses legacy. Det finns också olika ”nivåer” av legacy och vad
som gör att man kan klassa ett system som legacy. Just detta tror vi gör det svårare att samla
in specifika utmaningar och faktorer som rör just bara legacysystem. Kanske hade vi kunnat
ställa mer specifika frågor utifrån just Stora Enso Skogs systems arkitektur och uppbyggnad.
Vi tror dock att det även hade gjort vårt resultat mindre generaliserbart.
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Mycket av det resultat vi fått in via vår datainsamling överensstämmer med den teori vi har
studerat. Detta anser vi styrker att de data vi samlat in är av god kvalité. Det finns vissa
utmaningar/faktorer i teorin som inte våra respondenter talat om. Vi tror dock att det främst
beror på att vi inte ställt så mycket specifika frågor om olika områden och just att
legacysystem är ett brett begrepp.

6.4 Metodreflektion
Under arbetets gång har inriktningen på vårt examensarbete och våra forskningsfrågor
ändrats lite. Vår första inriktning var att ta fram förslag på testverktyg för automatisering
utifrån Stora Enso Skogs systemmiljö. Inriktningen ändrades sedan till utmaningar och
faktorer att beakta vid automatisering och val av testverktyg för legacysystem. Detta då vi såg
det svårt att ge specifika förslag utan att t.ex. testa verktygen i Stora Enso Skogs system,
vilket inte var möjligt tidsmässigt. Vid intervjuerna med systemkunniga så framkom även att
systemen var relativt gamla och att det kunde påverka möjligheten till automatisering av test.
Vi fann detta intressant och inriktningen blev därför mot legacysystem. Detta innebar att
intervjufrågorna inledningsvis inte var helt fokuserade på detta men vi anser ändå att vi fick
in bra data kring ämnet.
Vi har haft svårt att finna tidigare vetenskaplig forskning som har samma inriktning som vårt
examensarbete. Det finns en del vetenskaplig forskning kring legacysystem men inte med
samma syfte och således inte jämförbara resultat. Vi tror att det beror på att, som vi diskuterat
i avsnitt 6.2 och 6.3, inte tydligt går att beskriva ett ”generellt” legacysystem. Detta innebär
att det är svårt att komma fram till utmaningar och faktorer med legacysystem utan att vara
inriktad på en viss instans. Vi tror att det gör det mindre intressant och benäget att forskas på
vetenskapligt.

6.5 Förslag på vidare forskning
Som vi diskuterar i avsnitt 6.2 så är begreppet legacysystem intressant och inte helt lätt att
definiera. Vi tycker det vore intressant på vidare forskning kring det för att kanske försöka
finna ett svenskt motsvarande begrepp och en definition. Kanske skulle man t.ex. komma
fram till någon slags graderingsskala eller liknande eftersom det självklart kan finnas olika
nivåer. Eventuellt skulle då olika kriterier kunna tas fram under forskningen för att bestämma
nivåerna inom olika områden. Som teorin vi beskriver i avsnitt 2.2 visar så är ålder på
systemet bara en av flera parametrar när det bedöms om ett system anses som legacy.
Något som också skulle vara intressant att forska vidare på är en prioritering av de krav man
bör ställa på testverktyg för automatisering och även faktorer att beakta. Visserligen bör man
ta alla i beaktning men för att kunna göra ett slutgiltigt val skulle det vara intressant att veta
vad som de som tidigare automatiserat anser är det viktigaste. Det skulle t.ex. kunna samlas
in data genom enkäter för att kunna generalisera detta.

6.6 Etiska och samhällsenliga konsekvenser
Som vi beskrivit i avsnitt 3.7 så anser vi att det ämne vi valt att forska kring inte är speciellt
känsligt, men självklart så har vissa etiska ställningstaganden gjorts. Under arbetets gång så
har vi inte stött på några ytterligare situationer där det varit utmanande att ta ställning till ifall
något är etiskt korrekt eller inte. Vi ser inte att arbetet eller resultatet av arbetet har några
negativa samhällsenliga konsekvenser. Detta då ämnet i sig inte är ett känsligt område som
skulle kunna få negativa samhällsenliga konsekvenser.
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Bilaga 1 – intervjufrågor respondent A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vad är VSOP?
Vilka är de huvudsakliga aktiviteterna som stöds/ utförs i systemet?
Vilka är systemkomponenterna i VSOP? (Server/ klient etc.)
Vilka plattformar är VSOP körbar på?
Vilket programmeringsspråk är systemet utvecklat i?
Vad använder systemet för databaser/ datalager?
Hur ofta släpps uppdateringar för systemet? Hur sker utrullningen till kunder?
Hur många kunder har ni som använder VSOP?

9. Vad är din erfarenhet av testarbete?
10. Använder ni något testverktyg vid utvecklingen av VSOP?
11. Har du någon erfarenhet av några automatiserade testverktyg? Om ja, i så fall vilka
och vad tycker du om dem?
12. Har du några tips vid val av testverktyg? Viktigt att tänka på?

1

Bilaga 2 – intervjufrågor respondent B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vad är din roll på Stora Enso Skog, vad arbetar du med?
Vad är SCOOP?
Vilka är de huvudsakliga aktiviteterna som stöds/ utförs i systemet?
Vilka är systemkomponenterna i SCOOP? (Server/ klient etc.)
Vilka plattformar är SCOOP körbar på?
Vilket programmeringsspråk är systemet utvecklat i?
Vad använder systemet för databaser/ datalager?
Hur ofta släpps uppdateringar för systemet? Hur sker utrullningen?

9. Vad är e-skog?
10. Vilka är de huvudsakliga aktiviteterna som stöds/ utförs i systemet?
11. Vilka är systemkomponenterna i e-skog? (Server/ klient etc)
12. Vilka plattformar är e-skog körbar på?
13. Vilket programmeringsspråk är systemet utvecklat i?
14. Vad använder systemet för databaser/ datalager?
15. Hur ofta släpps uppdateringar för systemet? Hur sker utrullningen?
16. Hur fungerar integrationerna mellan SCOOP och e-skog samt eventuellt VSOP om du
har kunskap om det?

17. Har du någon erfarenhet av testarbete?
18. Testar ni vid utveckling av SCOOP och e-skog? Hur?
19. Använder ni något testverktyg vid utvecklingen av SCOOP och e-skog?
20. Har du någon erfarenhet av några automatiserade testverktyg? Om ja, i så fall vilka
och vad tycker du om dem?
21. Har du några tips vid val av testverktyg? Viktigt att tänka på?
22. Har du några tankar kring möjligheter för automatiserad testning kring dessa tre
informationssystem?
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Bilaga 3 – intervjufrågor respondent C
1. Kan du berätta lite kort om din bakgrund inom test av informationssystem?
2. Vilka typer av test är främst lämpliga att automatisera?
3. Hur tycker du att man bör gå tillväga för att välja ut ett testverktyg för
automatisering?
4. Utifrån att främst testa integrationer genom databasbasförändringar, där vissa
ändringar sker med hjälp av så kallade batch-körningar har du några förslag på
tänkbara testverktyg för automatisering?
5. Vad bör man tänka på då man implementerar ett testverktyg?
6. Vilka generella problem kan man stöta på vid automatisering av test?
7. Har du några tips på angreppssätt vid automatisering av test då man ej har tillgång till
källkoden eller källkoden är gammal och ostrukturerad (stora metoder som gör flera
saker etc.)?
8. Har du någon erfarenhet at testdatastyrd test? Hur fungerar det och är det något
speciellt man bör tänka på?
9. Har du förslag på någon färdig testmetodik att använda vid automatisering eller några
förslag på tillvägagångssätt?
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Bilaga 4 – intervjufrågor respondent D och E
1. Kan du berätta lite kort om din bakgrund inom test av informationssystem?
2. Vilka typer av test är främst lämpliga att automatisera?
3. Hur tycker du att man bör gå tillväga för att välja ut ett testverktyg för
automatisering?
4. Utifrån att främst testa integrationer genom databasbasförändringar, vad kan man
behöva tänka på vid automatisering?
5. Vid användning av så kallade batch-körningar, vad kan man behöva tänka på vid
automatisering?
6. Vad bör man tänka på då man implementerar ett testverktyg för automatisering av
test?
7. Vilka generella problem kan man stöta på vid automatisering av test?
8. Är det något speciellt man behöver ta hänsyn till vid automatisering av test för äldre
system?
9. Hur påverkas möjligheten till automatisering av test då är äldre och ostrukturerad
(stora metoder som gör flera saker etc.)?
10. Har du någon erfarenhet av testdatastyrd test? Hur fungerar det och är det något
speciellt man bör tänka på?
11. Har du förslag på någon färdig testmetodik att använda vid automatisering eller några
förslag på tillvägagångssätt?
12. Är det något vi inte tagit upp som du tycker är viktigt att tänka på gällande
automatisering av test?
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Bilaga 5 – transkribering delar av intervju
respondent A
Patrik:
Respondenten:

Martin:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:

Martin:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:
Patrik:

Ja, så våran första fråga var egentligen vad, vad är VSOP för nåt system
liksom?
Mmm, i grunden är det väl ett system där man, eh, man sköter sin
operativa planering av avverkningar och andra åtgärder. Och då handlar
det om att man, ja på nån form av lägstanivå så stoppar man in vilka
maskiner man har å tillgå och eh, vad man har för trakter och vad det
finns för skog på trakterna å när den ska avverkas å när den ska gallras
och sånt här. Å vad man kan tänkas få ut. Och då kan man, ja då sitter det
ett gäng planerare då som, som har nån form av såhär, såhär mycket ska
jag leverera det här kvartalet eller den här månaden för det har industrin
beställt. Här ser det lite olika ut hos olika företag, en del dom har inga
egna maskiner å bara entreprenörer och vissa har egna maskiner och vissa
har en blandning. Stora har ju både egna maskiner och entreprenörer.
Mmm
Och det kan till och med se olika ut hur det funkar inom olika företag för
att dom har köpt andra företag osså sitter kulturen kvar i väggarna hos där
dem har köpt upp och så vidare.
Aa
Så det är ganska spretigt. Men VSOP då så ja, man har sina trakter och så
vet man vad man ska få ut och så vet man vad man har för maskiner och
då ska man i princip pilla in dom i ett GANTT-schema då som går över
tiden så att.
Mmm, och med trakter menar du skogsområden?
Ja, precis. Skog, skog med liknande egenskaper
Mmm
Som ligger i en, ligger i en klimp så. Sen kan man ju göra det där, som
allt i skogen kan man göra det hur komplicerat som helst och det har man
ju gjort. Det märks ju i VSOP också, alla, alla vill göra på lite olika sätt å
VSOP är ju det äldsta av dom systemen som vi har i den hära gruppen
som heter CGI Forest eller CGI Forest Solutions.
Mmm
Å när saker blir gamla så blir dom ju, a, det blir ju mer och mer spagetti,
så kan man väl säga. Det e, jag minns inte riktigt när första VSOPreleasen va men det är gott och väl tio år sen.
Aa
Som det blev ett punkt noll, om inte mer. Å, ja saker förändras ju, hur
man designar mjukvara hinner ju förändras en så här sju-åtta hundra
gånger på tio år
Aa
Och sådär så att det, det märks ju också att man sitter, vi sitter liksom i
lite rävsaxar vad gäller teknologi vi använt och sådär. Saker som vi
måste, vi måste ändra på och då måste vi ändra allt som vi har gjort.
Aa
Vi använder till exempel Com plus då och det har ju Microsoft, det har
dom ju slutat göra nånting med
Aa
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Ej

Men det funkar fortfarande för det är så många gamla applikationer som
kör Com plus så att det måste man, de måste de ha med.
Mmm
Men en vacker dag så kanske dem säger ba, att nä nästa Windows Server
kommer inte å stödja Com plus
Mmm
Och då, då har vi bråttom.
Mmm
Jag ska se om jag kan få igång min VSOP.

Men är det, är det bara planeringsdelen som görs i VSOP, inte nån
uppföljning och sånt också, är det?
Jo, man kan följa upp också. Öh, man kan till exempel skapa rapporter på
hur bra, hur bra öh, apteringen heter det, ehm hur bra maskinerna sköter
sig i skogen liksom.
Okej
Om de avverkar det som är tänkt att avverka.
Ja
Enligt prislistan. Och man kan, man kan göra utbytesberäkningar kallar
man det då, då tittar man på liksom vad har jag för data om skogen också
skapar man en virtuell skog och så kör man en virtuell maskin osså ser
man hur, vad får jag ut, hur mycket får jag ut å får jag ut det jag hade
tänkt mig å hur mycket betalt kan jag få för det och sånt. Ehm och sen är
det massa sånna här administrativa grejer då som att för att, för att man
ska få avverka skog i Sverige så måste man till exempel skicka en
avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen.
Okej
Och sån kan man göra i VSOP har jag för mig.
Mmm
Det är, det finns nånting som heter Skogens Datacentral eller SDC i
Sundsvall som har hand om väldigt mycket data. Stora Enso använder
dom inte i nån större utsträckning utan dom kör sitt eget race men man.
Det, jag är ganska säker på att Stora Enso gör det, att man måste skapa
virkesordrar och sånt här, kallas det för då.
Mmm
Då talar man om vem det är som har beställt, vem det är som ska betala
och vem det är som ska köra ut virket ur skogen och vem som eventuellt,
vem som avverkar och hur mycket eller var dom ska avverka och.
Mmm
Så det är massa sånt där som åker fram och tillbaks.
En liten sidofråga bara, VSOP vad står det för?
Öh, Virkesstyrning Operativ Planering står det för.
Mmm
Det är en liten risk för att det är en så kallad backronym.
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Det grundar sig i alla fall från nån form av, jag tror man gör såhär att när
man ska göra en ny avverkning så har man en traktbank av nåt slag och
de har vi ett annat system som heter BESK som är helt renodlat GISsystem mer eller mindre.
Mmm
Där det finns allt, alla, all skog man har, å en massa data om den då så
kan man, kan man skapa trakter från det eller så kan man skapa trakter
här i och få ut data från det och sånt här. Jag är inte riktigt hundra på hur
allt det där hänger ihop. Här finns det i alla fall en massa traktdelar, eh
om man skapar antingen en trakt först och sen traktdelar eller traktdelar
och sen en trakt. Det har nånting att göra med såhär, en trakt kan bestå av
olika bestånd med olika typer av skog då.
Mmm
Den kan vara lite äldre och lite yngre men det kan vara samma ägare eller
nåt sånt här eller att dom vill göra, dom vill gallra på ett ställe och
avverka på ett annat ställe och sånt där. Eller att helt enkelt skogen ser
olika ut men den är avverkningsmogen så därför delar man upp det för å
kunna göra vissa av dom hära ekonomiska beräkningarna eller
Aa
Olika uttag om det är 90 % tallskog på ena stället och 10% på andra, men
de vill ta ut alltihop så kan man ju inte riktigt göra på samma sätt.
Nej
Sånt kan jag tänka mig att det är, ja som sagt, jag är inte nån expert.

//Visar en kartbild i VSOP// Men här kan man rita ut och man kan få
information om vad som finns i beståndsregistret eller BESK då.
Mmm
Då kan det va sånt här som, ja fornminnen till exempel kan man se här
eller plutta ut här å det får man ju inte köra på.
Nej
Eller förstöra. Och vägar in och vägar ut och så kallade avlägg då vart
man vill lägga virket eller vart man vill att virket ska läggas å vilket virke
som ska läggas var och sånna här grejer.
Mmm
Mmm
Och sen kan man exportera ut det här till, till maskinerna då så att dom
får en karta
Mmm
Med att så här ser det ut, här kan du förmodligen lasta av å här kan du
förmodligen starta å här är larmkoordinater det är viktigt då så att
ambulanser kan åka till rätt ställe om det skiter sig eller brandkåren kan
åka till rätt ställe om man startar skogsbränder. Å som sagt vart virket ska
hamna då. Öh, sen är det massa allmän data då, väldigt mycket sånt här
vart ligger det saker, det kan man göra både egna uppdelningar då inom,
inom företaget och sen är det, LKF heter det här, kommer å ändra sig
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men det är Landstinget, eller vad säger jag, Lantmäteriets såhär officiella
uppdelning av, av Sverige som ska in här.
Mmm
Då kan man tala om lite hur trakten ser ut då om den, om maskinen
sjunker trakt genom jorden eller hur bökigt det är å ta sig fram också.
Mmm
Det finns en väldigt massa saker man kan koppla på också, egenskaper
för å göra saker sökbart och hur man vill ha det i ekonomisystem och hur
man ska ta betalt och lite, och så vidare.
Mmm
Kontraktsdelen är ju ganska stor då och det handlar ju om att skriva
kontrakt med en markägare eller den som äger skogen eller nåt sånt där.
Det är skitviktigt. Och också sådär jättekomplex funktionalitet, eh och en
väldig massa sånt där man kan lägga på egna tillägg och avdrag och
skruva hur mycket som helst på det.
Aa
Sen är det lite data om traktdelen då, hur, vad det finns för träslag på den.
Det var ju inte skitspännande. Skulle kunna hitta nån som det redan finns
data på, det hade vart skönare än att jag ska försöka lägga in det. Här
finns det.
Ja, just det.
Här kan man då plita in från sitt beståndsregister eller få ut från ett
beståndsregister vad, vad det finns på trakten. Så finns det ett antal sätt att
göra det här på då, om det är nån som har varit och traskat ute i skogen å
mätt
Aa
Eller mätt allt, eller mätt bitar eller om det är ett flygplan som flugit och
kan man få en laserskannings, eh det det här handlar om det är att man
ska få, man ska kunna få ut ungefär hur mycket virke man tror att man
kommer att få ut. Det var det jag tala om förut.
Mmm
Man skriver in vilka trädslag man har osså uttagberäkning då talar man
om hur mycket man vill ta ut, i procent gör man det här då. Är det en
gallring så vill man ju inte ta ut allt för då har man ingenting kvar.
Nej
Är det en slutavverkning då vill man ta ut det mesta. Och sen kan man
göra en utbytesberäkning och då säger man att jag har en prislista och den
ser ut ungefär som eller den ser ut exakt som den gör i maskinen osså
skapar man den här virtuella skogen så kör man prislistan med en virtuell
maskin så får man ut ett värde.
Mmm

Det kan ju vara en såhär intressant grej för testning att allt sånt här är
konfigurerbart i det här programmet
Okej
Det här är liksom ingenting en myndighet har sagt utan det
Nej
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Så här kan man fylla på å ta bort efterhand.
Mmm
Avverkningsanmälan det är det man ska skicka till Skogsstyrelsen, går
för närvarande via typ e-post tror jag
Mmm
Aa
Såhär super hightech. Och sen är det här kan man, tror jag se, ja här kan
man se om maskinen eller maskinerna och deras besättningar har gjort
några speciella åtgärder på trakten. Om dom har typ, om dom har fixat
nåt dike eller om dom har ja samlat ihop grot kallas det, gren och topp för
förbränning.
Okej
Eller om dom har vart tvungna att göra nåt sånt här fixa vägen och sånna
där grejer kan man göra.
Ja
Så det är trakdelar, sen kletar man ihop dom där till en trakt. Och dom
innehåller ungefär samma sak fast då slår man ihop alla traktdelarna till
Okej
Och riktigt varför det är såhär det vet jag inte men jag tror det har som
sagt att göra med det där med, me olika former av skog och att man ska
komma tillbaks och så vidare. Så här är det ungefär samma data då.
Mmm
Där låg på ett oväntat ställe men. Så är det massa mer sånna här grejer
som man ska kunna fylla i och allt det här är också konfigurerbart och det
har också att göra med testning.
Mmm
Ju mer konfigurerbart nånting är desto, desto större chans är det att, eller
risk heter det i så fall, att man gör fel.
Aa
Och desto krångligare är det å testa det. Ja, här kan man se när
maskinerna har börjat att köra så kommer det å, ja först ser man hur
mycket tror vi att vi ska få ut, ja här 204 kubik varav 154 kubik är
talltimmer. Och sen är det uppdelat på lite mindre, ännu mindre,
barrmassa 50 kubik. Och sen ser man skotat här då, å det betyder att en
skördare har sopat ner det och en skotare har kört ut det och rapporterat.
Mmm
Och då ligger det i väg och då ska det ju komma en lastbil eller flera och
hämta det och köra det till en, till en mottagare då som är oftast ett
sågverk eller pappersmassabruk om man inte är uppe i Norrland där har
de terminaler också som de kör in virket till och sen kör det vidare till
nån som ska använda det. Och där kan det bli mottagningsmätt eller
inmätt eller bägge delarna och då är det lite olika sätt dom mäter liksom
hur mycket virke fick vi in. Och så kan man se väglager då det är det som
skotaren har kört men som inte har kommit fram till en mottagare utan
det kan ligga antingen på ett avlägg då eller så ligger det på en bil om
man har riktigt riktigt bra grabbar och kvinnor som uppdaterar.
Ja jag tänkte på den här återrapporteringen vem är det som liksom sköter
den eller är det nånting som sker automatiskt delvis?
Nja, delvis automatiskt. Det är ju meningen om det här ska se bra ut
liksom så ska ju skotar-föraren då så fort dom har kört ett lass eller
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efteråt, åtminstone efter att dom kört färdigt sitt skift så ska dom ju gå in
då har dom nån form av mobilapp eller liknande
Aa
En liten hemsida som de går in och säger att nu har jag skotat såhär
mycket av det här sortimentet och, eller produkten och såhär mycket av
den här och såhär mycket av den här. Osså ska och då kommer det ju
ramla in här och synas
Mmm
Ah okej såhär mycket finns det skotat.

Öhm mottagningsmätt då, eh jag vet inte exakt vad skillnaden på
mottagningsmätt och inmätt är men mottagningsmätt kanske är sånt gör
på typ massa ved. Då ställer man sig nån mätare en oberoende
organisation som heter Virkesmätningsföreningen som finns i några olika
iterationer i landet då å dom måste vara iblandade för att det ska vara
opartiskt
Mmm
Liksom mellan dom som köper skogen och dom som äger skogen. Så då
står dom och tittar på ett lass och så säger dom, mm det här är tjugoåtta
kubik barrmassa och då tror jag att det är det som är mottagningsmätt.
Ja
Inmätt då tar man en stock och så kör man den genom en mer eller
mindre komplicerad mätutrustning då det kan va allt från röntgenramar
till bara nånting som mäter diameter omkrets och så sitter det en kille och
trycker att det är kvalitet två
Mmm
Så då får man fram det här. Det brukar va det här som är liksom facit då
Ja
Mmm

Ur en testningssynpunkt då om man ska dra en sån det här är ju sånt här
som ganska jobbigt att testa för det kommer data från så många olika håll
Aa
Planerade datat då det det, eller vad som är planerat det finns ju i VSOP
det är ju rätt lätt å få in. Skotat det ska ju komma från en skotare då, det
har ju vi förhoppningsvis så har ju vi liksom den delen också så att vi kan
sitta i nåt annat program eller nån sida eller vad det nu är och trycka in att
nu har vi skotat tjugofyra så ska vi kunna ladda om den här tabellen och
då ska det stå tjugofyra. Eh, göra ett automatiskt testa på ett sånt är ju inte
självklart. Man kan göra ett automatiskt test som testar att den metoden
som tar emot det här
Mmm
Den funkar.
Mmm
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Göra ett automatiskt testa att den andra applikationen liksom rasslar
igenom hela vägen det går inte, eller otroligt krångligt i alla fall.
Ja, är det som svarsbiten du tänker på då eller
Ja dels det och dels så är den, den är säkert en hundra procent grafisk
applikation
Mmm
Och göra sån här automatiserade grafiska tester, det har vi, det har vi
tittat på några gånger genom åren och verktygen utvecklas ju ständigt
liksom och blir vassare och vassare
Mmm
Men det är ändå så att det är att sätta sig med det här, det här gränssnittet
och försöka
Aa
Göra, ja trycka på Excel-knappen här, ja det tar kanske två timmar att
komma fram till den och sen trycka på rapportknappen. Och sen måste
man bestämma sig, ja okej jag tryckte på Excel-knappen vad är det som
händer då och hur reagerar, då kommer man å göra en Excel-fil här och
så ska den kanske poppa upp
Ja
Och då, då börjar det liksom det bara växer hur mycket som helst och blir
hur jobbigt som helst. Så ja, automatisk testning av GUI har vi tittat på
och blivit mörkrädda varje gång. Jättestora projekt där man kan jobba
dedikerat eller flera personer då, då kan man fixa det liksom
Mmm
Och om man är med från början å gör det från början. Nånting som man
läser om det här med förvaltad kod och börja med automatisk testning så
tyvärr är det ju i princip hopplöst och ta det här nu och försöka börja göra
automatiska tester. För att när, eller egentligen all form av testning, det
finns ju det här som heter test driven design och test driven coding
Ja
Test driven development heter det å det är ett tankesätt som man
egentligen måste ha om man ska få till automatiska tester eller få till bra
tester överhuvudtaget för då handlar det liksom om, det handlar om ett
sätt att tänka när man kodar
Mmm
Som, som, som gör det lite lättare å testa, eller mycket lättare å testa. Å
det finns ju en massa olika skolor å det blir alltid en massa bedömningar
liksom men i princip kan man säga att ja, skriver man en metod så ska
den göra en enda sak
Mmm
Då är den lätt å testa. Du har det här indatat du får ut det här å då är det
lätt å skriva test för det.
Aa
Har du en metod som att oj oj oj ja så här har vi en, vi har det här indatat
och i det så står det nånting som gör att vi kanske ska få tre olika slags
utdata. Om man tänker sig göra en rapport till exempel, ja då är det ju lätt
att å skapa rapport osså har man en rapporttyp och så har man nån form
av dataset in då och så gör man en switch på rapporttypen och så gör man
såhär mycket kod för att generera en pdf
Mmm
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Ja, ja men det här ser ju bra ut och vi kan testa rapporten ser bra ut. Ja
okej och så ett år senare så kommer nästa person, ja titta här fanns det en
skapa rapport ja men då tar jag den för den gör lite samma sak som jag
ska osså gör man sin switch
Ja
Och så har man såhär mycket kod till som gör nästan samma sak för man
har ju klippt och klistrat lite
Mmm
För att man, och så vidare och så vidare.
Mmm
Och sen så sex år senare då har man en tiotusen rader lång rapportskaparmetod
Mmm
Som ingen egentligen förstår och så fort man ska skapa ny rapport så gör
man en kopia av en av dom case:erna
Aa
För man orkar inte förstå vad det är som händer men man vet att ungefär
det här ska jag ha, jag ska bara ändra på den här lilla grejen.
Mmm
Och så har man en elvatusen rader lång. Så ja, och det som, det som jag
aldrig fick lära mig i skolan det var just det här om att tänka på det här
med test driven design, test driven development och allt vad det heter.
Ja
Och det kanske inte ni heller fick nån större genomgång i då.
Nä
Men men liksom tankesättet det måste ju alltid vara att okej nu ska jag
skriva kod, det första man ska tänka på, hur ska jag testa det här. Kan jag
på ett hyffsat enkelt sätt liksom göra på nåt sätt så att jag kan testa det
med en testmetod eller kan jag testa det genom ett enkelt grafiskt
gränssnitt eller så.
Mmm
Men det är ju också det här som gör att sätta sig med VSOP nu och ta en
gammal bit och säga att nu ska jag göra automatisk testning, jag ska göra
automatisk testning av, av metoden som föder det här
Mmm
Då är man ganska rökt.
Aa
Metoden som föder det här som sagt det kommer data från åtminstone tre
olika källor varav det här mottagsmätt och inmätt det har vi ingen
kontroll över för det kommer från det här SDC
Mmm
För det åker igenom där. Vi kan visserligen föda programmet med det
men, eh ja sen får man ut det här kommer i ett datasett alltså en bibba
med otypade rader och kolumner och sen grupperas det här av den här
flex-gridden och så ser det bra ut förhoppningsvis. Men det görs
förmodligen jättemycket kod nånstans.
Ja
Jag har inte kollat specifikt där. Och då kommer man in på det andra
problemet med automatiska tester och det är det här med data. För i typ
alla applikationer man har så har man ju en databas i grunden.
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Patrik:

Mmm
Och i den har man ju förhoppningsvis data då och ska man skriva ett
automatiskt test då vill man ju gärna kontrollera att datat stämmer och då
måste man ha samma data varje gång å det är inte så jävla lätt.
Nä
Det går bra första gången, sen kommer nån och lägger till en kolumn här
eller nån kommer å börjar sabba databasen några gånger och så läser om
den och så är man rökt liksom. Man är rökt hit och man är rökt dit å även
om det går bra liksom det är fruktansvärt jobb å se till att testdatat och
testmetoden stämmer överens hela tiden och är man många utvecklare i
samma, i samma databas då är det ju alltid nån som skiter ner det liksom.
Och då finns det ju olika sätt att lösa det på då, man kan ju, man kan ju ha
en grunddatabas då till exempel. Man kan se till att varje utvecklare har
en lokal databas som dom kan spränga i luften hur mycket dom vill utan
att det stör dom andra så laddar man om från en grunddatabas. Det är väl
åt det här hållet som vi försöker sträva nu då, öh å då springer man in i
andra problem som att till exempel tar vi en VSOP-databas från en kund
så är den 60 gigg stor eller nåt sånt där.
Aa
Och det tar horribelt lång tid å tanka hem den och den är enorm å det tar
en fruktansvärd tid att göra en restore på sin egen lokala databas och så
vidare. Hade vi tänkt från början på det här så hade vi ju haft nån smart
metod som, mm plupp ta bort allt som är äldre än sex månader.
Mmm
Mmm
Så tänkte vi inte. Åh det, det här är ju inte, alla problem som jag
beskriver nu är inte unika för oss på nåt sätt utan alla som sitter med
gamla system har det här problemen.
Mmm
Så ja, men vad vi är ute efter då det är vi ska komma på nåt sätt att få ner
våra databaser, eller kundernas databaser till liksom rimliga storlekar så
att vi på ett hyffsat snabbt sätt kan göra en backup från typ till exempel
Korsnäs, dom kör alla våra produkter, å få in dom på våra
utvecklarmaskiner så att vi kan, ja så att vi kan kanske komma lite
närmare det här med å göra automatisk testning på data också.
Mmm
Det finns ju andra sätt å göra automatiskt, om man vill testa affärslogiken
så kan man använda sånna här mock-projekt och mock frameworks och
sådär. Och då, då är det att man i, man i testmetoden så skapar man
objektet som man skulle ha fått från databasen och så tester man
affärslogiken på det. Du kör in din affärslogik och så får du ut nånting
och då vet du att eftersom jag stoppade in det här så ska jag få ut det här
och då är det alltid samma.
Mmm
Så då testar du affärslogiken men du testar inte databasen. Och det kan
man ju, det går ju å använda men det är ju, det är ganska jobbigt lite
beroende på hur komplexa objekt man har för man måste skriva allting.
Du måste liksom skapa upp hela strukturen i kod.
Aa
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Patrik:

Och så fort nån är inne och kladdar i databasen och lägger till en kolumn
här eller ändrar datatyp eller ändrar länkfält eller ändrar vad som helst
liksom då måste man in i testmetoden och så måste man liksom, hmm hur
ska jag ändra den här nu så att vi testar förändringen. Å, ja det är ju
mycket jobb även om man tror att om man har automatisk testning så är
det väldigt mycket handpåläggning så fort man gör en release liksom.
Aa
Men som sagt med det här med, ja testdriven bla bla då kommer man ju
lite längre hela tiden. Får man bara till tankesättet så, så även om man
inte kommer hela vägen med automatisk testning så gör man koden
mycket lättare att testa.
Ja
För man har liksom, man har, ja man har kod som är skriven för att kunna
testa det. Och det, ska jag bli religiös om nånting så är det väl just nu att,
att eh just det här att tänka innan man börjar koda, hur ska jag testa det
här, det ger, det ger otroligt mycket.
Ja
Liksom ja. Om man bestämmer sig, har man bestämt sig för hur man ska
testa koden innan man börjar å koda den då kommer man ju att koda den
på ett bra sätt och tänker man hela tiden nu liksom, hur ska jag testa, hur
ska jag testa, hur ska jag testa, då kommer man å, man kommer inte å
göra ganska många lathetsgrejer
Nej

Som sagt ju äldre ett program blir desto mer spaghetti kommer det å bli
Mmm
Och så är det bara. Det, man kan vara mer eller mindre, mer eller mindre
stringent och att har man tillräckligt mycket kodkontrollanter som spring
runt å är arga på folk och tillräckligt mycket testfolk som springer runt
och är arga på kodare så kommer det, det kommer ju gå långsammare den
här degenereringen av kod men
Mmm
Men det inträffar i alla fall. Om man inte har oändligt mycket tid och
pengar och det är sällan man har. Det vi försöker med, till exempel i
VSOP då, så fort vi skriver nya grejer, vi måste ju dels liksom lämna den
här gamla teknologin, tekniken med Com plus och sånt för vår egen skull
och för våra kunders skull så skriver vi, då använder vi Entity Framework
heter det, eh som är det senaste sättet från Microsoft och göra saker. Å
det det är ju väldigt vasst, mycket trevligt å jobba med å hårt typade
datasett och allt möjligt sånt här som gör att det blir mycket lättare, det
blir mycket lättare att testa. Det blir mycket lättare å skriva sånna här
mocking-metoder för att man har liksom objekten hela tiden, såhär ser
objektet ut i databasen och spegla det och man kan, man kan pytta in nya
saker i databasen, nya kolumner eller ändra på fält och sånt här och så
kan man uppdatera den här Entity Framework-moddel
Okej
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Patrik:
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(00:42:40)

Och då kommer det att slå direkt på allt som använder till exempel den
här tabellen då för då kommer den här modellen, kommer uppdateras från
databasen och så får man den nya kolumnen och så kan man se i Visual
Studio då vart används det här. Ja titta här är mitt testprojekt till exempel
där används den då ska jag utöka det
mmm
Så att det lirar. Så åtminstone tanken är att när vi gör sånt så ska vi
åtminstone skriva testmetoder på dom här, ja enklaste varianter, ja get
och set
Aa
Hämta ur databasen och skriv till databasen å se att det lirar på nåt, på nåt
vis. Så det är ju vad vi kan göra i våra gamla program då annars är det
bara att vi har en jättelång checklista liksom.
Aa
Det här är det som våra kunder använder oftast liksom då ska vi ha kört
igenom det in house innan vi skickar iväg det till en kund så att
åtminstone dom mest basic prylarna exploderar. Och det har vi inte
automatiserat, på grund av lite dom hära problemen med
Mmm
eller som vi har upplevt problemen med automatisk gränssnittestning då.
För det blir det som nån sitter här liksom och trycker
Aa
Ja checkbox, man ska trycka här, trycka här, trycka här.

Men VSOP är det, det är utvecklat i?
Det är C#
C#
Helt och hållet

Tittar man i VSOP så är separationen mellan GUI och affärslogik, den är
obefintlig.
Mmm
Det ligger jättemycket kod bakom knappar och sånt här. Istället för att det
körs mer, och så blir det ju när det ska gå fort liksom
Ja aa
Och det går ju bra ganska länge, det går bra liksom så länge samma folk
arbetar i applikationen och dom inte blir för stora
Aa
Men för eller senare så kommer man liksom till nån, nånstans där den ena
kurvan bryter den andra kurvan å så börjar det bli krångligt å jobbigt å
svår-testat.
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Martin:
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Men Stora dom har inte access till eh, koden för det här systemet.
Jo, eller nej, nej inte det här
Eller för VSOP
Nej inte VSOP, det är en av våra egna produktor.
Nej
Dom har, dom har ju SCOOP och
eSkog
eSkog är ju deras egna.
Aa
Ja, nästan allting har ju blivit eSkog nu.
För att hur blir det då liksom från, från Storas perspektiv då om dom
skulle göra automatiserade tester på VSOP utifrån vad de har tillgång till
liksom om de inte har access till koden?
Eh, nej det kan dom inte.
Nej
Utan det, det blir ju, eller det får ju bli nån sån här slags kontraktuell
uppgörelse då antar jag, liksom att dom ställer vissa krav på eller. Vi, vi
presenterar såhär testar vi dom ställer krav på att så här vill vi att
testningen ska vara och sen, sen ja
Mmm
Då blir det ju liksom en förhandlingsgrej. Å, å vi kommer inte släppa
iväg koden för VSOP till dom.
Nej nej
Det är ju inte en susning, eller suck för det är ju våran produkt liksom.
Precis
Däremot så eftersom vi utvecklar eSkog //notering: felsägelse
systemnamn?// då så kan ju de ställa krav att det ska skrivas
automatiserade eller ska skrivas testmetoder så att vi kan köra
automatiserade tester på, på dom här grejerna.
För att det, det, så som vi eller som jag har förstått liksom det uppdraget
vi har fått, eh att det dom vill göra är liksom att dom har, ja men ett
testfall
Mmm
Med x antal olika teststeg liksom.
Ja
Där dom då ska eh gå in i dom här olika systemen och utföra vissa
uppgifter och sen så gå vidare till nästa system, göra nånting och så in i
nästa system, göra nåt.
Mmm
Eh, å att dom då vill ha ett verktyg som där dom skickar in ett sånt här
testfall och så liksom ba plipp tryck på en knapp osså matar test, eller det
här verktyget igenom dom här stegen.
Ja
Eh, men det kommer då inte va möjligt?
Njaee, eller ja det är väl, då det jag tänker mig spontant då det är ju ett av
dom här grafiska gränssnitttestningverktygen i så fall
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Aa
Mmm
Att det får bli ett sånt och det här med att testa data som åker mellan olika
system utan att ha tillgång, eller vi har ju tillgång till databaserna för dom
ligger ju, ja Stora har ju en testmiljö också. Så till viss del så skulle man
ju kanske kunna lösa det där. Liksom aa vi gör en ändring i det här
systemet så ska den propageras vidare till nästa system och så ska dom
kunna se ändringen.
Mmm
Förr eller senare så hamnar den ju i en databas nånstans.
Mmm
Så är det inte saker som kräver att nån ska sitta och trycka på nånting in i
mellan
Mmm
Då skulle jag ju skriva ett program som accessar databaserna efter hand
liksom.
Mmm
På nått sätt sy ihop det.
Mmm
Eh, kanske med lite handpåläggning på början då att tala om att ja det
gäller den här trakten eller nåt sånt där.
Mmm
Öh, det har vi ju inte ens pratat om men automatiserad testning för saker
som händer mellan olika system det, det är ju, ja det är ju lite mer
komplicerad än å göra den i, i ett, som bara händer i ett system
Aa
Mmm
Å man får om inte annat, bland annat får man ju liksom, Stora har ju en
otrolig förstorlek för batch-program. Alltså program som körs med en
minut eller fem minuters eller tjugofyra timmar mellanrum liksom. För å
trycka data från en databas till nästa databas, finns ju fördelar och
nackdelar med det.
Mmm
Nackdelen med det när det gäller automatisk testning det är ju att testet
måste ju ta det här i beaktande då att den måste vänta till, den måste veta
på nåt sätt att nu har datat kommit fram så nu kan jag köra mitt test
annars så bara failar det.
Mmm
Sånna där grejer. Men som sagt, det beror ju lite på. Skulle man testa att
vad det nu skulle kunna vara då att nånting kommer in från SCOOP till
eSkog eller nåt sånt där då tror jag att det kommer att ske genom någon
form av batch-program. Då, och då skulle jag nog välja att skriva nånting
som tittar i databaserna efterhand
Mmm
Mmm
Och ser att datat kommer vidare.
Ja
Öh, det går ju garanterat i ett sånt här grafiskt
testningsverktygsgränssnitts-jocks å göra sånna grejer som att du trycker
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på en knapp i VSOP och så anropar du kod som kollar databasen att det
hände nånting.
Mmm
Å att det programmet då också skulle kunna göra det här att det kollar
alla databaser att det hänt nånting. Så det beror lite på, det tror jag i alla
fall att det beror lite på vad det är ni vill försöka, eller vad dom vill
försöka få till ett test av.

Hur ser det ut annars med uppdateringar har ni några fasta släpp?
Ja vi har fyra stora releaser per år.
Mmm
Det är tanken då sen är det lite beroende på, ja om det har hänt nånting i
alla system då. Men tanken med de fyra releaserna per år är att då släpper
vi alla system som det har hänt nånting i för då kan vi vara relativt säkra
på att dom kommer att prata
Mmm
Bra med varandra. För det var ett problem innan vi införde det här att då
släppte nån ett system för nu är vi färdiga med allting och
Aa
Och sen så släppte vi inte det här andra systemet som det här ska prata
med och så kunde dom inte prata med varann osså blev det dåligt.
Aa
Och sen in i mellan då så släpper vi ju buggfix-releaser i system då det
behövs
Mmm

En annan variant är väl kanske att man, man får göra automatisera det
man kan göra då och sen får nån stackare sitta å trycka
Mmm
På dom grejerna som inte går att automatisera. Så det, det som Stora har
tillgång till själv till det kan man skripta upp med alltmöjligt, ja
Powershell eller vad det nu är
Aa
Till exempel. Å även då, jag menar Powershell kolla att det blev bra, jag
menar Powershell kan man ju göra allt i .net framework, man kan ju
accessa en databas och få ut data och hej och hå.
Aa
Så testaren kanske a, tryck så plupp så körs dom första tre stegen i
skripten och sen ja in i VSOP och gör det här tryck spara sen köra nästa
Powershell som exporterar till eSkog eller vad det nu gör
Mmm mmm
Det blir ju väldigt ofta så, det gäller ju inom allt inte bara testning, liksom
allt som har med mjukvaruutveckling att göra att det, det är mycket som
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går att automatisera men sen kommer man till en gräns där
automatiseringen blir mer komplicerad
Aa
Mmm
Än det den skulle göra från början, liksom det programmet gör.
Mmm
Och då ska man ju alltid ställa sig frågan om, om nån trycker i fem
minuter här så kan vi spara fyra tusen utvecklingstimmar då
Mmm
Det är ju tråkigt att trycka i fem minuter men
Ja, jo
Det är också en kostnad versus benefit.
Mmm
När kurvan flyger iväg från varandra.

Ja VSOP verkar ju vara klient-server baserat.
Ja
Vad är det, eh vad lagras det i för databas då?
SQL Server

Den sista frågan sen var väl om du har erfarenhet av några
automatiserade testverktyg?
Nej det, det jag har kört dom senaste tio åren det är ju och testa det här i
TFS då.
Mmm
Och använda TFS då
Mmm
För å köra testmetoder men det är det enda. För längre sen så provade jag
ett sånt här grafiskt och det, det var ja jag tror det var nån kille som satt
han satt typ i två dagar och fick den att trycka på två knappar och sen
gjorde vi en uppdatering då gick det sönder. Men dom ska ju som sagt ha
blivit bra mycket vassare men det har vi inte hunnit testat.
Nej
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Bilaga 6 – transkribering intervju respondent B
Martin:
Förhoppningen är att få en liten grov bild av SCOOP och eSkog.
Respondenten: Vill ni liksom se system eller?
Martin:
Ja, asså det skadar ju inte. Alltså men väldigt, det behövs inget
djupgående men
Respondenten: Men de olika delar lite hur det ser ut då?
Patrik:
Ja jo men det kan vara jättebra för förståelsen.
Respondenten: // Icke relevant prat om projektorn, lokal och respondentens hund. //
Patrik:
Ja och vi har förberett lite frågor då men vi tänker att det är en semistrukturerad intervju så du aa, du kommer säkert flera frågor samtidigt och
så vidare.
Respondenten: Aa, jag ska bara säga till min hund.
Patrik/Martin: Respondenten går ut ur rummet, snack om hosta och transkribering.
Respondenten: Eh både SCOOP och E-skog är ju byggda enligt samma modell kan man
säga. Vi använder ju Visual Studio och vi håller precis och lyfter nu till
Visual Studio 2017 men just nu så ligger all kod i 2015 då. Eh, den är
kodad i både VB och C#, det är blandat. Det beror lite på vem som har
gjort vad och sådär vad man föredrar.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Men från början var det VB och sen har det dragit mer och mer åt C#, så
det är blandad. Eh, den databas vi använder är Oracle 11 i båda systemen.
Martin:
Mmm
Respondenten: Eh och vad kan vi mer säga? Jo vi använder någonting som heter BOF,
VM BOF. Det är, från början var det VM-data då som utvecklade ett
Entity Framework kan man säga för å kommunicera med databasen. För
att kunna modellera databasen i Visio och sen så generera kod och klasser
då för å få till kopplingen mot databasen å inte behöva skriva så mycket
kod. Och det där lever kvar så det använder vi fortfarande men det har
pratats en del om att gå ifrån det. Fast det är ett jättejobb att göra det.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Så vi fortsätter med det här BOF-verktyget.
Martin:
Och det här gäller för båda? Allt det här gäller för båda?
Respondenten: Det gäller för båda. Mmm, dom är väldigt lika.
Martin:
Mmm
Respondenten: Dom kommunicerar ju rätt tight med varandra också. Så i eSkog så
använder vi SCOOPs databas också om man säger så. Viss information
ligger i SCOOPS databas fast den visas i eSkogs databas. Däremot är
kopplingen inte lika stark mellan eSkog och SCOOP rent tekniskt utan
SCOOPS databas är den som visas i SCOOP och den hämtar ingenting
från någon annan databas. Men eSkog hämtar lite ifrån båda.
Martin:
Mmm
Respondenten: Eh, om vi ska titta lite då på, vi kan ju börja med eSkog kanske. Nu ska vi
se, eSkog. Eh, det som händer är väl att i VSOP så gör man ju en
planering.
Martin:
Mmm, precis mmm.
Respondenten: För hur allting skall gå till och i eSkog där sköts
produktionsrapporteringen egentligen. Hur mycket skördad och skotat
volym blev det.
Patrik:
Okej
20

Respondenten: det rapporteras i eSkog
Martin:
Jaa
Respondenten: SCOOP är ett mer övergripande system där gör, eh planer för hur mycket
eh virke som ska från till exempel Faluns flödesområde till Kvarnsveden.
Hur mycket barrmassaved man ska köra å
Martin:
Ja
Respondenten: Hur mycket granmassaved man ska köra och så vidare. Så där planerar
man, men man gör också uppföljningar av både skördad och skotad volym
och lagerna. Man håller koll på var lagerna ligger, om dom ligger i skogen
eller vid bilväg eller om dom har transporterats in till nån industri.
Martin:
Okej, mmm.
Respondenten: Så man kan säga att SCOOP är ett övergripande system som hämtar
information från VSOP och från eSkog också gör man både planering och
uppföljning i SCOOP.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Men i eSkog så kan du se dom trakterna som har kommit över från, från
VSOP. Dom kommer ju till SCOOP, traktinformationen och kopplingar
till lag och när man ska avverka och sådär
Martin:
Mmm
Respondenten: Allt det kommer från VSOP men du kan se det i, i eSkog för det är en sån
där information som man läser från, från eh SCOOP då.
Martin:
Ja
Respondenten: Så då kan man se en lista här då, oj nu var jag lite snabb. Aa då kan man
se, ja vilka trakter som är planerade på det här lagret under vilken tid.
Man kan också gå in och titta på detaljer och då ser man skördat och
skotat som då är rapporterat in i eSkog.
Martin:
Jaa
Respondenten: Man kan också se om det är nånting som är transporterat till industrin osså
kan man se bilvägslagret i den här bilden då. Och man kan se vilken
industri som det är producerat för som det är tänkt att det ska gå till.
Martin:
Ja
Patrik:
Mmm
Respondenten: Sen finns det massa med uppföljningsbilder och så i den här som
maskinförarna kan titta på hur effektiva dom har varit och så vidare
Patrik:
Aa aa
Respondenten: Det finns väldigt många sånna funktioner
Patrik:
Mmm
Respondenten: Det finns också en tidrapporteringsmodul i det här där dom rapporterar
vilken typ av tid dom har gjort, om dom har suttit i maskinen eller om
dom har hållt på med reparationer eller vad det nu är.
Martin:
Mmm
Respondenten: Och den ligger till grund för deras lön också, den går över till
lönesystemet sen.
Martin:
Okej, mmm.
Respondenten: Men eh, till lönesystemet går det ju över en klumpsumma, att jag har
jobbat åtta timmar.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Men i det här systemet kan du se vart jag har gjort dom här åtta timmarna.
Martin:
Mmm
Patrik:
Mmm och då är dom inne i eSkog och matar in det eller?
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Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:

Martin:
Patrik:
Respondenten:

Martin:
Respondenten:
Martin:
Patrik:
Respondenten:
Martin:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:

Martin:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Martin:
Respondenten:
Martin:
Respondenten:

Ja, aa det är dom.
Mmm
Så det är deras lönerapporteringssystem.
Aa
Dom ser ju inte att det går över till ett annat system sen.
Nej
Utan det sker ju automatiskt. Men nu… Jag måste bara gå och säga åt
hunden.
// Respondenten går ut ur rummet //
// Respondenten kommer tillbaka till rummet //
Ja då ska vi se, eh… Ja så man har, man har möjlighet, det de går ut på
egentligen är att rapportera volym och tid i eSkog.
Japp, mmm
Mmm
Man har en, en rapporteringssida här där man kan rapportera manuellt,
men man har också möjlighet att rapportera med filer som skördaren till
exempel skapar ju filer med massor med information, vad den avverkar
och hur mycket volym det blir och sådär.
Mmm
Så den filen skickar dom in i den här systemet men det av nån anledning
inte funkar så kan man rapportera manuellt.
Mmm
Okej
Och skotaren där har vi inte filöverföring utan där är det bara manuell
rapportering.
Mmm
Eh, och sen har man då… en uppföljningssida där man kan se vad man
har rapporterat. Vi kanske ska begränsa lite… Aa då kommer det upp här
då vad man har rapporterat och vem som har gjort det å ifall man behöver
rätta nånting. Sen har vi en kolumn här då som heter inläsning godkänd
och det är då om det har gått över till SCOOP eller inte.
Okej
Eh, aa så i stora drag är de det det går ut på i eSkog.
Mmm
Sen finns det, eh en variant av eSkog som heter eSkogsvård som man
använder för öh, markberedning, plantering, röjning och sånt där som inte
är avverkningstrakter utan det det är mer förbereder för att plantera skog
eller ja
Mmm
Så det, de programmet heter eSkogsvård men precis likadant uppbyggt
men anpassad för den verksamheten.
Mmm
Eh, det finns också en variant av eSkog som heter eSkog admin
Mmm
Och den används för ekonomiska transaktioner, alltså den entreprenör
som har gjort det här jobbet ska ju ha betalt
Mmm
Så där, där prissätter man å liksom bedömer olika faktorer som dom ska
ha betalt för och så kommunicerar det då med SAP
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Martin:
Respondenten:
Patrik:
Martin:
Respondenten:

Martin:
Respondenten:
Martin:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:
Martin:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:

Martin:
Patrik:
Respondenten:
Martin:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Martin:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:
Patrik:

Mmm
som är ekonomisystemet
Aa
Yes
Så så är det med de. Eh sen om vi ska titta lite snabbt på SCOOP då så har
SCOOP egentligen tre delar. Det är det som heter kontrakt, det som heter
taktiskt och det som heter operativt. Kontrakt där lägger man upp eh
försäljningskontrakt, alltså såhär Stora Enso ska sälja virke till eh
Kvarnsvedens Pappersbruk.
Mmm
Aa nu var ju det ett dåligt exempel kanske men eh Skutskär kanske eller
ja.
Mmm
Eh, sånna kontrakt lägger man upp där. Sen den taktiska delen det är då
där man lägger upp öh planer. Det är alltså att Bollnäs ska eh fixa till //
borttagen siffra// kubikmeter talltimmer till Ala sågverk i september.
Mmm
Det är sånna planer man lägger upp här då.
Mmm
Mmm
Eh, och eh då finns det en massa olika sidor för att vrida och vända på det
där men att, att det är ett planeringsverktyg kan man väl säga.
Mmm
Sen har du den operativa delen där du dels kan se eh då trakterna som
kommer från VSOP å hur, vad som har hänt med dom eh hur mycket som
är, här kan man välja vilken volym man vill titta på. Det här är
bilvägslagret som dyker upp nu då. Då kan man ju se att det ligger två
kubik grantimmer på den här trakten vid bilväg till exempel. Osså är det
massa annan information man kan få fram också. Man kan också få se eh,
lagerna, eh aktuellt lager på olika ställen då. Oj, så svårt att styra med den
här. Aktuellt lager. Ojdå nu hände nåt intressant här. Aja det där får vi titta
på sen, nej det var ju testmiljön. Aja, det är nåt mystiskt där. Aa men man
kan se lager, olika slags lager här.
Mmm
Mmm
Eh, det här SCOOP används också för att kommunicera med SDC. Vet ni
vad SDC är?
Aa, det där centrala…
Ja, det är ett centralt företag
Mmm
Som håller reda på alla virkesaffärer och allting som mäts in på industrin.
Mmm
Det är för att liksom ha koll på hur saker och ting ska betalas och allting
som sker, sker på rätt sätt. Så här i SCOOP så skapar du alla underlag som
behövs för kommunikationen med SDC. Man kallar det för virkesorder
och förstaledskontrakt.
Mmm
Så det, om ni har sett dom här lapparna som sitter ute på travarna i
skogen, sitter det ofta lappar uppspikade eller fasthäftade.
Aa
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Martin:
Respondenten:
Martin:
Respondenten:
Martin:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Martin:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:

Martin:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Martin:
Respondenten:
Martin:
Respondenten:
Martin:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Martin:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:
Martin:
Respondenten:

Mmm
Där står det ofta ett nummer och det är virkesordernumret
Okej
Som ska användas när det kommer fram till industrin
Mmm
Och finns inte det virkesordernumret hos SDC då går det inte å lämna av
det på industrin.
Det pratade ju Per om vad gäller VSOP också
Aa
Att man kunde lägga in nånting dära.
Aa
Går det över och man fortsätter på det?
Nej, utan det, vi använder inte den funktionen
Okej
Alls
Nej, okej.
Utan virkesordrarna skapas i SCOOP.
Ja, okej.
Mmm. Så det är också kommunikationen med SDC då sker här. Så det är
väl i stort sett vad SCOOP gör för någonting.
Mmm
Mmm
Så det är många som använder SCOOP fast kanske till olika saker.
Aa
Man också göra en viss transportplanering här, eh att man lägger upp
planer för hur mycket transportföretaget skall köra, att på måndag ska du
köra 800 kubik till Kvarnsveden.
Mmm
Och dom här trakterna har du att välja på, liksom.
Aa
Så sånna planer lägger man upp här också.
Men det är inte samma person som sitter i alla tre systemen?
Nej, det är det inte.
Utan det kan vara en som håller på med, eh,eller aa eller är det liksom.
Skapar man en order, eh, vart skapas ordern i system?
Man, man, nu är jag lite dålig på VSOP men VSOP är ju källan liksom.
Aa
Det är där du har alla trakter du kan välja på.
Mmm
Dels dom som inköparna har köpt av folk och sen Bergviks trakter.
Mmm
Och därifrån så väljer du vilka trakter man ska avverka på och där du har
säkert planer där också på hur mycket som ska avverkas av varje
sortiment under den här månaden så att du har nåt att förhålla dig till.
Mmm
Men sen är det ju nån annan då som har suttit i SCOOP och gjort planer
också och jag kan inte riktigt kedjan
Nej
Mellan det där men eh målet är ju att, att plocka ut så många trakter så att
man uppfyller den planen som är gjord i SCOOP.
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Martin:
Respondenten:
Martin:
Patrik:
Respondenten:

Martin:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Martin:
Respondenten:
Patrik:
Martin:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Martin:
Respondenten:
Martin:
Respondenten:
Martin:
Respondenten:
Martin:
Respondenten:
Martin:
Respondenten:
Patrik:
Martin:
Respondenten:
Patrik:
Martin:
Respondenten:
Martin:
Respondenten:

Aa, okej.
Och se till att de görs under rätt tid då, om man säger så.
Ja
Mmm
Så att dom hänger ju ihop systemen. Och sen eSkog där är det ju folk som,
som jobbar med produktion då, jobbar ju där och rapporterar.
Entreprenören i skogen rapporterar ju sin volym i eSkog men också den
som är produktionsledare kollar väl upp hur det ligger till å.
Mmm
Och sådär. Och sen är det ju den som är ansvarig för att entreprenören ska
få betalt, den gör ju sitt jobb i eSkog admin också då.
Mmm. Är det webbgränssnitt som gäller, det finns ingen annan
Ja, aa det är webb. Ja sen har vi eSkog admin, nej eSkog finns det en tidig
mobilapp eller vad man
Okej
Ska säga.
Mmm
Okej
Eh, vi gjorde väl den innan det var appar om man säger så.
Mmm
Mmm
Men att det är en enkel webbsida så att du kan surfa till den i mobilen och
rapportera.
Okej
Eh, och så finns det eh också en applikation som man installerar på
maskinen, i skördaren
Mmm
Som är kopplad till eSkog då.
Mmm
Mmm
Den kallas för Emaskin
Aa, okej.
Vi har liksom eh, den här appen heter Emobil
Aa
Så har vi Emaskin då som är i skördarna som kommunicerar med, med eh
eSkog då
Ja
Och Emaskin det var ju han //borttaget namn// som ni träffa på CGI, jag
antar att det var //borttaget namn// ni träffade?
Ja, precis.
Det är ju han som är hjärnan bakom den då.
Mmm
Aa okej.
Nej så det är, det är ganska många delar liksom som hänger ihop.
Mmm
Mmm
Men i stora drag kan man väl säga så att planeringen i VSOP,
produktionsrapporteringen i eSkog
Mmm
Och planering och uppföljning i SCOOP.
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Patrik:
Mmm
Respondenten: Kan man säga. Sen kommunicerar de på olika sätt, de kommunicerar
bland annat eh med SAP då som jag kanske inte har nämnt så mycket. Det
är ekonomisystemet.
Martin:
Ja, precis.
Respondenten: Allting hamnar ju där till slut också.
Patrik:
Ja
Respondenten: Volymer å, och eh kontrakt å pengar och sånt har man ju där.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Sen får vi, det finns ju många andra kopplingar till SCOOP också som jag
inte har nämnt. Att vi får ju, vi får ju information från till exempel SDC.
Patrik:
Jaa
Respondenten: Där får vi ju information eh, vad som är inmätt på industrin.
Patrik:
Mmm
Respondenten: För den informationen hamnar ju hos SDC så den skickar de till oss.
Martin:
Mmm
Respondenten: Så vi kan liksom räkna av lager och, och plussa på lager å sådär.
Patrik:
Mmm. Ja vi tittade lite på, Dennis visade en, en processkarta över flödet
och så vi konstaterade ju att det är ganska mycket datautbyte och sånt
dära.
Respondenten: Ja, aa oja. Ja det är det. Och eh, därför skulle, det skulle ju kunna vara en
lämplig grej att testa att rätt data har kommit över
Patrik:
Mmm
Respondenten: Till rätt ställe.
Martin:
Mmm
Respondenten: Det är ju görbart om man säger.
Patrik:
Mmm
Respondenten: För eSkog, eSkog och SCOOP har ju också tät kommunikation, skickar
data mellan varan.
Martin:
Mmm
Respondenten: Ja, det är väl korta drag. Ni får ställa frågor om ni
Patrik:
Ja
Respondenten: Om ni vill att jag visar nåt mer eller.
Patrik:
Mmm, nä men jag tror att det är lagom nivå för att förstå
Respondenten: Aa
Patrik:
I grova drag vad man gör och
Respondenten: Aa
Patrik:
Vad man använder dom till. Jag tänkte på de rent tekniska grejer typ, det
är Windows Server som det körs på och?
Respondenten: Ja, nu är jag insatt i det, men det vet kanske du bättre vilka servrar vi har?
Martin:
Nä, det har jag inte
Respondenten: Jo men jag tror att det är Windows Server
Patrik:
Aa
Respondenten: Det
Patrik:
Skulle det behövas kan vi kolla upp det.
Respondenten: Jo men det tror jag att det är. Det är ju //borttaget namn// och //borttaget
namn// som har koll.
Martin:
Ja precis jag kan kolla med dom.
Respondenten: Jo men visst är det Windows Server
Martin:
Jag tror det, det borde vara det när jag tänker efter.
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Patrik:
Mmm
Respondenten: Jo men det tror jag.
Patrik:
Vi vet ju inte riktigt än hur sånna detaljer kan påverka eventuellt ett
testverktyg och så då som sagt man får ju komplettera sen om det skulle
vara så.
Respondenten: Ja, precis.
Patrik:
Men annars, databas pratade du om och eh utveckling och så då, kring nya
funktioner, uppdateringar och hur fungerar det?
Respondenten: Ja, eh vi har ju haft nån slags ambition att vi ska göra kontrollerade
releaser liksom att det inte bara är att nån ska komma in och ställa sig i
dörren och säga du jag skulle vill jag ha det här.
Patrik:
Nä
Respondenten: För det är lätt gjort när man sitter i samma hus
Patrik:
Mmm
Respondenten: Och man, det blir lite ad-hoc sådär.
Martin:
Aa precis.
Respondenten: Men eh, målet är att vi ska ha kontrollerade releaser. I eSkog eh, fungerar
det ganska bra just nu. Vi har en, en förvaltningslista där vi lägger upp
önskemål då från
Patrik:
Mmm
Respondenten: Olika användargrupper då som finns, eh inom företaget då.
Martin:
Mmm
Respondenten: Och sen så försöker man ju prioritera dom önskemålen som finns osså
försöker man liksom klumpa ihop vad som är bra release
Patrik:
Mmm
Respondenten: Och sen så gör man en detaljspec på, tillsammans med den som då har
önskemålet och det är ofta jag eller Erika som jag delar rum med. Hon är
konsult från CGI, eh antingen hon eller jag oftast som gör dom här
detaljspecarna. Och då stämmer man ju av det med den som har beställt
eller med Anna som, som är väldigt duktig på verksamheten. Så att vi
liksom säkerställer att det verkligen är det som efterfrågas
Patrik:
Mmm
Respondenten: Osså gör man en tidsuppskattning och sen brukar vi ofta eh, ha nån som
granskar specen då. Antingen är det Anna eller också granskar Erika och
jag varandras.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Så det liksom är tydligt vad som skall göras.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Sen lämnas det till en utvecklare, då är det CGI som är vår leverantör. Eh,
och det händer även att jag programmerar en del, det beror på hur mycket
tid man har över.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Och sen när det är programmerat då blir det en testvända. Då är det ofta
om nån på CGI har programmerat då testar ofta jag innan jag släpper iväg
det till användare som har beställt det.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Och så brukar det gå fram och tillbaka ett tag.
Patrik:
Mmm
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Respondenten: Och sen så när man väl gjort det klart då skickar vi ut det till användarna
som får testa det och sen så har man ju ett datum som man tänker sig att
det skall gå i produktion då.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Så då lägger vi ut det i produktion.
Patrik:
Men det är inga fasta liksom perioder på året eller nånting sånt?
Respondenten: Nej det är det inte, det är inte som, VSOP är ju mycket mera styrt vet jag,
med releaser.
Patrik:
Aa
Respondenten: För dom har ju många kunder.
Patrik:
Mmm, mmm
Respondenten: Men SCOOP och eSkog är ju våra egna system.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Så vi styr ju det där ganska fritt.
Patrik:
Ja
Respondenten: Och sen är det, sen är det ju så att när man har gjort en lite större
förändring då, då är det ju ofta en period efteråt då det blir mycket
förändringar för att, nä det var ju inte såhär jag menade och så.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Det är ju liksom en period då man lägger ut mer eller mindre bugfixar
eller förändringar.
Patrik:
Ja
Respondenten: Så det brukar va. Just nu har vi en sån period i SCOOP för nu har vi, eh vi
har haft en stort projekt i SCOOP, ett jätteprojekt. Det finns ett företag
som heter Sydved som är delägt av Stora Enso
Patrik:
Mmm
Respondenten: Och dom har gått i SCOOP nu och då när dom lämnar sina gamla system
för nåt nytt då blir det ju riktigt stort och riktigt mycket har det vart.
Patrik:
Aa
Respondenten: Och det gjorde vi runt jul den releasen och det är fortfarande att vi är inne
i den där fasen då man gör rättningar och nya releaser nästan varje vecka.
Patrik:
Mmm
Martin:
Aa
Respondenten: För att det inte riktigt stämmer med, det projektet höll ju på säkert två-tre
år så det var ju ett jätteprojekt. Så att i SCOOP har vi liksom inte kommit
till det nu som vi var innan att det var jämna releaser
Patrik:
Aa
Respondenten: Utan nu bara styra upp så det funkar.
Patrik:
Mmm mmm
Respondenten: Men förhoppningsvis blir det väl om nån vecka att vi landar i det här med
den här förvaltningslistan och kontrollerade releaser.
Patrik:
Ja
Respondenten: Så det, det är liksom målet att jobba efter det.
Patrik:
Mmm, det låter ju lite som ett typ av agilt arbetssätt.
Martin:
Mmm
Respondenten: Ja, ja men det gör det, det är det. Sen jag menar det är ju inte agilt fullt ut.
Patrik:
Nej
Respondenten: Det blir det ju inte och jag menar både jag och Erika har ju gått på sånna
där agila kurser och det, det är ju svårt å applicera det på den här
verksamheten när det är en ganska liten verksamhet, ett begränsat system.
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Martin:
Mmm
Respondenten: Och där, där vi skriver test, där vi skriver specar, utvecklar och testar
kanske är samma personer.
Patrik:
Mmm, aa
Respondenten: Så det är ju liksom inte att, nu lämnar jag över det här till dig.
Patrik:
Nä
Respondenten: Och så. Utan det blir ja
Martin:
Inte riktigt det där, samma hierarki med kund
Respondenten: Nej, nä det blir ju inte det
Martin:
Och beställare
Respondenten: Nej
Patrik:
Jag tänker på just kring testande dårå när ni gör förändringar och så, har ni
nå typ av testfall eller hur?
Respondenten: Nej vi har inte färdiga testfall.
Patrik:
Nej
Respondenten: Det har vi väl kanske eh funderat på att det vore bra att ha färdiga testfall
så att man kan liksom köra igenom nåt slags grundflöde.
Patrik:
Mmm
Respondenten: I alla fall. För även om man ändrar här borta så kan man ju ge sig på att
det påverkar nåt här.
Patrik:
Aa, mmm
Respondenten: Eftersom systemen är komplexa också. Så det har vi ju pratat om men
aldrig haft riktigt tid och ork att rådda igenom.
Patrik:
Nej
Respondenten: Men men det, absolut har vi pratat om det.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Man borde ha nåt grundflöde.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Eller nån grund testflöde som man alltid kör.
Martin:
Mmm
Respondenten: Vid en ny release. Utan nu blir det ju mer, jag ska inte säga att vi skriver
testfall för vanliga releaser det gör vi inte.
Patrik:
Nej
Respondenten: Det är om det är nåt större projekt kanske
Patrik:
Mmm
Respondenten: Vi skriver testfall. Annars är det mer att, att man lämnar specen till den
som ska testa
Martin:
Mmm
Patrik:
Aa
Respondenten: Osså får man ju testa av efter specen
Patrik:
Ja, okej
Respondenten: Vara lite kreativ. För det är väl, det är ju både och det där med testfall för
man blir ju rätt styrd av ett testfall. Ibland i vissa fall kan det ju va nästan
bättre att låta användaren testa ganska fritt
Patrik:
Aa
Respondenten: För då hittar man fler fel
Patrik:
Mmm
Respondenten: Än om man skriver tryck på den knappen, skriv det värdet
Patrik:
Mmm
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Respondenten: Så, och sen är det väl det att vi alla som testar är ganska bekanta med
systemen så att
Martin:
Mmm
Patrik:
Aa
Respondenten: Det känns inte nödvändigt alla gånger att skriva testfall
Patrik:
Nej
Respondenten: Man är så väl insatt i vad det är för nånting som
Patrik:
Mmm
Respondenten: Men vi har ju alltid ett releasedokument
Patrik:
Mmm
Respondenten: Då vi skriver ner antingen ett ärendenummer då från förvaltningslistan
eller en kort beskrivning av vad det är vi har gjort. Om man har rättat en
bug eller vad det nu är så skriver man upp det osså skriver man vem har
gjort det, vilket datum blev det gjort
Patrik:
Mmm
Respondenten: Och sen har vi ju en kolumn för vem har testat det och när är det testat
Patrik:
Aa
Respondenten: När var det liksom ok. så det, det har vi ju inför varje release även om det
är eh en release med två buggfixar
Patrik:
Aa
Respondenten: Så har vi ju ett sånt dokument så att vi ska kunna gå tillbaks och se
Patrik:
Mmm mmm
Respondenten: När blev det gjort och sådär.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Och sen har vi ju, använder vi ju Subversion som, som källkodshanterare
Patrik:
Mmm
Respondenten: Och där är det ju också att man checkar ju aldrig in nånting utan att skriva
vad det är man har gjort.
Patrik:
Nej
Respondenten: Och har det en koppling till ett specifikt ärende så anger man det i
kommentaren för att det ska finnas spårbarhet.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Sen är det ju svårt ändå liksom
Patrik:
Mmm. Ja man kan ju inte alltid fånga allting heller det är ju omöjligt
liksom så.
Respondenten: Ja det är ju jättesvårt och det där med dokumentation är ju skitsvårt är det
ju.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Så den dokumentation som finns om SCOOP och eSkog det är ju oftast
specar
Patrik:
Aaa
Respondenten: Som den, det här blev gjort vid den här releasen.
Martin:
Jag är förkyld och har sån rethosta.
Respondenten: Ja vad jobbigt.
Patrik:
Öhm jag tänkte på lite mera det här liksom datautbytet och så främst
kanske då mellan de här tre systemen nu då liksom.
Respondenten: Mmm
Patrik
Du sa att dom jobbar lite mot varandras databaser och typ så, är det främst
så det liksom sker nåt datautbyte eller är det
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Respondenten: Ja, vi kan säga såhär då att från eh VSOP till SCOOP, ah man kan säga
egentligen att alla, eller dom flesta systemen kommunicerar genom att
skriva direkt i databasen
Patrik:
Aa
Respondenten: Men att vi har en tabell som heter transaktioner
Patrik:
Okej
Respondenten: Och i den här tabellen, jag kanske ska visa den. Vi har ju en, en
driftstatussida om man säger där man kan se hur, hur det går med
kommunikationen som är till för felsökning och så vidare.
Patrik:
Okej, mmm
Respondenten: Och den visar egentligen det som i den här tabellen som heter
transaktioner
Patrik:
Okej
Respondenten: Transaktioner… där det är svårt att se. Öh, här har vi då tabellen. Där talar
man om från vilket system kommer den transaktionen, till vilket system,
system ska den. För den används både för att skicka till och från SCOOP.
Patrik:
Aa
Respondenten: Eh, sen ligger det ett meddelande på raden, oftast är det ett XMLmeddelande.
Patrik:
Okej
Respondenten: Eh, det var det väl inte från början men varenda ny integration som vi
bygger så har man ju, gör man ju ett XSD-schema och bygger
meddelandet efter det så att det blir ett XML-format för meddelandet. Sen
har vi lite sådär en returkod, gick det bra eller inte, felmeddelande, vad
var det som gick fel.
Patrik:
Aa
Respondenten: Och meddelandetyp, för det kan ju vara olika meddelandet från olika, som
skickas mellan olika system.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Så när man då ska kolla av det här i SCOOP då söker man på
meddelandetypen. Så här ser man ifall att det skulle vara nån avvisad
skotad volym från eSkog då skulle den dyka upp här
Patrik:
Mmm
Respondenten: Nu brukar det ske otroligt sällan att ja, det var noll. Men vi kan ta skotat
volym från Sydved kan vi ta, det, det är den nya som vi införde, nya
företaget
Patrik:
Aa
Respondenten: Så det är ju inte riktigt intrimmat så där är det säkert massa avvisade. Nej,
det var det inte. Skördad volym då, nej där var det inte heller. Inmätningar
då, aa då kommer det ju upp vad som är fel
Patrik:
Mmm
Respondenten: Osså kan man titta på meddelandet också om man vill.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Då kan man se och kanske rätta till nånting om man nu vill det då.
Patrik:
Men det är avsändande system liksom som skriver till den här tabellen,
det, eller sker det
Respondenten: Aa, eh det är både och. För SCOOP skickar ju också information till andra
system
Patrik:
Mmm
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Respondenten: Då använder man också den här tabellen. Då kommer ju SCOOP stå som
från-system och det andra systemet som till-system.
Patrik:
Aa
Respondenten: Och sen finns det ett program då, eh som om vi säger från eSkog då, när
man rapporterar skördad och skotat volym i eSkog då finns det ett
program som heter typ skicka volymer till SCOOP eller nåt sånt och som
ligger på schema och kör.
Patrik:
Ah, okej.
Respondenten: Och kollar har det kommit in nån volym som inte finns i SCOOP, ja då tar
man det osså fixar man det här XML-meddelandet, skapar en rad i
SCOOP:s transaktioner-tabell med från-system eSkog, till-system
SCOOP, meddelandetyp skördare eller vad det nu står
Patrik:
Mmm
Respondenten: Osså skickar man över det till SCOOP och sen på SCOOP:s sida så ligger
det ett program som kör en gång i timmen och tittar
Patrik:
Mmm
Respondenten: Vad finns det för meddelanden som skall in i SCOOP, osså jaha det har
kommit en skördad volym från eSkog, ja då vet programmet vad det ska
göra med den volymen.
Patrik:
Aa
Respondenten: Och då plockar den transaktionen från transaktioner-tabellen och gör det
den ska osså tar den bort rader från transaktioner-tabellen.
Patrik:
Ah okej
Respondenten: Och är det så att SCOOP ska skicka vidare till nåt annat system, till
exempel så skickar den tillbaks olika statusar till VSOP
Patrik:
Mmm
Respondenten: Om trakten är avslutad eller om den till och med är slutkorrigerad, det
betyder att den är helt slut
Patrik:
Okej
Respondenten: Då ska det tillbaks till VSOP, så då skapar ju SCOOP en rad i den här
transaktioner-tabellen
Martin:
Mmm
Respondenten: Från SCOOP till VSOP och så har
Patrik:
Mmm
Respondenten: VSOP ett program som läser den här
Patrik:
Aa, aa
Respondenten: Och tar hand om det. Eh, så det är, är väl det sättet som används för at
skyffla data i mellan. Men sen använder vi ju även MQ till exempel när vi
ska kommunicera med SDC
Patrik:
Aa
Respondenten: när man ska skicka virkesorder och förstaledskontrakten till SDC då är det
MQ som gäller.
Patrik:
Okej
Martin:
Och MQ är?
Respondenten: Det är ju en sån här eh, en slags köhant, köhanterare
Martin:
Okej
Respondenten: Man lägger meddelandet på en kö
Martin:
Mmm
Respondenten: Osså finns det liksom felhantering, Message Queue står det väl för
Martin:
Mmm
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Respondenten: Så finns det ju felhantering där för att hantera att, ja det är väl först in först
ut och skulle det gå fel nånstans ligger det buffrat och sådär.
Martin:
Mmm
Respondenten: Så ingenting ska tappas bort
Patrik:
Nej
Respondenten: Och sen har, har ju SDC nåt som läser samma kö
Martin:
Mmm
Patrik:
Aa
Respondenten: Osså skickar ju dom, man skickar ett meddelande så får man en business
ack tillbaka en sån här business acknowledgement, att gick det bra eller
gick det dåligt.
Martin:
Mmm
Respondenten: Så där har vi den kommunikationen
Patrik:
Mmm
Respondenten: För att SDC kan ju inte läsa i sina kunders databaser
Patrik:
Nej
Respondenten: Utan där får vi skicka informationen då.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Till dom. Men, men dom system som, som liksom är våra och CGI:s
system då VSOP där, där kommunicerar vi via den här tabellen
Patrik:
Ja
Martin:
Och då blir det den gemensamma faktorn?
Respondenten: Ja precis.
Martin:
Okej
Respondenten: Så när det kommer information från VSOP om trakter å hur dom är
planerade och sådär då hamnar det i den här tabellen.
Patrik:
Aa
Respondenten: För VSOP kan skriva direkt i den här tabellen.
Martin:
Mmm
Patrik:
Mmm
Respondenten: Vi hade väl nåt sånt meddelande också. Oj, intressant. Ja, här till exempel
avverkningsplan från VSOP, aa om det av nån anledning inte skulle ha
gått över
Patrik:
Aa
Respondenten: Då skulle det ha legat här då.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Och sen på gott och ont så, så har vi jättemycket sånna här program som
ligger på schema
Patrik:
Aa
Respondenten: I bakgrunden och kör, så att det är inte sådär att saker och ting händer
såhär // Respondenten knäpper med fingrarna // utan att det är ett program
som ligger på schema i bakgrunden och läser av
Patrik:
Ja
Respondenten: Olika saker. Och det, mycket beror det på att det är väldigt stora mängder
data som ska behandlas.
Martin:
Mmm
Respondenten: Så till exempel om du skickar in en skördad volym och dom lagrena skall
uppdateras i, i SCOOP så är det hemskt mycket data som ska gås igenom
liksom
Patrik:
Ja
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Respondenten: För det är inte bara i den transaktionen utan det är alla transaktioner och
det skall kollas statusar hit och dit och sådär så då ligger det program i
bakgrunden som kör.
Patrik:
Aa
Respondenten: Med jämna mellanrum och hanterar det.
Patrik:
Mmm. Så det är mycket sånt men det är även vissa som sker direkt
liksom?
Respondenten: Ja, aa sånna här enklare grejer sker direkt
Patrik:
Mmm
Respondenten: Men tunga grejer ligger på schema
Martin:
Mmm
Respondenten: Eller sändningar av saker och ting ligger ju på schema
Patrik:
Aa
Respondenten: Så vi har väldigt mycket, mycket småprogram sådär som ligger i
bakgrunden och kör.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Kan man säga.
Patrik:
Japp. Nä men det känns väl som vi har fått bra inblick i systemena och så
och eh som sagt hur dom kommunicerar och så. Sen var det lite sido, eller
på sätt och vis sidogrej men har du liksom nån egen erfarenhet av
testarbete, speciellt kanske testverktyg så sen tidigare eller?
Respondenten: Inte testverktyg kan jag inte säga.
Patrik:
Nej
Respondenten: Eh, generellt kan man väl säga vad gäller test så har, har vi väl varit
ganska dåliga på det.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Eller vi är ganska dåliga på det utan det är alltid nånting som kommer sist
Patrik:
Mmm
Respondenten: Och ofta för kort tid
Patrik:
Aa
Respondenten: Det är väl det man kan säga om test.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Sen, sen har vi väl försökt å, vi inser ju att det är viktigt.
Patrik:
Mmm, mmm
Respondenten: Så man försöker ju å, vi försöker ju liksom att lägga upp tidsplaner så att
test ska ingå
Patrik:
Aa
Respondenten: Men, men speciellt när det blir pressat och kort om tid då,
Patrik:
Mmm
Respondenten: Då är ju det som man stryker först
Patrik:
Mmm
Respondenten: Tyvärr
Martin:
Rent hypotetiskt då, eh vad vad tror du skulle vara en, om vi skulle
automatisera tester för liksom dom här tre systemen
Respondenten: Mmm
Martin:
Eh, tror du man, tror du GUI-tester liksom att spela in klickhändelser å
sådära skulle vara enklare eller att testa på integrationerna och jämföra
med datat i databasen liksom eller i den här tabellen då?
Respondenten: Mmm.
Martin:
Vad tror du skulle vara bästa lösningen? Rent hypotetiskt
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Respondenten: Jaa
Martin:
Om du har nån idé.
Respondenten: Ja, vad ska man säga om det. Jag, jag tror att vi skulle vara, att vi skulle
vara hjälpta av till exempel det här med att jämföra data.
Martin:
Mmm
Patrik:
Mmm
Respondenten: Eh att va säker på att rätt information har kommit över från VSOP till
SCOOP, att har vi fått in alla trakter till exempel.
Patrik:
Ja
Respondenten: Eh, det tror jag vi skulle vara hjälpta av.
Patrik:
Mmm
Respondenten: För det är ju sånt som man kan ha problem med.
Martin:
Mmm
Patrik:
Mmm
Respondenten: Eh, så det, det tror jag att man skulle vara hjälpt av. Eh, sen skulle det ju
va jättebra att ha sånna här GUI-tester också
Martin:
Mmm
Respondenten: Kan jag tycka. Om vi har gjort en förändring, att bara kunna köra igenom
det, det skulle
Patrik:
Mmm
Respondenten: Det skulle va bra. Kanske inte, inte varenda sida men sånna här lite
kritiska.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Jag tror att, att båda är värdefulla.
Martin:
Mmm
Patrik:
Ja
Respondenten: Det tror jag. Men just mellan VSOP och SCOOP, å framförallt kanske
mellan VSOP och eSkogsvård, för där skickar man också
traktinformation.
Martin:
Mmm
Respondenten: Där skulle det vara jättebra med dataverifiering och se att det har kommit
över.
Patrik:
Mmm
Respondenten: För där har vi haft problem.
Martin:
Mmm
Respondenten: Det kan jag se.
Patrik:
Ja. Nej det känns som att vi har fått svar på våra frågor annars, absolut.
Respondenten: Ja, vad bra ni. Ni får väl återkomma om det
Patrik:
Mmm, det är snällt.
Respondenten: Aa
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Bilaga 7 – transkribering intervju respondent C
Patrik:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:

Till att börja med, en liten fråga bara om du skulle kunna berätta lite kort
om din bakgrund inom test av IT system?
Ja,… ja.. när man börja, börja väl hacka 79 lite basic, ehm… sen med IT
system jag börja väl //ohörbart// sen 89 professionellt //ohörbart// och det
var ju mycket test av det
Mhm
Sen, ehm, ja, gick jag ju till Ericsson och 97 tog jag över som lead
architect och projektledare för Ericssons nya mjukvarutestplattform
Okej
För produkter då.
Mm
Så de e ju som jag då, gjorde om på ett lokalt system till samma system i
hela Ericsson koncern.
Mhm
Och det ha.. var ju då test av radiobas å mikrolänkar å juppenallar å chips
å
Jahaa
Chippet och så vidare då. Så… att utveckla den lösningen som bestod av
40 olika moduler lärde ju en del om mjukvaruutveckling och syst,
mjukvarutest
Jaaaa
Sen vare ju mycket metodik i produkttest inbyggt i det där
Mh
Så det är väl lite där jag lärt mig en del.
Mm
Å de var låg ju då mer då i meslagret men det kommunicerar ju även mot
ERP då.
Ah
Så att förändringar vi gjorde när vi la in från 2 till 3
dimensionellproduktstrukturer Var ju mycket SAP då.
Ah
Så att eh, ah, Och sen när jag börja på Sandvik så började jag på ett
metodkontor kan man säga för hela centralt på Sandvik för
systemutveckling.
Mh
Med krav och test så det var ju dom områdena som jag jobbade med då
och huvudansvar var då mjukvarutester
Okej
Eh, å sen råka jag glida in på SAP då tillsammans med //ohörbart ord//
Bygga om SAP organisation och bygga en global
mjukvarutestorganisation då
Okej
Så nu är vi friflygande med personal, metoder, rollbeskrivningar, verktyg,
allt då.
Mh
Ja, lite sådär.
Mh
Stökat med lite olika saker.
Ja, ja
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Respondenten:
Patrik:
Martin:

Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Martin:
Patrik:
Martin:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Martin:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:
Patrik:

Så att det är väl, ja mycket hands on under många år, kan man säga
Ja, ja
Yes, och om vi om vi går vidare liksom då på den just den här
automatiseringsbiten av tester om man säger, eh, vil, vilka typer av test
skulle du anse är främst lämpliga liksom att automatisera?
Jaaa, Ma, ni känner till det här med olika testnivåer å de? som
Ja
Gjorde testsystem, integrationstest eller?
Ja
Och allt vad det heter
Mh
Ja
Mh
Ah precis
Aah, automation kan man ju göra på många olika nivåer liksom, och de e
liksom vilken typ av system man utvecklar, vilken metodik man har.
Okej
Utvecklar man allting själv då kanske test driven development kan va
någonting, för att då är ju också att man kan utveckla //Ohörbart// Och
dom kan man ju även ha med i utvecklingsverktygens automationsdelar
för.
Ah
Eh, andra områden som är mycket det kan ju vara till exempel
integrationer mellan två system
Mm
Ehhh, för det är ganska tråkigt å testa
Mh
Eh, ett annat område är också det vi kallar för regressionstest, vet ni vad
det är?
Ja
Aapp
Mh, så att dom egentliga huvudsakliga processerna
Mmm
Oftast är då, men regression kan ju vara både inom ett system och en mer
end to end då med integrationer det är liksom hur allting ser ut då..
Mmm
Eh, men sen är det ju mycket förutsättningarna för dom olika hur
landskapen ser ut och hur mogna systemen är, å vilken, hur det är med
testdata, testanvändare, hur det är med acceptans i ledningen
Mm
Det är ju väldigt mycket sånna, runtomkringliggande saker som kan ställa
till det mer än man tror
Ah
Ehm, å sen just regression är ju att då kan man ju ta grundprocesserna och
sen kan vi testa dom med olika data som man kan återanvända så man
separerar själva testprocessen och testdatat om man säger så.
Ah
På det sättet kan vi bygga en större variantbildning där.
Mh
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Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Martin:
Respondenten:
Martin:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Martin:

Respondenten:
Martin:
Respondenten:
Martin:
Patrik:
Respondenten:
Martin:

Ehh, å det är ju att då att kan ju frigöra personer som kan gö mera
utforskande testning då
Mmm
Att säkra med automation och så kan man ju lägga då energin med
personer som gör utforskande testning
Okej, mh
De är någonting jag tror mer och mer på
Ah
För att maskin kommer inte kunna att testa allting utan dom kan ju mera
säkra.
Mh, mhhh, mh
Ehh
Ah
Och vi
Behörigheter kan ju också vara ganska bra.
Behörigheter?
Aaoh
Mh
De är ju att, eh, det är ju lite hur systemet ser ut att man kan ju kolla ifall
personer, olika roller har access till olika delar av systemet eller inte
Jaaa
Så man kan så man kan, å de e ju vissa grejjer man kan automatisera då då
Mh
Där
Mh
Eh, det kan ju va ganska många olika testfall man har som 100 roller å å
100 olika transaktioner så ser ni att det blir ganska mycket data
Ah, ah
Om man då itererar det via nån lockit //svårt att höra, eventuellt inte
lockit// Med nån typ av automation så
Mh
Det kan ju va ganska bra
Ah
Men det kan ju också va som en del av regression dårå
Ah
Ah
Ehm, och nä, när är det dags liksom å å å välja välja ut ett testverktyg för
att automatisera testerna? Hu, hur tycker du att man borde gå tillväga för
att välj, välja rätt liksom?
Mhhh, ja det är säkert lite olika mellan olika domäner ifall det är
Windows eller Java eller SAP eller vad det är för nånting
Mh
Eh, det är ju för det första att verktygen är dom som ansvara för att det är
rimligt prissatt så man inte tror att det att det är galet dyrt
Nää
Nää
För då kommer du ha svårt å betala tillbaka det, å sen är det ju liksom hur
leverantören är, hur intresserade dom är att hjälpa en, typ.
Mh
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Respondenten:

Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
(00:08:48)
Ej
transkriberad
del
Respondenten:
(00:11:20)
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
(00:12:09)

Eh, det tycker jag är en viktig faktor, att, att man får ett förtroende till dom
att, för det första att man tror att lösningen kan han, klara dem olika fallen,
sen att att det finns en leverantör som vill, vill att vi som kund lyckas
Mh
Så att det blir som en win-win där
Mh
Och sen att dom även tänker på att jamen nån typ av automation, det är ju
som vilken systemutveckling som helst egentligen, så ska man ju förvalta
den, systemen ändras och //ohörbart ord// Måste ju anpassas
Aah
Att dom har nån typ metodik för det
Okej, mh
Å sen tycker jag att det är ganska bra om man kan ha dom på nått sätt lite
modulära men de de de kan va bra, men viktigare är att man kan separera
eh själva testflödet då med testdatat
Ah
Eller masterdatat, som du använder så att man kanske kan testa ett flöde
för fler olika länder eller vid fler olika skatteregler eller med fler typer av
användare eller ja
Mh
Ni kanske hänger med
Ja, japp
För man kan få lite återanvändbarhet så man inte sitter å börjar från
scratch varenda gång
Ja
Eh
Japp
Det är väl några grejjer som

Ah, jo, en viktig grej också med verktyg att den som levererar kanske kan
komma å med nått fall som ni har satt upp då att dom får visa vad dom
kan klara av på ett sätt då istället för att bara köra PowerPoint bilder
Ah
Att man att dom tycker om att utmanas på nått sätt
Mh
Eeh.. det är en leverantör vi hade dom hade ju en approach att att dom var
tre dar på plats då så lät vi dom utmanas men att hade även
förutsättningar för att förbereda sig då
Mh
Eh, det är en approach som jag tycker är trevlig
Mh
För det, det är ju ett tecken att dom inte, att dom vill nånting, att dom inte
är mätt liksom
Mh
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Ej
transkriberad
del
Respondenten:
(00:12:15)
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Handledaren
på Stora Enso
flikar in och
beskriver
miljöerna
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:

Respondenten:
Patrik:

Respondenten:
Patrik:

Men att det viktiga är att välja en leverantör som är lite drivande som vill
nånting istället för en som säger att jag är marknadsledare
Ah
Den är i min värld åker den bort direkt
Mh
Skrattar, i i grunden då för då är dom nöjd redan
Ah
Då är det bara ytterligare en då är det bara en kund 2904 i. Ja, en mer eller
mindre spelar ingen roll
Mh
Det kan va viktigt men ibland kanske ibland inte men så känner vi i alla
fall
Aah, ah, kan det bero på hur unik miljö man har å så också om de är
Ah
Mera standard
Absolut
Miljö att, ah
Listan kan bli ganska kort om man har, ja vet inte vad är det för miljöer ni
tittar på är det und.. under Windows, SAP, Java
Jaa, Windows

Ah äre inom webb så finns väl hur mycket som helst
Mh
Kan jag tänka mig
Mh
Då finns de både kommersiella saker å mera freeware då är mera hur man
ska plocka ihop en ko, kompott av saker
Ah
Ehm, medans man då har SAP så är ibland lite mindre antal, å så har dom
ett dåliga sätt att dom vill ta mera betalt också
Mh
Ah
Mh, nej så de å de var väl lite nästa fråga vi hade också att ehm, som vi är
inne på nurå så är de ju mycket integrationstestning egentligen å genom
att integrationerna sker i en mycket genom databasförändringar mellan
systemena
Mh
Eh, å man har även batch körningar som pushar dom hära förändringarna i
databaserna å så med intervaller å har du nåra verktyg eller så som du har
använt eller stött på som stödjer den typen av test?
Eh, ren databastest det har jag då hört nånting för nåra år sen men det är
inget jag har använt själv.
Nej, mh
40

Respondenten:
Patrik:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:
Patrik:
(00:16:40)
Ej
transkriberad
del
Respondenten:
(00:17:36)
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:

Utan vi har tittat mera på verktyg för ren integrationstest inom SAP eller
Ah
//Ohörbart// vara en ganska komplexa IT infrastruktur med SAP,
Mainframe, Iseries, java, Windowsportaler, att det klarar hela det området
då.
Mh, mh
Eh, å sen äre ren webb så, då finns det hur mycket som helst
Mh
Man
Mh
Å där har vi, inte så mycket unika saker som jag känner till
Nej, mh. Eh, sen då om det är dags å implementera ett testverktyg, har du
nå så här bra tips, va är bra å tänka på, då?
Jaa, det är alltid bra att börja förankra
Mh
Mää, både högt å lågt, och så att man får mää personerna som tycker att
det är intressant å
Mh
Som förstår också sen att vad det innebär i förändringar i landskapet,
kräver nå förändringar i hur du flyttar mjukvar, transporterar mjukvarer,
ställer nå krav på hur testdatat är, behörighetsroller, det är mycket sånt där
runt omkring som kan vara viktigt
Aah
Eh, om du jobbar med automation ska du ha egna personer eller ska du ha
konsulter, hur ska du bedriva proje, arbetet utveckla testskripten och hur
får du finansiering på dä?
Aah
Så att ba knöla in verktyget är dä lilla jobbet
Okej
//Skrattar//
//Skrattar//
Jo men sen är det hela att du måste anställa personer, utbilda personer, du
måste kanske få tillgång till personer som kan verksamheten som du kan
ta del av deras tid för att du ska kunna automatisera.
Mh
Så de är allt det där runtomkring som är det lite stökiga
Mh

Sen att nån ska presentera så att typ en business case varför man ska ha ett
automationsverktyg och så kanske lägga fram nåra olika förslag med lite
plus/ minus så får kanske ledningen ta beslut.
Ah
Men att ni guidar dom vägen, det kan ju va ett bra sätt å ett sätt att få dom
lite involverade
Mh
För det är oftast nånting man gör tillsammans ganska många olika
personer
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Patrik:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:

Respondenten:
Patrik:
(00:18:47)
Ej
transkriberad
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Respondenten:
(00:19:34)
Patrik:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
(00:20:23)
Ej
transkriberad
del
Martin:
(00:22:12)
Respondenten:
Martin:
Respondenten:

Ah
Mh
Nåt som leder förändringar eller förvaltar lösningen, så att det känns som
dom kommer ha nytta av dähär
Ah
Så att det inte bara blir ett stort svart hål som kostar pengar
Ja, vad är din erfarenhet rent generellt sådära an, orsaken eller anledning
till att man börjar med testautomatisering, är det främst ehm, alltså
finansiella orsaker eller är det kvalité eller är det helt mixat, va är din
erfarenhet så?
Det är väl att frigöra resurser så att dom kan gö kulare saker.
Aah.

Det är ju ofta mera affärskunskap än man tror inblandat i det här, så att
tekniken har ju visas ofta att vara det lätta
Ah
Å sen när man börjar stöka då ska man ju göra ofta nånting som ba för att
påvisa det, det är alltid bra med lite demos som visar så här lång tid tog vi
å utveckla och så här mycket tar åå gö de å de
Mh
Eh, å sen lyssna på de som gör saker vad är tråkigast liksom,
Mh
Vad skulle du helst vilja bli av med å göra liksom, ah, det är skapa
testdata eller skapa ordrar. Då kanske man kan börja där.
Jaah
Å, å blir den personen glad då kommer troligtvis å berätta det för grannen
å säga att
Aah
Jag slipper ska, skapa dom här tråkiga ordrarna liksom
Mmh
Jaa, så det gäller få till så där lite jargong de, det brukar va väldigt
effektivt
Mh, mh, mh

Å, har du nåra nåra generella såhär m, ja men generella problem som som
ni brukar stöta på när ni automatiserar tester, finns det nånting där?
Ja, ja de, det är testdata, tillgång till mijlöerna att det sker för mycket
utveckling och förändring i miljön
Mh
Eh eh, ibland har ju man kanske en en, en utvecklingsmiljö, en testmiljö å
en produktionsmiljö, ibland har man fyrlandskap då mä, eh, mellan test
och produktion har man såhära acceptansmijö kan man säga eller det kan
heta mycket. Eh, där kan det oftast vara väldigt bra att köra automation,
men sen är det också hur miljöerna är kopplad med integration mot andra
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Martin:
Patrik:
(00:23:08)
Ej
transkriberad
del
Respondenten:
(00:23:47)

Patrik:
Respondenten:
(00:24:17
Ej
transkriberad
del
Patrik:
(00:26:30)
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
(00:27:13)
Ej
transkriberad
del
Patrik:
(00:28:00)
Respondenten:
Patrik:

Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:

system också, är man bara een, inom ett system exempel bara inom SAP
då är världen betydligt bättre än att du ska synka med nåra andra
Mh
Mh

Om man tittat, typ när masterdatat tycker jag ofta typ ett produkt, kund,
leverantör, priser. Dom olika typer av masterdata kan ju ibland va länkade
till varandra på ett ganska obehagliga sätt, om vi säger så, eh, så att de kan
ju ställa till sånt
Mh
Så just å hacka automation känns ofta som den enkla biten

Men i, i det här fallet är det ju som sagt, handlar det ju om integrationer
mycket å de är tre olika system som ah
Mh
Utbyter mycket data å så, å å å du säger att det gör det ah ganska mera
komplext än å testa inom ett å samma system eller så.
Jaa, lite så är dä ju.
Mh
Å frågan ska ju ifall du ska testa alla tre tillsamman eller två för sig då
liksom
Aah
Dä är ju liksom hur processerna ser ut åå, man vill ju försöka stycka
problemet i mindre delar i början å sen bygga ihop det till nå större
Jaah
Så att man inte, eh, så att de känns mer aptitligt
Mh.
Om man säger så
Mh

Vi ba håller på å kika lite på frågorna här jag tror vi fått svar på nåra av
dom redan ehm
Ah
Men de här med lite med mä test met, metodik å sårå just kring
automatisering förutom själva verktyget å så, äre nått förslag å tänka på
där eller hur tar man fram en metodik kring dä?
Eh, det vi har sett lite att olika leverantörer har väl lite olika tankar hur
man gör
Ah, att man får det mää från leverantörens sida litegrann
Aah
Mh
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Respondenten:

Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:

Patrik:
(00:30:06)
Ej
transkriberad
del
Patrik:
(00:33:40)

Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:

Myck, det är ju liksom hur tycker ni att vi ska jobba? De, å de är en fråga
de ska kunna svara på, hur ska vi jobba på bättr..bästa sätt för att kunna
utnyttja det här verktygets kapacitet liksom
Aah
Eh, för det har ju visats att olika leverantörer har lite olika filosofier på dä
Mh
Det är ju, de finns olika favors man hackar eh, Java eller .net de e ju
påminner ju om varann men inte riktigt lika
Nej
Ah
Mh
Så att de kan ju va liksom hur man ser dä, vissa ehm, ah.
Mh, men dom bör vara vara del av å ta fram de å hjälpa till å utveckla?
Jaa, jag tycker dä å sen å titta
Mh
Vid införande att man kanske gör ett paket mä typ att nån typ av hur man
kommer igång då
Mh
Eh, men då gäller ju också att ha team som e, tillräckligt många personer
så att inte bara är en utan kanske en par tre fyra stycken
Jaa
Å sen att man har en lista eller i alla fall det man gjort klart först å vad
man ska börja jobba mä så att man inte inför nånting, man vet hur det
funkar å sen sen får man inga uppdrag
Nej
Typ
Mh
Så att de de kan va ganska bra att tänka efter lite också så att man inte
rusar och välj någonting som är bra men men som man aldrig kommer till
skott mä
Näää, mh, mh

Jag tror att vi har fått svar på våra frågor, vi har ju diskuterat dä lite, en
fråga vi hade va om om dä va nå speciellt man skulle tänka på vid
automatisering av test när man inte har tillgång till källkod eller om
källkoden är eh, gammal å ostrukturerad. Ehm, om det är nånting speciellt
du tänker på kring dä?
De vi testar då ser vi aldrig källkoden vi utan vi ersätter egentligen ögon,
tangentbord och mus
Jaa, ah så dä
På olika
De kanske är mer aktuellt om man som du prata om i början näre är på låg
nivå på å när man testar vid utveckling inne i koden då å så eller?
Jaa, dedär ligger vid byggservrarna då
Mh, mh
De e ju en helt annan typ, man vill egentligen säkra saker i flera steg då
liksom
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Patrik:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
(00:34:50)
Ej
transkriberad
del

Aah
Så först säkra den här modulen funkar som det är tänkt å sen att den
integrerar med andra moduler som de ä tänkt å sen att de integrerar med
andra system som de ä tänkt
Ah
Man säkrar det som steg för steg bara
Mh
Men sånt är jag helt övertygad att ni har koll på
Mh
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Bilaga 8 – transkribering intervju respondent D
Patrik:

Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Martin:
Respondenten:
Martin:
Respondenten:

Martin:
Respondenten:

Martin:
Respondenten:
Martin:
Respondenten:

Martin:
Respondenten:

Martin:
Patrik:
Martin:
Respondenten:

Martin:
Respondenten:

Sen vet jag inte hur pass anonym vill du vara på dom andra vi intervjua då
har vi skrivit vart man jobbar nånstans i stort sett och lite grann om
bakgrunden men vi har inte använt namnena
Mm
Är det okej eller vill du vara mer anonym än så
Nä de går bra
Mh ah men då kör vi på det
Mh
Jättebra
Kanon, å så vi har ju då ett gäng frågor då som vi har för, förberett här då,
så vi raddar igenom dom då
Japp
Till att börja med då om du om du kan berätta lite kort om din bakgrund
inom test av av informationssystem
Japp, jag eh, sitter, ehm vänta jag ska bara svara på en fråga, precis när jag
skulle börja, eh, Så, nu, eh //borttaget namn// heter jag eh, jobbat med test
professionellt sen 2003, eh och eh, på, har jobbat på telecom bolag och
sen Sogeti Sverige då.
Mh
Ehm. och jag började som funktionell testare, har jobbat eh, med allt
möjligt inom test kan man säga, testdata, testledning, testkoordinering,
utforskad med test, agil test, mycket mycket med agilt agil värdegrund
ehm, och applicerats på test.
Aah
Eehm, och har jobbat på bolag inom telecom å retail å electro eh såhär
kraftindustrin eh och även regulatorisk industri
Alright
Eh så de e min huvudsakliga bakgrund, ehm civilingenjör i botten och eh,
jobbar just nu som testarkitekt, de vill säga jag, man kan säga att jag tar
fram modeller kring test eh för att för att lägga grund för, för sunda samtal
kring hur vi hur vi sätter upp det.
Yes
Och då kan de va sånna saker som att jag pratar väldigt mycket om test
som som en en förmedlare av värdefull information en test som ska ta
fram och presentera beslutsunderlag som ska underlätta utvecklingen de e
de e i princip de jag pratar om hela dagarna.
Okeej
Mh
Yes, å vil, vilka typer av test är främst lämpliga att automatisera?
De, beror på, de beror på eh, om det är ett återkommande
informationsbehov som jag brukar prata om, eh om de är så att jag går till
en utvecklare och säger va e de du va e de du minsta du måste veta varje
gång du trycker på commit. Eh så e de ett antal saker, jag måste veta att
dom här kriterierna är uppfyllda.
Mh
Eh, å då då e de ett par checkar som som som vi vill automatisera som vi
vill så att säga varje gång han trycker på commitknappen så ska dom här
testerna kollas upp. Eh å jag brukar prata om automatiserade test som
accelererad checking. De e egentligen de vi som vi lättast kan kan ge till
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Patrik:
Respondenten:

Patrik:
Martin:
Respondenten:

Patrik:
Respondenten:
Patrik:

Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Martin:

Respondenten:

Martin:
Respondenten:

maskiner som kan kolla eh, saker de e e sånna saker som vi vet eh att en
maskin kan kontrollera åt oss.
Mh
Å de e oftast att, att checka sånna saker som är lättast. Å då tycker jag att
om det är ett återkommande informationsbehov eh, så är det lämpligt att
automatisera och det är oavsett eh kvalitetsattribut som vi kollar å de är
oavsett ehm, testnivåer eller fas tycker jag. Eehm för det är såhär att måste
en känner en utvecklare varje gång jag checkar in min kod så måste jag
veta att svarstiden på det där svaret är viktigt för det är
verksamhetskritiskt, då får vi kolla det då får vi lägga in prestandatest som
kollar det varje gång han trycker på commit så att inte han har förstört det.
Ehm så det beror på riskprofilen.
Mh
Yes, ehm å vidare då hur, hur, hur tycker du att man bör gå tillväga för att
välja ut ett verktyg då för automatisering av test?
Ehh, De e ungefär som samma fråga som va, vad man bör beakta när man
väljer ett ett, ett källkodsversionshanteringsverktyg i utveckling. Eh det
handlar om att det ska fungera i utvecklingens ekosystem av verktyg ehm
och människor och processer. Eh, det ska passa in i kontexten, ehm å
eftersom det inte bara ehm testare som som jag tycker bör använda det här
verktyget så så utan även det ska make sense för utvecklare, så oftast
brukar jag prata om att det viktigaste är att våra verktyg hänger ihop, finns
det nånting i eran eh, introducerade verktygssviter som vi kan använda oss
av så använd det, för det finns oftast integrationer där som funkar bra
naturligt för oss istället för att ta in ett helt nytt verktyg som kom, kommer
från en helt annan kontext
Mh
Eh
Spelar det nån roll då om dä är ee, asså om man redan har utvecklat om
det är ett färdigt system man vill börja testa på kontra att man liksom
börjar tänka på dä redan när man utvecklar ifrån början eller spelar det
ingen roll? Äre bara å kolla på vaa har vi redan för miljö i så fall?
Ja, jag tror man ska börja utforska där, gällande den frågan
Mh
Eh, men sen äre självklart att att hittar man ingenting som funkar ja då då
får man fundera på att ta in nått annat eller eller
Mh
Bygga nått eget
Okej
Eh å om man ser då utifrån att främst testa integrationer igenom till
exempel databasförändringar eh, vad kan man behöva komma å tänka på
då vid automatisering?
Ehm. Där finns de ju rätt mycket som jag skulle kunna använda ehm, rakt
av finns det vissa kravspecer är ju oftast en modell av förväntningar eh,
när de gäller integrationer så finns de oftast rätt mycket dokumenterat men
de är inte alltid som allting stämmer
Mh
Ehm, jag förespråkar oftast att att titta på ehm, att när det handlar om
middle-layer testing eh, att bygga smarta system som kan, som kan
antingen eh, eh, förstärka eller accelerera människans inneboende
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Martin:
Respondenten:

Patrik:
Martin:
Respondenten:

Martin:
Respondenten:

Martin:
Respondenten:

Martin:
Respondenten:
Martin:
Respondenten:

Martin:
Respondenten:

Martin:

förståelseförmåga. De vill säga koppla en en analytics verktyg eh..
motionera integrationsplattformen, ladda ner data i i ett analyticsverktyg å
se till så att en människa tittar över om ser ser okej ut, ehm, man kan få
mycket bra visuella i grafiska uppsättningar av av infrastrukturplattform.
Så en människa kan kan analysera rätt så snabbt och säga att jamen vänta
nu, den där integrationen används inte, är de nå fel eller eller äre som som
så att har vi en dödlig integration här
Mh
Ehm, alternativt koppla på rätt mycket eh, om man behöver ännu mer
styrka eh, machine learning och artificiell intelligens i de hela eh, som gör
att du eh, hjälps de hjälper människan att tänka ännu mer.
Mh
Mh. Och eh, enligt dig då, va vad behöver man tänka på då när man
implementerar då ett testverktyg för automatiseringen då?
Ehm, ja, hygienfaktorer e ju att de de ska ju kunna generera nått typ av
effektiv exekvering av av av tester, de vill säga accelererade checkar som
som kan exekveras on demand eh. å de betyder att att uppsättningen av
testerna ska ska stödjas, de vill säga de ska de ska kunna eh, konfigureras,
sätta upp dina testmiljöer, ditt testdata, å sånna saker men även då köra
exekveringen å sen så vill du eh, också kunna med lätthet få ut dina
resultat.
Mh
Eh om om de bara är ett verktyg som i princip eh, kan stötta exekveringen
så så så blir de de blir bara ett ett styre, du kan inte cykla med det, eh.. de
blir inte inte en fullständig lösning. Så att en en lösning sen ett verktyg
som som i så fall hjälper mig från från ax till limpa, de vill säga från att
informationsbehovet finns till att informationsbehovet e är uppfyllt och
levereras till den som behöver informationen, eh, skulle jag vilja säga är a
och o när de gäller val av verktyg.
Mm, Å å vilka generella problem är det vanligt att man stöter på då vid
automatisering av test?
Att man inte tänker på att de är ett informationsbehov som ska stillas, utan
man tänker att bara vi köper ett ett bra verktyg så kommer de lösa alla
våra problem och hitta alla våra buggar, eh, men inte de e inte de allena
som test handlar om.
Nä. Eh, och just när de kommer då till eh, automatisering av test för äldre
system eller
Mh
System som varit med ett tag, är det någonting speciellt man bör ta hänsyn
till där?
Ja, då finns de ju oftast en teknisk skuld inbyggd i systemet, eh, å de finns
inte kanske dom den dokumentation eller den robusthet i arkitekturen som
som man hade kunnat önska sig
Nej
Å de gör att utvecklar du ena hörnan så kan det slå på på alla andra hörnor
eh, samtidigt, eh, å för å kompensera de så så vänder sig väldigt många
företag mot mot automatisering eh, för att uppnå nån nån känsla av
trygghet
Mhh
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Respondenten: Men, eh, i många fall om man tittar på vad som faktiskt är kritiskt eh, så
så förespråkar jag en annan model å de ee att att checka av de du måste
checka av eh, bygg en mindre testautomationssvit med bara det
väsentligaste, å sen fokusera på att bygga eh, bra avancerade tillförlitliga
system av prober i produktion, så att du hela tiden kan följa vad som
händer i ditt livesystem, eh, å se produktionsmiljön som ett testsystem eh..
å de de funkar för många system om man då inte eh, är styrsystem för
kärnkraftverk, men om det handlar om ett system som som kanske i
många fall kan de vara verksamhetskritiskt men det är oftast kanske ett
flöde av av femton som är verksamhetskritiskt å då får du helt enkelt
fokusera på att testautomatisera den delen men resten kan du kan du
kanske överleva med genom att fokusera på strategin,
produktionsmonitorering och fixa till om de e nånting som blir fel
Martin:
Mh
Patrik:
Mh
Martin:
Ehm.. och hu hur påverkas då möjligheten för just automatisering av
sånna här äldre system eller legacy systems eller vad man nu vill kalla
dom, eh som innehåller ostrukturerad kod med stora metoder som gör
massa saker å sånna här saker, hur hur påverkas liksom möjligheten till att
automatisera sånna system eller tester i sånna system?
Respondenten: Ja, eh, det blir ju komplicerat och och testautomation kan aldrig eh, till
fullo kompensera en en dålig arkitektur eller design som jag säger
Martin:
Mh
Patrik:
Mh
Respondenten: Du kommer bygga in en en falsk trygghet, eh, du kommer bygger du stora
testautomationssviter så kommer du lära systemet att de är de som är de
viktiga eh, men de kommer dyka upp bubbla upp problem runt om kring
dom här upptrampade stigarna hela tiden, eh, å de de gör att du måste
lägga mer och mer tid å fokus och resurser på att att bygga din
testautomationssvit och och underhålla den, eh.. vilket gör att det blir i
princip en en reverse engineering på på krav på kravmodellen
Martin:
Mh
Respondenten: Ehm, de de blir en en stor en stor risk att de här blir en en resursätande
mekanism, testautomation
Martin:
Mh
Respondenten: Eh, när man i stället hade velat lägga resurserna på på refaktorering, eh..
uppstädning av av gamla eh, designmodeller som som hade behövts mås
mås bra av att faktiskt göra små förändringar till det bättre hela tiden och
och monitorera produktion i stället
Patrik:
Mh, mh, nu pratar vi eh, just kring koden å så jag tänker på nån typ av
guitestverktyg å såhära, hur ser du på på dom å liksom möjlighet att
använda sånna istället då?
Respondenten: Ja, eh, å där pratar man i så fall eh.. för att att stötta en, asså där är man
inne på vem är bäst på att att ta in och eh, se om de är nånting som e e, fel,
med ett användargränssnitt
Patrik:
Mh
Respondenten: Eh, och där e ju en människa fenomenal eh, när de handlar om att se
tendenser till att de kan va nånting som e snett, eh, maskiner är inte riktigt
lika snabba på de
Patrik:
Nää
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Respondenten: De är inte omöjligt att bygga smarta maskiner som kan göra analyser av
ett ett användargränssnitt å titta på eh, hur de är uppbyggt och element i de
istället för att leta pixel för pixel men men
Patrik:
Nej
Respondenten: De de kostar rätt mycket, det kostar rätt mycket att utveckla sånna system
Patrik:
Mh
Respondenten: Eh, så jag sku, då brukar jag, de beror på kontexten självklart eh, i som
allt, men jag brukar förespråka en en approach där man tittar på hur kan vi
eh, hur kan vi hjälpa en mänsklig testare att att förstärka dess dess
möjlighet till att utforska systemet så snabbt som möjligt
Patrik:
Mh
Respondenten: Eh, bygg motorer som gör att den, de kan vara en demoslinga av systemet
som som en maskin kör men att en människa sitter å tittar å ser om de är
nånting som som är konstigt nånstans, eh, de går oftast fortare än än att en
människa ska programmera en maskin till att kontrollera ”att den där rutan
var där och den texten stod i de fönstret”
Patrik:
Aah
Respondenten: Å sånna saker
Patrik:
Okej
Martin:
Yes, å om vi går in då lite på testdatastyrd test, eh, hu hur fungerar de och
är de någonting speciellt man bör tänka på när de kommer till den biten?
Respondenten: Eh, hu, hur menar du testdatastyrd test?
Patrik:
Jaa, asså vi pratade om att man har olika testdata å beroende på vilken
testdata så ska liksom automatiseringen fungera på olika sätt och göra
olika saker å att man inte behöver skapa ny manuell testdata hela tiden
utan att
Respondenten: Nej
Patrik:
Man på nått sätt kan automatisera den processen också delvis
Respondenten: Mh, eh, å de e de e bra, å de är ju nånting som som patchar modellbaserad
testautomation å å sånna saker att du du styr med inputten styr styr vad
som vad som bör komma ut på andra sidan. Eh, och det de är ett smart sätt
att bygga upp det på om man har sånna typer av system.
Patrik:
Mh
Martin:
Mh, ehm och avslutningsvis där då har du några förslag på på nån färdig
testmetodik att använda vid automatisering eller några förslag på
tillvägagångssätt när man ska automatisera test?
Respondenten: Naeeej, ehm, faktum är att jag jag håller på å jobba just nu på en en
liknande sån metodik men jag tror att väldigt mycket i branschen just nu
pratar om, säger man testautomation så ser man framför sig ett system eh,
som som genererar input till till ett testobjekt eh, och iakttar resultatet
Martin:
Mh
Respondenten: Eh, men jag jag ser testautomation som nånting större, jag ser det som hur
vi använder maskiner för att stilla ett informationsbehov, eh, å och då
betyder de att de inte är bara sånna system som som ingår i det här
konceptet utan det handlar om system som kan eh, analysera stora
mängder data eh, system som kan som business intelligence
analyticsplattformar, eh, som kan presentera en dashboard för en
utvecklare där man ser va förändringen var när den introducerades, eh, hur
den påverkade produktion, eh, kundrecensioner och produktionsincidenter
och monitoreringsmekanismer för hur hur produktion mår å sånna här
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besluts beslutsfattande dashboards ehm.. kan också vara testautomation,
hur man samlar datakällor från från många platser eh eh å samlar i en vy
Mh
Eh, kan också va testautomation, eh.. eftersom då då applicerar man
business intelligence å analytics metodiker, fast på test, eh, så att å de här
är relativt nya tankar å idéer och koncept så det finns nog ingenting
befintlig metodik kring kring detta just nu, men jag håller på å å pusslar
ihop nått
Mh
Alright
Eh, äre nånting som vi inte har pratat om nu eller nånting som du tycker vi
borde ha frågat kring automatisering av test nånting som du tänker dehär
är viktigt å ha i åtanke eller speciellt sådär?
Nej, de viktigaste å de jag återkommer till alltid är vilket typ
informationsbehov försöker du stilla.
Ja, ja
Mh
Eh.. å de är grundfrågan, vem behöver veta vad för att ta viktigt beslut
Mh
Å om de är ett återkommande informationsbehov eh, som vi behöver veta
om och om igen, eh, ett sätt att stilla det informationsbehovet e genom
testautomation, ett annat sätt att stilla den känslan av otrygghet är att göra
en en omfaktorering av av din arkitektur
Aah
För att testautomation är ju oftast en, de e som att ta två Alvedon och ring
mig om de blir värre ordinering av en läkare,
Mh
Eh.. de behöver ju inte gå till botten av var de varför du faktiskt mår
dåligt, eh, ofta använder man det som ett bandage bara eh, utan att göra
rent såret
Mh, mh
Eh.. de e också nånting som återkommande inställningen
Mh, mh, nej men dåså, eh, de vi hade en fråga kring om de är nånting
speciellt me med sånna hära batch-körningar när man skyfflar data mellan
system å så, hur kan kan de påverka automatiseringsmöjligheterna eller
nånting speciellt man bör tänka på?
De kan de absolut göra, eh, jag satt å var testledare i ett system i ett
systemlandskap, eh, för nåra år sen där där eh, jag insåg de att de var en
kundorder en produktion, en en kund som ville ha en en order lagt eh, på
en beställning å den ordern eh, skulle leva i tre, fyra, fem olika system
samtidigt å så tänkte jag men men då då borde de väl amen de sker en
ändring i i en av systemen på den här ordern eh så så sker förs den ordern
eller den förändringen över till dom andra systemen och uppdaterar de
andra ordrarna eh.. just då ändringen sker, men nej det skedde genom
batchar, å de gör att ordern kunde va i väldigt konstiga tillstånd
Ahh
Hela tiden, i alla dom här systemen, eh, å självklart då öppnade ju upp en
frågeställning på hur många sätt, å då blire kombinatorisk fråga, på hur
många sätt kan den här ordern bli fel på eh, i alla dom här systemen om
man ändrar på alla dom här alla dom här mekanismerna ändras i ordern på
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olika system och sen körs alla batchar ehm, å de är självklart att en sån en
sån eh, en sån situation är ju en testteknisk messy eh, härsmälta
Mh
Eh å de kan de e typ en sån sak som, ja de här kan vi den här komp, den
här designbristen kan vi kompensera med svulstiga testautomationssviter,
eh. Men jag förordar oftast att vi gör en omfaktorering på hur arkitekturen
funkar
Okej
Om vi gör så att en en order kan alltid leva på ett sätt i ett system
samtidigt för att de systemet äger den ordern eller att om en förändring
sker i ett på en order i ett system så förs den förändringen direkt över till
de andra systemen
Mh
Eh, å på samma sätt, en annan eh, situation som jag upplevde var att vi
fick ett testuppdrag, dom hade gjort ett förändring i en printfunktion i ett
patientjournalsystem
Mh
Å då började vi testa det här å insåg att, men vänta nu, printfunktionen ser
annorlunda ut beroende på var i systemet du trycker på printknappen, eh,
å de föranledde till frågan, är de flera olika typer av implementationer av
utskriftsvyn, eh, å de visade sig att ja, det finns sju stycken olika
printoutfunktioner då i det här systemet
Jaa
Så sa jag att okej, alternativet e, å de här är ju precis samma modell kring
testautomation, om om en förändring görs i en av dom här
utskriftsmodulerna så måste vi testa alla sju
Mh
Men, om vi gör en omfaktorering av systemet å vi gör så att all, på alla
ställen i systemet som de finns en utskriftsknapp bara kallar på en
utskriftsvy å att vi vet att det bara finns en utskriftsvy i hela systemet, då
behöver vi ju bara testa den
Mh
Å på samma sätt, hade det funnits då 70 000 olika typer av
implementationer av skrivutvyn, ja då hade vi fått bygga en
testautomationssvit för att kompensera för den tekniska skulden
Jaa
Men istället så gjorde vi om systemet så att det finns bara en utskriftsvy
som alla ställen åberopade
Mh
Å då kunde vi fortsätta att testa det här systemet manuellt, eh, med dom
resurser som vi hade
Mh
Å de är samma metodik som man oftast jobbar på, antingen så så bygger
man ett svulstigt testautomationssvit för att kompensera för dålig
arkitektur och design eh, eller så gör man en förändring på arkitektur och
design.
Aah
Eh, å samma sak gäller de batchjobb, batchjobb är en en en dålig design
Mh
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Respondenten: Å de går att de går att kompensera med testautomation men de är inte va
jag skulle förorda i första hand, eh, men har man tagit det valet att ”Nej
men det är batchjobb vi kör på, för vi känner oss otrygga”, eh, ah då får
man titta på testautomationskompensation för det då.
Patrik:
Mh, mh, yes, nej men då tycker jag att vi har fått jättebra svar på våra
frågor så jag stoppar inspelningen där.
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Bilaga 9 – transkribering intervju respondent E
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Respondenten:
Martin:
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Martin:
Respondenten:

Så till å börja med då så får du gärna berätta lite kort om din bakgrund
inom test av informationssystem.
Mmm, Jo jag läste datorteknik i Linköping, eh, börja där 99 och blev klar
2004. Eh, och gjorde en kurs på utbildningen som, eh byggde på att
simulera ett riktigt utvecklingsprojekt och där råkade jag få rollen som
testansvarig. Så det var så jag liksom fick första kontakten med test. Å sen
använde jag det som ett argument när jag skulle söka jobb å det var nån
eh, testtjänst på Ericsson som blev tillgänglig så. Då, då kom jag in tack
vare det tror jag lite gran, att jag hade nån form av kontakt med test där så.
Mmm
Jag började 2004 på Ericsson med systemtester av GSM-system. Och, och
i en så här klassisk vattenfallsmiljö och gick sen vidare till Motorola som
jobba med å utveckla digitalboxar några år senare. Och där jobba jag med,
där gled jag in lite mer på att ehm, just på att bygga testapplikationer till
testgruppen som var där och även testautomatisering. Så jag
implementerade, utvecklade, hjälpte till att utveckla ett ramverk där i
Python å skrev även en del tester då.
Mmm
Så det var den första stora kontakten med testautomatisering.
All right.
Mmm, sen jobbade jag på Axis nere i Lund några år som, mer som
testledare på lite mer, lite mer eh ja testare och testledare så det blev inte
så mycket automatisering. Jag var inblandad lite i diskussioner runt om
inför automatisering och satt med i nån slags strategisk grupp och sådär
Mmm
Men inte så mycket hands on där.
Okej
Sen flyttade jag upp till och började på Konsultbolag1 och där hade jag,
har jag haft mycket automatiseringsroller så att jag har suttit på
pensionsbolag å jobbat med automatiserade tester på en
integrationsplattform och jag har tagit fram ett ny, ny
automatiseringslösning på en bank, på ett system som dom hade infört
där.
Mmm
Och suttit på Spotify å jobbat med, som testautomatiserings-coach ett tag
där.
All right
Mmm. Så det var väl en snabb genomgång.
Jaa, kanon. Öhm, å om man säger vilka typer av test är främst lämpliga
enligt dig att automatisera?
Öh, ja jag tycker väl att det som många säger alltså dom, dom tester som
är väldigt repetitiva, som är lätta att replikera liksom som inte kräver så
mycket mänskligt omdöme om man säger så.
Mmm
Öh, är ju lämpliga kandidater för att dom ofta kan va lätta att göra så att
säga. Öh, så det är ju en aspekt på det. Men sen även är det tester man
behöver köra väldigt ofta och vill ha snabb återkoppling på så är dom ju
lämpliga ur den aspekten också att dom ger mer värde liksom. Så man får
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ju titta både på vad som är lättast att göra och vad som ger mest värde
tillbaka.
Mmm
Eh och där kommer det ju inte mycket såhär hur automatiserbart är
systemet som du vill bygga tester mot. Finns det tydliga gränssnitt å eh
om man tittar på webbutveckling finns det tydliga ID:n på allting som inte
ändras och så vidare. Det är mycket sånt där man behöver väga in också
så man inte försöker automatisera nåt som rör på sig för mycket liksom
eller är väldigt svårt å, å verifiera
Mmm
Och kontrollera
Mmm
Mmm, sen kan man ju, sen kan man ju om man tittar lite utanför frågan
tycker jag också att man, man ställer ju ofta frågan vilka tester är lämpliga
att automatisera men man kan ju också vända på den och tänka att nu har
vi automatisering här vad kan vi göra för coola grejer som vi inte kunde
testa förut liksom.
Ja
Så man har ju också möjlighet att testa, öh större mängder av saker
liksom. Du kan kötta igenom //skrattar// med brute force massor med
olika saker å du kan göra saker som en människa inte klarar av liksom.
Mmm
Lasta system och så vidare. Så, så den aspekten har man ju också.
Mmm
Precis. Ehm och när det kommer då till att välja ut ett testverktyg för
automatisering hur tycker du att man bör gå tillväga?
Ja, man måste ju på nått sätt titta på, det finns ju väldigt många aspekter
här skulle jag säga. Du har ju dels då, ehm vilka, vad är, man måste ju
första titta på vad är syftet, vad är det vi vill åstadkomma här liksom. Det,
det måste ju känner jag ligger till grund för många beslut sen då. Å när
man väl har klart för sig varför man vill göra det här, då, då kan man ju
titta på vilka nivåer vill vi testautomatera på. Är det liksom GUIautomatisering vi vill göra eller vill vi eh, göra mer unit-tester eller vill vi
göra på nån slags tjänstenivå.
Mmm
Å det styr ju också då, ofta vill man göra lite av varje liksom.
Mmm
Mmm
Eh å finns det då, och då är frågan finns det verktyg som, ofta måste man
ha flera olika verktyg då om man tänker sig en helhets, ett helhetsgrepp på
det.
Aa
Ehm men det beror ju på ibland kanske man bara vill göra nån enkel eh,
smoke-test-svit med GUI-tester och då, då får man kanske utgå från det
läget då och då, och då finns det ju massor med andra parametrar som jag
ser att, till exempel så kanske man vill kunna integrera med många
befintliga system runt omkring.
Mmm
Öh, till exempel integrera med nå bugghanteringsvertyg eller du kanske
vill ha en sån här pipeline med byggserver å rapportgenerering å allt sånt
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så. Så man får ju titta på hur pass bra verktyget är på sånna saker så man
inte låser in sig i nånting som man inte kan koppla ihop med resten. Eh,
sen har vi också det här frågan med vill man betala för nånting och få bra
support eller vill man bygga upp det själv från grunden eller vill man ta ett
open source-verktyg.
Mmm
Mmm
Det har ju liksom sina för och nackdelar då. Tar man open source så, så
får man ju en del kontroll i och med att man kan göra egna ändringar men
man får ju samtidigt inte så bra support kanske
Nej
På produkten. Det kan ju variera väldigt mycket i alla fall från projekt till
projekt där.
Mmm, precis.
Och så finns det ju även kompetensaspekten att vilken kompetens finns
idag och vilken kompetens behövs för att kunna använda dom här
verktygen.
Mmm
Det kanske är jättesvår kompetens, man kanske hittar nåt som man
behöver utveckla i nått visst programmeringsspråk och det är jättesvårt å
få tag på sånna utvecklare så, då kan ju saker falla bort av den
anledningen.
Ja
Mmm. Osså finns det lite andra aspekter som jag ser också om man vill
jobba med till exempel BDD eller ATTD som det heter. Är ni bekanta
med dom begreppen eller?
Nej
Neej
Det är ju då behaviour driven development eller acceptance test driven
development, det jobbar man mycket med i agila sammanhang att man
egentligen sätter sig och definierar dom automatiska testerna först.
Mmm
Å säger att det är det här som ska funka till slut. När dom här går igenom
då har vi liksom nått vårt mål på nått sätt. Så det, då skriver man ofta dom
i lite mer eh, läsbar, mänskligt läsbar text då och sen görs det om till
automatiska tester under huven då.
Okej. Det låter ju lite som, det vi har läst om är ju bland annat test-driven
development att man skapar testerna för, före och så men då är det mera
på enhetsnivå så det kanske, är det en annan nivå då?
Precis, det här är på lite mer affärsnivå eller vad man ska säga.
Användarnivå, man säger till exempel som användare vill jag kunna logga
in med rätt lösenord och sen få se min sida eller asså typ sånna saker.
Aa, okej.
Och det används mycket som ett såhär, för att alla ska ha samma bild av
vad det är man utvecklar
Mmm
Som ett dialogverktyg eller vad man ska säga.
Okej
Men det ger ju också med sig att man får automatiska tester. Det är ganska
hett skulle jag säga att det är många som pratar om det.
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Martin:
Mmm
Respondenten: Men jag har inte sett så många som har sagt att det här går jättebra för oss
och det här har vi hållt på mycket med men det är ju nånting man kan
väga in när man, om man ska ta in en sån här lösning att, ja är det här
nånting vi vill jobba med och passar det oss liksom.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Mmm
Martin:
Mmm, yes. Och om man då utgår ifrån att främst testa integrationer
genom till exempel databasförändringar vad, vad kan man komma att
behöva tänka på då vid automatisering?
Respondenten: Vad sa du nu, data, du har nån slags integrationsplattform eller nånting
kopplat till databasen så att säga.
Martin:
Ja, om du, precis om du testar integrationerna då mellan, mellan olika
system genom att läsa av förändringar i databasen, i databasen om man
säger då.
Respondenten: Mmm, nu ska vi se, läsa av förändringar i databasen menar du att man på
ett sätt inte vet vad som ändras i databasen och vill hålla koll på det eller
Patrik:
Det är väl alltså, som dom hära systemena som vi tittar nu på dom tre dom
har ju ganska mycket integrationer och mycket av dom sker genom att
dom ändrar i samma databas eller i varandras databaser
Respondenten: Mmm
Patrik:
och då kanske till exempel vill, eh jämföra öh efter, nu ska det ha hänt
nånting i den här tabellen eller så.
Respondenten: Mmm
Patrik:
Så att ja den typen av test och automatisering av den liksom är det nåt
speciellt man behöver, ska tänka på kring det eller är det, hur är den
möjligheten att automatisera nånting sånt?
Respondenten: Ja, finns det en liksom tydlig, databaser har ju ofta väldefinierade
gränssnitt som lämpar sig för automatisering skulle jag säga så att det
känns ju som en, en bra nivå att automatisera på.
Patrik:
Okej
Respondenten: Absolut, att man kan jämföra, man kan hämta upp med SQL-querys till
exempel hämta upp saker då å jämföra eh.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Och så vidare.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Jag ska försöka tänka på är det nåt specifikt i det som man kan tänka på,
skulle va nåt speciellt, asså nu nåt som ofta blir problem är ju testdatabiten.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Att, att på nåt sätt kunna ha tillförlitligt testdata. Jag vet inte om det är
applicerbart på, i ert sammanhang som ni jobbar i men det är ganska
vanligt annars när man, just med data-biten att testdata ändras i, i
testmiljöerna å man har liksom inte kontroll på, på datat å svårt att få tag
på rätt typ av data liksom.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Så att ofta kanske man inte, när man går in och ska göra en sån insats då
kanske man ofta inte tänker på den biten man kanske fokuserar väldigt
mycket på hur dom automatiska testerna ska funka, hur dom ska integrera
och så men man kanske missar det här med att hur ska vi liksom få fram
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tillförlitligt data. Och vill vi skapa det on the fly eller vill vi hämta det
nånstans ifrån och så vidare.
Mmm
Aa
Så det är väl nåt jag skulle kunna tänka spontant sådär.
Mmm mmm
Är viktigt i dom fallen.
Sen när man använder mycket så kallade batch-körningar då, eh i dom här
integrationerna i skyfflandet av data. Är det, hur påverkar det
automatiseringsmöjligheterna? Och vad bör man tänka på där?
Ja är, är det så att man kan trigga batch-körningarna från
automatiseringsramverket eller är det så att dom händer i givna tidpunkter
på dygnet. Öhm det, det är ju en fråga då. Eh, händer dom bara vid givna
tidpunkter och man inte har nån kontroll på det då får man ju väldigt långa
återkopplingstider.
Ja
Om man måste vänta på, gör nånting osså måste man vänta till klockan
tolv på natten innan du vet om det funkade eller inte liksom.
Aa
Öh, det kan ju ställa till det lite, det försvårar ju automatiseringen skulle
jag säga.
Mmm
Eh, sen kan det ju va så att man kanske har kontroll och kan trigga dom
här batch-körningarna från ramverket men det kan ju ändå va så att dom
tar tid att köra igenom.
Mmm
Så det kan ju, även där kan det ju påverka återkopplingstiden å just
återkopplingstiden är ju nånting man gärna håller ner inom
automatisering. För det ofta där värdet finns att du kan snabbt få
återkoppling på ändringar om dom funkade eller inte.
Aa aa
Och, öh har du nånting speciellt som man borde tänka på eller nånting
man borde ta extra hänsyn till när man ska till och implementera ett
testverktyg för automatisering?
Öhm, ja det jag tänker på som har funkat bra för mig det är att man eh,
återigen förstår syftet varför man gör det här så man vet liksom va man
siktar på.
Mmm
Eh, att man inte tar för stort grepp från början utan att man liksom
försöker göra en liten pilot och utvärderar ganska snabbt. Blev det här bra,
fick vi nåt värde av det är liksom. Vilka, vilka problem sprang vi på, för
man stöter ju alltid på massa med okända faktorer som man inte tänkte på
från början liksom.
Aa
Mmm
Så att istället liksom för att bygga lager för lager och bygga nåt jättestort
att man snabbt försöker komma igenom hela kedjan från, eh så att man
har ett färdigt test eller nåra färdiga test som, som funkar att kör igenom
hela vägen så att säga.
Jaa
58

Respondenten: Det skulle jag säga.
Martin:
Mmm
Respondenten: Och sen också att man fokuserar, det som många missar att fokusera på
tycker jag är liksom att det samarbetet med utvecklarna av systemet för att
få det så automatiserbart som möjligt liksom.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Det är ju jättesvårt att automatisera mot ett system som, om utvecklarna
inte vet om automatiseringen eller att dom inte känner till beroendena
dom har där. För då, då kanske dom bara ändrar saker å flyttar saker å
byter ID:n eller ja
Patrik:
Aa
Respondenten: Så det som är bra om man kan, om kan jobba tillsammans med
utvecklarna för att ha bra och tydliga gränssnitt för att kunna kontrollera
systemet och observera systemet.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Så är ju det värt massor liksom.
Martin:
Mmm
Respondenten: Mmm. Å sen behöver man ju också tänka på det långsiktiga såhär, hur
mycket, det här med att det kommer kosta i underhåll, att nån kommer
behöva följa upp resultaten hela tiden. Nån kommer behöva laga tester
som går sönder och så vidare.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Det är ju lätt att man glömmer från början å det kan ju komma som en
såhär jobbig överraskning sen då
Patrik:
Aa
Respondenten: Att det var inte klart där utan nu fortsätter det och det kommer fortsätta
kosta pengar liksom.
Patrik:
Mmm
Martin:
Mmm. Öhm, och det var ju då nästa fråga vilka problem som är vanligt att
man stöter på vid automatisering av test och då kanske då det är ett av
problemen då bland annat eller?
Respondenten: Ja precis att man inte har tagit höjd för underhållet ja.
Martin:
Aa
Respondenten: Å det kan ju bli olika dyrt, om man har en applikation som ändras för
mycket som är för, för omogen så då kanske det inte va värt å
automatisera den än då kanske man skulle ha väntat tills den stabiliserade
sig då.
Martin:
Mmm
Patrik:
Mmm
Respondenten: Till exempel. Eh, men andra klassiska saker som jag har stött på det är
tester som är skakiga. Som kanske ger olika resultat, asså samma kodbas
ger olika resultat vid olika körningar på grund av att man har då skakigt
nätverk eller långa time out eller asså, fast time out tider som är för korta
eller ja det finns, det finns många orsaker till varför dom kan va skakiga
men det är också ett vanligt problem liksom. Å speciellt när man
automatiserar på, på högre nivåer som på GUI eller end-to-end nivå
liksom.
Patrik:
Aa
Martin:
Mmm
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Respondenten: Eh, sen är det väl vanligt att man, nån har implementerat massa med tester
men dom är lite dåligt dokumenterade å beskrivna så, så till slut så sitter
man där och så har nån slutat och så. Till slut sitter man där me en
automatiserings-svit som kör igenom som man inte vet va den gör
faktiskt.
Patrik:
Aa
Respondenten: Det är problem som kan uppstå över tid att man inte har koll på täckning å
om nåt test failar så vet man inte om det var allvarligt eller om det inte
spelar nån roll liksom.
Martin:
Mmm
Respondenten: Eh, och en sista grej jag kan tänka på är också att det blir lång
återkopplingstid. Lite som vi var inne där på med batch-jobben att man
bygger ut testsviterna mer å mer, det tar längre och längre tid å det blir
mindre och mindre värt, värde tillbaka liksom för man får vänta för länge
då innan man får återkoppling på ändringarna.
Martin:
Mmm. Öh och vidare sen då är det nånting speciellt som, som du känner
till som man kan behöva ta hänsyn till när man ska automatisera tester av
just som vi nämnde innan då äldre system eller system innehållande
väldigt ostrukturerad arkitektur å kodstruktur om man säger?
Respondenten: Ja, precis. Där tror jag man behöver undersöka litegrann såhär, dels hur
ofta sker ändringar i det här systemet
Martin:
Mmm
Respondenten: Är det nåt som, finns det liksom utvecklare som jobbar aktivt med det
eller är det bara nåt som ligger där å inte ändras så mycket. För det kan ju
styra hur många, hur mycket test, hur mycket risk man ser att man
behöver täcka så att säga.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Öhm, å även där så behöver man kanske se till att det finns nån som kan
jobba lite med testbarheten och det, det där är väl en, ofta är det en
jättestor kodbas så man kan liksom inte, det är svårt å ta ett helhetsgrepp
och göra allting på en gång. Man kanske får steg för steg försöka förbättra
testbarheten i det här systemet förmodligen är det här gamla systemet inte
skrivet utifrån att det ska va så lätt å automatisera.
Martin:
Nej
Respondenten: Men att man lägger mycket av fokuset där och inte bara på att försöka
anpassa automatiseringslösningen efter hur systemet funkar. Om det är
möjligt.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Men även där kan man ju till exempel då fundera på vad är man vill
åstadkomma. Man kanske bara vill ha en liten smoke-testsvit som man
kan köra först innan man börjar testa mer ordentligt så att säga bara för å
få en snabb återkoppling på att verkar det funka i nån slags grundläggande
läge alla fall.
Patrik:
Aa
Respondenten: Å kanske inte ta för stort grepp från början liksom.
Martin:
Mmm
Patrik:
Du nämnde det här med testdatastyrd test tidigare eh, vad har du för
erfarenheter kring det å är det, hur funkar det liksom generellt och är det
nåt man behöver tänka på om man vill använda sig av testdatastyrd test?
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Respondenten: Eh, aa precis jag prata lite grann om det här problem att hitta testdata å
skapa det å så vidare.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Det finns ju lite olika, det som jag tänker på när jag säger, när jag hör
testdatastyrd det är lite grann att man har liksom testdatat utbrutet ur
testlogiken.
Patrik:
Aa
Respondenten: Man har liksom testdatat i en separat, till exempel ett Excel-ark eller i en
databas eller i nån, nån vanlig textfil eller nånting.
Patrik
Aa
Respondenten: Å den matar sen i sin tur då testlogiken med olika scenarion så att säga.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Det är väl så jag tänker på testdatastyrd.
Patrik:
Aa men precis det är väl det vi menar det också egentligen att, att just som
du säger kunna separera, kunna separera det.
Respondenten: Mmm
Patrik:
Och är det nåt speciellt man behöver tänka på då om man vill, om man
vill jobba på det sättet med automatiseringen?
Respondenten: Om vi säger jag har ju implementerat det när jag tog fram ett nytt, jag
tyckte det var väldigt bra för att eh, om man vill byta ut ett ramverk i
framtiden så behöver man inte sitta å, å liksom plocka ut allt testdata från
testerna igen så att jag såg ju stora vinster med att göra så. Å likadan jag,
det var på ett ställe där testdatat ofta rörde på sig och man behövde byta ut
det å då var det lättare att byta ut det i en Excel-fil än att gå in och skriv,
liksom att det fanns hårdkodat i kod överallt så att säga.
Patrik:
Aa aa
Martin:
Mmm
Respondenten: Så jag såg ju stora fördelar med det så det gjorde jag.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Men om det är nåt speciellt man behöver tänka på. Ja då kan vi ju koppla
tillbaka till det här problematiken med vad ska det här datat komma ifrån
liksom. Det finns ju, vad ska man säga, design patterns för automatisering
där man har, man har en del som är en testdata-tjänst som levererar
testdata on the fly till, till testet liksom. Så testet kan fråga efter, jag vill
ha en kund som har dom här och dom här liksom parametrarna satta.
Patrik:
Okej
Respondenten: Å då får man den, då får testet den serverat så att säga.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Det kan ju va ganska trevligt. En sån implementation har jag aldrig gjort
men jag kan tänka mig att det är väldigt användbart för då har man liksom
separerat dataproblemet från, från logiken.
Patrik:
Mmm
Martin:
Mmm
Patrik:
Ja, det lät ju väldigt, det låter väldigt vettigt å eventuellt kanske man kan
använda den tjänsten då för öh olika system om man använder samma
testdata för å testa olika system eller så.
Respondenten: Ja precis. Ja visst och det kan komma till användning även för dom som
sitter och testar manuellt så att säga. Så att det kan ju va en stor vinst för
ett företag att om man lyckas implementera en sån.
Patrik:
Mmm mmm
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Respondenten: För då får man ju, då får man ju inte, jag menar om du har testdata i
Excel-ark så blir det ju ändå statiskt på nåt sätt också.
Patrik:
Aa
Respondenten: Eh så att det här är ju liksom ett steg längre att liksom, det blir mer
dynamiskt å, å du inte behöver jobba lika mycket med underhåll
förhoppningsvis i längden då.
Patrik:
Mmm mmm
Respondenten: Mmm. Jag kan försöka kolla upp, det finns ett namn på det där, vad ska
man kalla strukturen. Jag har sett en video som beskrev det där nyligen så
jag kan försöka hitta den.
Patrik:
Aa mm
Respondenten: Då kan jag skicka länken till er.
Martin:
Mmm
Respondenten: Jag kommer inte ihåg på rak arm vad det heter.
Patrik:
Nej
Martin:
Öh, och vidare då om vi kommer till testmetodik, ehm har du nå förslag
på nån färdig testmetodik som man skulle kunna använda vid
automatisering eller förslag på tillvägagångssätt?
Respondenten: Hmm, vad menar, har ni några exempel på vad ni menar med
testmetodik? Bara så jag förstår
Patrik:
Det är väl lite, lite övergripande hur ska man tänka, hur ska man använda
sig av automatiseringsmöjligheterna inte bara det tekniska utan hur ska
man jobba och hur ska man tänka kring automatisering.
Respondenten: Lite strategiskt sådär kanske.
Patrik:
Ja men precis
Respondenten: Ja, ehm ja det är väl det som jag har tjatat om några gånger det här med å,
innan man börjar i alla fall försöka förstå varför man automatiserar. Det
kan va för att få snabbare återkoppling, kunna släppa releaser oftare. Det
kan ju va för att du vill ta bort lite tråkiga moment för testarna å liksom
låta testarna fokusera på mer, eh givande liksom, eh mänskligt lämpliga
uppgifter.
Patrik:
Aa
Respondenten: Så det finns, det finns en, en mängd skäl till varför man vill automatisera
så det, att göra det klart för sig tror jag är väldigt bra.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Ehm, och sen också att inte fastna i det här att bara automatisera på GUInivå eller end-to-end-nivå. Det är ju många som börjar där liksom. Ofta
kan det ju nästan va mer liksom enklare att börja underifrån på en lägre
nivå.
Patrik:
Aa
Respondenten: För det är mindre komplext liksom.
Patrik:
Aa
Respondenten: Mmm. Så det kan också va en, en sak som är värd å tänka på.
Patrik:
Mmm
Respondenten: Mmm. Å annars är, pro, prova små, små piloter och utvärdera ofta liksom.
Att inte låsa in sig och bara köra på med, me blicken i backen liksom
framåt.
Patrik:
Nej
Martin:
Mmm. Ja det var väl egentligen dom frågorna vi hade och sen
avslutningsvis så tänkte vi att om det är nånting som du anser att vi inte
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Respondenten:

Martin:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:

Patrik:
Martin:
Respondenten:
Patrik:
Respondenten:
Patrik:
Martin:
Respondenten:
Patrik:

har tagit upp som du kanske tyckte att det, det är viktigt så det borde dom
ha tagit upp eller något som kan vara värt att tänka på.
Jaa, jag ska fundera lite snabbt om det är nånting. Eh, nja det är väl det
här, asså en grej som man pratar ganska mycket om nu också det är att
automatisering blir ju lätt en helt separat aktivitet från testningen som
pågår.
Mmm
Och där kan man ju se också mycket vinster med att mycket av det man
gör i automatiseringsarbetet kan ju va till nytta i testarbetet.
Aa
Ofta tänker man ju att man ska automatisera å skapa tester som är helt self
contained eller vad man ska säga som gör allting från start till slut och sen
levererar ett pass eller fail. Men ibland kan det ju va jättevärdefullt, för
ibland kanske du har testare som sitter å, å ska trycka igenom massa med
flöden hundra gånger för å skapa upp å preppa bara liksom sina tester å då
kanske du kan bygga automatisering som, som tar bort massor sånt arbete.
Som egentligen inte då är färdiga tester utan mer bara hjälpskript liksom
som testerna kan använda sig av.
Ja
Mmm
Så det finns ju mycket värde att genom, genom att samarbeta med dom
som jobbar med testautomatisering och dom som testar.
Mmm
Så det är väl en aspekt man lätt tappar bort liksom.
Aa
Mmm
Mmm. Det är väl det jag kan komma på såhär spontant.
Ja men dåså då har inte vi några fler frågor så då stoppar jag inspelningen
nu till å börja med.
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Bilaga 10 – komplettering respondent B e-post
Hej //borttaget namn//,
Jag och Patrik har gått igenom den intervjun som vi hade med dig och har nu
börjat analysera det vi pratade om. Det har dock kommit upp en del
följdfrågor som du väldigt gärna får svara på om du har tid och kan :)
Bifogat så finns en sammanfattning utav intervjun vi hade med dig så du får
även där gärna läsa igenom och se ifall det vi skrivit stämmer eller om
någonting är helt galet. Vi har försökt att sammafatta och korta ner det vi
pratade om vad systemen gör, men ser du något väsentligt som vi missat?
Detta är självklart ifall du har tid och lust så klart.
Följande frågor har dykt upp under sammaställningen av det vi pratade
om:
* När började Stora Enso Skog först använda E-skog, SCOOP och eventuellt
VSOP? Hur många år sedan?
//borttaget namn// på CGI beskrev kodstrukturen och designen i VSOP som
"gammal", han menade på att metoderna innehöll massa rader kod och att
varje enskild metod gjorde väldigt många saker, samt att designen i VSOP,
men också generellt i system som varit med ett bra tag blir mer av
"spagettistruktur". Vilket försvårar möjligheten till att automatisera
tester, i synnerhet enhetstester.
* Är det här någonting som du känner igen när det kommer till SCOOP och eskog? Hur ser designen och kodstrukturen ut i de systemen?
Mvh Martin & Patrik

Svar:
Scoop började användas 2005
eSkog började användas 2009
VSOP började användas 2011
Ett litet förtydligande angående utvecklingsmiljön jag var nog lite luddig.
Både eSkog och Scoop består av ett webbprogram och ett antal batchprogram.
Tanken är att webbarna ska vara en treskiktslösning. Ett skikt med gränssnittet (aspx-sidor)
ett skikt som innehåller affärsregler (Process) och ett skikt som innehåller
databaskommunikationen (Model).
Men sen är det som //borttaget namn// säger ”lite spagettikod” speciellt mellan gränssnittet
och Process. Funktionerna i Process är dessutom ofta väldigt komplexa och gör väldigt
mycket.
Inom varje skikt håller vi oss till ett programmeringsspråk.
Scoop
 Gränssnittet VB
 Process VB
 Model C#
eSkog
 Gränssnittet C#
 Process VB
 Model C#
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Model är i huvudsak genererad kod från ett verktyg (BOF) som utvecklats av CGI.
Det finns också andra projekt i webbarna också ex. projekt för egenutvecklade kontroller och
projekt för kommunikation med andra system.
Batchprogrammen använder sig också av Process och Model för regler och databasåtkomst
men själva programmet skrivs i det program som utvecklaren föredrar VB eller C#.
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